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Презентация на Адара Инженеринг

На 3 април т. г. в хотел Шератон фирма Адара Инженеринг органи-

зира презентация на тема „Противопожарни помпи и системи на

Grundfos“. Гост-лектор на мероприятието бе инж. Георги Петров от

Грундфос България. В присъствието на значителен брой ВиК проектан-

ти, домакините представиха най-актуалните стандарти за проти-

вопожарни помпи и системи (NFPA, VdS, EN; БДС EN 12845 и 12259),

както и цялата продуктова гама на Grundfos в областта.

„Втората част на семинарната програма бе посветена на особено-

стите на спринклерните инсталации – избор на компоненти и на пилот-

на помпа, специфики на инженеринга и автоматизацията на система-

та. Като цяло бе акцентирано върху това, че сигурността на работа

на системите и надеждността на помпите са най-важни от гледна точка

на спасяването на човешкия живот при пожар. Накрая завършихме с

викторина и бе връчена награда на най-внимателния участник“, заяви

Здравка Атанасова, управител на Адара Инженеринг.

Ново решение за отчитане на топлинна
енергия от Siemens

Siemens представи ново поколение електрон-

ни топлинни разпределители WHE5.., които пред-

лагат отчитане на потребителските данни на

място - от дисплея или чрез инфрачервен порт,

както и две версии за дистанционно отчитане.

„Възможно е както безжично отчитане на

данните с помощта на системата Walk-By, ко-

ято предлага отчитане показанията на всички

прибори от близко разстояние в или до сграда-

та един път месечно, така и автоматично без-

жично отчитане (AMR) по всяко време, по жела-

ние на оператора или клиента, на произволно

разстояние от сградата (от офиса на фирмата

за дялово разпределение). Надеждността на

отчетените данни е гарантирана чрез регист-

риране на всеки опит за подправяне на показанията в паметта на уреда.

Всички WHE5.. притежават електромеханичен контакт за идентифици-

ране на устройството, което предотвратява опитите за манипула-

ция на показанията (евентуалното сваляне на уреда се регистрира в

паметта)“, съобщиха от Siemens направление Сградни технологии.

Чрез възможността за изключването на WHE5.. през лятото се из-

бягва отчитането на нереално потребление, дължащо се на слънчево-

то нагряване на радиаторите в помещенията, което намалява разхо-

дите. Освен това топлинните разпределители на Siemens не се нуж-

даят от периодична поддръжка и работят надеждно през целия си

жизнен цикъл, а литиевата им батерия има експлоатационен живот

минимум 10 години, допълват от компанията.

Honeywell Life Safety & Security
организира презентация в София

На 29 март т. г.

в столичния хотел

Метрополитен бе

проведена първата

от планираната по-

редица презентации

на Honeywell Life

Safety & Security за

България. Гост-лек-

тори на мероприя-

тието бяха Атила

Вираг и Гюнтер Ра-

пан, представители

на Honeywell Life

Safety и Радим Рочек

от страна на Honeywell Security. „На презентацията бе представена

пълната продуктова гама на компанията, включваща пожароизвестя-

ване, пожарогасене, охрана, контрол на достъп, видеонаблюдение, опо-

вестяване и системи за централизирано управление. Събитието завъ-

рши с коктейл и томбола за всички участници“, съобщиха организа-

торите. Организатор на събитието бе Интер Системс, официален

представител за България на Honeywell Life Safety 7 Security решения.

С над 15 години опит Интер Системс предлага решения за критич-

ни и високоотговорни обекти от лидерите на пазара в съответствие

с най-високите световни стандарти.



ÑÒÐ. 52*2012

> íîâèíè

Фирма ПИКС предлага консултации по европейска програма за енергийна ефективност
ска програма за Енергийна ефективност -

Bulgaria Energy Efficiency for Competitive Industry

Financing Facility (BEECIFF), съобщиха за сп. ТД Ин-

сталации от офиса на компанията. Програма-

та предоставя безвъзмездно финансиране до

50% на ОВК системи, солари за топла вода,

чилъри, климатици, геотермални системи и

термопомпи, информират те.

„Фирма ПИКС предлага на своите клиенти

и допълнителни консултации и оптимизации“,

разказват от компанията. „На практика мо-

жем да се включим във всеки един от етапите

на работа при изграждането на ОВК, соларни и

геотермални инсталации, предпроектно проуч-

ване на системата, проектиране; избор на

доставчик; изграждане и експлоатация.Клиен-

тите могат да разчитат на нас и при предста-

вяне на различните видове ОВК системи на све-

товния пазар и тяхното конкретно приложе-

ние в България, консултация и инженерно об-

следване на конкретен проект с оглед устано-

вяването най-приложимата система, както и

извършването на подробен анализ на: първона-

чална инвестиция, енергийна ефективност на

системите, експлоатационни разходи при ра-

бота и поддръжка, реален физически живот на

актива, възможности за развитие в система-

та в бъдеще, както и запознаване с конкрет-

ните марки климатични системи спрямо цено-

вите им нива, качество, пазарно представяне,

гаранционно и сервизно обслужване в България“,

уточниха от ПИКС.

Отскоро фирма ПРОФЕСИОНАЛНИ И ИНДУ-

СТРИАЛНИ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ (ПИКС),

осигурява безплатна консултация по Европей-

Отис Лифт достави асансьори и ексалатори в Sofia Airport Center
ТД Инсталации от офиса на компанията.

Асансьорите са от поколението Gen2 на

Otis и са снабдени с ремъчно регенеративно

задвижване, което позволява спестяване на

енергия до 75%, коментират от Отис Лифт.

Основното при Gen2 технологията е, че не се

използват въжета, а ремъци, което дава

възможността машината да бъде по-малка

и поради това да бъде разположена в шахта-

та, а не в отделно машинно помещение

Междувременно бе съобщено, че основната

офис сграда на бизнес парка SAC ще бъде откри-

та през първата седмица на септември. Това бе

обявено от българския офис на инвеститора

Tishman International. Офисите клас А са с обща

отдаваема площ от 17 500 кв. м и използват

последните технологии и международни стан-

дарти в строителството, безопасността,

удобствата и околната среда. Сградата е в

процес на сертифициране по американския стан-

дарт LEED, като по думи на инвеститорите,

това е първата по рода си в България.

Фирма Отис Лифт достави и монтира 7

асансьора и 2 ескалатора в рамките на про-

екта Sofia Airport Center (SAC), съобщиха за сп.

Райфайзенбанк и Кнауф България със съвместна кампания
партньори по програмата за финансиране на

енергийната ефективност в дома (REECL) на

Европейската банка за възстановяване и раз-

витие, предвиждаща и безвъзмездна помощ.

„Програмата предоставя на домакинства

или сдружения на собственици от цялата

страна възможност да се възползват от

предимствата на енергийната ефективност

с Knauf системите и да получат целеви кре-

дити и безвъзмездна финансова помощ чрез

мрежата на Райфайзенбанк“, коментират уча-

стниците в инициативата.

Кнауф България и Райфайзенбанк (България)

стартират съвместна кампания, по време на

която клиентите ще могат да се запознаят

с възможностите за подобряване на енергий-

ната ефективност в дома си и начините за

нейното финансиране. Двете компании са
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В началото на т. г. Амара Лайтинг
откри нов фирмен магазин в София на
ул. Каймакчалан, зад МОЛ Сердика. „Как-
то и досега, ръководител на новия обект
е Борис Йоцов, с вече изграден дългого-
дишен опит в областта на светодиод-
ното осветление и задълбочени техни-
чески познания в областта на електро-
техниката и електрониката“, информи-
рат от Амара Лайтинг и добавят, че на
разположение на клиентите за въпроси
и консултации са двама инженери - по
електротехника и електроника, както
и консултант-продавачи. „Това не е ти-
пичният магазин за осветление с вися-
щи от тавана осветителни тела, а по-
скоро място за консултация, където де-
монстрираме възможностите на свето-
диодното осветление и обсъждаме най-
подходящия осветител за всеки кли-
ент“, допълват те.

По отношение на предлагания асор-
тимент, от компанията коментират, че
се стремят да продължат традицията
да предлагат качествени светодиодни
продукти от добре проверени и реноми-
рани производители. „Пример за това
са готовите осветителни тела с мощ-
ни светодиоди на Lustrous Technology.
Показали сме изключително широкото
приложение на тези светодиоди в инте-
риорното, фасадното, уличното и пар-
ковото осветление“, разказват от

Амара Лайтинг с нов магазин
Амара Лайтинг. „Целта на новия мага-
зин е да даде възможност на клиенти-
те ни да получат консултация относно
най-подходящия за тях продукт на мяс-
то. Желанието на екипа ни е да пока-
жем на клиента възможностите на све-
тодиодното осветление, последните
тенденции и постижения в областта на
светодиодните технологии. Предвижда-
ме в магазина да има обособени кътове
както за готови продукти, така и за
отделни компоненти, т. е. специалисти-
те и колегите в бранша биха могли да
направят свое собствено изделие с ком-
понентите, които предлагаме“, разкри-
ват детайли относно най-новата си
инициатива те.

Като една от причините, довели до
решението за тази инвестиция, от
Амара Лайтинг посочват желанието си
да покажат на клиентите си „на живо“
продуктите, които предлагат, и доба-
вят: „В някои случаи нашите клиенти
имат специфични изисквания относно
осветлението на даден обект. В мага-
зина им демонстрираме различни вари-
анти на осветителни тела, за да под-
помогнем избора им. Отново подчерта-
ваме, че предлагаме само качествени
продукти, които биха удовлетворили
изискванията на клиентите за дългот-
райност и икономическа ефективност
на изделията. За нас е много важно да

покажем на всички свои настоящи и
бъдещи клиенти, че има разлика в ка-
чеството и класата на предлаганите
в момента на българския пазар свето-
диодни продукти. Сега с новия магазин
можем да им покажем това на място“.

От компанията подчертават, че
поддържат наличности от всички сто-
ки, представени в магазина, като все
пак се акцентира на компонентите,
които предлагат, защото те дават
възможност да се изработват изделия
по поръчка, които да отговарят най-
пълно на изискванията на клиентите.
Относно следващите стъпки от разви-
тието на структурата на компанията
в страната, от Амара Лайтинг разкри-
ват, че работят активно с много свои
колеги в страната, а в момента са в
процес на разработка на нови продук-
ти, които скоро ще бъдат представе-
ни както в новия магазин, така и на
страниците на сп. ТД Инсталации.

Амара Лайтинг с нов магазин
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На 1 март т. г. , в рамките на из-

ложението Защита и сигурност 2012,

се проведе съвместен семинар на

Bosch Системи за сигурност и техния

дистрибутор Макстел. На него бяха

представени най-новите продукти на

Bosch Системи за сигурност. При-

състващите имаха възможността да

се запознаят подробно с новата серия

за видеонаблюдение Advantage Line,

представена от специалистите от

Макстел, която включва пълна гама

професионални и висококачествени

продукти за видеонаблюдение – IP и

аналогови камери, както и дигитални

видеорекордери. „IP камерите пред-

ставляват цялостна система за ви-

деонаблюдение, тъй като позволяват

запис на SD карта в самата камера.

Благодарение на функцията „прогре-

сивно сканиране“ се избягва размазва-

не на картината при резки движения.

Серията Advantage Line предлага мно-

го обширно продуктово портфолио,

така че клиентите да подберат оп-

тималните продукти за съответни-

те приложения – училища, офиси, ма-

газини и др. Високото качество от

Bosch в съчетание с достъпни цени и

Bosch Системи за сигурност
и Макстел организираха
съвместен семинар

3-годишна гаранция са най-добрата

комбинация за нашите клиенти“, ко-

ментираха организаторите.

Вторият основен акцент на семи-

нара бе новата конвенционална пожа-

роизвестителна централа FPC-500 на

Bosch, сертифицирана по последните

изисквания на EN 54. „Тя се отличава

с компактност, модерен дизайн и

бърза и безпроблемна инсталация,

конфигурация и употреба. Работата

с централата е интуитивна и лесна

– потребителите нямат нужда от

предварителни познания за пожароиз-

вестяване или пожарогасене,  нито от

допълнително обучение за работа с

FPC-500. Тя разполага с цветно коди-

ран потребителски интерфейс – све-

тодиоди индикират активните зони,

показват информация за евентуални

проблеми, както и за актуалния ста-

тус. Към централата е прикрепена

илюстрирана кратка инструкция за

употреба, където потребителят

може да намери обяснения за най-

важните й бутони и функции“, заяви-

ха от Bosch Системи за сигурност.

„FPC-500 е оптимално решение за

малки и средни приложения като ма-

газини, офис сгради, училища, детс-

ки градини, музеи, изложбени зали,

галерии, складове и производствени

помещения“, допълниха те.

Освен представянето на техни-

ческите характеристики на продук-

тите, на присъстващите бе предос-

тавена възможност да видят как фун-

кционират самите те и нагледно да

се убедят в предимствата им. Инте-

рактивните презентации, включващи

специални видеоклипове за продукти-

те на Bosch, спомогнаха за по-добро-

то разбиране на информацията. Се-

минарът бе разнообразен и от крат-

кото представяне на професионална-

та серия електроинструменти на

Bosch.

Bosch Системи за сигурност
и Макстел организираха
съвместен семинар
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За или против задължителната
подмяна на всички уреди за дялово
разпределение с прибори
за дистанционно отчитане
Водещите български топлинни счетоводители коментират актуалната тема

За или против задължителната
подмяна на всички уреди за дялово
разпределение с прибори
за дистанционно отчитане

Във връзка с актуалната тема за задължителната подмяна на всички

уреди за дялово разпределение с такива за дистанционно отчитане, в

началото на м. април т. г. в редакцията на сп. ТД Инсталации постъпи

писмо, излагащо единадесет аргумента срещу задължителната под-

мяна на всички уреди за дялово разпределение с прибори за дистанци-

онно отчитане (вж. карето). По тази причина сп. ТД Инсталации ини-

циира дискусия, за която се обърна към фирмите за топлинно счето-

водство в България с покана да коментират посочените твърдения.

Представяме на вашето внимание техните становища и коментари.

Преминаването към безжични уреди би затруднило достъпа на специалистите от фир-

мите за топлинно счетоводство до имотите. При сегашната система потребителите

са силно мотивирани да осигуряват достъп, предвид начисляване не по действителните

показания на уредите.

Възможността за манипулации е по-голяма, например откачен радиатор с все още

монтиран разпределител на него. При дистанционния отчет ще липсва визуалният кон-

трол върху уредите и пломбите.

Възможността за кражби на топлинна енергия остава, предвид посочените по-горе

аргументи.

Компрометиране на настоящата система за топлинно счетоводство и топлоразпре-

деление при евентуално увеличаване на кражбите след въвеждане на новата система.

Необходимост всички уреди в сградата да бъдат с дистанционно отчитане (вкл. во-

домери), което на практика е трудно осъществимо, поради по-високата цена на придо-

биване на тези прибори, както и допълнителни инсталационни разходи.

Стойността за замяна на уред с дистанционно отчитане заедно с водомер за топла

(и студена) вода от същата система е много по-голяма.

Уредите за дялово разпределение и водомери се отчитат и от ВиК операторите. Си-

стемите за дистанционен отчет са различни и ВиК няма софтуера за отчет, при което

посещенията в дома от инкасатори на ВиК остава.

Предписанията за периодична проверка на уредите трябва да се дават лично срещу

подпис, при което посещенията в дома от инкасатор остават. Особено водомерите пре-

минават на проверка постоянно през годината и задължение на фирмите за дялово раз-

пределение (ФДР) е да дават предписания.

При разпределение на топлинна енергия с индивидуални топломери (в по-новите сгра-

ди) потребителите трябва да ги подменят с дистанционен отчет, като тази инвести-

ция е още по-голяма.

Би се нарушило правото на потребителя да избере начина на отчет, като уредите без

дистанционен отчет също са одобрени за използване в Република България, каквато е ма-

совата практика в момента.

Неяснота по повод гражданите, които вече са сменили своите топлинни разпредели-

тели и водомери в рамките на последните няколко (1 до 4) години. Няма статистика какъв

тип са използвали за ръчен или дистанционен отчет. Според нас, преобладаващите коли-

чества са с ръчен отчет.

Аргументи срещу задължителната подмяна на
всички уреди за дялово разпределение с прибори
за дистанционно отчитане

Месечният дистанционен
отчет елиминира начисляване
по прогнозни стойности и
недействителни показания на
уредите

Милена Стоянова, управител на
Техем Сървисис

Преминаването към безжични уре-

ди би затруднило достъпа на специ-
алистите от фирмите за топлинно
счетоводство до имотите. При се-

гашната система потребителите са
силно мотивирани да осигуряват

достъп, предвид начисляване не по
действителните показания на уреди-
те.

Дистанционното отчитане на
уредите за отопление и вода е създа-

дено в полза на клиента и в защита
на неговите права на труд и почив-
ка. От друга страна ненамесата в

личното пространство задължава –
изисква висока отговорност и само-

контрол от страна на клиентите.
Месечният дистанционен отчет га-
рантира прецизни данни, което ели-

минира начисляване по прогнозни
стойности и недействителни пока-

зания на уредите. Само месечният
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отчет на дистанционните уреди
гарантира прозрачна и вярна смет-
ка.

Възможността за манипулации е
по-голяма, например откачен радиа-

тор с все още монтиран разпредели-
тел на него. При дистанционния от-
чет ще липсва визуалният контрол

върху уредите и пломбите.
Дистанционните уреди имат вгра-

дена защита и при манипулация от
страна на клиента подават сигнал за
грешка. Вторият защитен механизъм

е задължително поставяне на плом-
би на вторите спирателни кранове.

Третата защита е еднократна без-
платна проверка на уредите през
отоплителния сезон. Още една преч-

ка пред некоректните съседи е да има
един, оторизиран от Етажната соб-

ственост представител, който да
държи ключа от абонатната станция,
за да няма непрекъснато източване

и допълване на абонатната станция.
Възможността за кражби на топ-

линна енергия остава, предвид посо-
чените по-горе аргументи.

Важат аргументите на отговори-

те по-горе.
Компрометиране на настоящата

система за топлинно счетоводство
и топлоразпределение при евентуал-
но увеличаване на кражбите след

въвеждане на новата система.

Дистанционната система на ото-
пление, съчетана с дистанционни
уреди за отопление и топла вода,

заедно с месечен отчет гарантират
справедливо и вярно дялово разпреде-

ление. Компрометирането на дялово-
то разпределение може да бъде в
резултат на неправилно функциони-

раща отоплителна система в сгра-
дата, която се дължи на изключване-

то или демонтирането на отоплител-
ни тела по отделните апартаменти.
Само инкриминирането на кражбата

на топлинна енергия може да предо-
стави възможности за контрол върху

недобросъвестни клиенти. Със или
без дистанционни уреди, недобросъ-
вестните съседи имат възможност

за нерегламентирано ползване, т. е.
не уредите са предпоставка, а пове-

дението на съседите ни.
Необходимост всички уреди в сгра-

дата да бъдат с дистанционно от-

читане (вкл. водомери), което на
практика е трудно осъществимо,

поради по-високата цена на придоби-
ване на тези прибори, както и допъ-
лнителни инсталационни разходи.

За правилно функционираща радио-
система наистина се изисква всички

уреди в сградата (разпределители и
водомери за топла вода) да се отчи-
тат дистанционно, за да бъде мак-

симално точна и вярна месечната

сметка за отопление и топла вода. В
момента Техем предлага радиоразп-
ределители на цената на визуални или

с други думи няма ценова разлика в
уредите, както и няма допълнителни

инсталационни разходи. Цената на
един радиоразпределител е 33 лв. и
включва ДДС, демонтаж на стар уред,

монтаж на нов уред, програмиране и
пломбиране. Цената е валидна при

преоборудване на цяла сграда и е в
сила до 30 ноември т. г. Техем пре-
поръчва смяна на водомерите за

топла вода, която може да стане и
поетапно, за да не утежни семейни-

те бюджети.
Стойността за замяна на уред с

дистанционно отчитане заедно с

водомер за топла (и студена) вода от
същата система е много по-голяма.

Техем предлага и безлихвено раз-
срочено плащане за 10 месеца, за
всички клиенти, решили да се възпол-

зват от този начин на плащане за
дистанционните си уреди – разпреде-

лители и водомери.
Уредите за дялово разпределение

и водомери се отчитат и от ВиК

операторите. Системите за дистан-
ционен отчет са различни и ВиК няма

софтуера за отчет, при което посе-
щенията в дома от инкасатори на
ВиК остава.

Само топлите водомери са от
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значение за разпределението на топ-
линната енергия, затова Техем пре-
поръчва само тяхната подмяна. Раз-

бира се, при желание и възможност,
клиентът може да подмени и студе-

ните си водомери с такива с радио-
отчет, като Техем отчита всички
радиоуреди след края на отоплител-

ния сезон и има задължение да предо-
стави показанията на студените

водомери на доставчика на вода. При
останалите 3 посещения от инкаса-
тор на ВиК клиентът може да предо-

стави самоотчет, отчет по Интер-
нет или да осигури достъп. За сгра-

ди, в които всички водомери за топ-
ла и студена вода са подменени с
радиоводомери, този въпрос не стои

– ние предоставяме безплатно за
клиента показанията на Софийска

вода.
Предписанията за периодична про-

верка на уредите трябва да се дават

лично срещу подпис, при което посе-
щенията в дома от инкасатор оста-

ват. Особено водомерите премина-
ват на проверка постоянно през го-
дината и задължение на фирмите за

дялово разпределение (ФДР) е да да-
ват предписания.

В базата на Техем има подробна ин-
формация за датата на монтаж, пос-
ледваща периодична проверка и гаран-

ционен срок. При изтичане на някой
от сроковете, Техем уведомява пис-

мено клиентите си.
При разпределение на топлинна

енергия с индивидуални топломери (в

по-новите сгради) потребителите
трябва да ги подменят с дистанцио-

нен отчет, като тази инвестиция е
още по-голяма.

Индивидуалните топломери също

подлежат на метрологична проверка
на всеки 5 години. При повреда на топ-

ломер клиентът може да го подмени
с такъв с дистанционно отчитане.
Цената на топломер с визуален или

радиоотчет е една и съща.
Би се нарушило правото на потре-

бителя да избере начина на отчет,
като уредите без дистанционен от-
чет също са одобрени за използване

в Република България, каквато е ма-
совата практика в момента.

Правото на потребителя не се
нарушава – той има избор относно
начина на отчитане. Всеки индивиду-

ален клиент може да избере дистан-
ционно или визуално да се отчитат

уредите в неговия имот. Техем като
професионалист в своята област е
направил всичко възможно клиентът

да бъде консултиран правилно, така
че да избере модерна и отговаряща

на неговите потребности система на
отчитане. Всички финансови пречки
пред взимането на решение са пре-

махнати, остава само решението

дали да бъдат модерни и да влязат
заедно с Техем в ХХI век.

Неяснота по повод гражданите,

които вече са сменили своите топ-
линни разпределители и водомери в

рамките на  последните няколко (1 до
4) години. Няма статистика какъв
тип са използвали за ръчен или дис-

танционен отчет. Според нас, преоб-
ладаващите количества са с ръчен

отчет.
Всички клиенти на Техем, закупи-

ли своите уреди за дялово разпреде-

ление през последните 2-3 години, мо-
гат да бъдат спокойни. Техните уре-

ди ще изискват само активиране на
радиофункцията, за да могат от ви-
зуални да станат дистанционни.

Изборът на дистанционен
отчет има безспорни предим-
ства, но той не бива да бъде
налаган принудително

Милена Василева, представител на
Бруната

Преминаването към безжични уре-
ди би затруднило достъпа на специа-

листите от фирмите за топлинно сче-
товодство до имотите. При сегашна-
та система потребителите са силно

мотивирани да осигуряват достъп,
предвид начисляване не по действи-

телните показания на уредите.
По закон към момента е задължи-

телно влизането в имота на абона-

та от топлинния счетоводител
веднъж годишно, независимо от начи-

на на отчитане. При ежемесечно
дистанционно отчитане това кон-
тролно посещение не е обвързано с

конкретен период от годината и е в
интерес на Етажната собственост.

Забележка: До момента всички елек-
тронни уреди Бруната се отчитат с
преносим компютър на място, като

по този начин се записват не само
данни за потреблението, а също дан-
ни за възможни повреди и манипула-

ции над уреда.
Възможността за манипулации е

по-голяма, например откачен радиа-
тор с все още монтиран разпредели-
тел на него. При дистанционния от-

чет ще липсва визуалният контрол
върху уредите и пломбите.

Визуалният контрол върху уредите
и пломбите на радиаторните крано-
ве е необходим, за да се елиминират

евентуални злоупотреби от страна
на абонатите. Точно затова ние счи-

таме, че задължителното влизане в
дома на всеки абонат веднъж годиш-
но е необходима мярка.

Възможността за кражби на топ-
линна енергия остава, предвид посо-

чените по-горе аргументи.
Отговорите на предишните две

твърдения важат и тук.

Компрометиране на настоящата
система за топлинно счетоводство

и топлоразпределение при евентуал-
но увеличаване на кражбите след
въвеждане на новата система.

Системата за дистанционно от-
читане на уредите за дялово разпре-

деление не е масово разпространена,
но в същото време не е нова за Бълга-
рия. У нас Бруната обслужва сгради с

дистанционен отчет от 2004 г. и
нашата практика не показва нара-

стване на кражбите на топлинна
енергия. Въпреки това, при евентуал-
но масово въвеждане на дистанцион-

ното отчитане, годишните посеще-
ния на място от топлинния счетово-

дител са необходими, за да бъде осъ-
ществен допълнителен контрол.

Необходимост всички уреди в сгра-

дата да бъдат с дистанционно от-
читане (вкл. водомери), което на

практика е трудно осъществимо,
поради по-високата цена на придоби-
ване на тези прибори, както и допъ-

лнителни инсталационни разходи.
Системата за дистанционен от-

чет на уредите за дялово разпределе-
ние работи максимално добре, когато
всички уреди – и водомери, и разпре-

делители (или топломери), са с дис-
танционното отчитане. В много от

сградите обаче част от абонатите
са подменили водомерите си с нови, но
без радиомодул, а повторната инвес-

тиция в нови водомери е свързана с
нови разходи. Към настоящия момент

съществуват варианти на отчитане,
при които се комбинира дистанцион-
но отчитане на разпределителите с

отчитане „на база“ нa водомерите, но
това изисква годишно „изравняване“

за топлата вода.
Стойността за замяна на уред с

дистанционно отчитане заедно с

водомер за топла (и студена) вода от
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същата система е много по-голяма.
Разликата в цената на електронните разпределите-

ли Бруната със и без дистанционно отчитане е малка, но

когато се налага закупуване на нов водомер разходите
за уреди нарастват. Водомерите за дистанционно отчи-

тане, които се предлагат от Бруната, са с отделен click-
on радиомодул. Той може да се закупи и монтира допъл-
нително, когато абонатите преминат към дистанционен

отчет на водомерите.
Уредите за дялово разпределение и водомери се отчи-

тат и от ВиК операторите. Системите за дистанцио-
нен отчет са различни и ВиК няма софтуера за отчет,
при което посещенията в дома от инкасатори на ВиК

остава.
ВиК дружеството отчита само водомерите, докато

топлинният счетоводител отчита водомерите за топ-
ла вода и уредите за дялово разпределение. За да се из-
бегне дублиране при отчитането на водомерите, е необ-

ходимо извършването на дистанционно отчитане на
водомерите само от една фирма. Това може да бъде осъ-

ществено при съответното договаряне между фирмите.
Предписанията за периодична проверка на уредите

трябва да се дават лично срещу подпис, при което посе-

щенията в дома от инкасатор остават. Особено водо-
мерите преминават на проверка постоянно през година-

та и задължение на фирмите за дялово разпределение
(ФДР) е да дават предписания.

Съгласно законовата уредба, издаването на предписа-

ние за проверка е част от задълженията на ФДР. По закон
посещението в дома на абоната веднъж годишно е задъ-

лжително и издаването на предписание се извършва на
място срещу подпис на клиента. Метрологичната провер-
ка на водомерите е задължителна веднъж на 5 години.

При разпределение на топлинна енергия с индивидуал-
ни топломери (в по-новите сгради) потребителите тряб-

ва да ги подменят с дистанционен отчет, като тази
инвестиция е още по-голяма.

Апартаментните топломери могат да бъдат монти-

рани в жилището на абоната или извън него. Във втория
случай ежемесечното им отчитане може да се извършва

и без система за дистанционен отчет, тъй като достъпът
до уредите не е обвързан с посещение в дома. В първия
случай обаче е най-добре ежемесечното отчитане да се

извършва дистанционно. Повечето от топломерите, пред-
лагани от Бруната, могат да бъдат отчитани дистанци-

онно, като към тях се добави допълнителен радиомодул,
без да се налага закупуване на нов уред. Фирмата осигу-
рява и сервизно обслужване. Някои от абонатите в Бълга-

рия притежават топломери, за които липсва сервизно
обслужване, липсва възможност за дистанционно отчита-

не, а животът на уредите е от порядъка на 7-8 години. При
тези абонати за преминаване към дистанционно отчита-
не е наложително закупуването на нови уреди.

Би се нарушило правото на потребителя да избере
начина на отчет, като уредите без дистанционен отчет

също са одобрени за използване в Република България,
каквато е масовата практика в момента.

Изборът на начина на отчитане е право на потребите-

ля и той не бива да бъде ограничаван. В България са одоб-
рени за ползване и разпространени различни типове уре-

ди, много от които са без възможност за дистанционен
отчет. Тези уреди работят коректно и не е редно да при-
нуждаваме собствениците им да закуват нови, още пове-

че, че това е свързано с непредвидени разходи. В допълне-
ние можем да посочим факта, че в Дания, която е и родина

на топлинното счетоводство, съществуват уреди от 1917
г., които са в употреба и в днешно време.

Неяснота по повод гражданите, които вече са смени-

ли своите топлинни разпределители и водомери в рамки-
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те на последните няколко (1 до 4)
години. Няма статистика какъв тип
са използвали за ръчен или дистанци-

онен отчет. Според нас, преоблада-
ващите количества са с ръчен от-

чет.
Нашите данни показват, че по-

голямата част от новите абонати на

фирмата, които са били принудени да
сменят уредите си и са преминали към

Бруната от други фирми, са избрали
нови уреди с отчитане на място и
възможност за активиране на дис-

танционен отчет след време. Що се
отнася до дългогодишните  абонати

на Бруната, болшинството от тях
избират смяна на батериите на уре-
дите и отчитане на място, пред

възможността да инвестират в нови
уреди с дистанционен отчет. Наши-

те наблюдения сочат, че много от
абонатите са сменили водомерите
си. Най-често в рамките на една

Етажна собственост те са различ-
ни по вид и марка, като повечето от

водомерите са с отчитане на място.
В заключение, дистанционното

ежемесечно отчитане на уредите за

дялово разпределение е съвременна
услуга, която осигурява реални еже-

месечни сметки за топлинна енергия,
топла и студена вода. Този тип от-
читане е сравнително нов за Бълга-

рия и е редно да бъде прилаган при
условия, които да осигурят максимал-

на коректност за клиента. Изборът
на дистанционен отчет има безспор-
ни предимства за много от абонати-

те, но той не бива да бъде налаган
принудително.

Нека всяка сграда да решава
какви уреди за дялово разпре-
деление да монтира
инж. Иван Добрев, управител на
Топлоконтрол

Смятаме, че задължителната под-
мяна на обикновените уреди за дяло-

во разпределение с нови с дистанци-
онно отчитане е неуместна (нере-

ална) за България в момента, защо-
то:
- цената на уредите с дистанционен

отчет е два пъти по-висока
- необходимо е да се подменят всич-

ки топлоразпределители (топломери)
и водомери за топла вода
- възможността за кражби на топлин-

на енергия ще се увеличи, поради нео-
сигуряване на достъп за отчет до

имотите
- при ежемесечен отчет се увелича-
ва цената на услугата „дялово раз-

пределение“
Предлагаме всяка сграда (етажна

собственост) да решава какви уре-
ди за дялово разпределение да мон-
тира и дали иска ежемесечен отчет.

Последната година интересът
към новите радиоуреди за
дялово разпределение е нарас-
нал лавинообразно

Ася Ангелова, управител на иста
България и председател на Асоциа-
цията на фирмите за дялово
разпределение

Към момента не е налице факти-
ческа промяна на Закона за енергети-
ката, с която да се задължават кли-

ентите на услугата дялово разпреде-
ление да поставят уреди с радиоот-

чет. Всяка подмяна на уреди с дялово
разпределение от клиенти на иста
България и изборът на иновативните

редиоуреди е плод на желанието на на-
шите клиенти да бъдат по-ефектив-

ни в избора си, по-иновативни по от-
ношение на технологиите, които из-
ползват и по-сигурни за точността

на сметките и контрола на разходи-
те, като зад всичко това стои пови-

шеният комфорт.
Всички нови клиенти на дружество-

то за дялово разпределение иста

България през последната година са
предпочели да поставят уреди за

дялово разпределение с дистанционен
отчет.

През вече отминаващия отопли-

телен сезон и през зимата на т. г.
се очаква масовата вълна на подмя-

на на уредите за дялово разпределе-
ние поради изтичане живота на ба-
териите им. Именно затова експер-

тите на иста България съветват по-
требителите да използват този

момент за закупуване на новите ви-
сокотехнологични радиоуреди, които
на практика са на същите цени като

тези уреди, които иста България
предлагаше преди 9-10 години. „Тех-

нологиите напреднаха, така че за

същите пари клиентите получават
уреди от най-нова генерация“, казва
Ася Ангелова, управител на иста

България и председател на Асоциа-
цията на фирмите за дялово разпре-

деление.
Последната година интересът на

клиентите към новите радиоуреди за

дялово разпределение е нараснал ла-
винообразно, сочат и запитванията

в офисите на дружеството. „Това не
е странно. Първо, българинът вина-
ги е имал афинитет към новите тех-

нологии. И второ – при подмяната на
уредите наистина е по-ефективно да

купиш високотехнологичните раз-
пределители, които ти дават реди-
ца предимства и ти повишават ком-

форта“, коментира Ангелова.
По отношение на въпроса за ог-

раничаването на кражбите и опасе-
нията, че радиоотчитането ще за-
сили възможността за злоупотреби,

иста България заявява, че новите
технологии на уредите за дялово

разпределение с дистанционен от-
чет намаляват риска от кражба на
енергия. При монтиране на радиато-

рите в жилището радиоразпредели-
телите се програмират в мрежа.

Така при всяко преместване на ра-
диатора, откачване на уреда или
друг опит за влияние върху уреда се

нарушава мрежата и радиоразпре-
делителят отчита код за грешка,

което спомага за установяване на
злодеянието.

Що се касае до условието всич-

ки уреди в сградата – и топломери,
и водомери, да бъдат с дистанцио-

нен отчет, отново не става въпрос
за задължение, а за препоръка с цел
ефективност и комфорт. Ако само

уредите за дялово разпределение са
с дистанционен отчет и клиентът

желае ежемесечна сметка, то ще се
наложи топлинният счетоводител
да влиза всеки месец за отчет на

водомерите, което ще наруши уюта
на потребителите и до голяма сте-

пен ще обезсмисли монтирането на
радиоуреди за дялово разпределение.
При монтиране на радиоводомери

показанията за консумацията се
предават по служебен път от дру-

жеството за дялово разпределение
в съответния ВиК оператор. Така
притеснението, че няма съвмести-

мост на софтуера за отчет между
двете компании и т. н. е неоснова-

телно.

инж. Огнян Димитров, управител на
МХ Елвеко, Консорциум Сименс и
Елвеко - България

Поддържам напълно становището
във връзка с използването на уреди-

те с дистанционно отчитане.
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Радиоуредите са добра инвес-
тиция, но не трябва да са
задължителни

Боряна Колева, изпълнителен
директор на Нелбо

Основна философия на Нелбо е гри-
жата за клиента. През изминалите 10
години сме предоставяли качестве-

ни услуги и избор на абонатите. Из-
бор по отношение на това каква ус-

луга да използват, кога да бъдат от-
читани, как да получават сметките
си и дори избора да сменят фирмата

за дялово разпределение без да се
налага да закупуват нови уреди.

В тази връзка мнението на експер-
тите на Нелбо е, че потребителите
трябва да продължат да имат избор

какъв уред за дялово разпределение да
закупят/вземат под наем на изплаща-

не. На пазара в момента се предлагат
уреди за визуален отчет и по-модер-
ното поколение уреди – с радиоотчет.

Топлинните разпределители с ра-
дио отчет имат предимството за

снемане на данни от тях без влизане
в дома на клиента. Отчетникът на
фирмата за дялово разпределение

получава данните от всички монти-
рани в сградата уреди, използвайки

специален софтуер. Това обаче е по-
стижимо само при положение, че всич-
ки абонати в сградата са монтирали

не само топлинни разпределители, но
и водомери с радиомодул. Само тога-

ва те могат да получат сметки без
да се съобразяват с датите за от-
чет, както досега.

Отчитането на данните от радио-
уредите не е по-малко сигурно от това

на уредите с визуален отчет. Схваща-
нето, че данни, които се получават по
радиовълни могат да бъдат изкриве-

ни или неверни, е невярно. Според ек-
спертите на Нелбо обаче, също тол-

кова невярно е и твърдението, че мон-
тирането на радиоуреди в сградата
би довело до намаляване на кражбите

на топлоенергия. Защото практиката
у нас показва, че липсата на контрол
не поражда самоконтрол в рамките на

етажната собственост. Напротив,
лошите практики се увеличават в

такива случаи. За съжаление този
проблем не би могъл да бъде преборен
нито с нов и модерен уред, нито с

нормативни промени. Това е проблем
на обществото ни и за решаването

му е необходима стабилна гражданс-
ка позиция. Монтирането на радиоуре-
ди позволява изготвянето на ежеме-

сечни сметки за парно – вярно. Както
е вярно и че всички абонати на Нелбо

в Пловдив, Плевен, Бургас, Варна и Сли-
вен вече 10 години получават месеч-
ни сметки с монтирани уреди за визу-

ален отчет. Т. е. изготвянето на
месечни сметки е възможно и с уреди

за визуален отчет и с модерните
радиоуреди. Необходимо е само да бъде
избрана услугата месечно отчитане,

която се заплаща допълнително без
значение от избрания от потребите-

ля уред.
Ако трябва да обобщим, уредите

с визуален отчет и радиоуредите все

още се съревновават по отношение
на предимствата и недостатъците,

които могат да предложат на потре-
бителите. Отчитането на едните
или другите като по-добри е субек-

тивно и би било вярно в частни слу-
чаи, съобразени с конкретни изисква-

ния и потребности на клиента. С цел
задоволяване на търсенето на по-
голяма част от потребителите е не-

обходимо на пазара да има избор. Как-
то за уреди за дялово разпределение,

фирми, които да ги обслужват, топ-
лофикации, които да предоставят ус-
лугата топло, така и за това дали да

ползваш тази услуга или не.

Приборите с дистанционен
отчет подобряват услугата, но
не са панацея за решаване на
основните проблеми
инж. Красимир Христов, управител
на Термо Комплект

Кои са предимствата на прибори-
те с дистанционен отчет?

Възможността за отчет на цяла-

та сграда към последната дата на
месеца и на тази база точно разпре-

деление на консумираната енергия.
За да се извърши този отчет, за-

дължително условие е да са обхвана-

ти всички консуматори с мерене чрез
прибори с дистанционен отчет (раз-

пределители, топломери и водомери
на 100%).

Не се влиза в имота при извършва-

не на отчета. Тук е необходимо да се
направи уточнение, че поне един път

годишно е необходимо да се направи
оглед на монтираните разпределите-

ли върху отоплителните тела и водо-
мери и топломери, тъй като е възмож-
на манипулация, чрез сваляне на ото-

плителното тяло заедно с уреда или
водомера без това да се регистрира

от дистанционния отчет.
Невъзможност за манипулация.

Това твърдение е неточно. Приборът

ще сигнализира при сваляне от ото-
плителното тяло или повреда на мо-

дула, но не и ако се свали цялото тяло
и остане в помещението.

Кои са недостатъците на прибо-

рите с дистанционен отчет?
Необходимо е 100% обхващане на

меренето с такива прибори.
По–високата стойност на тези

прибори и най-вече задължителната

подмяна на водомерите поне за топ-
лата вода и тези за студена вода, за

да се използват за подаване на инфор-
мация и към водоснабдителното дру-
жество.

Възможността за „кражби“ оста-
ва.

Ежемесечният отчет ще завиши
разходите за обслужване поради уве-
личение на персонала и оттам ще

оскъпи услугата „дялово разпределе-
ние“ към крайния клиент.

Различават ли се електронните
разпределители с дистанционен от-
чет от обикновенните? Отговорът

е не. Това са същите прибори, отго-
варящи на същите изисквания на

стандарта и се различават по това,
че имат възможността да излъчват
протокол с данните от показанията

в определено време.
Възможно ли е с обикновените

прибори да се постигне ежемесечен

отчет и разпределение месечно на
енергията (чрез отчет от фирмата,
самотчет от абонатите или подава-
не на данни по електронен път)? Да,
но задължително остава ежегодната

проверка на състоянието на прибори-
те и необходимоста от изравнител-
на сметка.

Трябва да се посочи, че в момента
се използва твърде слабо предложе-

ният от Топлофикация  разсрочен
начин на плащане, който позволява го-
дишно плащане на равни вноски и след
изравнителната сметка да се уточ-
ни точния размер на задължението на

клиента. Така всеки ще може да си
планира бюджета.

Изхождайки от тези сравнения,
може да се достигне до извода, че
приборите с дистанционен отчет по-

добряват услугата, но не са панацея
за решаване на основните проблеми,
които са цена на енергията, „краж-
би“ на енергия, точност на измерва-
не. Нека всяка сграда, респективно

гражданите, направят своя избор, но
се премине на ежемесечно отчитане
или на разсрочено годишно плащане
на енергията.

> ÎÂÊ äèñêóñèÿ



ÑÒÐ. 14 2*2012

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

Сименс ЕООД

Сектор Инфраструктура и Градове

Направление Сградни технологии

1309 София, ул. Кукуш 2

тел.: 02/ 8115 134, факс: 02/ 8115 652

e-mail: ibt.bg@siemens.com

Пожароизвестителна система Cerberus PRO -
цялостно решение и надеждна защита от Siemens

Надеждна защита от пожар означава

безопасност за хора и имущество, под-

сигуряване на бизнес процесите и тях-

ната непрекъснатост. Cerberus PRO на

Siemens е мощна пожароизвестителна

система за бързо, надеждно разпознава-

не на пожар, алармена сигнализация и

контрол. Широкото портфолио от ино-

вативни продукти на тази система оси-

гурява безопасност, както при малки,

така и при големи обекти.

Пожароизвестителни централи
Cerberus PRO
Следвайки изискванията на пазара, се-

рията Cerberus PRO на Siemens предлага

голямо разнообразие от централи - от ед-

ноконтурни (126 адреса) до модулни (1512

адреса), което в

комбинация с мре-

жовата функцио-

налност прави въз-

можно приложение-

то им във всякакъв

вид архитектурни

структури. Всички

централи са с ед-

нотипен, унифици-

ран дизайн с интер-

фейс на български

език, което допъл-

нително улеснява

работата със сис-

темата.

Пожароизвес-

тителните цент-

рали от серията

Cerberus PRO раз-

полагат с интег-

риран ограничен

режим на работа (degrade mode), което

гарантира нормалната работоспособ-

ност на контурните структури, детек-

торите и периферните устройства, в

случай че централният контролер се

повреди. Това прави възможно подаване-

то на алармени сигнали и активиране-

то на изходи дори при ограничен режим

на работа на централата, също така

покрива изискванията на ЕN 54-2, без да

е необходимо дублиране на централния

контролер.

Детектори с патентована
ASA технология
Детекторите Cerberus PRO с интег-

рирана специализирана ASA технология

разполагат с богат набор от парамет-

ри, които могат да бъдат настройвани

спрямо спецификата на конкретното

приложение. Те съдържат пет сензора с

широк диапазон - два оптични, два тер-

мични и един СО сензор, което позволява

употребата им едновременно като дим-

ни, температурни или СО детектори.

Сигналът от CO сензора може да се

обработва индивидуално, което прави

възможно един и същ детектор да се из-

ползва както за пожароизвестяване, та-

ка и за бързо и сигурно известяване при

повишена концентрация на CO (напри-

мер в гаражи или подземни паркинги). Де-

текторите Cerberus PRO успешно ели-

минират фалшивите сработвания, в ре-

зултат на което осигуряват максимал-

на защита във всяка сграда.

Освен детектори за стандартни при-

ложения, Siemens предлага широка гама

Предимства

Детектори

Пожароизвестителни

централи

Надеждна защита на хора и

имущество чрез автоматич-

но преконфигуриране;

Интегриран degrade mode за

известяване в случай на пожар,

дори при работа в ограничен

режим;

Отдалечен достъп чрез

Ethernet за управление на сис-

темата от всяко място;

Създаване на мрежи в комплек-

си от разпределени сгради в

съответствие с EN 54;

Интеграция към системи за

мониторинг и BMS системи;

Широко портфолио, осигурява-

що пожароизвестяване при

всякакви условия;

ASA технология с набор от

различни параметри за специ-

фични условия на обкръжаваща-

та среда;

Устойчивост на измамни явле-

ния благодарение на ненадмина-

та технология за детекция;

160 години опит в пожарната

безопасност и над 60 милиона

пожароизвестители, инстали-

рани по цял свят.

от специални детектори - линейни, ас-

пирационни, многосензорни пламъчни де-

тектори, както и детектори за взриво-

опасни зони (Ех) - оптични, термични,

ръчни и пламъчни детектори.

Лесна интеграция на Cerberus PRO
към системи за мониторинг
Cerberus PRO успешно се интегрира

към системата за мониторинг и управ-

ление на Siemens - DMS8000. Софтуерна-

та платформа предлага множество пре-

димства, някои от които са: интуитив-

на обработка на събитията, навигация

по плана на сградата или чрез меню, съх-

раняване на история с база от данни за

допълнителни анализи, както и интегра-

ция към други системи за сигурност.

Като допълнение Cerberus PRO се ин-

тегрира лесно към BMS системи, нап-

ример Desigo INSIGHT на Siemens (чрез

вградения BACnet протокол на пожаро-

известителните централи) или към BMS

на други производители (чрез OPC или

BACnet/Modbus converter).
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За големи обекти
препоръчваме системи
за контрол на достъпа с
мрежова организация

За големи обекти най-подходяща е

мрежовата организация на системи-

те за контрол на достъпа, която дава

възможност за лесно надграждане и/

или промяна в конфигурацията. При до-

бавяне на нов четец той автоматич-

но бива "разпознат" и интегриран в

системата. Много често големи орга-

низации с подразделения в няколко се-

лища в страната изискват възмож-

ност за дистанционно управление и

наблюдение през Интернет. По този

начин оторизиран отговорник по ох-

раната може във всеки един момент,

без да става от бюрото си, да про-

мени правата, да разшири, ограничи

или забрани достъпа на всеки от

служителите във всеки от клонове-

те на организацията, в който и да

било град. На сървър се съхранява

пълната информация за всички съби-

тия. Генерират се различни видове

справки, които могат да се използват

Експертно:
Системи за сигурност
Актуалните тенденции в избора на решения
за пожароизвестяване, пожарогасене и контрол на достъпа в
сгради и нормативните изисквания, на които трябва да
отговарят, според мнението на експерти в бранша.

Експертно:
Системи за сигурност

както за възстановка на събития,

така и за целите на счетоводство-

то за контрол на работното време.

Нормативна база при системи-

те за контрол на достъпа в сгради

Действащият в България стан-

дарт БДС EN 50133 „Алармени систе-

ми. Системи за контрол на достъп,

използвани в приложения за сигур-

ност“ дефинира основните изисква-

ния към системите за контрол на

достъп и на техните компоненти в и

около сградите. Когато системата

за контрол на достъп (или част от

нея) е съставна част от алармена

система, тогава тя трябва да отго-

вори и на съответните изисквания за

алармени системи. Част 2 -1 на БДС

EN 50133 регламентира изисквания-

та към съставните части на систе-

мите за контрол на достъп.

Международният стандарт ISO/

IEC 27001 задава изисквания към си-

стемите за управление на сигурнос-

тта на информацията (СУСИ) във

всякакви организации, независимо от

големина, предмет на дейност, вид на

продуктите и процесите или други

конкретни специфики. Елемент от

СУСИ е изграждане на система за

физическа сигурност на информация-

та, а това включва контрол на физи-

ческия достъп и режим на влизането

в зоната за сигурност или обекта.

След анализ на степента на риска и

с оглед спецификата на обекта се

взема решение по какъв точно начин

ще бъде осъществяван контролът на

достъпа - дали ще бъдат използвани

бариери или електромагнитни брави,

дали автоматичната електронна

система ще бъде дублирана и от

охрана, дали ще бъде достатъчен

един начин за идентификация (напри-

мер карта с чип) или ще се използва

комбинация от такива начини (напри-

мер карта с чип+ПИН). Наскоро пус-

нахме на пазара клавиатура за конт-

рол на достъпа с дисплей с течни

кристали. При нея достъпът може да

се осъществи не само с код (както е

при масово разпространените подоб-

ни изделия), а и с чип-карта или с ди-

станционно. За постигане на по-ви-

соки нива на сигурност може да се

изисква комбинация от код и карта

или комбинация от код и дистанцион-

но. Например в една офис сграда с из-

градена система за контрол на

достъп, за бариерата на подземния

паркинг може да се използва дистан-

ционното, а за достъп до офиса - код.

Светлин Парев, управител на ЕТА-СИС

Автоматиката за контрол
на достъпа не е лукс

Тенденциите в Европа все пове-

че навлизат в българската действи-

телност, независимо от сериозно-
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то изоставане. България е по-сил-

но засегната от кризата от много

страни в Западна Европа, но бълга-

ринът има вкус към техниката и

освен това започва да разбира, че

автоматиката за контрол на дос-

тъпа не е лукс. На Запад насищане-

то на пазара с този тип техника е

настъпило преди повече от 15 го-

дини и независимо от това продаж-

бите в бранша имат среден годишен

ръст от около 10%. Техниката за

контрол на достъпа става все по-

съвършена и достижима, и хората

все повече й се доверяват. Тя пес-

ти най-ценното – нашето време и

освен това дава удобство и сигур-

ност.

Освен това проблемите с трафи-

ка и управлението му нарастват не-

прекъснато и без контрол на достъ-

па става невъзможно не само отде-

лянето на личното пространство

от общественото, но и самото ре-

гулиране на зоните в градската

среда. В последното направление, за

съжаление, България изостава зна-

чително.

Все повече големи градове в Ев-

ропа използват интелигентни сис-

теми за управление на централната

градска част, при които достъпът

се контролира главно от автома-

тични боларди (метални цилиндри,

които потъват в земята). Това е

една трайна тенденция в цяла Евро-

па.

Качествените боларди имат пре-

димството, че дават максимална си-

гурност за защита на достъпа и са

неподатливи на вандализъм. Обичай-

на гледка са в центровете на голе-

мите градове в Англия, Франция,

Италия, Испания, дори Полша и стра-

ните от Източна Европа.

Няма по-добро и евтино средство

от болардите за охрана на пешеход-

ните зони, в които трябва да влизат

само оторизирани МПС. Бул. Витоша

в София например, с помощта на ав-

томатични боларди, би се превърнал

наистина в пешеходен, без да се на-

лагат скъпоструващи денонощни по-

лицейски патрули.

Масовата употреба на болардите

по света значително намали цените

им и вече са достъпни и за частни

лица, които се грижат за сигурнос-

тта си. В Швейцария даже ограждат

с тях луксозните магазини против

обири с взлом посредством МПС. В

България вече се предлагат каче-

ствени сертифицирани боларди на

приемливи цени. Като на всяко дру-

го техническо изделие е важно да се

анализират добре предлаганите ка-

чества и да се съпоставят техни-

ческите данни.

Друга обща тенденция засяга

главно сградите – това е свързва-

нето на системите за контрол на до-

стъпа към т. нар. домотика и сис-

темите за управление на прозорци и

щори, които могат да се ползват ин-

телигентно за проветрение, освет-

ление и защита от природни явления

като дъжд и вятър. Все повече бълга-

ри ползват автомати за прозорци

както в обществени, така и в семей-

ни сгради. Това е много удачно осо-

бено за труднодостъпни места.

Освен това автоматичното отва-

ряне на прозорци и капандури става

част от противопожарните изиск-

вания съгласно европейските (и

български) норми.

Важна тенденция при автома-

тичните задвижвания е преминава-

нето към 24 V постояннотоково зах-

ранване на двигателите. В Западна

Европа това се стимулира с оглед

увеличаване на безопасността. За

България има и друго предимство –

има възможност за поставяне на ба-

терии и автоматиката работи и

при спиране на тока, което за ня-

кои райони на страната е често яв-

ление. Оскъпяването на 24 V спря-

мо 230 V вариант автоматика не е

голямо. Захранването на 24 V е задъ-

лжително и в места, в които се пол-

зват соларни панели за захранване

на автоматиката. Соларните пане-

ли дават пълна автономия на захран-

ването и макар решението да из-

глежда скъпо, при него често се

реализира икономия още при монта-

жа, ако мястото е отдалечено от

ел. мрежа.

Както за останалите ел. уреди, мо-

дерна тенденция е енергоспестява-

нето в системите за контрол на до-

стъпа. Водещите производители

предлагат системи с до 50% иконо-

мия на разхода на ток.

Нормиране на системите за кон-

трол на достъпа

Автоматиката за контрол на до-

стъпа работи с електричество и

трябва да отговаря на всички дей-

стващи нормативи в сферата на бе-

зопасността на ел. машините и апа-

ратите. Освен това има специфични

изисквания за безопасност против

притискане и удар, които огранича-

ват скоростта на някои автомати

или изискват допълнителни устрой-

ства като фотоклетки, радари, ме-

тални рамки, проводящи гумени лен-

ти, сигнални лампи, токови защити,

дори "парашути" при някои тежки ин-

дустриални врати. Някои са задължи-

телни, други се предлагат като оп-

ции.

Трудно е човек да знае всички нор-

мативи, но като цяло знакът СЕ зна-

чи, че са спазени задължителните

изисквания.

Много е важно да се знае, че освен

задължителните, има и препоръчи-

телни мерки за сигурност.

От безопасността не бива да се

пести. Добре е да се пита за предла-

ганите опции за сигурност. Те обик-

новено оскъпяват незначително сис-

темата.

Важно е също да се знае, че каче-

ствената автоматика не е задължи-

телно най-скъпата. Нужно е кли-

ентът да провери сигурния произход

на стоката, надеждността на дос-

тавчика, гарантираната поддръжка

и да сравни техническите данни и

включените опции.

Какви проекти реализирате в мо-

мента?

Навлизаме в сезона на ремонтите

и строителството – особено в лет-

ния туризъм. В големите градове

кипи обичайното пролетно обновява-

не и до известна степен е поднове-

но строителството на нови търгов-

ски, бизнес и жилищни обекти, в про-

мишлеността. Интересни проекти

има и в селското стопанство – осо-

бено в Североизточна България. За

съжаление, в страната ни има мал-

ко обекти за контрол на достъпа в

обществения сектор. Необяснимо е

защо дори в по-малък град като Ско-

пие се инвестира повече в тази

сфера, отколкото в София. Надява-

ме се тази тенденция да се обърне.

Без инвестиции в контрол на достъ-

па, хаосът в градската среда е не-

избежен.

Иво Русев,
управител на Бисайд
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Клиентите очакват
по-голяма функционалност
и възможности за
управление на системите

Изискванията на клиентите към

съвременните охранителни системи

са насочени основно в три направ-

ления: функционални възможности,

периферни устройства и начини за

управление на системите. По отно-

шение на функционалните възможно-

сти, основните желания на клиенти-

те са системата да позволява управ-

ление на контрол на достъп без да

има отделна такава система; да

може автоматично да показва видео-

изображение и звук от зоната на

аларменото събитие при налична

камера, като камерата е интегрира-

на в охранителната система и се уп-

равлява през централата й; да има

различни комуникативни възможнос-

ти, посредством които да се изве-

стява собственикът, полицията или

фирми за физическа охрана, включи-

телно изграждане на централизира-

ни информационни алармени центро-

ве. Също така системата трябва да

има възможност за интеграция на ви-

соко ниво с останалите системи за

сигурност на един обект (основно

контрол на достъп и видеонаблюде-

ние) и графично представяне на ин-

формацията за актуалното състоя-

ние на системата и алармените

събития на РС дисплей или на моби-

лен телефон.

Периферните устройства на сис-

темата - детекторите, трябва да

могат надеждно и своевременно да

реагират на всички видове атаки към

обекта и същевременно процентът

на фалшиви сигнали, независимо от

пораждащите ги причини, трябва да

е близък до нула.

Не на последно място, от значение

за крайния потребител е простота-

та на управление на системата – кол-

кото по-опростено е управлението,

толкова по-малко са възможностите

за човешки грешки по време на експ-

лоатацията.

Тенденции при избора на пожаро-

известителни системи

При пожароизвестителните сис-

теми нашите наблюдения също по-

казват завишени изисквания към фун-

кционалните възможности и компо-

нентите на системите. Клиентите

изискват наличието на свободно про-

грамируеми функции за управление и

контрол на газови и спринклерни по-

жарогасителни инсталации и проти-

водимни люкове, поддържане на слож-

ни алгоритми за зоново изключване

на електро- и вентилационни систе-

ми, автоматично управление по зони

на системи за оповестяване, блоки-

ране на асансьори и др. За изгражда-

нето на подобни противопожарни

блокировки е необходимо системата

да разполага с различни видове кому-

никационни модули и разпределени из-

ходи, свързани към детекторните ли-

нии. Сред изискванията са и възмож-

ността голям брой пожароизвести-

телни централи да могат да се

свързват помежду си по различни ко-

муникационни канали и за клиента да

изглеждат като една система; да

имат възможност за интеграция с

други системи на един обект (основ-

но системи за газ детекция, конт-

рол на достъп и BMS системи) и

графично представяне на информаци-

ята за състоянието на системата.

Пожароизвестителните системи

са задължителни за почти всички

съвременни сгради. Поради огромно-

то функционално разнообразие на

сградите, една пожароизвестител-

на система трябва да разполага с бо-

гат набор от стандартни и специ-

ални автоматични детектори, рабо-

тещи на различни физични принципи.

Те трябва надеждно и своевременно

да регистрират всички видове явле-

ния, възникващи при пожар, в зависи-

мост от вида на материала, който

гори. И тук отново се изисква про-

центът на фалшиви сигнали, незави-

симо от пораждащите ги причини, да

е близък до нулевия. Поради тази

причина все по-масово се използват

комбинирани детектори с повече от

един тип сензор – обикновено за дим

и температура, а напоследък на

пазара се появиха детектори с два

димни, два температурни и един

сензор за въглероден окис.

По своята същност този тип си-

стеми са животоспасяващи. Ето

защо надеждното им функциониране

е от първостепенна важност. За

целта се разработени специфични

хардуерни и софтуерни решения, кои-

то позволяват подаването на алар-

мен сигнал за пожар и активиране на

противопожарните блокировки дори

при повреден централен процесор на

системата.

Изисквания към съвременните

охранителни и пожароизвестител-

ни системи

В отговор на нарастващото

търсене на продукти, съответства-

щи на изискванията на EN, от стра-

на на потребители и инсталатори на

системи за сигурност, от CENELEC

(Европейския комитет за стандар-

тизация в областта на електротех-

никата) бяха въведени нови стандар-

ти. Целта им е да гарантират дос-

татъчно високо и постоянно ниво на

работните параметри на електрон-

ните системи за сигурност в цяла

Европа.

Европейските стандарти посте-

пенно заменят съществуващите на-

ционални стандарти и действието

им ще обхване включително и евро-

пейските страни, които в момента

нямат собствени установени стан-

дарти.

В момента действащият европей-

ски стандарт е EN 50131, като от-

делните негови части третират от-

делни елементи на алармените сис-

теми, например: процедури за те-
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стване на алармени системи - EN

50131-1, пасивни инфрачервени детек-

тори - EN 50131-2-2, пасивни комби-

нирани (инфрачервени + микровълно-

ви) детектори - EN 50131-2-4/5, алар-

мени панели - EN 50131-3 и т. н.

Важен за надеждната работа на

системите е EN 50130-4:2011 - Елек-

тромагнитна съвместимост. Стан-

дарт за група продукти: Изисквания

за устойчивост на съставни части

на пожароизвестителни системи,

алармени системи срещу прониква-

не, взлом, CCTV, контрол на достъп

и социални алармени системи.

При изграждането на алармени

центрове в сила е стандарт EN50136

Алармени системи – системи и уст-

ройства за предаване на алармени

сигнали.

Действащият стандарт, който

дефинира изискванията към системи-

те за контрол на достъп, е EN 60839-

11-1:2012

По отношение на нормативната

база при пожароизвестителните си-

стеми в сгради - актуалният стан-

дарт за пожароизвестителни систе-

ми е EN54. Както при алармените си-

стеми, в отделните му части са

описани изискванията към отделни-

те елементи на една пожароизвес-

тителна система – детектори, бу-

тони, сирени, централни устрой-

ства, захранване. Ще спомена конк-

ретно БДС EN 54-14:2011 (EN 54-14)

"Пожароизвестителни системи.

Част 14: Указания за планиране, про-

ектиране, инсталиране, въвеждане в

експлоатация, използване и под-

държане", който предоставя важна

информация за всички, имащи отно-

шение към пожароизвестителните

системи – от проектантите до

крайния клиент, който експлоатира

системата.

Актуални проекти

Към настоящия момент имаме два

по-интересни обекта пред приключ-

ване. Единият е МОЛ Галерия Бургас,

където сме изпълнител на всички

слаботокови инсталации – пожаро-

известяване и пожарогасене, озвучи-

телна и оповестителна система, ох-

ранителна система, система за кон-

трол на достъп, видеонаблюдение,

газ детекция в подземния паркинг,

структурна кабелна мрежа, както и

система за интегриране на всички

изброени системи за сигурност с

текущ контрол и визуализация на

състоянието им. Другият обект е

административна сграда в София с

немски инвеститор, където сме из-

пълнител на пожароизвестяване, га-

зово пожарогасене, озвучителна и

оповестителна система, охранител-

на система, система за контрол на

достъп и видеонаблюдение. Предиз-

викателството тук са комплексно

завишените изисквания на инвести-

тора към качеството на инсталира-

ното оборудване, вложените мате-

риали и извършваните СМР. Пожаро-

гасителната система например

трябва да бъде изпълнена така, че

да може да получи сертификат от

организацията на немските застра-

хователи VdS, чиито изисквания към

системата са по-високи от действа-

щите европейски норми EN.

Георги Дамянов,

Протех
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Тенденциите са към
интеграция на системите
за охрана и безопасност

Основната тенденция е интегри-

рането на системите за безопасност

със системите за охрана и сградна

автоматизация, което предлага

възможност за единен контрол и вза-

имодействие в случай на активиране

на всяка една от интегрираните

системи. В страни като Германия и

Австрия това е стандарт през пос-

ледните десет години, но за нас е

новост като изискване и все по-чес-

то намира реализация на локалния па-

зар.

Интересна е тенденцията за цен-

трализиране на отделни системи за

видеонаблюдение, което е свързано и

с все по-често намиращите приложе-

ние IP решения, както и все по-широ-

кото използване на решения за видео-

анализ в реално време.

При системите за пожароизвестя-

ване последните тенденции са насо-

чени към използване на мултисензор-

ни детектори и тяхното комбинира-

не със сигнални и оповестяващи ус-

тройства. Друга интересна тенден-

ция на нашия пазар е все по-честата

употреба на решения, различни от по-

знатите точкови и линейни детекто-

ри, а именно сензорни кабели, систе-

ми с екстракция на въздух и др.

Все по-широкото навлизане и из-

ползване на биометрични критерии е

основната тенденция през последни-

те няколко години в системите за

контрол на достъпа. Използването на

не толкова популярни решения като

идентификация въз основа разположе-

ние на вените, анализ на зеницата или

ириса също са все по-често среща-

ни. Друга тенденция за последните

няколко години е замяната на различ-

ните комуникационни интерфейси с

Ethernet, което дава възможност за

по-голяма гъвкавост при изпълнение

или преконфигуриране на системата.

Използването на нови и специфич-

ни за всяко приложение гасителни

агенти се налага все повече при си-

стемите за пожарогасене. Замяната

на познати системи, базирани на

вода, инертни газове или газове от

типа на FM-200 с нови решения като

гасене с водна мъгла, пяна, аерозол-

но гасене и други, се срещат все по-

често при разрешаването на конк-

ретни неспецифични проблеми.

Въпреки остарялата нормативна

уредба в сферата на пожароизвестя-

ването и липсващите изисквания при

системите за сигурност, голяма

част от инвеститорите все по-чес-

то изискват съответствие с позна-

ти и изпитани в Западна Европа

стандарти. В момента не са рядкост

системи, проектирани и изграждани

в съответствие с VdS, CNBOP, FM

или NFPA. Интересът към тези стан-

дарти е както поради произхода на ин-

вестициите (Австрия, Германия, Ве-

ликобритания, САЩ), така и от съот-

ветните западни застрахователи, за

които изискванията на EN54 и сход-

ните ЕС стандарти са твърде неза-

доволителни.

Освен това, все по-често инвести-

торите изискват изграждане на ин-

тегрирани системи, които от една

страна дават по голяма функционал-

ност и гъвкавост, а от друга водят

до икономии в оперативните разходи

на обектите.

Освен регулярно изпълняваните си-

стеми в обекти на най-големия ни кор-

поративен клиент ПИБ, към настоя-

щия момент компанията изгражда

спринклерна гасителна инсталация на

територията на Дуропак Тракия,

единствената в България одобрена и

сертифицирана от FМ Global систе-

ма за видеонаблюдение на територи-

ята на Кремиковци, интегрирани ре-

шения в сферата на сигурността и

безопасността на няколко клиента

от тежката индустрия, както и ня-

колко частни сгради. Съвсем скоро

приключихме подмяната и разширени-

ето на система за видеонаблюдение

на територията на ски зона Банско.

Тони Стойнов,
СТО в Интер Системс

Адресируемите системи за
пожароизвестяване вече
са предпочитан вариант

Системата за пожароизвестява-

не се избира в зависимост от типа

на обекта, който трябва да се защи-

ти. Напоследък в България се наблю-

дава добра тенденция при избора на

пожароизвестителни системи – все

по-често се избира адресируема си-

стема, което е продиктувано от без-

спорните й преимущества, а и все

по-добрите цени.

Всички елементи в съвременните

пожароизвестители инсталации

трябва да отговарят на стандарт

БДС EN 54 „Пожароизвестителни си-

стеми“. Тази серия европейски стан-

дарти посочва изисквания и работни

критерии към компонентите, с кое-

то се цели по-голяма ефективност и

надеждност.

В момента, поради икономическо-

то състояние в България, а и прена-

сищането с големи бизнес сгради, мо-

лове и др., по-често се реализират

малки обекти с до около 100 точки.

Стефан Караманолев,

технически консултант в Алфа Лайт

Адресируемите пожаро-
известителни системи
постепенно изместват
конвенционалните

В САЩ от години тече процес на

замяна на конвенционалните пожароиз-

вестителни системи (ПИС) във вече

изградени обекти с адресируеми. Инте-

ресен факт е, че допреди 10-12 години

масово се предлагаха системи с до 56

конвенционални зони, нещо което сега

просто е забравено. Фактът се обяс-

нява с това, че цената за монтаж на

конвенционални датчици и централа е

свързана с повече разход на материа-

ли и главно труд, като последното в

крайна сметка е определящо за край-

ната цена на изпълнявания проект.

Следствие на това, с годините започ-

наха да се появяват дори централи с

капацитет само 20 и 50 адресируеми

датчика с цел подмяна на изградените

и/или изграждане на нови проекти.
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Удобствата на адесируемите си-

стеми като лесно и точно установя-

ване на мястото на евентуален по-

жар, прекъсване на кабел или разли-

чен друг дефект е просто несравни-

мо със старите технологии. Възмож-

ността за смяна на режима на рабо-

та на датчиците в зависимост от

работната им среда, самообучение-

то и самотестването им са само

част от предимствата в сравнение

с конвенционалните системи. Като

допълнение може да се посочи и лес-

ното им и гъвкаво програмиране, но

за съжаление е необходим техничес-

ки грамотен персонал.

В ЕС също тече такъв процес, не-

зависимо че скоростта, с която се

променят тенденциите е значител-

но по-бавна. Това е доста неразбира-

емо, особено като се вземе предвид

проучването на европейски специали-

сти, които още преди 2000-та годи-

на установиха, че изграждането на

системи с повече от 24 зони е прак-

тически необосновано и скъпо, в срав-

нение с адресируеми такива.

За България нещата определено не

стоят така, в крайна сметка ниска-

та стойност на труда определя ма-

совото използване на стари модели и

технологии на датчици и централи.

Все повече на пазара се появяват

интегрирани решения, а именно

съвместна работа на алармена, ПИ,

контрол на достъп и видеосистеми,

като по този начин се създават го-

леми удобства и ефективност при ра-

ботата на обслужващия персонал при

възникване на проблеми за решаване.

Неудобството при такива системи е,

че те са от водещи производители и

цената не винаги е приемлива за ин-

веститорите.

В търсене на приемливо решение

за интеграция, но не непременно об-

вързано с един-единствен производи-

тел, фирмите са създали решения, ба-

зирани на OPC server, MODBUS,

BACNET или други световно приети

протоколи, като по този начин се

дава свобода за избор на различни

решения за отделните подсистеми,

които в крайна сметка се интегри-

рат и с BMS на обекта.

За момента това е широко изпол-

звано в ЕС, но в България подобни

обекти са все още рядкост.

Нормативна база при системи-

те за пожароизвестяване в сгради

Нормативните документи, на база-

та на които се взема решение за из-

граждане на ПИС, са EN 54 по различ-

ните му части, а именно 2,4,7,11 и т.

н. По традиция голяма част от инве-

ститорите и капиталите в БГ са от

немскоговорящи страни, където масо-

во се спазват изискванията на VDS

(съюз на застрахователите на недви-

жимо имущество).Това са може би най-

строгите изисквания към техника,

проекти и изграждането им. Справка

за сертифицираните продукти може

да се направи директно в www.vds.de.

Придобиването на такъв документ от

фирмите производители е дълъг и

тежък изпитателен процес. Това обус-

лавя по-високата цена на тези продук-

ти, но от друга страна е гаранция за

изключително високо качество. На-

деждите ми са този факт все повече

да определя типа на залаганите мате-

риали в проектите в бъдеще.

Актуални проекти

В момента фирмата изгражда

Апартхотел в близост до София със

следните системи: пожароизвести-

телна, оповестителна, домофонна,

сателитна (TV), LAN, телефонна.

Също така имаме участие в из-

граждането на мащабен проект в

Турция съвместно с местна фирма,

където възложителят е водеща фир-

ма за доставки на газ и става дума

за над 20 терминала, оборудвани с

ПИС, работещи в мрежа и ръководе-

ни и обслужвани от централен офис.

Христо Велев,

Канброк България
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Интелигентната пожаро-
известителна система
е особено важна за
осигуряване на пожарна
безопасност в отговорни
обекти

Осигуряването на висока степен

на пожарна защита на обектите - ад-

министративни сгради, офиси, произ-

водства, складове, оборудване, инфор-

мационни центрове и т. н., с цел га-

рантиране безопасността на хората

и намаляване на щетите от пожар,

определя нарастващата актуалност

и значимост на автоматичното по-

жароизвестяване и пожарогасене в

съвременния инвестиционен процес.

Предлагането на съвременни, ви-

сокоефективни решения в пожарога-

сенето и пожароизвестяването е

основен приоритет в нашата рабо-

та, като непрекъснато се стараем

да отговорим с креативни решения на

нашите клиенти съгласно повишени-

те изисквания в нормативната уред-

ба за пожарна безопасност. Затова

още в идейната фаза на строежите

се залагат проектни решения за оп-

тимално и ефективно функциониране

на системите за защита от пожар.

Сред най-актуалните предложения са

автоматичните пожарогасителни

инсталации от ново поколение с чи-

сти агенти. Тези продукти не нару-

шават озоновия слой и са основен за-

местител на забранения за използва-

не халон 1301. Инсталациите с тези

гасителни агенти ликвидират пожа-

ра в начален стадий преди разраства-

нето му, което ги прави сигурни и

ефективни. Те акумулират в себе си

предимства като максимална безо-

пасност за хората и околната среда,

максимална скорост на гасене, мини-

мални щети, минимално тегло на

системата, минимално заето про-

странство, минимални разходи за под-

дръжка, най-добро съотношение цена/

ползи.

Проектирането на системите се

извършва със специализиран лицензи-

ран софтуер на водещите световни

производители на системите.

Изисквания към системите за по-

жарогасене и пожароизвестяване

Спринклерните пожарогасителни

инсталации трябва да се предвиждат

съгласно изискванията на БДС ЕN

12845 „Стационарни противопожар-

ни системи. Автоматични спринклер-

ни системи. Проектиране, монтира-

не и поддържане“.

Нашата фирма е специализирана в

проектиране на спринклерни инста-

лации съгласно VdS CEA 4001en:2008-

11 (03) „VdS CEA Guidelines for Sprinkler

Systems. Planning and Installation“ и

съгласно NFPA 13 „Standard for the

Installation of Sprinkler Systems“, които

дават още по-големи възможности за

реализиране на специални строежи.

Инсталациите за разпръскване на

вода (водни завеси) може да се пред-

виждат съгласно изискванията на СД

CEN/TS 14816 "Стационарни пожаро-

гасителни инсталации. Инсталации

за разпръскване на вода. Проектира-

не, монтиране и поддържане".

Газовите пожарогасителни инста-

лации с чисти агенти NAF S 125 (HFC

125 + d-limonen) и NAF S 227 (HFC

227еа + d-limonen) се предвиждат

съгласно БДС EN 15004 Стационарни

пожарогасителни инсталации. Ин-

сталации за гасене с газообразни

вещества. Елементите на гасител-

ните системи отговарят на изисква-

нията на БДС EN 12094 „Стационар-

ни пожарогасителни инсталации.

Съставни части за гасителни инста-

лации с газообразни вещества“. Уп-

равлението на гасителните инста-

лации се осъществява от пожароиз-

вестителна пускова система, съот-

ветстваща на БДС EN 54 "Пожароиз-

вестителни системи". Всички изделия

притежават ЕО декларация за съот-

ветствие, ЕО сертификати, указания

за монтаж на български език.

Пожарогасителните инсталации с

прах трябва да се предвиждат съглас-

но БДС EN 12416-2 "Стационарни по-

жарогасителни инсталации. Инста-

лации с прах. Част 2: Проектиране, из-

работване и поддържане".

Пожарогасителните инсталации с

пяна трябва да се предвиждат съглас-

но БДС EN 13565 "Стационарни пожа-

рогасителни инсталации. Инстала-

ции с пяна. Част 2: Проектиране, из-

граждане и поддържане".

Инсталациите с вътрешни пожар-

ни кранове трябва да се предвиждат

съгласно БДС EN 671-1 "Стационар-

ни противопожарни системи. Систе-

ми с маркуч. Част 1: Макари с по-

лутвърд маркуч"; БДС EN 671-2 "Ста-

ционарни противопожарни инстала-

ции. Инсталации с маркуч. Част 2:

Инсталации с плосък маркуч (шланг)";

БДС EN 671-3 "Стационарни противо-

пожарни системи. Системи с маркуч.

Част 3: Поддържане на макари с по-

лутвърд маркуч и системи с плосък

маркуч".

Пожароизвестителните системи

(адресируеми и конвенционални) тряб-

ва да се предвиждат съгласно БДС EN

54 "Пожароизвестителни системи".

Актуални проекти

По-големите проекти, по които ра-

ботим от миналата година и към днеш-

на дата, са свързани с проектиране и

изграждане на автоматични газови по-

жарогасителни инсталации са:

Тестови център в корпус В на

УНСС, гр. София; Нова летищна кон-

тролна кула – София, УПИ XXI, кв.2, м.

Летищен комплекс София, Инвести-

тор – ДП РВД; Нова сграда Център

за данни в УПИ XVIII стопански дейно-

сти, кв. 9 по плана на СИЗ, III част -

гр. Пловдив, Инвеститор – ЕВН Бълга-

рия Електроразпределение; ТЕЦ – Русе

Изток, Инвеститор – Топлофикация

– Русе; КРУ 10 кV на ОЦ Земляне, гр.

София, Инвеститор – Топлофикация

София; Административна сграда с

телевизионни студиа bTV, УПИ I-830,

кв. 101, гр. София, Инвеститор bTV

МЕДИА ГРУП; Административна сгра-

да на министерство на правосъдие-

то, УПИ I, кв.368, м. Зона ГГЦ-Г6 II, гр.

София, Инвеститор – Министерство

на отбраната; Национален музеен

комплекс, УПИ I, кв. 500, м. Центъра –

Зона А Север, гр. София, Инвеститор

– Министерство на културата.

Златка Иванова,
управител на Фламтех
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NFC технологията
навлиза и при
системите
за контрол на достъпа

Класическите механични ключове

постепенно бяха изместени от на-

влизащите нови технологии в обла-

стта на системите за контрол на

достъпа. Първоначално се появиха

оптическите и електромеханични

идентификатори, след това бяха

внедрени бравите с електромагнит-

ни карти, при които носителят на

информацията е лентичка от фери-

тен слой. При преминаването й през

процеп в бравата идентификацион-

ният номер бива прочитан и ако

съвпада с предварително въведения

номер в бравата, отваря вратата на

стаята.

Понастоящем в контрола на дос-

тъпа основно приложение намират си-

стемите, които използват RFID

(Radio Frequency IDentification - радио-

честотна идентификация) техноло-

гията. Те функционират на базата на

обмен на данни посредством ра-

диовълни между идентификаторите

и контролерите, които управляват

бравите.

Използването на RFID технологи-

ята в големите търговски вериги за

идентифициране на стоки драстич-

но намали цената на идентификато-

рите и разшири приложението им в

хотелските системи за контрол на

достъпа.

Системите за контрол на достъ-

па могат да бъдат разделени според

принципа на връзка с управляващия

център – обикновено от персонален

компютър. OFF LINE системите се

реализират от самостоятелни кон-

тролери, които управляват отключ-

ващите механизми на една или някол-

ко врати. ON LINE системите също

се реализират от контролери, кои-

то обаче имат двупосочна връзка с

управляващия компютър. Тази връзка

може да бъде осъществена посред-

ством кабелна мрежа по Ethernet или

RS 485. Големи удобства за монтаж

създава качеството „портатив-

ност“, което от своя страна изис-

ква локално, несвързано с мрежата

захранване. Ниската консумация се

постига със съвременна схемотех-

ника - нискоконсумиращи компонен-

ти и маломощни безжични комуника-

ции по стандартите WiFi, MiFi или

LPWiFi.

Съществуват и трети вид систе-

ми, изградени по технологията "вир-

туална мрежа", при които разменя-

ната между контролеритие и управ-

ляващия компютър информация се

пренася чрез идентификатори (кар-

ти) с памет. Системата е така ус-

троена, че при използване на иден-

тификаторите за преминаване през

различни врати, контролерите за-

писват информация върху идентифи-

каторите, която други контролери

четат - така се разпространяват

необходимите за работата на сис-

темата данни.

Друга новост в системите за кон-

трол на достъпа е използването като

идентификатори на телефонни апа-

рати и други преносими съоръжения

в режим NFC, които напоследък уси-

лено се внедряват в системите за

електронно разплащане на малки

суми.

инж. Манев,
управител на Тераком
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Пожароизвестителните
системи трябва да удов-
летворяват изискванията
на EN54 и да имат възмож-
но най-високи технически
показатели

Изборът на тип система се опре-

деля от мащабите на обекта, пред-

назначението на помещенията и т. н.

Например за малки и средни обекти

бих препоръчал конвенционални пожа-

роизвестителни системи, за средни

и големи обекти – адресируеми, за

големи и много големи обекти - ана-

логово-адресируеми. Подборът на по-

жароизвестителите се извършва

според предназначението на помеще-

нията, разпределението на звукови-

те сигнализатори – според изисква-

нията за сила на звука.

Пожароизвестителните системи

трябва да се поддържат и усъвършен-

стват в съответствие със система-

та за управление на качеството EN

ISO 9001:2000. Фирмата трябва да

осъществява качествен контрол

върху 100% от произведената продук-

ция и всеки продукт трябва да удов-

летворява напълно изискванията на

съответните европейски стандарти

(EN54) при възможно най-високи тех-

нически показатели. Монтажът на

системните компоненти трябва да

бъде изпълнен съгласно изискванията

на Наредба I3 1971 и фирмата да бъде

лицензирана по Наредба I3 2815.

В момента извършваме монтаж на

пожароизвестителна система (ПИС)

и люкове за отвеждане на дим и топ-

лина в новия офис на Societe Generale

Експресбанк в Плевен; монтаж на ПИС

в цех за производство на торти на

фирма Фиеста 13 в Плевен с РЗП 5000

кв. м, проектиране на част Пожарна

безопасност, проектиране на ПИС и

проектиране на гасене в завод за до-

бив на олио в Плевен и монтаж на ви-

деосистема в мелница в гр. Левски.

Румен Христов, Беркут Системс

В сферата на пожаро-
безопасността се налагат
мултифункционалните
детектори и локалните
пожарогасителни системи

Тенденции при избора на решения

за пожароизвестяване

С течение на годините търговс-

ките обекти стават все по-големи и

се повишават изискванията за тях-

ната ефективност и безопасност.

Това налага развиване на технологи-

ите за пожароизвестяване. Едно от

съвременните течения в тази сфера

са аналоговите системи, въпреки че

„аналогови“ звучи като връщане към

по-стара технология, това съвсем не

е така. Този нов вид системи дават

възможност да се наблюдава конк-

ретната стойност на параметъра,

който следи всеки датчик на пожаро-

известяването. Например термични-

те детектори от този тип позволя-

ват да се следи конкретна темпера-

тура, а не просто дали показатели-

те спадат под определен праг. Опти-

ко-димните детектори дават

възможност да се следи конкретна-

та задименост в помещението, а

също така и замърсеността на дат-

чика. Това намалява фалшивите сра-

ботвания и подпомага по-точното

планиране на сервизната дейност.

Друга съвременна тенденция е из-

ползването на мултифункционални де-

тектори, които да подават сигнал не

само за пожар, а да следят и парамет-

ри, необходими за командването на

други, неаварийни системи. Например

датчик, който следи задименост,

температура и концентрация на

въглероден окис и сигналите от него

могат да се използват за управление

на вентилацията в сградата. По този

начин две съвсем отделни системи се

обединяват в една, което спестява

разходи за проектиране, изграждане

и поддръжка. В общия случай тези

възможности са обединени и позволя-

ват голяма гъвкавост и надеждност

на системите за пожароизвестява-

не.

Системите за пожароизвестяване

трябва да отговарят на стандарта

EN 54-14. Този стандарт е общ за цяла

Европа и в това отношение можем

спокойно да твърдим, че България е

на европейско ниво.

Новости в системите за пожа-

рогасене

Една от новите тенденции в тази

област са локалните пожарогасител-

ни системи. Досегашната концепция

бе фокусирана върху изпълнението на

системи за пожарогасене, които об-

хващат цялото помещение с рискови

съоръжения (ел. табла, сървър, двига-

тел и др.). Предлаганите в момента

системи се концентрират върху по-

тушаването на пожара само в риско-

вите съоръжения, т. е. гасим само

шкафа, ел. таблото или двигателя.

Това е икономически много по-изгод-

но и технически много по-ефективно.

Съвременните пожарогасителни

системи трябва не само да спират

огъня, но и да не нанасят допълнител-

ни щети. Също така не трябва да са

вредни за хората и за околната сре-

да.

Голямата новост в сферата на си-

стемите за пожарна безопасност в

България е наредба I3-2815. В тази об-

ласт е и един от големите ни проек-

ти в момента, а именно провеждане-

то на обучения по тази наредба.

Ефектът от тези обучения ще бъде

не само изпълнение на законовите

изисквания, а и повишаване на квали-

фикацията на работещите в тази

толкова отговорна област.

Васил Чолаков, управител на Файер.БГ
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Тенденциите са насочени
към все по-голяма интег-
рация на системите с цел
унифициране и подобряване
на обслужването им

Благодарение на интеграцията на

системите за сигурност е възмож-

но извличането на допълнителна фун-

кционалност от взаимодействието

между отделните системи. Предвид

стагнирания пазар в последните го-

дини това води до намаляване не

само на инвестиционните разходи,

но и до снижаване на стойността на

обслужването и сервизирането на

отделните системи.

Нормативна база

За различните системи норматив-

ната база е различна. Специално за

пожароизвестяването и пожарогасе-

нето има национални нормативи от

законови и подзаконови актове, чие-

то спазване е задължително предвид

факта, че тези системи са задължи-

телни при узаконяването на сгради-

те. За останалите системи има раз-

лични видове стандарти и препоръ-

ки, чието спазване води до изгражда-

нето на качествени и надеждни сис-

теми. Много често обаче там се

правят компромиси с тези стандар-

ти с цел понижаване на цената и в

резултат на това ефективността на

системите пада драстично. За съжа-

ление инвеститорът разбира за

това, едва когато има събитие и спе-

стените първоначално средства би-

ват загубени. Много често загубата

е много пъти по-голяма от инвести-

цията, която би била направена, спаз-

вайки стандартите и нормите и из-

граждането на системите с каче-

ствени материали от професионали-

сти.

В тази област Систера Технолод-

жи отделя изключително внимание на

качеството и професионализма в це-

лия процес на реализация от консулти-

рането на клиента през проектиране-

то, доставката и инсталацията до

сервизното обслужване и поддръжка-

та. Ние си партнираме с водещи све-

товни производители на оборудване и

софтуер като Сименс, IBM, CISCO,

АXIS-Швеция и Milestone.

Проекти, реализирани в момента

Един от проектите, реализирани

от Систера Технолоджи в последно

време, е интегрирани комуникацион-

ни системи и системи за сигурност

в новия Корпоративен и Сервизен

Център - Казичане на Евромаркет

Груп София. Проектът обхваща из-

граждане на интегрирана комуника-

ционна среда на територията на

целия комплекс и интеграция чрез нея

на всички системи за физическа си-

гурност - пожароизвестяване, конт-

рол на достъпа, периметрова охрана,

видеонаблюдение, оповестяване, сиг-

нално-охранителна техника, система

за контрол на работното време,

център за управление.

Венцислав Бечев,  Систера Технолоджи

Водеща тенденция при
решенията за сигурност е
интеграция в системата
за сграден мениджмънт

Основните тенденции при систе-

мите за сигурност са свързани с из-

бора на решения, които могат да

бъдат интегрирани в една обща си-

стема. Системите за контрол на

достъп все по-често се разглеждат
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като компонент от една обща интег-

рирана система, включваща в себе си

видеонаблюдение, алармени системи,

пожароизвестяване и автоматизация

на сградата.

Изискванията към системите за

сигурност се разглеждат в няколко

аспекта. От една страна, система-

та трябва да се защити от външни

посегателства, което включва и за-

щита на управляващите модули от

неоторизирано проникване през Ин-

тернет. Все по-често новите систе-

ми имат възможност за дистанцио-

нен контрол и настройване през Ин-

тернет, което крие и своите риско-

ве. От друга страна, целта на сис-

темите за сигурност е защитата на

лицата, които работят в предприя-

тието или съответната сграда.

Обикновено самите модули на систе-

мата за контрол на достъп се

свързват към общата алармена сис-

тема, като по този начин предотв-

ратяват неоторизиран достъп до

нейните компоненти. За места, къде-

то се изисква повишено ниво на си-

гурност, се прилага комбинирана

идентификация (биометрия и иденти-

фикация с карта).

Също така системата за сигур-

ност трябва да бъде надеждна. Това

предполага наличието на аварийно

захранване, което да обезпечи нор-

малната й работа при смущения в

захранващата мрежа.

Не на последно място, тя трябва

да разполага с възможност за интег-

рация и синхронизиране с другите си-

стеми в сградата.

Васил Стоичков, управител на Странджа
Системи

Съвременните технологии
позволяват с неголеми
инвестиции да се изграж-
дат надеждни инсталации

Към настоящия момент на пазара

се предлагат няколко основни вида си-

стеми за пожарогасене. Всяка от тях

има своите преимущества и недо-

статъци. Ето защо е необходимо при

избора на гасителна система, инвес-

титорът да бъде много внимателен

и да анализира евентуалните пораже-

ния от самия гасителен агент след по-

гасяването на пожара. В повечето слу-

чаи щетите, нанесени от водата или

пяната, са по-големи от тези, нане-

сени от огъня. Съвременните техно-

логии позволяват с неголеми инвести-

ции да бъдат изграждани сухи гасител-

ни инсталации в малки помещения (ел.

табла, сейфове, сървъри) и големи

обекти (заводи, складове, цехове),

включително защита на вили, апарта-

менти, хотели и т. н. В зависимост от

защитаваното оборудване, стока или

техника е нужно да бъде избран пра-

вилният гасителен агент. Така напри-

мер за гасене на складове с апарату-

ра, техника, хартия или сервизи, гара-

жи и др. по-скоро подходящ гасителен

агент се явява аерозолът или друг вид

газ, който гаси и оборудване, намира-

що се под напрежение.

Изисквания към съвременните

системи за пожарогасене в сгради

Изискванията и нормите за пожа-

рогасене са посочени в сайта на Глав-

на Дирекция Пожарна безопасност и

защита на населението. Извън тези

норми е важно да се имат предвид

няколко основни принципа в случай на

пожар: обезпечаване безопасността

на хората; бързо подаване на сигнал

за пожара към противопожарните

органи; активиране на гасителната

система; екологична безопасност на

гасителния агент.

Аерозолното пожарогасене наби-

ра популярност

и в България през последните две

години. За съжаление, все още са мал-

ко инвеститорите и крайните клиен-

ти на българския пазар, които знаят

за съществуването на тази алтер-

натива, независимо от ниската се-

бестойност в сравнение с другите

методи за пожарогасене.

В момента с аерозолни генерато-

ри АГС се изграждат обекти като ВЕЦ

Цанков Камък, новият завод за кабел-

ни комплекти на Audi, VW, Skoda в

Мездра при „Sumitomo Electric Bordnetze

- Bulgaria“, гасителни системи в ТЕЦ

Марица 1, системи за пожарогасене на

електровози и локомотиви, складове

на Булгартабак, сървърни помещения,

морски влекачи и кораби и др.

Нов проект, по който Анкос 66 ра-

боти, е популяризирането на фикси-

раните системи за пожарогасене на

транспортни средства – автобуси,

камиони, автомобили, влакове.

Константин Вълев,

зам. директор на Анкос 66

Развитието на видео-
наблюдението в голяма
степен зависи от приема-
нето на съответните
закони

Темата за видеонаблюдението е

изключително обширна и многообраз-

на. Липсата на добра нормативна

база дава възможност да се спекули-

ра както с понятието видеонаблюде-

ние, така и с контрол на достъпа. В

Англия например има гласуван през

петдесетте години на миналия век

специален закон, регламентиращ ви-

деонаблюдението. В резултат на

това, в страната има 6 млн. инста-

лирани и функциониращи видеокаме-

ри. У нас след "промените", вече 20

години не се намериха време и сили в

българския парламент за гласуване-

то на подобен закон. А ежедневно го-

ворим, че хармонизираме нашето за-

конодателство с това на Европейс-

кия съюз. Правят се опити, в много
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случаи недотам успешно, в съществуващи вече закони да

се добавят поправки и допълнения с тълкувания и трак-

товки, отнасящи се до видеонаблюдението.

На база на това се появиха примери от практиката,

които често пъти звучат парадоксално и са противоре-

чащи. Например надписите “Обектът е под непрекъсна-

то видеонаблюдение“ или „24-часов непрекъснат видео-

контрол на обекта“. Бихме задали въпроса: „А къде оти-

ва правото за лично пространство на индивидите, рабо-

тещи или живеещи там или неприкосновеността на лич-

ността?“ Можем само да кажем, че в страните с регла-

ментирано законодателство за видеонаблюдението над-

писите с такава цел звучат по-различно. Например: “Кон-

трол на достъпа се осъществява с видеокамери“. Зако-

ноцелесъобразен е и текстът “Контролът на достъпа

се осъществява със специализирани технически сред-

ства“. Оставям на четящите тези редове да открият

съществената разлика, без да има конфликт с матери-

ята за правата на личността и личните данни.

Тук му е мястото и специалистите да поспорят за това

дали е по-правилно да се използват големи по вид и раз-

мери видеокамери, които освен високите си технически

параметри и възможности силно напомнят за себе си, или

малки и почти незабележими такива. Може да се каже, че

в страните с натрупан опит при прилагането на видео-

наблюдението, паралелно на документиращия ефект е и

профилактичният ефект от тях, постиган от комбини-

раното използване на табели с уведомителен текст, с

камуфлажни "фалшиви видеокамери" и нормално работе-

щи такива. Процентното разпределение е 30% за указа-

телните табели, 20% за фалшивите камери и 50% за ре-

ално работещите видеокамери, включени в система за

архивиране на записа и гледане в реално време.

Тенденциите при използване на различните видове си-

стеми за контрол на достъпа се развиват в няколко посо-

ки. Така например при периметровата охрана активно се

използват инфрачервени и микровълнови бариери, а напос-

ледък се налагат и микрофоните шнурове. Използването

им в отделни системи или комбинирано има висок техно-

логичен ефект в комбинация с т. нар. екранна карта с ви-

сока ефективност и надеждност. В комбинация с видео-

наблюдението се постига ефект, клонящ към 100% надеж-

дност. При използването на ефирен радиопренос (релейно

трасе) или посредством Интернет се дава възможност

за многостепенен и паралелен контрол, включително с пре-

нос на телеметрични данни от обектите. При контрола

на достъпа се нареждат и системите с персонални кар-

ти, четци за пръстови отпечатъци, ирисовата диагнос-

тика или комбинация от някои от тях. Вече се прилагат

и комбинации с контрол и отчитане на реалното работно

време.

инж. Красимир Върбанов,

управител на КВЕЛ

Комплексният подход при изграждането
на системи за сигурност гарантира
най-висока степен на обезопасяване на
обектите

Като тенденция при избора на решения за охранител-

ни системи се очертават непрекъснато повишаващите

се изисквания на клиентите. Наличието на „някаква“ охра-

нителна система в обекта има превантивен характер,

но това отдавна вече е крайно недостатъчно и несигур-

но. Потребителите все по-ясно разбират, че компроми-

сите с качеството при изграждането на технически си-

стеми за сигурност излизат скъпо в дългосрочен план –

многократно се увеличават разходите за поддръжка и

допълнителна охрана, а ниската надеждност води до

чести дефекти и многократни фалшиви сработвания.

Всичко това създава дискомфорт на клиентите, намаля-

ва бдителността на охранителите и като краен резул-

тат намалява сигурността на обекта и създава благо-
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приятни предпоставки за несанкцио-

нирани пробиви в системите за сигур-

ност. Осъзнавайки това, клиентите

предпочитат още на първоначалния

етап да вложат повече средства за

по-съвременна техника, но да си га-

рантират качество на продуктите и

услугите по сигурността.

Все повече се налагат комплексни-

те технически решения – т. нар. ин-

тегрирани системи за сигурност,

включващи комбинация от сигнално-ох-

ранителна и пожароизвестителна

системи, система за контрол на дос-

тъпа и система за видеонаблюдение.

Предвид тези пазарни тенденции, оси-

гуряваме на клиентите си цялата гама

от продукти и услуги за охрана на

сгради – продажба на системи за си-

гурност и елементи за тях, проекти-

ране, изграждане, поддръжка, гаранци-

онен и следгаранционен сервиз на си-

стемите, физическа и автопатрулна

охрана на оборудваните с техника

обекти.

Забелязва се и повишаване на изис-

кванията на фирмите, които изграж-

дат и поддържат технически систе-

ми за сигурност. Както клиентите,

така и те, предпочитат да работят

с качествена техника. Поради тази

причина работим само с техника, про-

изведена от DSC, Bentel и други утвъ-

рдени производители, с което се га-

рантира постоянство в качеството

и надеждността на осигуряването на

обектите. Тази тенденция е особено

силно изразена при организациите,

които след изграждането на системи-

те осигуряват и охраната с жива сила

(стационарни охранители или патрул-

ни екипи). Добрата практика показва,

че е в интерес на потребителите

системите да бъдат изградени от

фирми, които след това ще отговарят

с името и авторитета си за сигурно-

стта и охраната на обекта.

Изисквания и нормативи при

съвременните охранителни систе-

ми в сгради

Съществуващата към момента

нормативна уредба в Република

България, засягаща системите за

сигурност, е недостатъчна и в немал-

ко случаи – остаряла или неадекват-

на. Основните документи са: Наред-

ба № I-171 за организацията и конт-

рола по обезпечаването на сигурнос-

тта на банките и небанковите фи-

нансови институции и ЗЗКИ – приле-

жащата му методика за обезпечава-

не сигурността на помещения, в ко-

ито се съхранява класифицирана ин-

формация.

В международен план елементите

и системите за сигурност се кате-

горизират в две направления – сте-

пен на сигурност и екологичност,

които от своя страна се разделят на

четири класа. Към момента страна-

та ни е в процес на хармонизиране на

националните стандарти с европей-

ските и световни такива. По отно-

шение на една част от технически-

те системи за сигурност и техните

компоненти в сила са стандартите

БДС EN 50130 (Изисквания към елек-

тромагнитната съвместимост и

съставните части на пожароизвес-

тителни системи, системи против

проникване, контрол на достъп CCTV

и др.), БДС EN 50131 (Изисквания към

съставните части на системите

против проникване и нападение), БДС

IEC 50136 и др. Всички изделия, произ-

веждани от DSC, притежават продук-

тови сертификати, доказващи съот-

ветствието им с изискванията на

международните стандарти - евро-

пейски и световни.

Тенденции при избора на решения

за видеонаблюдение

По отношение и на този тип сис-

теми, клиентите все повече залагат

на качеството и надеждността как-

то на продуктите, така и на услуги-

те по изграждане, поддръжка и сервиз.

Търсят се решения, осигуряващи

възможност за получаване на ясни и

детайлни изображения, както и по-

продължително съхранение на инфор-

мацията. Основни потребители на

тези системи все още са организаци-

ите (фирми, институции, държавни

структури), но се наблюдава и засилен

интерес сред клиентите, желаещи

такива системи за битови нужди. Лек

превес в търсенето имат средства-

та и системите за външно наблюдение,

които в общия случай се комбинират и

с периметрова сигнално-охранителна

система. Вътрешното наблюдение се

използва най-често за контрол на общи

помещения в сградите и по-специални-

те работни места. Все по-често ра-

ботодателите използват подобни ре-

шения за контрол на работните про-

цеси във фирмите си.

Нормативни изисквания и стан-

дарти при системите за видеонаб-

людение

Изискванията към системите за

видеонаблюдение са определени в

същите нормативни документи, в

които са и изискванията към сигнал-

но-охранителните системи, което

потвърждава казаното по-горе в

текста, че комплексният подход при

изграждането на системи за сигур-

ност гарантира най-висока степен на

обезопасяване на обектите.

Стандартите, отнасящи се към си-

стемите за видеонаблюдение, са БДС

EN 50132 (Изисквания към затворени-

те системи за видеонаблюдение и

съставните им части) и БДС EN 50131

(Изисквания към съставните части на

системите против проникване и на-

падение). Практиката показва, че спаз-

ването единствено на продуктовите

стандарти е недостатъчно, за да се

осигури качествено обслужване и до-

статъчна сигурност на клиентите.

Поради тази причина в Професионал-

на Защита – Електроник беше изгра-

дена, внедрена и сертифицирана ин-

тегрирана система за управление,

отговаряща на изискванията на меж-

дународните стандарти ISO 9001, ISO

18001 и ISO 27001. Управлението на

бизнеса в съответствие със светов-

ните стандарти допълнително гаран-

тира, че фирмата управлява качество-

то на извършваните дейности, съоб-

разно потребностите на своите кли-

енти и спазвайки законовите и тех-

нически изисквания, осигурява здравос-

ловни и безопасни условия на труд на

служителите си и управлява сигурно-

стта на информацията, с която рабо-

ти.

Валери Замфиров, управител на
Професионална Защита - Електроник
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Санирането е процес, при който

значително се подобряват както

външният вид, така и енергийни ха-

рактеристики на сградите. Необхо-

димостта от саниране е явна за го-

ляма част от сградния фонд в стра-

ната, което в особена сила важи за

панелните блокове. С оглед насърча-

ване на собствениците на подобни

сгради да предприемат мерки за тях-

ното саниране, в момента е в сила

европейски проект по линия на Опе-

ративна програма „Регионално разви-

тие“, с бюджет от около 63 млн. лева.

Известно е, че санирането на сгра-

дите носи редица ползи за техните

обитатели като подобряване на шу-

моизолацията, намаляване на енергий-

ните разходи следствие от топлои-

золирането, подобряване на комфор-

та и т. н. В същото време, саниране-

то на сградата е инвестиция, която

с течение на времето се изплаща.

Обикновено, енергийното санира-

не обхваща цялостния процес на об-

новление и реновиране на сградата с

цел повишаване на нейната енергий-

ната ефективност, което включва

цялостен ремонт и възстановяване.

В това число ремонт на покрива,

който се явява един от основните

източници на загуби на топлина, под-

мяна на сградните инсталации, под-

мяна на дограмата и т. н.

Топлоизолирането
Основен момент при санирането

се явява полагането на подходяща

топлоизолация. Необходимо е избра-

ният топлоизолационен материал

като вид, дебелина и т. н. да отгова-

ря на конкретното приложение. Сред

основните изисквания при топлоизо-

лирането на фасади е използването

на материали, които взаимно се допъ-

лват и са произведени конкретно за

полагане на фасадна топлоизолация.

Необходимо е използването и на спе-

циални лепила, предназначени за по-

ставянето на топлоизолация.

При проектирането на топлозащи-

Енергийноефективно
саниране на сгради
Част 1. Особености при полагането на външна изолация

тата на ограждащите елементи

обикновено се взимат предвид някои

основни топлотехнически свойства

на материалите и на ограждащите

елементи. Сред тях са способност-

та на телата да поглъщат и да пре-

дават топлина, да я пропускат и да

я акумулират, както и да я провеждат

през себе си.

Коефициент на топлопроводност
Свойството на телата да провеж-

дат топлина през себе си при наличие

на температурна разлика от двете им

срещуположни стени е познато като

топлопроводност. Количеството топ-

лина, което се провежда през едно

тяло, обикновено се определя с израза

Q = λA(∆TZ/α) и се измерва в [J]. В

израза с λ е обозначен коефициентът

на топлопроводност, А е площта, ∆T

– температурната разлика, а с Z е

отбелязано времето.

Коефициентът на топлопровод-

ност е една от основните характе-

ристики на топлоизолационните ма-

териали. Той се явява физична харак-

теристика на веществата и зависи

от техния вид, структура, темпера-

тура и т. н. Физическата му същност

се изразява с количеството топлина,

което се провежда от материал с

дебелина 1 m, през 1 m2 площ, за 1 s

и при температурна разлика 1 К.

Съответно, за материалите с добри

топлоизолационни свойства, коефи-

циентът на топлопроводност обик-

новено се движи в диапазона от 0,03

до към 0,18 W/mK. За топлоизолаци-

онните материали стойността на λ

се влияе и от обемната плътност,

температурата и влажността на

материала.

От своя страна, топлопредаване-

то е процес на пренасяне на топли-

на, който обикновено се свързва с

движението на флуид около твърда

повърхност. Сред факторите, които

оказват влияние върху топлообмена,

са температурните условия, геомет-

рията на тялото, физичните свой-

ства на флуида и други. За определя-

не на количеството топлина, което

се предава се използва изразът Q =

αA∆TZ, J, в който α е коефициентът

на топлопредаване. При сградите

техните ограждащи елементи кон-

тактуват с въздуха, поради което ко-

ефициентът на топлопредаване е

количеството топлина, което се

предава от въздуха на стената. Той

зависи едновременно от топлопреда-

ването чрез излъчване и конвекция.

Способността на телата да аку-

мулират топлина е пряко свързана с

топлоустойчивостта и топлинния

комфорт на ограждащите елементи.

Съпротивление
на топлопреминаване
Топлопреминаването е свойство-

то на материалите да пропускат

топлина през себе си, при наличието

на температурна разлика между две-

те им страни. За определяне на коли-

чеството топлина, преминало през

ограждащите елементи за даден

интервал от време, обикновено се

използва изразът Q = uA∆TZ, J, в кой-

то с u е обозначен коефициентът на

топлопреминаване на ограждащия

елемент, W/m2K. Добре е да се има

предвид, че в случая се приема, че

режимът на преминаване на топлин-

ния поток през ограждащия елемент

е стационарен. Грешката е в рамки-

те на ±10%. В практиката широко

използвана е реципрочната стойност

на коефициента на топлопреминава-

не, позната като съпротивление на

топлопреминаване R [m2K/W]. Съот-

ветно, колкото по-висока е стойно-

стта му, толкова по добра е изола-

цията и не пропуска топлина. Редица

фактори оказват влияние върху кое-

фициента на съпротивление на изо-

лацията, сред които са видът на

изолацията, дебелината и други.

Статията продължава в следващия брой на сп.
ТД Инсталации с втора част, която разглеж-
да топлоизолационните материали и пости-
гането на висока ефективност на изолация.

Енергийноефективно
саниране на сгради
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Представете накратко дейността на компанията Фибран

България пред читателите на сп. ТД Инсталации.

Фибран България е единственият производител в

страната на топлоизолационни плоскости от екстру-

диран полистирол, известни под търговската марка

FIBRANxps. Друг основен продукт, производство на Фиб-

ран Гърция и дистрибутиран единствено от нас на

вътрешния пазар, е каменната минерална вата с марка

FIBRANgeo. Ние търгуваме и с други строителни мате-

риали, но сме специализирани в сферата на топлоизола-

циите. Това е основното ни звено, в което развиваме не

само чиста дистрибуция, но и специфична политика по

развитие на дистрибуционна мрежа на пазара, обучение,

консултация на всички заинтересовани страни – държав-

ни институции, архитекти, проектанти и пр. По това

смятам, че се различаваме от много други търговци, вно-

сители, дистрибутори, било то ексклузивни или не, на

различни марки изолационни материали – а именно,

фактът, че ние сме отговорни към пазара, който сме си

изградили с помощта на нашите партньори. С много

усилие сме достигнали лидерска позиция на него и

продължаваме да полагаме усилия, за да не позволим всич-

ко това да се похаби от спекулантни или спотови игра-

чи, каквито разбираме, че винаги ще има. От тази глед-

на точка, мога да кажа, че за нас от голямо значение е

и партньорството в различните му форми от страна

на нашите клиенти.

Какви актуални решения са част от продуктовото ви порт-

фолио?

Актуалните решения, които Фибран България предла-

га на българския пазар, са свързани с приложението на

основните ни продукти с бранда FIBRAN. Това са решения

за топлоизолирането на основните елементи на всяка

сграда – фасада, покрив и основи. В основите топлоизо-

лационният продукт трябва да притежава достатъчна

якост, за да издържи напора на обратния насип, без да се

компрометира, както и да е напълно непромокаем заради

силно влажната среда. Това предлага FIBRANxps.

За фасадата са предназначени продуктите FIBRANxps

ETICS BT и ETICS GF с подходяща повърхност за добра

адхезия, L застъпване на ръбовете за предотвратяване

на топлинни мостове и гарантиран в годините коефи-

циент на топлопреминаване. За хора с по-високи изис-

квания към паропропускливостта на материала за фа-

садна топлоизолация предлагаме минералната вата

FIBRANgeo ВР 021 – продукт, специално създаден за

изпълнение на контактни фасадни топлоизолации.

Стигайки до покрива на сградата, ние имаме отново

пълния асортимент от подходящи продукти за тяхното

изпълнение. За плоските, обърнатите покриви, били те

проходими, зелени или тип градина, или превърнати в

паркинг за спестяване на място, предлагаме FIBRANxps

с якости на натиск до 700 kPa, което е предостатъчно

да издържи един автомобилен трафик. При скатни по-

криви или върху профилирана ламарина за големи халета

ние имаме конкурентни решения с FIBRANgeo, минерал-

на вата с плътности от 30 до 200 кг на куб. м и специ-

ализирани продукти с якости на натиск от 30, 40, 50 и

70 kPa.

Топлоизолациите носят
по-висок комфорт и повече
спестена енергия

Топлоизолациите носят
по-висок комфорт и повече
спестена енергия

Хараламби Калев,
мениджър Продажби
във Фибран България,
пред сп. ТД Инсталации
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Друго съвсем актуално решение,

което предлагаме на нашите клиен-

ти, е един съвместен продукт на

Фибран България и МКБ Юнионбанк.

Това е кредит за топлоизолиране с

преференциални условия и гаранти-

рано качествени материали от Фиб-

ран. Продуктът е насочен към про-

зорливи хора, които са оценили пол-

зата от санирането на фасадата на

своя дом, без да рискуват собстве-

ни средства, а възползвайки се от

външен капитал с по-добри условия

и с гаранция за качество на продук-

тите, зад което стои Фибран Бълга-

рия.

Какво влияние оказва дебелината на

топлоизолацията при повишаване

енергийната ефективност на дадена

сграда? Бихте ли препоръчали подходя-

щи решения за различните здания?

По този ваш въпрос ще започна с

леко отклонение – ползата от топ-

лоизолацията при повишаване енер-

гийната ефективност на сградата

първо трябва да се търси във вида

топлоизолационен материал. За мен

масовите три вида топлоизолацион-

ни продукти на българския пазар са

екструдиран полистирол, минерална

вата и експандиран полистирол. За-

висимостта на дебелината на топ-

лоизолационния слой е пряко свърза-

на с основната характеристика на

тези материали – коефициент на

топлопреминаване. Колкото по-нисък

коефициент, толкова по-добър топ-

лоизолатор е материалът и това

трябва да е водещото за потреби-

телите. Тази информация е достъп-

на за всеки заинтересован в техни-

ческата карта на продукта. За съжа-

ление, не мога да кажа, че методи-

те за оценка и сертифициране на

този показател при трите вида

материали осигурява в максимална

степен унифицираност и съпостави-

мост. При проверка на различни мар-

ки топлоизолационни продукти в

нашата лаборатория в завода ни в

Русе, се установиха разлики в този

коефициент с реално декларирания

от производителя с над 20%. Също

така много важен показател е т. нар.

коефициент ламбда-Д, който пред-

ставлява стойността на този пока-

зател, която е гарантирана за пери-

од с години напред. Това при експан-

дирания полистирол никой не се на-

ема да го декларира.

Когато имаме вече реален съпос-

тавим коефициент на топлопреми-

наване на материалите, поглеждаме

върху тяхната издръжливост във

времето и може да коментираме де-

белината. Ако изходим от разпоред-

бите на Наредба №7, дебелина от 70-

90 мм ще се окаже напълно достатъ-

чна за всички климатични зони в

страната и за всички видове ограж-

дащи стени – бетонови, тухлени или

с газобетонови блокчета. Не беше

отдавна обаче времето, когато 50

мм дебелина на изолационния слой

беше най-масово полаганият. Аз

смятам, че при избора на топлоизо-

лационен продукт и неговата дебе-

лина трябва да се изхожда по-раци-

онално. Какво имам предвид под ра-

ционално в случая – по-високата

дебелина и по-качественият продукт

или с други думи по-високата първо-

начална инвестиция ще донесат по-

висок комфорт и повече спестена

енергия за в бъдеще, защото дока-

то цените на енергоизточниците не

се очаква да падат, то една подоб-

на инвестиция може да се финанси-

ра по достатъчно много различни

начини и без това да накърни съще-

ствено бюджета на едно домакин-

ство.

Как оценявате актуалните проекти в

областта и смятате ли, че идеите са

достатъчно популярни в България?

Актуалните проекти в момента,

конкретно по ОПРР, мога да оценя

кратко като много желание, малко

дела. Хубаво е че има желание, че

институциите, и в частност МРРБ,

работи в посока развитие на проек-

ти за подобряване на енергийната

ефективност на сградите. Положи-

телно е, че дори президентът Плев-

нелиев е един от сериозните застъ-

пници на идеята за санирането на

сградния фонд като мярка, която ще

спести необходимостта от изграж-

дането на нови мощности за елект-

ропроизводство. Говоренето и рек-

ламирането на актуалните проекти

в момента създава положително об-

ществено мнение към този наложи-

телен процес, но липсата на реални

срокове, в които това ще се случи

оставя лошо отношение в бизнеса.

Оценявам и слабия административен

капацитет на институции за по-ка-

чественото развитие на тези про-

екти и препоръчвам те по-често да

се обръщат за съвет към реалния

бизнес под формата на работни гру-

пи и пр.

Разбира се, не мога да не спомена

положителните резултати по един-

ствения реализиран до момента про-

ект „Демонстрационно обновяване на

многофамилни жилищни сгради“,

съвместна инициатива на МРРБ и

ПРООН, която привършва с 50 обно-

вени многофамилни сгради, над 1000

облагодетелствани домакинства, от

40 до 60% планирана икономия на енер-

гия годишно и допълнителни ползи от

спестени въглеродни емисии, създа-

дени нови работни места и пр.

Какви конкретни дейности сте пред-

приели в посока популяризиране мерки-

те за повишаване енергийната ефек-

тивност на сградите?

Конкретните мерки, които Фибран

България провежда за популяризира-

не на мерките за повишаване на енер-

гийната ефективност са много и

различни, насочени в повече насоки с

цел да обхванат по-широк кръг заин-

тересовани групи. Така например с

активното ни участие в БАИС ние се

стараем да сме инициатори на пра-

вилните законови и подзаконови рам-

ки, които отговорните институции

приемат. Личните ни инициативи са

свързани с провеждането на обучи-

телни семинари сред търговските ни

партньори, сред архитекти и проек-

танти, присъствие на специализира-

ни мероприятия като изложения, общи

събрания на архитекти, конференции,

спонсориране на зелени инициативи

и други.

Опитваме се да сме винаги с ак-

туални новини в нашия Интернет

сайт. Създадохме корпоративен блог,

който като една интерактивна ме-

дия да ни доближи до потребители-

те и да сме им от полза с обслужва-

не на специфичните им запитвания.

Като заключение искам да кажа,

че в представянето си на пазара

Фибран България играе активната

роля на отговорен участник в из-

граждането на този пазар, насочвай-

ки тенденциите към едно устойчи-

во развитие.
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Представете накратко дейността на
компанията РОКУУЛ България пред чи-
тателите на сп. ТД Инсталации.
ROCKWOOL е най-големият произ-

водител на каменна минерална вата

в световен мащаб. Дейността ни

фирмата започва през 1909 г., но

реално производството на каменна

вата започва през 1937 г. в Хеденху-

зене, предградие на Копенхаген. Към

момента в глобален мащаб компани-

ята притежава 26 завода и за нея

работят 8600 служители. На българ-

ския пазар ROCKWOOL стъпва през

2000 г. РОКУУЛ БЪЛГАРИЯ има изгра-

дена дистрибуторска мрежа, с по-

мощта на която предлага продукти-

те си. Компанията предлага в свое-

то портфолио продукти за всички

възможни апликации от основите до

покрива на сградата. През годините

РОКУУЛ БЪЛГАРИЯ постоянно разви-

ва продуктовата си гама. Към насто-

ящия момент продуктите, които се

доставят на българския пазар, са

произведени съгласно най-новите

европейски стандарти и екологични

норми.

Какви актуални решения са част от
продуктовото ви портфолио?
Продуктите на ROCKWOOL, както

знаете, са на базата на каменната

(базалтова) вата. Te са отлична топ-

лоизолация за стенни, фасадни и по-

кривни констукции поради характер-

ната специфика на състава им – ка-

менните нишки. Те съставляват по-

чти 100% от продукта, като тази

структура позволява на стените „да

дишат“, т. е. не позволяват появата

на мухъл и др. Каменната вата е не-

горим материал. Не на последно мяс-

то, продуктите от каменна вата

притежават много добри шумоизола-

ционни свойства. Конкретно предло-

жение, що се отнася до използване

Инвестициите в топлоизолация
на жилища трябва да се гледат
в дългосрочен план

Божидар Огнянов, мениджър Продажби
общо строителство в РОКУУЛ България,

пред сп. ТД Инсталации

като топлоизолацията на фасади с

мазилка, можем да предложим

FRONTROCK MAX E, продуктът е с дву-

слойна плътност и е специализиран за

полагане на контактни фасади. Има

много нисък коефициент на топлопро-

водимост, което прави изолационна-

та плоча изключително ефективна.

Имаме специализирани продукти за

вентилирани фасади – AIRROCK, плос-

ки покриви - MONROCK MAX, както и

специфични продукти за техническа

изолация и пожарозащита.

Какво влияние оказва дебелината на
топлоизолацията при повишаване енер-
гийната ефективност на дадена сгра-
да? Бихте ли препоръчали подходящи
решения за различните здания?
По отношение на дебелината на

топлоизолационния слой мога да кажа,

че всеки взима индивидуално своето

решение каква дебелина да постави.

Трябва да се вземат предвид изложе-

нието на сградата, видът на ограж-

дащата конструкция (тухли, бетон и

т. н.) и други обективни обстоятел-

ства. При избора на дебелина на изо-

лацията поговорката „колкото пове-

че, толкова по-добре“ важи с пълна

сила. Също трябва да се знае, че в

следващите години цената на

невъзобновяемите енергоносители

ще нараства и трябва да се гледа с

перспектива, т. е. да се поставя топ-

лоизолация с по-голяма дебелина. Аз

бих препоръчал да се проектират и из-

пълняват фасади с минимум 8 см топ-

лоизолационен слой.

Как оценявате актуалните проекти в
областта и смятате ли, че идеите са
достатъчно популярни в България?
Към момента строителството в

България продължава да се движи

предимно от ценовия фактор, което

от своя страна предполага доста

компромиси по отношение на каче-

ството на изолацията. Ролята на

държавата като регулатор е незна-

чителна, така че единствено оста-

ва хората да се интересуват пове-

че, когато купуват жилище какво е

вложено като материали в него. Ние

в РОКУУЛ се стремим да популяризи-

раме предимствата на естествени-

те материали, както и техните спе-

цифични свойства, тъй като те спо-

собстват за приятния вътрешен

климат в сградите.

Какви конкретни дейности сте пред-
приели в посока популяризиране мерки-
те за повишаване енергийната ефек-
тивност на сградите?
РОКУУЛ БЪЛГАРИЯ е член на БАИС,

а също и на сдружението ИГ ПАСИВ-

НИ СГРАДИ БЪЛГАРИЯ, които рабо-

тят в тясно сътрудничество с МРРБ

за прилагане на добрите практики от

страните членки на ЕС по отноше-

ние повишаване енергийната ефек-

тивност на сградите. ROCKWOOL в

световен мащаб, като иновативен

лидер, си е поставил задачата посто-

янно да развива и подобрява своите

продукти, за да могат да отговорят

на най-новите изисквания за топлои-

золационни материали.

Инвестициите в топлоизолация
на жилища трябва да се гледат
в дългосрочен план
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В практиката най-широко използ-

вани към момента са пластинчати-

те топлообменници. Те се използват

успешно в системите за отопление,

вентилация и климатизация, където

спомагат за значително намаляване

на експлоатационните разходи на си-

стемата. Доказано е, че използване-

то на метода би могло да доведе до

значителни икономически ползи.

Подобряват се енергийните
показатели на системата
Чрез рекуперацията на отпадна

Рекуперативни ОВК системи

топлина значително се подобряват

едновременно енергийните и еколо-

гичните показатели на системата,

тъй като се намалява температу-

рата на изхвърляните в околната

среда отпадни газове. Прилагане-

то на системите за рекуперация

дава възможност да се намалят не-

обходимите за загряване и овлаж-

няване на въздуха мощности през

зимата, както и мощностите за

охлаждане и изсушаване през лято-

то. Това създава предпоставки за

значително намаляване на годишни-

те разходи за отопление и клима-

тизация.

Процесът на рекуперация на топ-

лина в сградните системи за отопле-

ние, вентилация и климатизация най-

често се реализира чрез рециркула-

ция на отработения въздух. Есте-

ствено, когато се използва рецирку-

лация, е необходимо да се вземат

предвид допустимите от хигиенни-

те норми граници. Избраният метод

за рекуперация съответно определя

и вида на използвания топлообмен-

ник.

Едни от най-често използваните

топлообменници в рекуперативните

системи са пластинчатите. Конст-

руктивно те представляват отдел-

ни успоредно монтирани пластини,

между които се формират процепи за

преминаване на въздух. Основните им

предимства са елементарното уст-

ройство и отсъствието на движещи

се части, което определя лесната им

поддръжка. Отдаването на топлина

се реализира, без да има пряк контакт

Рекуперативни ОВК системи

Рекуперацията на топлина в системите за отопление, вен-

тилация и климатизация е често използван способ за по-

вишаване ефективността на тези системи и намаляване

на енергийните разходи. Обикновено за тази цел се изпол-

зват различни конструкции рекуперативни топлообмен-

ници. Сред тях са пластинчатите топлообменници, топ-

линните тръби и системите с междинен топлоносител.
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между двата потока. Недостатъци-

те на пластинчатите топлообменни-

ци са свързани предимно с необходи-

мостта от пресичане на смукател-

ния и нагнетателния въздуховоди и

отсъствието на влагообмен, както

и опасността от замръзване през

зимата в случай на отделяне на кон-

дензат при ниски външни температу-

ри. Тези топлообменници могат да

достигнат ефективност от 40 до

70% в зависимост от конструкцията

си.

От рекуперативните топлооб-

менници приложение намират и

топлинните тръби, както и систе-

мите с междинен топлоносител.

При системите с топлинни тръби

всеки топлообменен апарат е

съставен от пакет от топлинни

тръби, като всяка тръба представ-

лява самостоятелна затворена

система. С топлинните тръби се

достига ефективност от 45 до

65%. Предимствата им са висока-

та компактност, надеждната ра-

бота и малките разходи за под-

дръжка и експлоатация. Недо-

статъците им са свързани предим-

но с по-сложната технология за из-

работването им и необходимост-

та от срещане на потоците на из-

хвърляния и на външния въздух.

Рекуперативни вентилационни
блокове
Често използвано решение за ре-

куперация е използването на рекупе-

ративен вентилационен блок с вгра-

ден топлообменен апарат. Самият

вентилационен блок, освен топлооб-

менник, съдържа и вентилатори за

засмукване на замърсения въздух и за

нагнетяване на подавания въздух,

както и филтри за пречистване на

постъпващия в блока външен въздух

и отвеждания от помещенията замъ-

рсен въздух. Производителите пред-

лагат различни като типоразмер и

начин на свързване към вентилаци-

онната система вентилационни бло-

кове.

Използваните рекуперативни

топлообменници, в зависимост от

сезона, могат да работят в режим

Фиг. 1.  Принципна схема на рекуперативен вентилационен блок
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на отопление или охлаждане. През

отоплителния сезон, когато систе-

мата работи в режим на отопление,

засмукваният отвън предварител-

но пречистен пресен въздух преми-

нава през топлообменника, където

се загрява и чрез вентилатор се по-

дава към нагнетателната инстала-

ция. Отведеният от помещенията

посредством смукателната инста-

лация замърсен въздух първоначал-

но преминава през филтър, задър-

жащ механичните примеси. След

това се подава към топлообменни-

ка, където отдава топлината си,

след което охладен се изхвърля в ат-

мосферата. Топлообменът между

двата потока се осъществява в

топлообменния апарат без смесва-

не на потоците. През топлите ме-

сеци, в които в по-голямата част

от сградите функционира климатич-

на инсталация, вентилационната

система работи в режим на охлаж-

дане. В този случай, отвежданият

от помещенията въздух, който е с

по-ниска температура, се използва

за отнемане на топлина от по-

стъпващия отвън пресен въздух.

Препоръчително е вентилационни-

те блокове да се монтират на зак-

рито в самата сграда, но при необ-

ходимост могат да се разполагат и

на открито. Биха могли да се мон-

тират в специално предназначени за

тази цел машинни помещения, обик-

новено поместени в приземната

част на сградата. При отсъствие на

машинно помещение е възможно мон-

тирането им и в сервизни помеще-

ния като складове и други.

Необходима е оценка на ползите
от системата
Преди да се вземе решение за вне-

дряване на устройство за рекупера-

ция в системата, е необходимо да се

вземат предвид няколко определящи

фактора по отношение на ефектив-

ността. Важно е да се направи пред-

варителна оценка на ползите, реа-

лизирани чрез изграждане на систе-

ма за рекуперация, които зависят от

постигането на добри икономичес-

ки показатели, свързани с коректно

направена оценка на степента на

възможна рекуперация. Определящи

фактори при избора са, от една

страна, параметрите на отпадната

топлина - температура, количество

и химичен състав, а от друга - изис-

кванията към енергоконсумиращата

система.

Всяка система за рекуперация на

топлината се изгражда с цел пости-

гане на икономически ползи. Тъй като

при изграждането на всяка отделна

система за кондициониране на възду-

ха се вземат предвид конкретните

изисквания към климатизираните

помещения, то при избора на елемен-

тите за рекуперация обикновено се

подхожда индивидуално. В зависи-

мост от конкретния случай се изби-

ра система, която да е съобразена

с изискванията на въздухообработ-

ващата централа и инсталацията за

кондициониране, да са отчетени раз-

мерите на помещенията, както и

разположението им в пространство-

то.
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EnOcean стандартът предлага иновативна и екологич-

на технология за автоматизация на сградни и индустриал-

ни системи. Съчетанието от микроенергийни преобразува-

тели електроника с ниска консумация и надеждна безжична

комуникация дава възможност за изграждане на гъвкави без-

жични решения с автономно захранване, които са от основ-

но значение за ефективното управление на енергията в

съвременните сгради. EnOcean базирани системи за авто-

матизация са инсталирани в над 200 000 сгради, което прави

стандартът един от най-разпространените в света.

Безжичната технология EnOcean
е напълно екологична - сензорите, предавателите и всички

други устройства, базирани на нея, не се нуждаят от елек-

тричество или батерии за функционирането си. Автоном-

ното им захранване използва електродинамични, термо-

електрични, електромагнитни и други генератори, кои-

то усвояват енергията, създадена от леки промени в

движението, налягането, светлината, температурата

или вибрациите в помещенията. Технологията е позната

като еnergy harvesting, а преобразувателите на енергия

като еnergy harvesters. Специфично за нея е малкото ко-

личество произведена електроенергия и генерирането й

само в определени интервали от време (понякога твърде

къси), а не непрекъснато. Освен това, преобразуватели-

те не се нуждаят от поддръжка и в момента средният

им експлоатационен срок, деклариран от производители-

те, е 20 години. Немаловажна особеност са техните малки

размери и тегло. Автономните безжични сензори и пре-

включватели спомагат за изграждането на интелигент-

ни, безопасни, удобни и енергийноефективни инсталации

в сградите. От друга страна, липсата на кабели и бате-

рии прави системите по-гъвкави и ценово ефективни за

проектиране, изграждане и експлоатация както в нови,

така и в съществуващи сгради.

Стандартът за безжична комуникация
EnOcean стандартът за безжична комуникация е раз-

работен и се поддържа от EnOcean Alliance – консорциум

от компании, работещи за развитието и популяризацията

на автономните системи за безжичен контрол и монито-

ринг в устойчиви сгради. Целта на Алианса е насърчава-

нето на строителството на енергийноефективни сгради

чрез създаването на широка гама от интелигентни, опе-

ративно съвместими безжични продукти за автоматиза-

ция на жилищни, търговски и промишлени сгради, както и

насърчаването на световната търговия с такива продук-

ти. Стандартът намира приложение при системите за

осветление, сензорите за сигурност, в различни медицин-

ски апарати, както и в индустрията. EnOcean има обхват

на действие от близо 300 метра и може да реализира

информационен обмен до 120 Kbit/s. Мрежата работи в сво-

бодния честотен диапазон от 868 MHz (за Европа), а из-

лъчваната мощност е само 10 mW. При активиране се

изпраща къса телеграма от 32 бита с идентификационния

номер на устройството и информация за състоянието. Из-

ползваният протокол гарантира най-висока степен на си-

гурност при предаването на данни. Работният обхват е

от 30 м (в сгради) до 300 м на открито.

Оперативно съвместими безжични решения
Продуктите, произведени в съответствие със стандар-

та, предлагат оперативна съвместимост – възможна е ин-

сталацията на продуктова комбинация от различни про-

изводители и за широк избор от приложения. В настоящия

момент на международния пазар се предлагат над 850 опе-

ративно съвместими продукти, произведени в съответ-

ствие със стандарта и съвместими с интерфейси за ав-

томатизация като LON, EIB/KNX и TCP/IP. Предназначени

са за автоматизация на ОВК системи, системи за мони-

торинг и управление на осветлението и др. Сред най-раз-

пространените им приложения са регулиране на стайна-

та температура; автоматично отваряне и затваряне на

вратите и прозорците; управление на осветлението, вен-

тилацията и отоплението; контрол на системата за

сигурност, пожароизвестяване; дистанционно отчитане

на потреблението на електроенергия; управление на ко-

муникационни уреди, аудио- и видеосистеми и други.

Гъвкаво проектиране и инсталиране на системите
EnOcean технологията предлага гъвкавост при плани-

рането и реализирането на системите и лесна интегра-

ция в съществуващите системи за сградна автомати-

EnOcean стандартът за
безжична комуникация в сгради
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зация. Също така спестява от раз-

ходите за структурно окабеляване на

сградата и улеснява евентуалните

бъдещи реорганизации в интериора и

предназначението на помещенията.

Безжичните сензори и превключвате-

ли могат да се монтират навсякъде

- върху стъкло, преградни стени,

дървени елементи и дори мебели.

Спецификата на технологията

предлага богат набор от енергийни

спестявания - чрез регулиране на

температурата в единични стаи,

безжично управление на прозорците,

управление на осветлението при по-

искване и др. Освен това е екологич-

на и намалява риска от пожар в ин-

сталациите на сградата.

EnOcean  радиопротоколът (ERP) е

оптимизиран за предаване на инфор-

мация с най-голяма надеждност при

използването на изключително малка

мощност. Краткият период за преда-

ване на телеграмата (<1 ms) позволя-

ва генерирането на сигнал с минимал-

но количество енергия. С 50 µWs (50

µJ) енергия безжичният модул преда-

ва сигнал на разстояние до 300 метра

(в открити площи). В същото време,

надеждният безжичен пренос в систе-

ми с много сензори се увеличава, тъй

като възможността за сблъсък на

данни е силно намалена. EnOcean без-

жичните модули дават възможност за

работа на голям брой предаватели в

една и съща клетка при изключител-

но нисък процент за грешка. Надежд-

ността на преноса се оценява на

99,99% за 100 безжични сензора, кои-

то предават данни веднъж в минута.

Всичко това осигурява безпроблемна

инсталация и експлоатация на голям

брой едновременно опериращи

EnOcean сензори дори в големи офис

сгради и промишлени предприятия.

EnOcean системата използва раз-

пределена интелигентност, благода-

рение на която при излизане от строя

на даден компонент системата

продължава да функционира нормално.

Всеки функционален възел разполага

със собствен процесор, който обра-

ботва измерените от сензорите

стойности и може да взема самосто-

ятелни решения.

EnOcean технологията и LEED
Комбинацията от миниатюрни ав-

тономни модули с радиотехнология

добавя несравнима гъвкавост и снижа-

ва инвестиционните и експлоатаци-

онни разходи в строителството на

устойчиви сгради. В LEED стандарта

от 2009 г. за ново строителство и

основни ремонти са включени редица

възможности за прилагане на EnOcean

технологията. Кредитните категории

с най-голям потенциал са: Енергети-

ка и атмосфера; Качество на среда-

та; Иновации в дизайна. Като приори-

тетни етапи от строителството на

сградите, в които е застъпена

EnOcean технологията, се посочват

пускане в експлоатация; наблюдение,

измерване и проверка, енергийни харак-

теристики; степен на управляемост.

Smart приложения
EnOcean технологията намира

приложение при автоматизацията на

умните къщи и интеграцията им към

бъдещите интелигентни електричес-

ки мрежи. Вече се предлагат EnOcean

устройства, които безжично измер-

ват консумацията на електрическа

енергия, вода, газ, отопление и пре-

пращат данните към дейта центро-

вете на ютилити операторите. От

своя страна потребителят има

възможност да наблюдава тенденци-

ите в енергопотреблението си, визу-

ализирани на дисплей, и да определи

възможностите за икономия. С уст-

ройства от този тип и различни

системи за контрол на инсталации-

те и уредите в дома биха могли да се

реализират сериозни енергоспестя-

вания, твърдят специалистите.

Стандартизация на устройствата
В края на месец април т. г. Между-

народната електротехническа коми-

сия (IEC) ратифицира нов стандарт

за безжични приложения с ултранис-

ка консумация на енергия - ISO/IEC

14543-3-10, който е оптимизиран и за

устройства с автономно захранване,

които събират енергия от околната

среда. Новият международен стан-

дарт, заедно с предписанията на

EnOcean Алианса, полага основите на

оперативно съвместима, отворена

безжична технология, сравнима със

стандарти като Bluetooth и WiFi.

Новият стандарт е насочен към

безжични сензори и сензорни мрежи с

много ниска консумация на енергия. Той

включва и сензорни мрежи, които из-

ползват технологии за събиране на

енергия от заобикалящата среда при

движение, светлина или температур-

ни разлики. Международната стандар-

тизация ще ускори разработването и

прилагането на енергийно оптимизи-

рани безжични сензори и безжични

сензорни мрежи. Тя също така ще

отвори нови пазари и сфери на прило-

жение на energy harvesting решенията

като например в умните домове, ин-

телигентното измерване на енергия-

та, smart grids, решения за индустри-

ята, логистиката и транспорта.
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Светодиодите значително
намаляват разходите за
осветление

Моето лично мнение е, че в Бълга-

рия сме в етапа на общото класифи-

циране на това осветление просто

като LED. Хората смятат, че всич-

ки светодиоди са еднакви, приемат

се някакви класификации по ватове

например или по корпуса на свето-

диода (напр. 4.8 W/m 3528/60), което

е все едно да си избереш кола по

тегло или цвят. Кой би си купил "ко-

лата от 1 тон" или "червената",

например?

Причината за това естествено е,

че технологията е сравнително нова

и непозната на публиката. Това не-

минуемо ще се промени, като

в началото ще има доста "опа-

рени" клиенти, които ще раз-

берат от първо лице, че не

всички светодиодни продукти

са еднакви и че няма шанс да

има най-евтино и най-хубаво в

едно и също изречение. Други

ще се информират в процеса

на навлизане на светодиодно-

то осветление. В крайна

сметка ще стане ясно, че има

и разделяне по конкретни па-

раметри на това осветление, хора-

та ще се запознаят с тях и ще за-

почнат да си ги търсят и изискват.

Експертно:
Светодиодно осветление
Експертно:
Светодиодно осветление
Водещи специалисти в областта за най-актуалните тенденции и
основни фактори в избора на светодиодни осветителни решения

В настоящия брой на сп. ТД Инсталации стартираме рубриката Експертно, в която ще пуб-

ликуваме коментари на специалисти в различни области. Предлагаме на вашето внимание

мнението на изявени специалисти в сферата на светодиодното осветление по отношение

на най-актуалните тенденции и основни фактори в избора на решения за интериорно и ек-

стериорно осветление и нормативните изисквания, на които те трябва да отговарят.
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Ñïåöèôèêè íà ñâåòîäèîäíîòî

îñâåòëåíèå â ðàçëè÷íè ïðèëîæåíèÿ

Òâúðäîòåëíîòî (LED) îñâåòëåíèå

ñå ðàçëè÷àâà äðàñòè÷íî îò âñè÷êè

äîñåãàøíè è èìà îñâåí ìíîãîòî ïî-

ëîæèòåëíè õàðàêòåðèñòèêè è íÿêîë-

êî íåðàçðåøåíè âñå îùå ïðîáëåìà.

Åäèí îò òÿõ å úãúëúò íà èçëú÷âàíå.

Òîâà ïðàâè òåçè îñâåòèòåëè ïîäõî-

äÿùè çà âñÿêàêâè íàñî÷åíè îñâåòè-

òåëè, íî âñå îùå òðóäíî ñå ïîñòèãà

îáåìíî îñâåòëåíèå.

Ìíîãî âàæåí ïàðàìåòúð å êîåôè-

öèåíòúò íà öâåòîïðåäàâàíå (èëè

CRI-color rendering index), îòðàçÿâàù

êàê ñúîòâåòåí îñâåòèòåë ñå ïðåä-

ñòàâÿ ñïðÿìî åòàëîí, êîéòî ñúîò-

âåòíî èìà 100% ïðàâèëíî öâåòîï-

ðåäàâàíå èëè CRI 100. Êúì íàñòîÿ-

ùèÿ ìîìåíò, ñòóäåíîáåëèòå ñâåòî-

äèîäè (5000+ Ê) èìàò òèïè÷åí êîå-

ôèöèåíò 70+ (ãîâîðÿ çà äîáðèòå

ôèðìè), êîåòî íå å äîáðå çà îôèñ îñ-

âåòëåíèå, íàïðèìåð. Çàòîâà âñå

ïîâå÷å ñå íàëàãà óïîòðåáàòà íà

÷åðâåíè êðèñòàëè çàåäíî ñúñ ñèíè-

òå, êîåòî ïîâèøàâà äîñòà òîçè

êîåôèöèåíò.

Êîíñîðöèóìúò ZHAGA

ZHAGA å åäíî íàðàñòâàùî îáåäè-

íåíèå íà ôèðìè îò áðàíøà - íå ñàìî

ïðîèçâîäèòåëè íà ñâåòîäèîäè èëè

ìîäóëè, íî íà ïðîèçâîäèòåëè íà îñ-

âåòèòåëíè òåëà, êîìïîíåíòè, êî-

íåêòîðè, îäèòèðàùè ôèðìè è ò. í.

Èäåÿòà íà ZHAGA å íà ïúðâî âðåìå

äà ñå ñúçäàäàò íàñîêè (ò. íàð. Êíè-

ãè), ïî êîèòî ôèðìèòå, æåëàåùè äà

èìàò ïðàâîòî äà ñëîæàò ëîãîòî íà

ZHAGA íà îïàêîâêàòà èëè ïðîäóêòà

ñè, ñå çàäúëæàâàò äà ðàáîòÿò. Íàé-

îáùî êàçàíî, öåëòà å äà ñå óëåñíè

èçáîðúò íà ïðîèçâîäèòåëÿ (íå íà

êðàéíèÿ êëèåíò). Äàâàì ïðèìåð -

Lustrous technology (Taiwan), íà êîè-

òî íèå ñìå ïðåäñòàâèòåë çà Áàëêà-

íèòå, ñà åäíè îò îñíîâàòåëèòå íà

ZHAGA. Òå ïðàâÿò ò.íàð. ZHAGA

SERIES ñâåòîäèîäíè ìîäóëè (íÿêîë-

êî íà áðîé ïî ìîùíîñòè è ñâåòëè-

íåí ïîòîê). Ïðîèçâîäèòåëÿò íà îñ-

âåòèòåëíè òåëà ìîæå äà èçáåðå òÿõ

âìåñòî äðóã ZHAGA ìîäóë, íà äðóã

ïðîèçâîäèòåë èëè îáðàòíîòî, è

âñè÷êî ùå ñúâïàäíå: ìåõàíèêà, îïòè-

êà è ò. í.

Èçáîð íà LED îñâåòèòåëè

Òðÿáâà äà ñå ïîäõîäè ìíîãî âíè-

ìàòåëíî è ïðîôåñèîíàëíî ïðè èçáî-

ðà íà ñâåòîäèîäíè îñâåòèòåëè, òúé

êàòî íÿìà ïàíàöåÿ. Ïî ïðèíöèï ñâå-

òîäèîäèòå êàòî êîåôèöèåíò íà

ïîëåçíî äåéñòâèå (â ñëó÷àÿ ëóìåí/

âàò) âå÷å íàäìèíàõà âñè÷êè äîñåãà

èçïîëçâàíè ñâåòëèííè èçòî÷íèöè.

Ïðîáëåì èìà âñå îùå ñ äîáðîòî

öâåòîïðåäàâàíå, êîåòî å ìíîãî

âàæåí ïàðàìåòúð â íÿêîè ñëó÷àè.

Ñïîðåä ìåí âñÿêàêâè îáñëóæâàùè

ïîìåùåíèÿ è ïåðèìåòðè êàòî ïàð-

êèíãè, ñòúëáèùíè êëåòêè, âúíøíè

îñâåòèòåëè ìîãàò äà áúäàò óñïåø-

íî çàìåíåíè ñúñ ñâåòîäèîäíè òàêè-

âà ñ ìíîãî äîáúð èêîíîìè÷åñêè

åôåêò. Íàøèÿò ëè÷åí îïèò ïîêàçâà,

÷å â îáåêòè, â êîèòî ñìå çàìåíÿëè

îñâåòëåíèåòî ñúñ ñâåòîäèîäíî,

ñìåòêàòà çà åëåêòðîåíåðãèÿ íàìà-

ëÿâà â ïúòè.

Áîðèñ Éîöîâ,
óïðàâèòåë íà Àìàðà Ëàéòèíã

LED ëàìïèòå ðåäóöèðàò
ðàçõîäèòå çà îñâåòëåíèå,
ñâåòëèííîòî çàìúðñÿâàíå
è âúãëåðîäíèòå åìèñèè, è
ïîäîáðÿò ñðåäàòà çà æè-
âîò è ðàáîòà

Òåíäåíöèè ïðè èçáîðà íà ðåøå-

íèÿ çà èíòåðèîðíî îñâåòëåíèå

Êàòî ïðåäñòàâèòåë çà Áúëãàðèÿ

íà GE Lighting - åäíà îò íàé-èíîâà-
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тивните компании в света в обла-

стта на осветителната техника,

произвела първата нажежема лам-

па (1878), първата халогенна лам-

па (1958), първите LED (1962), ние

прилагаме индивидуален подход към

всяко запитване за светлотехни-

ческо решение. Повишаването на

енергийната ефективност за ос-

ветление е задължително условие

за подобряването на конкурентос-

пособността на българския бизнес

и за намаляване на публичните раз-

ходи за електроенергия. Предлагай-

ки проектни решения, се стремим

да минимизираме разходите за

електроенергия, без да намаляваме

качествените изисквания към ос-

ветлението. Това се постига чрез

прилагането на най-модерните

технологии или внедряването на т.

нар. зелени продукти. Тенденцията

е във все повече специфични осве-

тителни проекти да се използват

светодиоди като икономически

най-изгодно решение. Обръщаме

специално внимание на нашите

клиенти какъв път е изминал LED

продуктът, произведен от GE, за да

твърдим в каталог, че даден LED

осветител има живот 50 000 ч., при

спадане на светлинния поток с не

повече от 15% (L85) - този продукт

(а не само чипът) е бил изпитван с

достатъчен брой образци при не-

изменна околна среда в продълже-

ние на минимум 1/6 от декларира-

ния живот, за примера – 8333 ч.

Това ни дава основание да даваме

5-годишна гаранция за почти всич-

ки LED предложения от Дженеръл

Електрик. Ние не заблуждаваме

нашите клиенти с информация

относно характеристиките на чи-

повете (110, 130 или 150 lm/W),

които се използват в светодиод-

ните лампи и осветители, тъй

като това е маловажна информа-

ция, ако всичко останало (термо-

отвеждане, оптика, електроника,

материали) не е проектирано и из-

пълнено подобаващо.

Основни фактори при избора на

светодиоди за екстериорни прило-

жения

Уличното осветление има стрик-

тни технически изисквания и предо-

ставя важна добавена стойност

към икономиката на градовете. За

новите проекти за външно освет-

ление, при които инвеститорът има

дълготрайни интереси, качествени-

те светодиодни осветители с оп-

тимално отвеждане на топлината,

с дълготрайно висока степен на за-

щита на оптичната част (IP=65), с

прецизна оптика за специфичните

нужди, която не заслепява шофьори-

те (съгласно БДС EN13201-2) са без

алтернатива. За улици и паркинги

предлагаме икономически обоснова-

ни енергоефективни решения, бази-

ращи се на перфектната оптика,

което намалява броя на необходими-

те осветители, респективно броя

на стълбовете, а също така и тях-

ната височина, спазвайки изисква-

нията за равномерност на освете-

ността (БДС EN13201, клас CE3).

Особено внимание обръщаме на при-

лагането на бяла светлина за

външно осветление, тъй като анг-

лийски учени доказаха, че са дос-
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татъчни 60% по-ниски осветенос-

ти, за да се реализира същата ви-

димост, сравнено с натриевата

лампа високо налягане. Също така

се промени и технологията за про-

изводство на металхалогенни лам-

пи и сега на пазара се предлагат

регулируеми керамични МХЛ с мощ-

ност между 50 и 150 W и ефектив-

ност 105-111 lm/W, които превиша-

ват добива на НЛВН.

Използвайки модерните техноло-

гии в осветлението, нашите клиен-

ти могат да разчитат, че ще нама-

лят своя въглероден отпечатък

върху природата, ще редуцират

светлинното замърсяване (пряко

влияе на биоразнообразието в гра-

довете), ще минимизират експлоа-

тационните си разходи, ще подо-

брят средата за живот и работа,

ще повишат чувството за сигур-

ност на гражданите, ще нарасне бе-

зопасността на движение по улици-

те.

инж. Виктор Манов,
мениджър продажби за България
към представителството на GE
Lighting за региона – ВСД Меркур

Светодиодното осветле-
ние е екологична, успешна
и дългосрочна инвестиция

Специфики на светодиодното

осветление в различни приложения

Спецификата на светодиодното

осветление може да се изрази само

с четири думи: екологична, успеш-

на и дългосрочна инвестиция. Нис-

кият разход на енергия и дългият

живот (от 2 до 10 г.) на продукта,

водят до почти нулеви разходи за

поддръжка, а тези за електриче-

ство падат до 3 пъти. Ето защо и

светодиодното осветление все

повече навлиза в нашето ежедневие

– от дома ни, през офиса, улицата,

дори оранжерията. Всеки един от

тези обекти носи специфичните за

него параметри. Те зависят от

общоприетите стандарти и факто-

ри на влияние в дадения обект.

Ще дам пример, за да онагледя

казаното: трептенето на светли-

ната може да е изключително опас-

но при работа с машини, които се

въртят или имат бързо въртящи се

части. Например, металорежеща

машина, поставена в условия на из-

куствено осветление с флеаринг

ефект (трептене на светлината),

може да подведе човек и да предиз-

вика тежка трудова злополука. Това

се дължи на т. нар. стробоскопичен

ефект - въртящите се обекти, а в

случая режещата глава на машина-

та, подложена на трептяща свет-
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лина, изглежда напълно неподвижна

за човешкото око, а в същото вре-

ме се върти. Представете си само

какво ще се случи, ако операторът,

подведен от този ефект, по невни-

мание посегне да смени обработва-

ния детайл.

Изисквания към съвременното

светодиодно осветление в адми-

нистративни и офис сгради

Списъкът с нормативи е изключи-

телно обемен, визирам повече от 200.

Ето защо ще маркирам едни от най-

важните клонове от нормативните

актове, приети в ЕС и у нас. Това са:

електрическа безопасност, био-

съвместимост, енергийна ефектив-

ност, пожаробезопасност, електро-

магнитна съвместимост и други.

Всяка една произведена лампа мина-

ва през лаборатория, за да бъде про-

верена по тези и още много парамет-

ри, в зависимост от вида и приложе-

нието на осветителното тяло.

По отношение на осветлението

в офиси - това е мястото, в което

прекарваме по-голямата част от

деня и натоварваме очите си, седей-

ки пред компютъра. Целта на LED

осветлението е да облекчи това на-

товарване. Светлината, която то

излъчва трябва да е максимално

близка до естествената и най-вече

да не се получава флеаринг

ефектът. Макар и невидим за про-

сто око, то се улавя от него и умо-

рява организма. Сигналите, които

поемаме, са все едно работим на

много шумно място.

Друго важно нещо е избягването

на рефракционния ефект. Това е

ефект на мултиплициране на една

сянка в пространството, т.  е.  като

надвесите химикалката над белия

лист на бюрото, трябва да вижда-

те на него само една сянка с конту-

ра на химикалката, а не множество

разминаващи се и застъпващи се

сенки на един и същи предмет. В

общи линии това са двете най-важ-

ни изисквания към LED осветление-

то в офисите.

Намаляване на оперативните

разходи за осветление в различни

видове сгради

За всички обекти основните ком-

поненти за намаляване на разходи-

те са два – охлаждане и ефектив-

ност на светлодобива. При първия

компонент – след продължителна

работа на осветителното тяло, вие

трябва да можете да го държите с

голи ръце и това да предизвиква

търпимо усещане за горещо, т. е. 50-

60 градуса максимум, при темпера-

тура на околната среда не по малко

от 23 – 25 градуса. Това гарантира

дългата и безпроблемна работа на

този осветител.

Вторият компонент понякога се

оказва рекламен трик. Ние от Българ-

ската асоциация за светодиодни

технологии (БАСТ) все по-често се

сблъскваме с технически специфика-

ции на лампи. На някой от тях може

да прочетете ефективност 100 лу-

мена от ват или 130, 150, което в

повечето случаи е просто рекламна

лъжа. Много колеги ще възразят на

това, но въпреки че на пазара вече има

диоди със светлинен добив от над 130

– 160 лумена, то ефективността на

една лампа е сбор от повече от един

компонент. Крайната ефективност

на лампата като самостоятелна

единица зависи от загубите в оптич-

ните системи за насочените или

уличните лампи, или загубите на енер-

гия в захранващите системи. Вече

имаме колеги в България, които са

постигнали ефективност малко над

100 лумена от ват за цялостна лам-

па. Но това са прототипи и тяхната

цена е висока, тъй като са изграде-

ни с последните постижения на све-

тодиодите. В нормални граници вече

се говори за постижения по-големи от

80 лумена на ват. И все пак в свето-

вен мащаб се приема, че LED лампа с

ефективност по-ниска от 70 лумена

на ват е неефективна като техноло-

гия. Това е и една от препоръките на

Българската асоциация за светоди-

одни технологии.

И накрая ще кажа, че всеки про-

дукт в нашето ежедневие вече има

своя аналог в LED осветлението.

Разбира се, неговият дизайн е раз-

личен, съобразен с новата техноло-

гия и нейните плюсове.

Атанас Панцерев,
управител на Панцер България
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На 22 март официално бе открита

учебната база на център за професи-

онално обучение (ЦПО) за сервизно об-

служване на пожарогасители, пожаро-

гасителни системи, пожароизвести-

телни системи, системи за управле-

ние на дим и топлина и пожарни кра-

нове на фирма Файър БГ. Лицензирани-

ят на 14 февруари център се намира

в София на ул. инж. Георги Белов (ВиК

- Горубляне). На събитието присъства-

ха представители на фирмите

SIEMENS, GEZE, представители на

Главна дирекция Пожарна и Аварийна

Безопасност, на регионални дирекции,

партньори и приятели на фирмата.

„Центърът е създаден, за да пред-

лага обучителни курсове по наредба

I3-2815“, коментира инж. Васил Чола-

ков, управител на Файър БГ, който

оглавява новооткритата учебна база.

„Тази наредба регулира дейността на

фирмите, занимаващи се с пожарна

безопасност и съгласно нея всеки,

който извършва дейност в тази сфе-

ра трябва да е завършил съответния

който бе взето решение да се инвес-

тира в този проект, нямаше лицензи-

ран ЦПО, който да провежда подобни

курсове. Академията на МВР също не

провеждаше, а колеги от бранша вече

питаха за курсовете“, с гордост раз-

казва управителят на Файър БГ. В

заключение той заявява, че центърът

ще продължи дейността си и ще се

стреми да предлага все по-качестве-

на услуга на своите клиенти.

Файър БГ откри център за професионално
обучение

Новоизграденият Алфа център се

намира на бул. Александър Малинов, кв.

Младост 4 в непосредствена близост

до Бизнес парк София-1. Сградата се

състои от магазинна и офисна част,

които са обособени като отделни зони

със самостоятелни входове и инфра-

структура. Магазините са разположе-

ни на първия и втория надземен етаж

и в част от първо подземно ниво. Об-

щата площ на магазините е 1967 м2.

Офисите се характеризират с „open

space“ модулен дизайн, който позволя-

ва оптимизация на пространството

и свободна планировка чрез леки пре-

градни стени и подходящо групиране

Проекти: Алфа център
на мебелите, съобразено с конкретни-

те нужди на бизнеса. Общата офисна

площ е 3153 м2. Сградата е с окачена

фасада, изпълнена от стъклопакети и

композит. Стъклопакетите огранича-

ват UV-лъчите, което придава висок

коефициент на енергоефективност на

цялата фасада.

Алфа център разполага с две под-

земни нива за паркиране на автомо-

билите на работещите в офисите и

техните гости. Подземните паркин-

ги са снабдени с пожарогасителна и

пожароизвестителна инсталация и

модерна джет система за вентила-

ция на отработените газове. Сигур-

ността на паркинга се осъществява

чрез контрол на достъпа.

Охлаждането, отоплението и цир-

кулацията на пресен въздух са реше-

ни с изпълнението на четиритръбна

VRV-система на водещата фирма

Daikin. Доставчик на оборудването и

изпълнител на инсталацията е фир-

ма Елвекс. Системата позволява да

се обособят различни температурни

зони според изискванията на ползва-

теля, като същевременно се пости-

га икономичност.

Всички инсталации и системи са

интегрирани в BMS (Building Manage-

ment System) централизирана систе-

ма за автоматично управление на

сградните инсталации и оборудване,

внедрена от фирма Телелинк. Систе-

мата управлява и контролира консу-

мацията на енергия, системата за

достъп и сигнализира при повреда или

проблем. Противопожарната сигур-

ност е постигната с пожароизвести-

телна инсталация, подаваща сигнал

до рецепцията и мястото за управ-

ление на сградата. Изградена е и

дренчерна пожарогасителна инстала-

ция, обхващаща зоните с най-голям

риск от пожар в сградата.

Електричеството се подава от

два независими източника. Аварийно-

то захранване е подсигурено от ди-

зелгенератор с автоматично пре-

включване при спиране на основното

електрозахранване, доставен от

Варна Про. Всички инсталации са

положени в двоен под и окачен таван.

В сградата са монтирани луксоз-

ни високоскоростни асансьори на

фирма Thyssen Krupp. Собственик на

сградата е фирма Белгравия инвест.

Проектът е дело на СМ Инженеринг

с главен проектант инж. Милен Пав-

лов и арх. Даниела Янкова.

Файър БГ откри център за професионално
обучение

Проекти: Алфа център

курс. Програмата, по която се про-

веждат курсовете, е разработена от

Академията на МВР и съгласувана от

Главна дирекция „Пожарна безопас-

ност и защита на населението“ - МВР

(ГДПБЗН - МВР)“, допълва той.

Инж. Чолаков припомня, че според

наредба I3-2815 такива курсове могат

да провеждат само лицензирани цен-

трове за професионално обучение и

академията на МВР. „До момента, в

> áèçíåñ
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Като техен недостатък може да

се отчете необходимостта от

свързване към електрическата мре-

жа, което ограничава подвижността

и налага повишено внимание поради

опасност шнурът да попадне в стру-

ята горещ въздух.

Конструктивни особености
Основни елементи на пистолета

се явяват електрически нагревател

и вентилатор. По време на работа

вентилаторът засмуква въздух, пре-

карва го през нагревателя и го насоч-

ва навън през накрайника на писто-

лета. Мощността на нагревателя

Пистолети с горещ въздухПистолети с горещ въздух

Пистолетите с горещ въздух се считат за едни от най-функ-

ционалните електроинструменти. С тях успешно се извършват

редица операции, включително и такива, за които принципно

се използват други видове инструменти. Едно от най-чести-

те им приложения е при свалянето на стара боя. Използват се

също за огъване на пластмасови изделия, за запояване, почиства-

не на повърхности и други. Пистолетите са леки и удобни, оси-

гуряват добра надеждност и безопасност при работа. По вре-

ме на работата с тях не се отделят неприятни и вредни газо-

ве, което е особено важно при работа в затворени помещения.

обикновено е между 1000 и 2000 W и

може да осигури достатъчно висока

температура на струята въздух.

Именно тази температура определя

възможните приложения на пистоле-

тите.

При пистолетите, предназначени

основно за използване в бита, мощ-

ността на нагревателя и съответ-

но температурата на въздуха обик-

новено са само с две стойности.

Същото се отнася и за оборотите

на вентилатора. Често регулиране-

то е едновременно – при високата

температура се осигурява повече

въздух. Само едната от температу-

рите се използва за сваляне на боя,

при което промяната на нагряване-

то на обработваната повърхност е

посредством приближаване и отда-

лечаване на пистолета от нея или

изменение на ъгъла, под който

въздушната струя попада върху нея.

За да могат да се свалят стари бои,

е необходимо температурата на

струята да не е по-малка от 600 °С.

Оборотите обикновено са между 400

и 600 в минута. Вместо тях в про-

спектите по-често се дава колко

литра въздух в минута излизат от

накрайника на пистолета, като най-

често те са между 200 и 500. По-

усъвършенстваните модели позволя-

ват

регулиране на температурата
и количеството въздух

на повече степени и дори плавно.

Предлагат се пистолети, в които

количеството на въздуха се променя

на 10 степени, при това независимо

от температурата и стойността му

също се вижда на дисплея. Многоброй-

ните възможни приложения правят

пистолетите с регулиране на темпе-

ратурата и въздушната струя мно-
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го по-привлекателни независимо от

по-високата цена.

Опасността от прегряване и

дори повреда на пистолета е избег-

ната в моделите с автоматично из-

ключване при прегряване. След из-

ключване на нагревателя вентила-

торът продължава да работи, пис-

толетът се охлажда и нагревате-

лят отново автоматично се включ-

ва. Целият процес трае няколко

секунди и може да остане незабе-

лязан за работещия. В това отно-

шение много добри са моделите с

електронно регулиране на темпера-

турата, които работят по подобен

начин и автоматично поддържат

зададената й стойност.

Добре е пистолетът да е снабден

с филтър за влизащия въздух, който

да може лесно да се сваля за почи-

стване или смяна. Необходимо е това

да се прави редовно, тъй като при

замърсен филтър се намалява при-

токът на въздух и работата на пис-

толета не е толкова ефективна.

Също така е добре пистолетът да

е лек (масовите модели са с тегло

между 700 грама и 1 килограм) и удо-

бен за държане. От гледна точка на

безопасната работа, за предпочита-

не са пистолетите с ключ за включ-

ване и изключване, който трябва да

се държи натиснат, за да работи

пистолетът. Така при случайното му

изпускане той автоматично се из-

ключва.

С оглед на многостранното изпол-

зване на пистолетите към голяма

част от тях се предлагат много-

бройни принадлежности. Основната

част са различни сменяеми накрай-

ници, всеки предназначен за из-

вършване на определен тип работа.

Обикновено най-често използваните

от тях влизат в комплекта на пис-

толета. Освен тях, много от писто-

летите разполагат и с други принад-

лежности като комплект шпакли за

сваляне на боя, валяк за залепване на

пластмасови кантове и фолио върху

дървени плоскости и други. Подходя-

щите принадлежности не само улес-

няват работата с пистолета, но в

много случаи го превръщат в нов

инструмент с неочаквани възможно-

сти.

При избора на пистолет е добре е

да се обърне внимание и на някои

„незначителни“ подробности, които

биха улеснили работата. Например

наличието на поставка за оставяне-

то му неподвижен в работещо състо-

яние е добър атестат. Конструкци-

ята на някои пистолети дори не изис-

ква такава поставка, тъй като те

могат да се поставят на ръкохват-

ката си достатъчно стабилно. Това

е сериозно улеснение, когато нагря-

ваният предмет трябва да се държи

с две ръце.

Възможни приложения
Причината пистолетите с горещ

въздух често да бъдат нареждани

сред най-универсалните електричес-

ки инструменти са множеството им

приложения. Например чрез внима-

телно нагряване на необработено

дърво с пистолет то придобива ка-

феникав цвят. Огъването на РVС

тръби също е много удобно и лесно.

В този случай температура на стру-

ята е около 300 °С. Пистолетът със

съответния накрайник се закрепва

неподвижно, тръбата се поставя на

пътя на горещия въздух и след омек-

ването й се огъва. Добре е да се има

предвид, че е необходимо тръбата

предварително да се напълни с пясък,

за да не се пукне. По подобен начин

могат да се огъват краищата на пла-

стмасови плоскости – това се пра-

ви след омекването им на ръба на

маса. За съединяване на две тръби с

еднакъв диаметър краят на едната

(поне 4 сантиметра) се нагрява с

пистолет, като тя непрекъснато се

върти. След омекването на края в

него се пъхва другата тръба.

Възможно е дори огъването на мед-

ни тръби, но това изисква повече

време и търпение. Причината е мно-

го добрата топлопроводност на

медта, поради която пистолетът

реално трябва да нагрее цялата

тръба, а не част от нея. Тук задъл-

жително трябва да се работи с

топлоизолиращи ръкавици.

Свързването на тръби без пъха-

не една в друга е възможно чрез пи-

столети със специален накрайник.

Необходимо е тръбите да са от един

и същ материал, който определя

температурата на струята. Ако

видът на материала не е известен,

той трябва да се установи по опи-

тен път. Процедурата по свързване-

то започва с почистване на краища-

та на тръбите, като по залепвани-

те повърхности не трябва да има

мазнини. Тръбите се поставят доле-

пени в накрайника, нагряват се и след

омекването им заедно с него се от-

делят от пистолета. Свързването

се прави чрез притискане за 15-тина

секунди. Тръбите не залепват за на-

крайника, тъй като той е със спе-

циално покритие. По подобен начин

могат да се залепват и пластмасо-

ви мушами. Те се припокриват с 2-4

сантиметра, мястото се нагрява с

пистолета (температура 300-400

°С) и след това силно и равномерно

се притискат. Последното е най-

добре да се прави с валяка, влизащ в

комплекта на някои пистолети. Ако

изстиналите мушами се разделят

при дръпване, необходимо е залепва-

нето да се повтори при по-висока

температура и с по-силен натиск.

Топлата струя въздух може да се

използва за бързо изсушаване. Напри-

мер за боядисани или лакирани

повърхности е необходима темпера-

тура 30-50 °С и максимално силна

струя въздух. Това изсушаване е доб-

ре да се прави в чисто помещение,

тъй като въздушната струя може да

увлече прах, който да се налепи върху

повърхността. Същевременно е не-

обходима и добра вентилация за от-

страняване на неприятните, а поня-

кога и вредни изпарения. За изсуша-

ване на дърво, например преди кит-

ване или боядисване, е необходима

температура между 100 и 200 °С.

Пистолетите са подходящи и при

запушването на дупки и уплътняване-

то на отвори със смоли. Обикновено

смолите се втечняват и изливат в

съответния отвор, но при допира до

неговите студени стени се втвърдя-

ват бързо, поради което не успяват

да проникнат навсякъде и уплътнени-
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ето се оказва некачествено. Чрез пи-

столет може да се нагрее излятата

смола и стените около нея, тя отно-

во да се размекне и да се получи по-

добро уплътняване. Добър пример за

такова приложение е уплътняването

на бетонни плочи и покриви.

Друго приложение на пистолети-

те е при монтирането на улуци за

запояване на определени техни час-

ти.

Горещият въздух може да се изпол-

зва и за бързо втвърдяване на някои

лепила, например за залепване на

кантове и листове върху дървени

плоскости (най-често използвани в

кухненски мебели). Необходимата

температура е 300-400 °С.

Едно сравнително неочаквано при-

ложение на пистолетите с горещ

въздух е за дезинфекциране на метал-

ни клетки на птици и животни при

температура на струята около 600

°С. По същия начин, но с температу-

ра около 500 °С, може да се обрабо-

ти почвата за саксии. При тази тем-

пература загиват почти всички на-

миращи се в нея бактерии, микроби,

червеи и дървесни кърлежи.

За всяко приложение специалисти-

те са установили най-доброто съче-

тание на температура и количество

на въздуха. За улеснение на ползвате-

лите вече се предлагат пистолети

с няколко фабрично програмирани

режима на работа. Избирането им

става чрез просто натискане на

бутон, като при всеки се установя-

ват точно определена температура

и количество на въздуха, необходими

за извършване на дадена работа.

Броят и видовете на програмите

естествено зависи от модела. Може

да има програми за огъване на плас-

тмасови тръби, за свързването им,

за сваляне на блажна боя.

Не са малко пистолетите, които

предоставят възможности за запоя-

ване (температура около 550 °С) на

медни проводници. Пистолетът реал-

но замества поялник, като единстве-

ното условие е да се използва накрай-

ник, който концентрира въздушната

струя върху малка площ.

Някои ограничения
Добре е да се има предвид, че пи-

столетите с горещ въздух не са

подходящи за сваляне на блажна боя

от пластмасови или от метални

повърхности. При пластмасата

съществува реална опасност от раз-

тапяне, а при металните повърхно-

сти въздушната струя нагрява ме-

тала изцяло и много трудно се дос-

тигат стойности на температура-

та, достатъчни за размекване на

боята. Също така се препоръчва

преди да се започне работа с писто-

лета, да се направят предварител-

ни проби за установяване на най-

добрата температура, количество

на въздуха и разстояние на пистоле-

та от обработваната повърхност.

По този начин биха се предотврати-

ли нежелани повреди и време.

При използването на пистолета

за сваляне на боя, за да се постигне

ефективно сваляне на боята, е доб-

ре горещият въздух да се плъзга по

достатъчно голяма площ пред на-

крайника, тъй като за размекването

са необходими 4-5 секунди. Отстра-

няването на размекнатата боя в по-

голямата част от моделите се пра-

ви чрез специално пригоден накрай-

ник, който се притиска и бавно се

плъзга. В друг случай се използва спе-

циален нож. За оставащата в ъгли-

те боя могат да се използват спе-

циални четки с бронзови нишки.

Струята въздух не трябва да е пер-

пендикулярна на обработваната

повърхност, тъй като част от нея

отива излишно назад към вече очис-

тената повърхност. Част от раз-

мекнатата сваляна боя се налепва по

накрайника, с което възпрепятства

потока горещ въздух. Необходимо е

тя да се отстранява своевременно,

най-добре при изключен пистолет.

При сваляне на боя от прозорци

струята или част от нея не трябва

да попада пряко върху стъклото, тъй

като го нагрява и то може да се

спука. Добре е да се използват спе-

циални накрайници, които огранича-

ват опасното пряко попадане на

въздушната струя върху стъклата.

С оглед на безопасността, кога-

то дължината на шнура на пистоле-

та не е достатъчна и се налага из-

ползването на удължител, необходи-

мо е неговите проводници да са със

сечение най-малко 1,5 квадратни ми-

лиметра. В противен случай, поради

значителната мощност на повече-

то пистолети, удължителят може да

се повреди. При използване на удъл-

жителна макара не се препоръчва

част от кабела да остава навит

върху нея, също поради опасност от

прегряване.
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Специалистите са категорични, че

модернизацията на дадено асансьор-

но съоръжение представлява инвес-

тиция за сградата с дълготраен

ефект, която значително подобрява

безопасността, комфорта, ергономи-

ята и енергийната ефективност. В

повечето случаи, благодарение на нея

се подобрява значително капаци-

тетът на асансьора, а в много ситу-

ации и осигуряването на достъпна

среда за трудноподвижни хора.

Налага ли се модернизация
Основният въпрос за собствени-

ка на дадена сграда е налага ли се

модернизация на съоръженията за

вертикален транспорт. Това би

могло да се случи посредством от-

говорите на няколко кратки въпро-

са: създава ли асансьорът добро

първо впечатление, когато външни

лица посещават конкретната сгра-

да; ползвателите на сградата отна-

сят ли се с доверие към съоръжени-

ето; осигурява ли то достъпна сре-

Модернизация на асансьориМодернизация на асансьори

да за всички; възможно ли е да се по-

стигне редуциране на разходите на

енергия.

По своята същност модернизаци-

ята може да бъде частична или пълна.

Частичната модернизация са състои

в подмяна на отделни компоненти на

асансьора, с цел да бъдат подобрени

някои от неговите характеристики.

Пълната модернизация обхваща цяло-

стната подмяна на асансьора с нов.

При решение за пълна замяна на

остарялото съоръжение с ново, съще-

ствуват както предимства, така и

недостатъци. Като преимущества

могат да се изтъкнат възможности-

те за крайно решение на проблемите

с високите разходи посредством из-

бора на по-високоефективен модел,

който освен това гарантира макси-

мален комфорт и безопасност за

пътниците. Предимство е и фактът,

че чрез неголяма инвестиция съще-

ствува опцията за добавяне на нови

функции на асансьора.

Недостатъци биха могли да се

появят в процеса на монтаж, тъй

като е възможно параметрите на

старото съоръжение да са специфич-

ни и да се изисква изработка на нов

модел по поръчка.

Вече споменатото необходимо

условие – осигуряване на достъпна

среда, прави изборът на оборудване-

то наистина важен с оглед на функ-

ционалността и това дали то отго-

варя на съвременните изисквания.

Достъпността на средата касае в

голяма степен хора с инвалидни колич-

ки, както и семейства с деца или хора,

пренасящи обемисти товари.

Съкращаване на енергийните
разходи
Модернизацията е добро решение

за намаляване на енергийните разхо-

ди в дадена сграда, тъй като всеки

обновен асансьор е много по-енергий-

но ефективен и екологосъобразен, от-

колкото решенията, построени пре-

ди няколко десетилетия.

Както вече бе споменато, за на-

маляване на разходите не е необхо-

дима цялостна подмяна – възможно

е значително подобряване на енер-

гийната ефективност с лесни за ин-

сталиране елементи. Пример за това

е подмяната на осветлението в ка-

бината с LED, което може да се

инсталира бързо и може да възста-

нови инвестициите си в кратък пе-

риод от време.

Повечето съвременни производи-

тели предлагат модулни решения,

които позволяват всеки собственик

да се съсредоточи върху области за

модернизация, където тя би била най-

рентабилна.

В своята същност модернизацията на асансьори се състои в

подмяната на износеното оборудване, обновяване на интерио-

ра на кабината и вратата. В процеса на модернизация се изпол-

зват съвременни материали и съвременни технически решения.

Замяната на дефектиралото или морално остаряло оборудване

със съвременно позволява при минимално възможни разходи пол-

звателят да получи асансьор, съответстващ на високите тех-

нически стандарти, действащи към момента. На модернизаци-

ята може да бъде придаден и естетичен аспект, тъй като вер-

тикалният транспорт в дадена сграда е сред първите неща,

които формират впечатление у посетители и ползватели.
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Частична модернизация
на асансьори
Частичната модернизация на асан-

сьорите се отнася само до компонен-

тите, които трябва да бъдат заме-

нени. Тъй като тя е по-често реше-

ние, на нея ще бъде отделено по-го-

лямо внимание. Този процес позволя-

ва за кратко време може да бъде

добавена настройка, която подобря-

ва производителността на даден

асансьор. Модулните решения покри-

ват различни компоненти на асансь-

ора като: контролери и системата за

повдигане, сигнализацията, вратите,

електрификацията или кабината.

Подмяна на износени, остарели

подемни машини е от жизненоважно

значение за безопасността и комфор-

та на возене. Подмяната на тези

устройства е осигурена така, че да

се сведе до минимум времето за

монтаж в процеса на модернизация на

асансьори в жилищни и малки офис

сгради.

Един от най-добрите начини за

подобряване на ефективността на

един стар асансьор е да се модерни-

зира системата за електрификация.

Решенията на световните произво-

дители гарантират увеличаване на

производителността, надеждността

и екологичната ефективност. Те

също така водят до подобряване на

безопасността и достъпността,

като се гарантира, че асансьорът ще

стигне до точната зададена спирка,

както и че при самото спиране, каби-

ната ще се изравни със съответния

етаж. Тези решения позволяват бързо

инсталиране, като се гарантира в

максимална степен спокойствието

на обитателите на сградата по вре-

ме на модернизация.

Повечето съвременни асансьорни

решения за модернизация на кабини

позволяват тяхното

лесно и безпроблемно
интегриране към
съществуващите инсталации
Това се дължи на широката гама

от приложими материали, разнообра-

зието от интериорни проекти и ре-

шения. За интериора на една стара

сграда например, би подхождала асан-

сьорна кабина, изпълнена с дървена

ламперия, както в съвременна сгра-

да би подхождала такава, изградена

от неръждаема стомана и с интег-

рирано LED осветление.

Сред съвременните асансьорни

решения са системите за сигнализа-

ция, които осигуряват стилен интер-

фейс, но освен това подобряват до-

стъпността на средата и удобство-

то. Модернизирането на сигнализаци-

ята в някои случаи включва цялостни

решения, като идва оборудвана с

денонощна, двупосочна гласова кому-

никация, както и разнообразни реше-

ния за нея. Те обаче все още не са

много популярни у нас.

За осигуряване на по-високо ниво

на безопасност е възможно допълни-

телното монтиране на асансьорна

врата. Гаранцията, че съоръжението

не би потеглило, ако тя не е затво-

рена, осигурява на пътниците сигур-

ността, че е невъзможно прищипва-

не на крайници, дрехи или багаж. В

портфолиото на големите асансьор-

ни производители съществува широ-

ка гама от врати за асансьори, вари-

ращи в широк диапазон по отношение

на размери и тегло, за подмяна на

остарелите врати или инсталиране

на врата в асансьори без фабрично

предвидена такава.

На пазара съществуват решения,

които са достатъчно компактни, за

да може автоматичната врата да

бъде инсталирана в кабини с малка

площ без допълнително да се губи от

нея. Някои от тях се предлагат и в

стъклен вариант, което освен дизай-

нерската роля, визуално разширява

пространството в асансьора.

Възможно решение за частична

модернизация е и промяната в разме-

рите на самата асансьорна кабина.

Те могат да бъдат увеличени с до

50%, което би гарантирало безпроб-

лемното придвижване на ползватели-

те на сградата.
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Сухото строителство с гипсофа-

зерни плоскости и щендерни стени се

използва както за ново строител-

ство, така и за реконструкция и пре-

устройство на съществуващи сгра-

ди. Монтажът на водопроводните и

канализационните инсталации се

характеризира с някои особености и

изисквания, които ще бъдат предста-

вени в настоящата статия. Тъй като

ВиК инсталациите са предназначени

предимно за мокри помещения с висо-

ка влажност и разливане на вода, се

разглеждат детайли на монтажа на

санитарните прибори и водочерпни-

те арматури към щендерните стени

с гипсови плоскости. Представено е

и изграждането на инсталационни

шахти и предстенни облицовки за

вертикалните щрангове с необходи-

мата звуко- и топлоизолация.

Технологиите за строително про-

изводство непрекъснато се развиват

и се внедряват все по-нови продукти.

Търсят се начини за усвояване на нови

материали и суровини, които да имат

предимства пред традиционните в

областта на подобряване на каче-

ството на строителството, поевти-

няване и съкращаване на процеса на

строителното производство, както

е посочено от Р. Ганев, Г. Годинячки

и Д. Николов в „Приложение на пепел-

ните отпадъци от ТЕЦ в строител-

ни смеси“, 2009 г. В „Изпитване на

гранично огъване на мостови настил-

ки върху ортотропни плочи“, Годиняч-

ки, Ганев и Чавдаров, 2008, се пред-

лагат изпитвания на натоварване и

ограничителни условия за разполага-

не на товарите съобразно специфи-

ката на изделията.

В последните 40 години сухото

строителство се разви и наложи

като един модерен, рационален начин

за изграждане, преустройство, рено-

виране и саниране. „Сухият“ монтаж

и сглобяването на конструкция от

предварително заготвени строител-

ни елементи и материали е строите-

лен метод, който пести време и сред-

ства.

Монтаж на ВиК инсталации
при сухо строителство
Монтаж на ВиК инсталации
при сухо строителство

Сухото строителство като
начин на строеж
Конструкциите за сухо строител-

ство са разработени в следните

видове: щендерни стени и предстен-

ни обшивки, които се състоят от

подложна конструкция и облицовка;

таванни облицовки, които се състо-

ят от подложна конструкция и офор-

мяща пространството облицовка;

система за под с гипсофазерни плос-

кости или гипсови плоскости.

За различните области на прило-

жение има различни видове плоско-

сти, които се различават по вида на

картона и добавките в гипсовото

ядро:

Строителна плоскост GKB.

Състои се от гипс плоскост, чиито

повърхности и кантове са облечени

със специален устойчив картон. Обо-

значение със син печат върху гърба

на плоскостта. Използват се за стен-

ни и таванни облицовки върху конст-

рукция от метални щендерни стени

и окачени тавани.

Строителна импрегнирана плос-

кост GKBI. Строителна плоскост с

гипсово ядро, специално импрегнира-

но срещу поемане на вода. Обозначе-

но е със син печат върху гърба на

плоскостта. Използват се по-специ-

ално във влажни помещения и като

основа за полагане на плочки.

Пожарозащитна плоскост GKF.

Плоскост, чието ядро е допълнител-

но армирано с минимум 0,2% от тег-

лото стъклофазерни нишки с дължи-

на 3,0-30,0 mm с цел по-дълго запаз-

ване на целостта им под въздействие

на пожар. Обозначение с червен пе-

чат върху гърба на плоскостта. Из-

ползват се стенни и таванни обли-

цовки върху метални щендерни, шах-

тови стени и др. с противопожарни

изисквания.

Пожарозащитни импрегнирани

плоскости GKFI. Пожарозащитни

плоскости, чиито гипсово ядро и кар-

тон са специално импрегнирани сре-

щу поемане на вода. Обозначението

е червен печат върху гърба на плос-

костта и зелен картон от двете й

страни. Използват се като пожаро-

защитни плоскости във влажни поме-

щения.

Комбинирани плоскости PS или

MF. Това са комбинирани елементи

от гипсови плоскости и изолационен

материал – полистирол (PS) или ми-

нералфазер (MF). Използват се за

подобряване на изолацията.

Гипсофазерна плоскоста Vidiwall.

Строителна плоскост със здрава

фазерна структура, която се състои

от гипс и целулозни нишки. Повърхно-

стта е специално импрегнирана сре-

щу поемане на вода. Обозначено е със

син печат. Използват се като пожа-

розащитни импрегнирани плоскости.

Аquapanel циментова плоскост

Indoor за вътрешно приложение.

100% водоустойчива, съставена е от

минерални компоненти от керамзит

с покриващ слой от портланд цимент

и армираща стъклофазерна мрежа.

Циментовата плоскост Аquapanel е

негорима клас А1 съгласно БДС EN

13501, изключително здрава, устой-

чива на висока влажност, както и на

пряк контакт с вода. Използват се за

вътрешни прегради - стени за бани,

басейни, сауни, промишлени мокри по-

мещения, в които влажността е по-

стоянно висока.

Монтаж на ВиК инсталациите
в инсталационна стена
Монтажът на инсталациите за

водопровод и канал в системата на

сухото строителство има някои осо-

бености, които го различават от

традиционния начин на строител-

ство с тухлена зидария. В банята

това става чрез системи, разрабо-

тени специално за домашните сани-

тарни помещения – инсталационни

стени с метална конструкция. В про-

странството между двойната конст-

рукция могат да бъдат поставени

тръбните разводки с различен диа-

метър (фиг.1).

Инсталационната стена се

състои от двойна паралелна щендер-
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на конструкция от СW профили 50 мм,

облицована с два слоя импрегнирани

строителни плоскости. СW профили-

те се свързват помежду си с 30 cm

широка планка от гипсова плоскост

на височина около 90 и 180 cm от пода.

Дебелината на стената се определя

от инсталациите, които ще се мон-

тират и вида на използваните сани-

тарни арматури, например вградено

тоалетно казанче и др.

Ревизиране на разводките
Ревизирането на разводките ста-

ва чрез ревизионните отвори, които

дават възможност за бърз достъп до

вграденото казанче, инсталационни-

те тръби, връзки и арматури (фиг. 2).

Стандартните размери са

300х300; 400х400 и 500х500 mm. Из-

ползват се рамки от елоксирани алу-

миниеви профили; уплътнение от ка-

учук за водонепропускливост срещу

пръскаща вода; осигуряване срещу

откачане на вътрешния капак; про-

сто обслужване без специални инст-

рументи; невидим в затворено поме-

щение.

Окачване на конзолни товари
Умивалници, окачени клозетни чи-

нии, бидета, бойлери и други се чис-

лят към тежките конзолни товари. Те

се закрепват към специални носещи

стойки или траверси, които са вгра-

дени в инсталационната стена и

предават натоварването чрез конст-

рукцията на пода и тавана (фиг. 3).

При монтажа на щендерната кон-

струкция се монтират и тези носе-

щи щендери за по-тежки товари. Но-

симостта и стабилността се изпит-

ват с максимални товари и предлагат

Фиг.1. Инсталационна
стена Vidiwall:
а) двойна конструкция
от метални профили с
двуслойна облицовка
б) укрепване на профи-
лите

а б
Фиг.2. Ревизионен отвор.И
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сигурност при окачването на всички

санитарни прибори. След закрепване

на инсталациите следва обшиване на

едната страна на стената. Накрая в

кухото пространство на стената

между металните щендери се поста-

вя изолационен материал и се обшива

втората страна на стената.

Шумът от течаща вода следва да

бъде намален, като тръбите и кре-

пежните изделия трябва да бъдат

отделени от конструкцията посред-

ством гумени или филцови уплътне-

ния. Поставените тръби се отделят

от облицовката чрез уплътнителни

маси или специални системи за пола-

гане на тръби. Изолационният слой

от минерална вата, поставен в про-

странството между щендерните

стени, спомага за постигане на шу-

моизолиращия ефект.

Монтиране на санитарни
прибори и арматури
Постигане на водоплътност в

баните и мокрите помещения става

с прецизно изработване на детайла

на връзката между стената, водочер-

пните арматури и приборите. На фиг.

4 са представени детайлите на мон-

таж на вана при еднослойна и двуслой-

на облицовка на стената.

На детайла се вижда, че направо

върху плоскостта на аквапанела за

вътрешно приложение се полагат

уплътняването, лепилото и плочките.

Връзката между ваната и стената

се уплътнява със специална уплътни-

телна лента, след което се нанася

дълготраен еластичен кит за фуги.

Инсталационните отвори за

тръби или арматури се изрязват

винаги с около 10 mm по-големи, от-

колкото съответните части за

вграждане. В този случай прорезът

между облицовъчните плочки и сани-

а б

Фиг. 4. Връзка с вана:
а) еднослойна облицовка
б) двуслойна облицовка

Легенда:
1. Аквапанел за
вътрешно приложение
2. Филцови ивици
3. Еластичен антигъби-
чен кит за фуги
4. Уплътнителна лента
5. Уплътняване
6. Лепило за плочки
7. Плочки или каменна
облицовка

а б

Фиг. 3. Укрепване на леки и тежки кон-
золни товари
а) еднослойна облицовка;
б) двуслойна облицовка.

а б
Фиг. 5. Детайли на преминаване на арматури през стена
а) арматура зад мазилката; б) отвор за тръба.
Легенда: 1. Аквапанел за вътрешно приложение; 2. Еластичен антигъбичен кит за фуги;
3. Уплътняване; 4. Лепило за плочки; 5. Плочки или каменна облицовка; 6. Уплътняващ
маншет; 7. Монтажен комплект за суха стена; 8. Монтажна планка

Фиг. 6. Инсталаци-
онна шахта.

тарните елементи е около 5 mm. Той

се затваря с дълготраен еластичен

антигъбичен кит за фуги.

Шахтови стени
Вертикалните водопроводни и ка-

нализационни клонове се полагат в
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инсталационни шахти, за изгражда-

нето на които се използват специал-

ни шахтови стени. Инсталационните

шахти могат да преминават през

различни по предназначение помеще-

ния. Съгласно Наредба № 4 за проек-

тиране, изграждане и експлоатация

на сградни водопроводни и канализа-

ционни инсталации, ДВ бр. 53 /2005

г. има жилищни и обществени сгради

и помещения с допустимо ниво на

шума до 40 dB. Предстенна обшивка/

шахтова стена с метални щендери -

вертикално облицоване е показана на

фиг. 6 с посочени и нивата на шум,

които осигуряват предстенните об-

шивки.

При двойно облицованите стени на

инсталационната шахта защитата

от шум е до 45 dB, при единичните

облицовки е до 36 dB. При двойната

щендерна стена с облицовка от две-

те страни и с два слоя минерална

вата защитата от шум (течаща

вода и хидравлични удари) е до 53 dB.

Вертикалните водопроводни и кана-

лизационни клонове се закрепват със

специални скоби и гумени уплътнения.

Скобите са закрепени на обща шина,

монтирана на металните щендери.

В зависимост от изискванията за

огнеустойчивост и звукоизолация има

разработени следните варианти на

шахтови стени. Шахтови стени, из-

пълнени от единични метални щенде-

ри с хоризонтално облицоване, са

показани на фиг.7.

Фиг. 8. показва шахтови стени с

конструкция от двойни щендери и

двуслойно облицоване. Между двойни-

те щендери е поставена минерална

вата за подобряване на звукоизолаци-

ята.

На следващата фигура 9 е показан

монтажът на тръбната разводка за

топла и студена вода, санитарните

прибори, вграденото тоалетно казан-

че в пространството между щендер-

ните стени. Процесът на реконструк-

ция с щендерни стени, положени во-

допроводни и канализационни инста-

лации е в сграда в реконструкция -

София. Водопроводната и канализаци-

онната инсталации са с по-сложно ус-

тройство, затова и инсталационна-

та стена е по-широка, за да побере

всички видове тръби, арматури и

връзки. Щендерните стени са обле-

чени с минерална вата за по-добра

звуко- и топлоизолация.

доц. д-р инж. Жани Нейкова

а б

Фиг. 7. Шахтови стени от единични метални щендери и двуслойно облицоване:
а) Шахтова стена тип А. Граница на огнеустойчивост 90 минути. Тегло на шахтовата стена 45 kg/m2; б) Шахтова стена тип Б. Граница
на огнеустойчивост 30 минути. Тегло на шахтовата стена 24 kg/m2; в) Шахтова стена тип В, двуслойно облицоване. Граница на огне-
устойчивост 90 минути. Тегло на шахтовата стена 46 kg/m2.

в

а б

Фиг.8. Шахтови стени с конструкция от двойни метални щендери и двуслойно облицоване. Граница на огнеустойчивост 30, 60 и 90 минути.

в

Фиг. 9. Монтаж на тръбната разводка
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Индекс на рекламите в броя

Ако не сте работещ специалист или вземащ решения за покупка в областта на сградните инсталации,
можете да се абонирате за списание ТД Инсталации, като заплатите сумата от 24 лева с включен ДДС.

Талон за личен платен абонамент

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Област на дейност:

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

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

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

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

Организация:                                                        МОЛ:

EИН:                                             ЕИН по ЗДДС:

Седалище: _____________________________________________________________________________________ град:
За да станете абонат на сп. ТД ИНСТАЛАЦИИ попълнете талона или формите на www.tech-dom.com
За личен платен абонамент заплатете сумата от 24 лв. с ДДС по някой от следните начини:
банков превод: Ти Ел Ел Медиа ООД, ОББ – клон Цар Борис III, BIC CODE: UBBS BGSF, IBAN: BG04 UBBS 78271013893307
Пощенски запис: София 1612, бул. "Акад. Ив. Гешов" 104, офис 9, Ти Ел Ел Медиа ООД
Пратете талона и копие от платежния документ по пощата, на факс: 02/ 818 38 00 или на abonament@tech-dom.com

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