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Фидокс провежда серия от обучения за своите партньори
тира Фидокс в началото на м. октомври, съобщиха за сп. ТД Инсталации от компанията.
„Презентациите са в рамките на половин ден и целят запознаване
на участниците с най-новото от продуктовото портфолио на компанията. Сред акцентите са басейновата версия на подов конвектор
от химическа стомана AISI 316, Licon PKBOC, конвекторна пейка с
вентилатор Licon OLOC и чисто нов дизайн на покривните решетки
Licon PM“, разказват те.
От Фидокс уточняват, че вече са проведени обучения с Термо Дизайн
Тотал и проектанти. Според програмата до 15 декември следва да се
състоят такива и с останалите големи партньори на компанията Ромстал, Бултерм, БГ Терм и България Терм, както и специално обуСерия от продуктови обучения за своите основни партньори стар-

чение за монтажни фирми.

Шнайдер Електрик и Дибла организират конкурс за осветление

Конкурс за постигане на атмосфера в интериора само чрез използване на осветление организират Шнайдер Елекрик и Дибла.

Жури в него ще бъдат знакови български архитекти. Таня Глебова, Радина Гешева и Пламен Братков, Раймондо Флакомио, както и
сценографът Никола Тороманов ще отсъдят между кандидатите, всеки от които ще предложи по три различни атмосфери за едно и също помещение.
Победителят в състезанието ще получи
MacBook Air. Освен това първите петима
номинирани за голямата награда ще посетят
централата на Шнайдер Електрик в Париж.
Сградата е уникална с това, че е първата в
света, сертифицирана като енергийно ефективна сграда по ISO 50001.

„Технологията, която предлагаме, ще
позволи на участниците в конкурса да разгърнат творческите си идеи, като останат в синхрон със съвременното разбиране за енергийна ефективност. Освен елегантност в интериорния дизайн ключовете, контактите, термостатите и всички детайли от жизненото пространство
днес трябва да оговарят и на определени
критерии за оптимално оползотворяване
на енергията“, посочват от Шнайдер Електрик.
Конкурсът е вече онлайн, а крайният срок
за участие е 10 януари 2013 г.

Международна конференция Сградна енергийна ефективност и ВЕИ
Международна конференция на тема Сград-

кръгла маса на тема Единна стратегия, ре-

на енергийна ефективност и ВЕИ се проведе

ализация и съгласувани политики за развитие

на 28 септември т. г. в София. Организатор

на енергийната ефективност и ВЕИ секто-

бе Камарата на инсталаторите в България

ра, на която ръководители на браншовите

(КИБ) в партньорство с Международния съюз

организации в областите на енергийната

на специалистите по сградни инсталации (GCI-

ефективност и ВЕИ представиха своите

UICP). Kонференцията се проведе под патро-

виждания за развитието на този сектор от

нажа на министъра на икономиката, енерге-

икономиката.

тиката и туризма Делян Добрев.
Акцент бе поставен върху изграждането

ка и Системи за отопление и регулиране на

на сгради с много ниско потребление на енер-

фирма Данфосс участваха съвместно като

гия като стандарт в цяла Европа.

спонсор на събитието, информираха от ком-

В рамките на събитието се проведе
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Направления Топлофикационна автомати-

панията.
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Siemens представи нов стаен контролер
визуализация и мониторинг на осветление,
щори, отопление, вентилация и климатизация.
Надеждната комбинация от различни
функции позволява да управлявате помещенията по удобен и енергийно ефективен
начин, без загуба на комфорт.
Някои от функциите и предимствата на
контролера са: 7-дневен програматор, предварително зададени сцени, индивидуални работни менюта, интеграция с KNX протокол,
възможност за избор на цвят, гъвкавост
благодарение на многоезичното меню и др.“,
разказаха от Siemens.
От компанията допълниха, че благодареНаскоро Siemens направление Сградни

„Благодарение на сензорния 2,8“ TFT ек-

ние на своя елегантен, високотехнологичен

технологии представи многофункционалния

ран с резолюция 320х240 пиксела, сензора за

дизайн UP 204 Contouch е подходящ за мо-

стаен контролер UP 204 Contouch, съобщи-

температура и ротационния бутон, UP 204

дерни жилищни и обществени сгради, кон-

ха за сп. ТД Инсталации от компанията.

Contouch предлага интуитивни управления

ферентни центрове, хотели, офиси и др.
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Zehnder представи решения за напорно отводняване

На 26 септември т. г., в рамките на Международния пловдивски
панаир, фирма Помпи Цендер направи презентация на концепцията за
напорно отводняване като алтернатива на гравитационните канализационни системи, както и своите продукти, използвани при изграждането на такива системи.
„Под метода напорно отводняване се разбира мрежа за напорно
отводняване, представляваща система от множество разпръснати отделни отдалечени обекти, източници на отпадъчни води,

свързани чрез общ напорен тръбопровод към гравитачна канализационна система или директно към комунално-битовите ПСОВ. При
този метод се използват високоефективни помпи, съоръжени с
елементи за раздробяване, управлявани от електронни контролери,
монтирани в компактни готови помпени шахти, свързани посредством напорни тръбопроводи чрез тръби от ПЕ с малки сечения“,
обясниха от Zehnder.
Техническото оборудване на напорните станции по технологията
на компанията се състоят от една или две взривозащитени потопяеми моторни помпи, оборудвани с режещ нож и необходимите арматури като спирателен и възвратен клапан, както и контролер.
„Съществена особеност на помпените станции Zehnder е присъединителният механизъм. Чрез него дори и при пълна шахта, помпата
може да се вдига или потапя. Помпените контролери са здрави, надеждни и оборудвани с LCD дисплей за показване на експлоатационни
данни и съобщения за грешки. Освен това в контролера е интегрирана
алармена система“, разказаха от компанията.
Фирмата представи и серия продукти компактни повдигащи помпени станции, които освен част от едно по-голямо инфраструктурно
решение, каквото е цялостната канализационна система, могат да
се прилагат и в единични случаи, за единични къщи или малки хотели,
респективно няколко къщи или малки хотелски комплекси. Тези помпени станции, макар и компактни по размер, са оборудвани с надеждни
центробежни помпи с дробилен нож и контролер.

Бегели България на нов адрес
От началото на
м. септември т. г.
фирма Бегели България е в нов офис, намиращ се в столичния кв. Студентски
град на ул. Проф. Кирил Попов, информира за сп. ТД Инсталации инж. Иван Димов,
управител на фирмата.
„Едно от основните предимства
на новия офис е неговата локация, която е на възлово комуникативно място в бързо развиващ се район на столицата. По-голямото пространство, което предлага новият офис, ни помага да
бъдем по-разнообразни в предлагането и по-гъвкави в услугите,
които осигуряваме на нашите клиенти“, поясни инж. Димов.
Бегели България предлага на нашия пазар разнообразни решения
в областта на промишленото, аварийното и офис осветление.

ÑÒÐ. 6
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Сп. ТД Инсталации стартира
проект Сграда на месеца
Със "Сграда на месец ноември" стартира
новата инициатива на българското списание
за сградни инсталации - ТД Инсталации, която селектира и представя най-интересните
предложения за сградни инсталации на пазара
към настоящия месец.
Новият проект на редакцията е иновативна рекламна форма за водещи предложения от
водещи производители и доставчици. Сграда
на месеца на сп. ТД Инсталации е изключително атрактивен и полезен за читателите рекламен формат, тъй като представя готови
идеи и селекции.
Сградата на месец ноември на сп. ТД Инсталации е с климатичната инсталация от
Еър Трейд Център – България, която включва климатичните блокове G-WD на фирма
GREE за отопление и климатизация на средно
големи помещения. Решението за вентилационната инсталация на сградата този месец
е от Венто-К, която предлага рекуперативни вентилационни боксове RVB-GS за енергос-

пестяване и контролиране на качеството на
вътрешния въздух.
Осветителните инсталации на сградата
през месец ноември 2012 г. са дело на фирма
Ромтех – 3ЕС, която е заложила на светодиоден осветител GRP 60x60, осигуряващ до 55%
икономия на електроенергия. Електроинсталациите на Сградата на месец ноември са брандирани от фирма Ню Систем чрез цялостни
решения за непрекъсваемо и резервно електрозахранване. Противопожарната инсталация е
на Фламтех и включва иновативни системи
за обемно пожарогасене с екологично чистите
агенти NAF S 125 и NAF S 227. Системата за
сигурност на сградата на ТД Инсталации този
месец носи марката на фирма Сектрон, специализирана в проектирането, поддържането и
дистрибуцията на системи за сигурност и комуникации. Сградната автоматизация - система за контрол на осветление, щори, климатизация и мултимедия, е разработка на фирма
Булкрафт Контрол. Отоплителната инстала-

ция, предложена от фирма Фидокс, включва
енергоспестяващи ЕС-мотори с до 90% помалък обем в сравнение с традиционните радиатори. Решенията за ВиК частта по проекта са на Юроком 2000, компания с утвърдени
позиции на комплексен доставчик за инфраструктурни проекти и сградни системи за ВиК
и отопление. Пропускателната система е брандирана от фирма Бисайд, филиал на Beninca –
Италия, предлагаща автоматични системи с
бариери, врати, портали, ролетки, щори, дограми, боларди, светофари, контрол на достъпа. Инструментите, използвани в сградата на
месец ноември, са част от каталога на фирма
Макита, предлагащ широка гама модели инструменти, аксесоари и резервни части за тях.
Предложението за соларна инсталация на сградата е от Тинотех - последно поколение системи за слънчева енергия. Моделите ECO 1 и
ЕCO 2 на HEETEX могат да се ползват с всеки
бойлер със серпентина или с конвектор за
отопление.
.
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Изграждането на ефективна
система за видеонаблюдение изисква
опит, познания и прецизно планиране
Тони Стойнов, технически директор
в Интер Системс, пред сп. ТД Инсталации

Г-н Стойнов, какви технически възможности предоставят съвременните системи за видеонаблюдение?
В последното десетилетие тези системи претърпяха бурно развитие,
това касае както камерите, така и
записващите устройства и най-вече
средствата за централизирано мониториране и управление. Развитието в
областта на сензорите и технологиите за обработка на изображение
доведе до появата на камери с висока
резолюция, много висока чувствителност и широк динамичен обхват. Мегапикселовите камери са вече ежедневие, а на пазара има продукти с резолюция до 65 Mpx. Бързо развитие
претърпяха и компонентите, използвани във видеорекордерите, което
позволи интегрирането на много нови
опции и най-вече видеоанализ. Като
резултат от това развитие в тези
два компонента системите за видеонаблюдение се превърнаха в мощно
средство, което предоставя ред
възможности като периметрова охрана, автоматично проследяване на цели,
определяне скорост и посока на движение на хора или превозни средства,
разпознаване на лица и много други. В
същото време, бързо развитие
ÑÒÐ.
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претърпяха и средствата за централизиран мониторинг и контрол, което
позволи в голяма степен автоматизация на процеса на наблюдение, интегрирането с останалите системи за
сигурност и безопасност, и значително облекчаване функциите на оператора. Трябва да добавим, че като говорим за централизиран мониторинг и
контрол, в никакъв случай това не
трябва да се бърка с отдалечен
достъп. Всяка съвременна система
има възможност за отдалечен достъп,
но не всяка има възможността за
реализация на ефективен централизиран мониторинг и управление, особено при голям брой видеосистеми.
Какви са спецификите в тяхното изграждане?
Въпреки всеобщото мнение, че това
са прости системи, според мен изграждането на една ефективна и
функционираща система за видеонаблюдение изисква дълъг опит, задълбочени познания и прецизно планиране.
Навлизането на IP технологиите води
една негативна тенденция - много
фирми от IT бранша започнаха да предлагат услуги и в сферата на видеонаблюдението. Нашият опит показва, че
при много колеги от този бранш липсва нужната подготовка и квалификация, а резултатът често е незадоволитлен. Голяма част от спецификата
е свързана с избора на подходяща камера, не винаги високата резолюция
гарантира добър резултат. Има ред
показатели като светлочуствителност на матрицата, светлосила на
обектива, динамичен диапазон на камерата и много други, които са критични за използваемостта на изображението. В същото време не по-малко важен е и самият монтаж, разположението и най-вече правилното осветяване. Именно това е материята,
в която се усеща липсата на експертиза и опит при много от компаниите, предлагащи решения в тази сфера. Записващата система също има
ред специфични параметри. На първо
място, това е гъвкавостта в опреде-

ляне режимите на запис. Много от
тези системи не позволяват достатъчна гъвкавост при настройка на записа в различни режими, това, от своя
страна, води до необходимост от
големи дискови масиви. Тъй като обикновено бюджетът е лимитиран, а
изискването за продължителност на
записа фиксирано, единственият начин за постигане на целите е силно ограничение в качеството на записа.
Този проблем е много сериозен, голям
процент от записите са негодни за
провеждане на разследване, каквато
всъщност е една от основните цели
на тези системи.
Друга специфична особеност, найвече при контрол на трафика и публични пространства, е нуждата системата да бъде достатъчно гъвкава. Наличието на аналитични финкции
и възможност за интегриране с други системи в единна градска или национална система би следвало да са
решаващи. Към момента тези системи се реализират поединично, без
цялостна концепция и визия за единен
контрол в бъдеще.
В какво се състои процесът на вземане на решение за изграждането им?
Каква е ролята на консултантските
фирми в този процес, както и при проектирането на тези системи?
Радвам се, че зададохте този въпрос.
Всъщност оттук тръгват много от
проблемите, особено що се касае до
проектите за наблюдение на трафика и публични пространства. За да
бъде по ясно, ще отговоря първо на
втората част на въпроса. Ролята на
консултанта е критична за всеки един
проект, а, за съжаление, в България
консултантът обикновено липсва или
ролята му е силно ограничена. Основната задача на консултанта е да
идентифицира потребностите на клиента, бил той частен или държавен,
да разработи идеен проект и съответните изисквания и спецификации.
Реалността обаче е съвсем различна.
Консултантът често го няма или, ако
го има, резултатът от неговата ра-
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бота е твърде съмнителен. Не е правилно консултантът да специфицира
техника и производители. Резултатът от работата на един консултант са ясно идентифицирани проблеми и предложение за тяхното решение.
Спецификацията може да включва
всичко друго, но не и параметри, извадени от нечие техническо описание,
и в никакъв случай не би следвало този
резултат да е конкретно техническо
решение. Техническите решения би
следвало да се дават от изпълнителя
на съответната система, като на
този етап консултантът има задачата да следи дали това, което се предлага, удовлетворява това, което е
заложено в идейния проект. Ако вземем за пример САЩ, там нещата са
точни и ясни. Според проучване на ASIS
– най-голямата асоциация в света на
специалисти в сферата на системите за сигурност, между 15 – 30% от
стойността на всеки един проект са
разходи за консултанти.
Като следствие на казаното по-горе
е и отговорът на първия ви въпрос.
Без идентификация на проблемите и
насоки за тяхното решение, единственият критерий, по който инвеститорите вземат решение е най-ниска цена. В резултат системите, които те получават, са неефективни,

в много случаи дори неизползваеми.
Как е решен въпросът от гледна точка
на планирането на инвестициите в
този тип системи?
Този въпрос в голяма степен е свързан
с предходните два. Отново ще си
позволя да ви дам пример със САЩ,
там бюджетирането се прави на база
идеен проект, изработен от консултанта, като се използват фиксирани цени за камера. За пример, статистика на ASIS сочи, че средната цена
на вътрешна камера в зависимост от
приложението е между 650-1000 USD,
като това включва доставка, монтаж
всички консумативи и материали и записващото устройство. В същото
време практиката в България е
напълно опорочена. Обикновено цената се дава на база разработен технически проект, често несъобразен
със спецификата и базиран на точно
определен тип техника. Интересен е
фактът, че ако погледнем бюджетите по обществени поръчки, в немалко от тях средната цена на камера
се доближава до тази в САЩ. В същото време обаче качеството на изпълнение и най-вече функционалните
възможности са много по-лоши, като
основен фактор е невъзможността
изпълнителят да предложи свое решение и нуждата да се съобразява с

конкретно поставени спецификации,
които често са и с големи пропуски.
Какви са особеностите при поддръжката и мениджмънта им?
Поддръжката при тези системи е
също толкова важна, колкото тяхното проектиране и монтаж. Два са
основните проблеми. Първият е влошаване на изображенията поради загуба на фокус, замърсен обектив и др.
подобни, често срещан проблем, въпреки че решението му е бързо и елементарно. Вторият проблем е по-сериозен и е свързан с влошаване на качеството поради външни фактори. Причина може да бъде както промяна в
обстановката, съответно поява на
отблясъци, понижение на осветеността и др., така и промяна в сезона.
Често при монтажа не се съобразяват
промяна позицията на слънцето в
различните сезони или наличието на
снежна покривка. Има и технически
проблеми, някои от които, свързани с
ниско качество на изпълнения монтаж,
а други - със спецификата на самото
решение като например периодична
подмяна на влагоабсорбатори и др. В
това отношение осигуряването на
картина с високо качество, годна за
целите на разследването, е свързано
с постоянна профилактика и обслужване на тези системи.
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Ефективните инверторни
технологии се наложиха с
по-високата си производителност
Петър Митев, мениджър Продажби на климатична
техника за България и Македония в LG Electronics,
пред сп. ТД Инсталации

Представете накратко себе си и
длъжността, която заемате в структурата на LG Electronics, пред читателите на сп. ТД Инсталации.
В българския офис на компанията LG
Electronics съм от отварянето на
търговското представителство през
2006 г., като опитът ми в областта
на инсталацията, сервиза и продажбите на климатична техника и енергийни решения е повече от 15 години.
Функциите ми в компанията като
мениджър Продажби за България и
Македония не са свързани само с реализирането на продуктите, но и с представянето и въвеждането на най-новите технологии в областта на енергийните и екологични решения и климатичните инсталации за битови и
промишлени нужди. Фокусирам се също
така и върху цялостните и енергоспестяващи продуктови решения като
LED осветление и фотоволтаични
системи.
Компанията отбелязва ръст в продажбите на битова климатизация на годишна база. На какво се дължи този факт?
Търсенето на енергоспестяващи продукти определя основните насоки в
развитието на компанията и предлаганите модели. Именно на това се
дължат повишеният интерес и
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ръстът в продажбите на битовата
климатизация.
Не е тайна, че през последните 5
години компанията инвестира милиони в областта на енергийните решения и вече е лидер в предлагането
на иновативни и енергоспестяващи
продукти. LG Еlectronics направи подостъпни за масовия потребител на
битова климатизация високотехнологичните климатичните инверторни
решения, които допреди няколко години се предлагаха само в промишлената и по-прецизната климатизация.
Освен познатите високоефективни
сплит системи, достигащи коефициент на трансформация (COP) 5.6, на
пазара се предлагат и цялостни решения за отопление, охлаждане и
подгряване на вода за битови нужди
– термопомпени системи THERMA V.
Кои са най-предпочитаните продукти и
на какво отдавате повишения интерес
именно към тях? Наблюдава ли се конкретна тенденция в търсенето - например афинитет към енергийно ефективни решения?
С повишаване цените на горивата и
електроенергията, масовият потребител все повече обръща внимание на
продуктите, които биха му спестили една немалка част от семейния
бюджет, а именно енергоспестяващите решения. Българският потребител
е достатъчно грамотен и понятия
като COP, Клас А, А+ и АА не са само
етикети върху продуктите, а нещо,
на което се обръща все по-голямо внимание. В областта на климатичната
техника ефективните инверторни
технологии, въпреки по-високата си
цена, вече изместиха от пазара конвенционалните решения и се наложиха с по-високата си производителност и намалените експлоатационни
разходи. Наблюдава се ръст в търсенето на инверторни климатици. Той
достига своя пик през есента, когато е началото на отоплителния сезон, но тенденцията вече се запазва
целогодишно. От следващата година

предлагането на конвенционални системи ще е ограничено и от новите
правила за енергийна ефективност и
клас на климатичните системи, въведени от Европейския съюз.
Как изглежда българският пазар на климатична техника към есента на 2012та? В кои специфики се различава от
македонския?
Мога да твърдя, че българският пазар
е един от най-претенциозните по
отношение на предлагането и потреблението на нови продукти. Това се
определя не само от по-взискателния
и по-придирчив потребител, търсещ
най-новото и най-доброто, но и от
факта, че есента е началото на отоплителния сезон, а това е свързано с
допълнителни разходи. Екологичните
изисквания и забраните, които са
наложени в ЕС, също определят предлагането на по-високоефективни продукти. На македонския пазар търсенето на инверторни климатици нараства и следва нормалния тренд, но когато европейските изисквания не са
в сила, предлагането на по-евтини неинверторни системи е все още голямо. Друг фактор са високите мита, наложени за някои продукти, което ограничава и предлагането им.
Какви са основните предизвикателства пред LG и какви технологични иновации да очакват Вашите клиенти в
краткосрочен план?
Като предизвикателство пред компанията е повишеното търсене на все
по-ефективни решения и прилагането
им не само в промишлената климатизация, но и в битовите климатици,
запазването на най-високо качество
на все по-достъпна цена. Инвестициите в развитието на следващо поколение климатични системи и цялостни енергийни решения са насочени към
възобновяемите енергоизточници и
тяхното съхранение и опазване. Основен приоритет на LG е задоволяване
нарастващите нужди и изисквания на
потребителите за все по-високо качество на достъпна цена.
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Системите с термодинамичен
слънчев панел са функционални
и на приемлива цена
инж. Валентин Цветков,
управител на Тинотех, пред сп. ТД Инсталации
Представете накратко дейността на
представляваната от Вас компания.
Тинотех е създадена през 2007 г.
Ориентирана е към производство и
монтаж на отоплителни системи с
използване на ВЕИ. В началото започнахме с прилагане на слънчеви панели,
но истински ефективното използване
на слънчевата енергия започна с разработката на термопомпени системи. Успяхме да интегрираме класически слънчеви панели с термопомпа.
Получи се една бивалентна отоплителна система с отлични енергийни показатели. Високото качество и параметри на системата обаче се
сблъскаха с ниската покупателна способност на повечето клиенти в България. Така се стигна до решението за
директно изпарение на фреон в термодинамичен слънчев панел (ТДСП).
Започнахме с разпространение на
португалски системи, като паралелно с това успяхме да намерим и производител на панели. Сега фирмата ни
произвежда отоплителни системи за
БГВ и отоплителни системи с използване на ТДСП, които покриват и
превъзхождат вносните. Така на
българския пазар се появиха по-функционални системи на по-ниска цена.
Вече предлагаме и други варианти за
използване на ТДСП.
Откога предлагате термодинамични
слънчеви панели на българския пазар?
Какви са техните специфики?
Първата система в България с ТДСП
пуснахме в експлоатация в началото

на юли 2010 г. в Симеоново. Тя е португалска и се представи отлично.
Това ни даде увереност, че сме на
прав път, независимо от коментарите на местни "специалисти", че условията тук не са подходящи за използване на подобни системи. Практиката категорично ги опроверга и
през ноември 2010 г. ние произведохме първата българска система
HEETEX с ТДСП.
Особеното при използването на подобни системи е това, че се усвоява директната слънчева енергия, а се използва и натрупаната във въздуха, в
дъжда. Използвайки електроенергия за
компресора, топлината от околна
среда с по-ниска температура се пренася към отоплителната система.
Така на практика срещу 1 kWh електроенергия се ползват 4,5-5 kWh топлоенергия, като този показател може
да достигне 7-8 при подходящи условия - слънцегреене и оптимална настройка на системата.
Какви предимства предоставят те на
своите ползватели?
Основните предимства са ниска цена
на топлоенергията, висок комфорт
при целогодишно ползване, относително лесно инсталиране. Системата е от типа "включи и забрави". Така
клиентът забравя за отоплителната
система, плащайки 3-4 пъти по-ниски сметки в сравнение с отопление с
ел. нагреватели.Това позволява системата да се "откупи" за кратък
период от време.

Наблюдава ли се конкретен интерес към
този тип решения и каква според вас ще
бъде тенденцията в търсенето им?
Ситуацията е коренно различна в
сравнение с първата поява на пазара.
В началото хората подхождаха с недоверие. На практика благодарение на
"просветителската" работа и найвече на монтираните и успешно представящи се системи, се стигна до нарастващо търсене на този продукт.
В момента хит е системата ECO 2 на
HEETEX, която позволява да се затопля
БГВ и да се ползва за основна или спомагателна отоплителна система.
Комбинацията от функционалност и
приемлива цена са основните фактори, които гарантират успеха на нашите системи. Тепърва те ще добиват
полагащата им се популярност и ще
се налагат на пазара.
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R&M откри завод в София
На 2 октомври т. г. Reichle&De Massari (R&M) откри
новия си завод за производство на фиброоптични компоненти в столичния квартал Хаджи Димитър. Компанията
е сред водещите доставчици на пасивни кабелни реше-
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ния за висококачествени комуникационни мрежи. Общата стойност на инвестицията във високотехнологичното предприятие възлиза на 9,7 млн. лева.
На официалната церемония присъстваха президентът
на Р България Росен Плевнелиев, Нейно Превъзходителство Регина Ешeр, посланик на Конфедерация Швейцария,
Петер Райхле, съсобственик и член на борда на директорите на R&M, Борислав Стефанов, управляващ директор
на Българската агенция за инвестиции, Александър Петров, управител на Райхле и Де-Масари България Пръдакшън
и Р и М България. Сред гостите бяха и представители на
държавната администрация и различни институции, бизнес партньори и служители на R&M Швейцария.
"България се препозиционира по пътя на инвестициите", заяви президентът Росен Плевнелиев в своето приветствено слово. "Това е една фабрика, която е построена по най-високите стандарти за качество. Световен
лидер, символ на качество и най-доброто в технологиите за пренос на данни, инвестира в България и 100 млади,
интелигентни българи ще получат едно добро бъдеще. Тук
те ще произвеждат на световно ниво и ще продават на
света произведеното в България", посочи той.
Държавният глава отбеляза, че ако до 2008 г. тенденцията е била да се инвестира в недвижими имоти, днес
това е едва 15%. Останалите 85% са фабрики, индустрии,
машини, отварящи нови хоризонти за бъдещето. "Гордея
се, че именно Швейцария, държавата символ на най-високо
качество, е избрала България", подчерта Плевнелиев.
Той допълни, че в рамките на година страната ни е
успяла да подобри конкурентоспособността си и да стане 12-а, като преди това е била на 74-та позиция.
В своето експозе посланикът на Швейцария заяви:
„Като посланик на дадена държава моята работа е да
защитавам нейните интереси. След инвестициите на
компании като ABB, Nestle и Holcim обаче откриването
на производството на R&M ми дава повод да призова
всички швейцарски компании: "Инвестирайте в България".
"Това е инвестиция с продължение, чийто ефект и
принадена стойност са осигуряване на допълнителна заетост и ангажимент на български компании, произвеждащи различни компоненти, необходими за производството на крайния продукт", сподели Александър Петров.
Програмата продължи със символичното прерязване на
лентата от президента Плевнелиев, Александър Петров
и Маркус Щийгер-Бирхер, оперативен директор на R&M.
Събитието продължи с обиколка на официалните гости
в производствената част на завода.
Очаква се броят на новооткритите работни места в
предприятието към края на годината да бъде 100, а според разчети на компанията, в края на 2013-а ще бъдат
осигурени още 50 допълнителни работни места.
Инвестицията във високотехнологичното производство в размер на близо 10 млн. лева е отличена от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма със сертификат за инвестиция Клас А.

> Ïðîåêòè, ðåàëèçàöèè

Система за сграден мениджмънт
на Sofia Airport Center
На 9 октомври т. г. официално бе открита първата фаза от
бизнес комплекс Sofia Airport Center (SAC). На церемонията
присъстваха президентът Росен Плевнелиев, кметът на София Йорданка Фандъкова, зам.-кметът на София Любомир Христов, посланикът на САЩ в България Марси Райс и др.
Sofia Airport Center, намиращ се в
близост до летището на бул. Христофор Колумб, e проект на Tishman
International Companies. SAC е първият бизнес обект в страната, сертифициран по международния стандарт
за сградна ефективност - LEED. Проектът е с обща площ от 125 000 кв.
м. и включва използването на екологични материали и последно поколение технологии.
„Уникалната по рода си енергоефективна климатична и вентилационна VAV система, се управлява от доставена от Siemens автоматизирана система за управление на сградата, която осъществява цялостен
контрол на средата и потреблението на енергия“, информират от компанията. „Siemens взе участие основно в изграждането на модерна автоматизирана система за управление на
сградата (BMS система), отговаряща на най-съвременните изисквания
за зелени сгради. Функционалността
на BMS системата обхваща управлението на климатизирането за всички помещения“, коментираха те.
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„За всяка сграда е от изключително значение постигането на оптимален комфорт с минимални разходи за
енергия, което е основен показател за
степента на енергийна ефективност
на сградата“, заяви инж. Пламен Павлов, ръководител Проекти, Направление Сградни технологии, в Сектор
Инфраструктура и Градове в Siemens
България. „Прецизното и икономично
използване на енергия е основното предимство при внедряване на подобна
система. За Sofia Airport Center използваните функции на BMS системата
предлагат най-висок клас А+ на енергийна ефективност и възвръщане на
инвестициите за системата в краткосрочен план“, допълни инж. Павлов.
Ядрото на автоматизираната
система за управление на сградата
включва иновативно решение за стаен контрол, използващ VAV принцип с
клапи за променлив дебит на пресния
въздух, в зависимост от нуждите за
всяко помещение. „С това решение се
постига не само температурен комфорт, но и комфорт на въздуха в помещенията. Предимството на тези

контролери е огромната им гъвкавост при изграждането на големи
системи, както и лесното им ползване от крайния клиент с помощта на
специализиран софтуер за визуализиране - мениджмънт станцията Desigo
Insight. Основната й роля е централизирано графично визуализиране на
всички системи на компютър, от
който по удобен начин се предоставя подробна информация за ефективната работа на всяка инсталация,
както и възможност за отдалечено
управление, промяна на температури
и задания и подробни отчети за консумираната енергия от сградата в
реално време“, разказват от Siemens.
Системата за детекция на въглероден двуокис в гаражите е част от
BMS системата, използвана за управление на вентилацията, в зависимост
от отделените газове при паркиране на автомобили в двете подземни
нива на сградата. Инсталирани са високотехнологични CO детектори с
инфрачервени сензори, които прецизно измерват количеството отделени газове. Допълнително са интегрирани всички електромери и топлостудомери, предлагащи пълен мониторинг за консумираната енергия.
Заложено е и управление на осветлението в зависимост от външната
осветеност, като се предлага и опция за допълнително управление по
време.
При завършването си, бизнес комплексът ще включва 180 000 кв. м
офиси клас А, 28 000 кв. м първокласни логистични площи, които са
напълно изградени и функциониращи
към момента. Предвидено е също
изграждането на хотел от международна верига със съоръжения за конферентни мероприятия.

> Åëåêòðîèíñòàëàöèè

Противопожарна защита на
електроинсталации в сгради
Зониране на сградата –
първа мярка за гарантиране
на безопасността
Разделянето на сградата на противопожарни зони предпазва незасегнатите части за известен период от
време, преди пожарът да се разпространи. Разделянето може да стане
с противопожарни прегради, които
предотвратяват разпространението
на огъня и дима. Тези строителни
мерки предпазват хората и материалните ценности и дават възможност на противопожарните групи да
предотвратят прехвърлянето на огъня в други части на сградата. Изграждането на противопожарните стени
(използвани материали, класове на пожароустойчивост, стойности на натоварване) се регулира чрез строителни норми и закони.

Пожарозащитни прегради
Типичните противопожарни прегради се състоят от хоросан, плочи
от минерална вата със защитно покритие, възглавнички, пяна, еднокомпонентни маси, пенообразуватели,
тухлички, силикони и модулни прегради. Преминаващите инсталации могат да се изпълнят с кабели и кабелоносещи системи, горими и негори-

ми тръби или комбинация от тях.
Допълнително могат да бъдат поставени изисквания за безпрашно и безвлакнесто изпълнение, за полагане на
допълнителна инсталация без разрушаване или за постигане на определена плътност срещу газове.

Доказателства за пригодност
Преди противопожарните прегради да бъдат вложени, законът изисква тяхната ефективност да бъде
доказана чрез изпитания за пожароустойчивост. Тези тестове се извършват на базата на стандарти за
методи за изпитания от официални
центрове за изпитване на материали или акредитирани изпитателни
институти в цяла Европа. През 2009
г. бе въведен стандартът за изпитвания EN 1366 „Изпитване на инсталациите на пожароустойчивост Част
3: Противопожарни прегради“. Освен
него съществуват и други национални стандарти, по които тези системи биват изпитвани и одобрявани.
Противопожарните прегради за
кабели се изпитват в специални
тестови пещи, където изпитваният
образец от инсталацията се нагрява според възприетата от стандарта крива температура - време (ЕТК),
изобразяваща критичната фаза на
пожара. Тя е стандартизирана по
международния стандарт ISO 834-1
и се използва в цял свят за изпитания за пожароустойчивост.

Задължителна маркировка
Противопожарната преграда следва да бъде обозначена с неизтриваема маркировка, която съдържа следните данни:
n име на инсталатора, изработил
противопожарната преграда;
n седалище на инсталаторската
фирма;
n обозначение на противопожарната
преграда;
n номер на разрешителното за влагане, издадено от акредитиран
орган за одобрение;

n клас на пожароустойчивост;
n година на производство.

Маркировката се изисква, тъй
като системите са съставени от
различни материали. Тези комбинации
от материали са тествани и са с
доказана функционалност. Ако бъде
направена комбинация с други компоненти, които не се числят към конкретната система, това може да има
отрицателно въздействие върху поведението в случай на пожар, което
е недопустимо.

Изисквания при преминаването
на кабелите
Електрическите проводници и
тръбите могат да се прокарват през
преграждащи стени и тавани, само
когато е установено, че чрез тях не
може да има разпространение на
огън или дим. При използването на
противопожарни прегради полагането на кабелите трябва да бъде съобразено със следните изисквания: да
се предотврати проникването на
огън и дим; да се гарантира физическо преграждане; нагряването на кабелите и проводниците, тръбите и
кабелоносещите системи, както и
повърхността на противопожарната преграда от страната на огъня,
да бъде в рамките на допустимата
температура.
По материали на
ОБО Беттерманн България
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Сензори за контрол
на микроклимата в сгради
Измерване концентрацията на CO2, влажност на въздуха,
температура и осветеност
Съвременната концепция за автоматизирано управление на микроклимата в сгради се базира на използването на различни типове сензори, изпълнителни механизми и системи за контрол.
Информацията, събрана от датчиците, се предава на контролер, който сравнява текущите стойности на следените променливи с предварително въведените базови стойности и изпраща
управляващи сигнали към съответните изпълнителни механизми. По този начин се постига оптимална работа на климатизацията, осветлението или вентилацията с оглед поддържане на
комфортен микроклимат при минимален разход на енергия.
Така например, осветлението в
отделните помещения би могло да се
включва или изключва от съответната подсистема в зависимост от
отчетено присъствие от сензори за
движение или нивото на естествената осветеност в помещенията. На
подобен принцип са базирани и тех-
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ническите възможности за контрол
и управление на отоплителната и
вентилационната инсталация.
Разбира се, работата на системите би могла да се базира и на предварително зададени времеви режими
(дневен, седмичен или друг), но като
най-рационално се приема управлени-

ето в реално време, основано на показанията на различни видове сензори.

Сензори за въглероден диоксид
Качеството на въздуха в помещенията зависи преди всичко от концентрацията на CO2.
Количеството въглероден диоксид
може да се измерва постоянно или
периодично, като при надвишаване на
максималното ниво от 0.1%, препоръчано от DIN 1946, обикновено се
включва вентилационната система.
Измерването на концентрацията се
осъществява чрез CO2 сензори. Обикновено този тип сензори са съставени от инфрачервен източник, който излъчва чрез направляващи диполи, оптичен филтър, който пропуска
само необходимата дължина на вълната и детектор, който измерва количеството на инфрачервеното из-
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лъчване. Колкото по-висок е делът на
CO2 в помещението, толкова по-малко инфрачервени лъчи ще достигнат
до детектора.
Тези сензори могат да съдържат
и един пропорционален регулатор
или/и
прост
ограничителен
прекъсвач, така че да бъдат приложими за директно управление при
прости решения. Във всички случай
има линеен изходящ сигнал 0…10 V
или 4…20 mA, който представя концентрацията на CO2 в ppm (parts per
million). Според точността на сензора и изискванията, този изходящ
сигнал може да се мащабира за различни обхвати на измерване. По правило сензорите трябва да покриват
обхвата от 0…2000 ppm CO2. Измерването се основава на абсорбционните качества на CO2. Този газ може
да се филтрира селективно сред
всички останали газове, така че да
се постигнат много точни резултати от измерването.
Сензорите за СО 2 се приемат
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като особено важен елемент на системата за вентилация на голямогабаритни помещения с широка вариация в броя на хората. По-големите пространства позволяват концентрацията на замърсителите да
нараства по-плавно. Сензорите за
въглероден диоксид успяват сравнително бързо да отговорят на промените в средата, което позволява
лесно поддържане на подходяща вентилация при промяна в броя на хората. Сред основните предимства на
вентилационните системи със сензори за въглероден диоксид е, че
вентилационната система би могла
да реагира адекватно при голяма
разлика между броя на хората, пребиваващи в едно помещение. Недостатък на този тип сензори е, че те
засичат локалната концентрация на
въглероден диоксид и е възможно да
не отчетат нуждите на цялото
пространство. Сензор, поставен в
близост до вход или във вътрешна
зона, би могъл да отчете по-високи

или по-ниски от действителните
стойности. Един сензор, поставен
във въздуховод за рециркулационен
въздух, отчита средната концентрация на въглероден диоксид на преминаващия през него въздух. В този
случай не се отчитат реалните условия в стаята, късият циркулационен кръг на въздуха и концентрациите, които напускат помещението
през отворени врати и прозорци.

Измерване на влажност
на въздуха
Друга важна характеристика на
въздуха в помещенията е неговата
влажност. Като оптимални стойности се посочват 40-70% влажност, но
според стандартите в някои страни
този диапазон е стеснен до 40-60%.
При измерването на влажността се
използват понятията абсолютна и
относителна влажност на въздуха.
Абсолютната влажност показва
съдържанието на вода (водни пари) в
единица обем. Обикновено се посоч-
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ва като грамове в кубически метър (g/m3). Абсолютната
влажност не зависи от околната температура, налягането и т. н.
Относителна влажност е мерна единица за отношението между количеството водна пара, намираща се във
въздуха и максималното количество водна пара, което
въздухът може да поеме при една и съща температура
на въздуха. Изразява се в проценти.
За регулиране на относителната влажност на въздуха в помещенията като подходящо решение се приема
използването на система за вентилация, включваща
подаване на 100% външен въздух. На практика обаче найголямо разпространение са получили системите с механично изсушаване на рециркулационен въздух в съчетание с различни мерки за енергоспестяване. Относителната влажност може да бъде регулирана и чрез използването на влагопоглъщащи вещества, но високата стойност на оборудването и високата температура на подавания въздух възпрепятстват масовото им използване.

Температурни датчици
В практиката намират приложение основно два метода за автоматичен контрол на отоплителните системи
– чрез измерване на температурата на въздуха в помещения или измерване на външната температура. Често
се използват стайни термостати, предназначени за
автоматично управление на изпълнителните механизми
(котли, помпи и др.) в системите за отопление /охлаждане в зависимост от температурата на въздуха в помещението. В някои от тях чувствителният елемент представлява сдвоена метална диафрагма, пълна с разширяващ се от температурата газ.
При управлението на ОВК инсталациите на база на
външната температура, обикновено се използва контролер с компенсация по външна температура, който в зависимост от избрания модул с приложенията служи за
управление на котела, абонатната станция или климатичните инсталации и вентилацията.

намаляване на контрастите в пиковите часове на деня,
избягване на отблясъците и създаването на приятна
атмосфера, без да е необходима намеса от страна на
обитателите на сградата. Освен това снижава разходите за изкуствено осветление, което, както е известно, съставлява до 35% от енергийните разходи на
търговските, обществени и административни сгради.
Чрез рационално използване на естественото осветление този разход може да бъде намален.

Мултисензор за микроклимата
Наскоро немски учени представиха проект, който проучва възможностите за многофакторно измерване на
вътрешния климат с един сензор. За момента разработеният прототип измерва температура, влажност на
въздуха и концентрация на въглероден диоксид, но с времето учените планират да разширят функционалността
му. Сензорът може да се използва в сградни климатични
системи и в автомобилната вентилация.
Интегрирането на няколко сензора в един ще намали производствените разходи и размера на сензора и ще го направи достъпен за повече частни потребители, твърдят
учените. Засега изборът на внедрените сензори включва
метален термистор за температурни измервания, покрит
с полиамид кондензатор, който измерва влажността, и
вълноводни сензори за въглероден диоксид.

Датчици за осветеност
Както и в областта на вентилацията и отоплението, управлението на осветлението в сградата може да
бъде базирано на първоначално зададен режим на работа или да е функция на информацията, получена от различни сензори. Така например, оптималният баланс между
естествено и изкуствено осветление в сградите би
могъл да се постигне чрез управление на осветлението
в зависимост от дневното слънчево греене. За целта
се използват фотоелектрически датчици и различни
системи за автоматично управление на осветеността.
Датчиците сравняват реалните с предварително зададените стойности на осветеност в помещенията и
подават сигнал към механизмите за контрол на щорите
или други засенчващи устройства. Това спомага за
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Електрическо осветление на
паркове и градини в София
Едно от достойнствата на нашата столица, с което основателно можем да се гордеем и ползваме, са парковете и
градините. Някои от тях са със забележителна история, повечето сравнително добре се поддържат и през летните горещини са най-привлекателните места за столичани.
Разбира се, винаги има възможност
те да станат по-привлекателни, подобре поддържани и да предлагат подобра атмосфера за отдих, контакт
с природата, разходки, срещи, разговори, развлечения. Посетителите
трябва да намерят в тях приятна и
естетично оформена среда. Важен
елемент на "обзавеждането" на парковете и градините е тяхното осветление.

n Целесъобразно е да се използват

n

Главното предназначение
и основна функция на
осветлението
е да създаде условия за визуална ориентация в територията на парка или
градината, безпрепятствено и спокойно пешеходно движение и разпознаване на лицата на посетителите. Освен това, то е необходимо за ограничаване на криминалните прояви и осигуряване на безопасността на гражданите. За да се осъществи това
предназначение на електрическото осветление, е необходимо да бъдат съобразени следните изисквания:
n Съгласно утвърдените у нас европейски норми за улично осветление
EN 13201 на повърхността на алеите се препоръчва да се реализира средна хоризонтална осветеност Е = 7 - 15 lx.
n Съвременното парково и градинско осветление трябва да бъде екологично и енергоефективно. Следователно е необходимо да се изпълни с енергоефективни светлинни източници (светодиоди, металхалогенни или компакти луминесцентни лампи) и да се използват
осветители с подходящо светлоразпределение;
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светлинни източници с бяла светлина с цветова температура Тцв
= 3000-4500 К, с които ще се постигне визуално приятна светлинно-цветова атмосфера;
За да се осъществи добро възпроизвеждане на лицата на хората,
цветовете на зелените насаждения
и цветята, светлинните източници трябва да бъдат с висок индекс
на цветопредаване (R > 80). По тези
съображения не е подходящо да се
употребяват натриеви лампи с ниско или високо налягане, тъй като
зеленината изглежда повехнала, а
цветята губят своя колорит.
Специално внимание трябва да се
обърне на ограничаване на заслепяването, като за целта се използват подходящи осветители с ниска габаритна яркост и cut off или
semi cut off светлоразпределение.
Това е важно условие за осигуряване на спокойна и комфортна визуална атмосфера в парковете и
градините;
Степента на защита на осветителите трябвa да бъде много добра - например IP65, IP54;
Значително може да се намали
консумацията на електроенергия
до 35-40%, ако се използва система на адаптивно парково осветление;
За да се ограничат разходите на
материални ресурси, конструкцията на осветителите трябва да
бъде «дълготрайна»;
Съществено значение имат както
дневната, така и нощната „картина“ на парка и градината. Парковото осветление трябва да бъде

Фиг. 1

красиво и през деня. Поради това
към него се поставят определени
естетични изисквания: декоративно оформени носещи конзоли и
стълбове с височина 3,5-5 m,
oсветители с интересен и красив
външен вид;
n Електрозахранването на осветителите се осъществява от кабелна мрежа, положена в земята. Не
трябва да се допуска монтиране
върху стълбовете на въздушна
електрическа мрежа или висящи
изолирани проводници между тях;
n Без съмнение доброто обслужване
и поддържане на осветителната
уредба е важно условие за нейното качество и енергийна ефективност;
Очевидно това са съвременните
европейски изисквания за устойчиво
развитие на електрическото осветление.

Художественото декоративно
осветление в парковете и
градините
акцентира върху единични дървета,
група дървета, цветни насаждения, а
също така скулптури, декоративни
паркови архитектурни и инженерни
конструкции. На фиг. 1 е показано
традиционно изпълнение на парково
осветление. Осветителите изпълняват едновременно две функции – осветяват алеите и пътеките и светлинно акцентират интересни дървета, храсти, цветя. По този начин се
постига красива нощна картина с
много настроение, артистичност и
подчертан контакт с природата.
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Фиг. 2

Фиг. 3

С изкуствено осветление не може
да се възпроизведе точно дневният вид
на парковете и градините, което не е
и необходимо. Нощта предлага възможности за други видове възприятия на
светлината и цветовете. Цветната
светлина активизира разликата на
цветови контрасти и нашето око
вижда цветове, които реално не съществуват. На фиг. 2 е показана нощната картина на един кът с различни
цветя на парка в Лион, където едни
алеи са осветени със синя светлина,
други със зелена, трети с жълта или
с оранжева. Досега в столичните
паркове и градини няма реализирани
подобни впечатляващи светлинноцветови нощни илюминации.
Предстои възстановяване на осветлението на най-големия и найкрасивия исторически парк на София
- Борисовата градина. По този повод
бе проучено състоянието на осветлението на по-големите и централ-

Фиг. 4

ни столични паркове и градини, с
намерение да не се повтарят допуснатите в тях недостатъци и грешки
в новото осветление на Борисовата
градина и евентуално предстоящи
модернизации на други столични паркове и градини.

Парк Слатина
Осветителната уредба е инсталирана преди 3 г. На 120 стоманотръбни стълбове с височина 5,40 m
са монтирани светодиодни осветители с бяла светлина. Осветлението се включва 30 мин. след залез
слънце, в 24 часа се намалява с 30%
мощността и светлинния поток, а 30
мин. преди изгрев слънце се изключва
осветителната уредба.
Измерени осветености по протежение на една алея:
n при пълна включена мощност Еср =
4 lx, Emin = 1 lx
n при 70% включена мощност Еср =

Фиг. 5

2,6 lx, Emin = 1 lx
Разстоянието между стълбовете
варира от 3 m до 30 m.
Неприятно е заслепяващото действие при пълна включена мощност,
въпреки сравнително високо монтираните осветители (фиг. 3). Очевидно светлоразпределението на избрания осветител е неподходящо. При
70% включена мощност заслепяващото действие е забележимо по-малко
и визуално парковото обкръжение се
възприема като пo-комфортно.
25 осветители не светят по неизвестни причини, като в повечето
случаи е неизправна защитната капачка пред отвора за разклонителната клемна дъска 400/230 V в основата на стълба (фиг. 4). Това са опасни
места за играещите деца в парка.

Градина пред църквата Св. София
Градината е осветена с 6 светодиодни осветители, монтирани на
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Фиг. 6

Фиг. 7

декоративно оформени стоманени
стълбове с височина 5,89 m (фиг. 5).
Светодиодите са с бяла светлина.
Осветителната уредба се включва 30
мин. след залез слънце и се изключва
30 мин. преди изгрев слънце. Не е
предвидено димиране на осветлението след полунощ с оглед намаляване
на консумацията на електроенергия.
Осветителната уредба е монтирана
преди 4 г. Всички осветители светят.
На централната площадка е реализирана излишно голяма средна осветеност Еср =30 lx. Ненужен преразход на електроенергия - в нормите EN
13201 DIN67528 се препоръчва 7 - 15.

Фиг. 8

Ларго
Осветителната уредба на южното платно и тротоар е изпълнена със
светодиодни осветители, монтирани на поцинковани стоманотръбни
стълбове на височина 6,3 m. Разстояние между осветителите (стълбовете) - 25 - 30 m. На всеки от 9-те
носещи стълбове са монтирани по два
осветителя - единият осветява
пътното платно, а другият - тротоара (фиг. 9 и фиг. 10).
Не е предвидено димиране на осветлението с оглед намаляване на
консумацията на електроенергия. На
тротоара са измерени следните осветености: Еср = 21,25 lx, Emin = 14 lx.

Парк Заимов
Осветлението на парка е изпълнено с натриеви лампи с високо налягане. Тяхната жълта светлина, както
бе отбелязано по-горе, е неподходяща за паркове и градини. Осветителите са монтирани на стоманотръбни стълбове на височина 6,3 m, като
разстоянието между тях е 30 - 35 m.
(фиг. 7). Стълбовете са стари, ръждясали и в някои защитната вратичка
пред разклонителната клемна дъска
е отворена (фиг. 8). Поради голямата височина на стълбовете, много осветители сега са попаднали в короните на дърветата и не осветяват
пълноценно алеите.
Разположението на осветителите
на територията на парка предопределя неравномерното му осветление.
На две от централните алеи бяха
измерени средни осветености: Еср =
2,09 lx и Еср = 2,55 lx. Цялата осветителна уредба работи в целонощен
режим.
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Южен парк
Осветен е само северният вход на
парка с "двукомпонентен" осветител
с металхалогенни лампи (фиг. 11 и фиг.
12). Осветителите са монтирани на
стоманотръбни стълбове на височина 4 m, която не е съобразена със светлоразпределителната крива на осветителя. В резултат на това заслепяващото действие на осветителната
уредба е недопустимо голямо и вечерната картина на "парадната" част на
парка не е приятна и естетична.

Парк Княжевски (около паметника
на Съветската армия)
Северната част на парка е осветена с натриеви лампи с високо налягане. На всеки стоманотръбен
стълб са монтирани по два осветителя – неикономично и енергийно
неефективно решение. Южната част
на парка има символично осветление.
Няколко кълбови осветители с натриеви лампи с високо налягане са раз-

Фиг. 9

пръснати в парка, без да има съгласуване с осветлението на северната
част на парка.

Северен и Западен парк
Двата парка засега практически
нямат осветление.

Констатации, изводи,
предложения
Направеният преглед на състоянието на електрическото осветление
на някои централни и по-големи паркове и градини в София може да бъде
полезен при модернизацията на осветлението на другите столични
паркове и градини и специално в предстоящото изграждане на осветлението парк Борисовата градина. Във
връзка с това е целесъобразно да се
имат предвид следните констатации, изводи и предложения:
n Не се съобразяват препоръчаните
нормени осветености – или са
много по-ниски, или ненужно ги превишават. Осветеностите трябва
да се определят диференцирано
съобразно вида и местоположението на алеята. Това е важно условие за енергийно ефективно парково осветление.
n В предстоящите бъдещи модернизации на осветлението на столичните паркове и градини трябва да
се прилагат принципите на адаптивно осветление. Както вече бе
споменато, консумацията на електроенергия се намалява с 35-40%,
което е особено значимо за Борисовата градина предвид на значителните мощности, които ще се
инсталират за осветление.
n В досегашната проектантска прак-
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Фиг. 10

Фиг. 11

Фиг. 12

тика недостатъчно внимание се
отделя на ограничаване на заслепяващото действие на осветителите. Избраната конструкция на осветителите в парковете и градините трябва да бъде със светлоразпределение cut off или semi cut off.
n Особено важно е избраните осветители да бъдат с висока степен
на защита , например IP65 или IP54.
Задължително степента на защита IP трябва да бъде гарантирана

с изпитвателен протокол от акредитирана лаборатория.
n За да се осигури по-голяма дълготрайност на носещите стълбове в
парковете и градините, е подходящо те да бъдат монтирани с фланец и болтове към фундаментите.
n От направения по-горе преглед на
осветлението на столични паркове и градини е видно често необоснованото използване на ненужно
високи стълбове.

Съгласно eвропейската практика
при приемането на проекта и строително–монтажните работи се изготвят протоколи за качеството на
извършените работи. Правят се контролни измервания на реализираните
осветености. Много правилен е призивът на Общинския съвет към столичани за мнение за осветлението на
Борисовата градина.
Текст и снимки: проф. д-р Н. Василев,
Боряна Маринова, Марин Вълчев
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Стандарти за устойчиво
строителство
Сертификация на сградите по LEED, BREEAM и DGNB Bulgaria

Тенденциите за развитие на строителния сектор са в посока ефективно използване на енергийните ресурси, опазване
на климата, здравето на хората и изграждането на по-висококачествени обекти. Освен екологични предимства, този
тип строителство носи и сериозни икономически ползи.
Резултатите от различни проучвания сочат, че изграждането на
обекти, които целят постигането на
по-висок стандарт на енергийна
ефективност, оскъпява общия проект
с между 5 и 7,5% от строителните
работи, но в последствие сградите
се отличават с много по-ниски експлоатационни разходи, икономия на
вода и енергия, и съответно, намаляване на вредните парникови емисии.
Като предимство специалистите посочват и по-високата степен на здравословност и сигурност за обитателите на сградите.
Степента на екологичност и енергийна ефективност на сградите се
оценяват на базата на няколко международни стандарта, като всеки от
тях акцентира върху различен проблем. Сред тях са най-старата система за оценка на екологично строителство - британската BREEAM,
американската LEED и германската
DGNB. От миналата година Българският съвет за устойчиво развитие
(BGBC) адаптира DGNB системата за
България. Националният стандарт ще
определи критериите за изграждането и експлоатацията на нов тип
сгради, които оказват минимално
въздействие върху околната среда.

Стандартът за екостроителство
BREEAM
Специалистите
определят
BREEAM (BRE Enviromental Assessment
Method) на британската BRE Trust
като първоизточник на съществува-
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щите днес сертифициращи системи
в областта на екостроителството.
Системата за офис недвижими имоти е на пазара от почти двадесет
години и междувременно е използвана за оценка на повече от 115 000
сгради. Това е първият в света метод за измерване на въздействието
на сградите върху околната среда (т.
нар. метод за устойчиво строителство). Различните версии на BREEAM,
разработени специално за Великобритания, позволяват да бъдат оценявани всички основни типове сгради офиси, складове, търговски центрове, училища, болници, съдилища и
жилищни сгради. Съществува и специално разработената за Европа схема BREEAM Europe, прилагана от края
на 2008 г., която включва BREEAM
Europe Retail (за търговски центрове,
разработена съвместно с International
Consortium of Shopping Centers),
BREEAM Europe Offices (за офис сгради, разработена с AIG Lincoln) и
BREEAM Europe Industrial (за промишлени сгради).
Оценката за сертифициране по
BREEAM се базира на 9 основни критерия. Първите са: енергия (подобряване на цялостната енергийна ефективност на сградата, намаляване на
CO2 емисиите); управление (на строителния процес и на експлоатацията
на вече построената сграда); здраве
и тонус на обитателите (вътрешни
и външни фактори - светлина, шум,
качество на въздуха, топлинен комфорт и т. н.); транспорт (близост до

обществен транспорт, поддръжка на
комунални услуги, осигуряване на
транспортни услуги, намаляване на
използването на моторни превозни
средства чрез насърчаване на алтернативни методи за транспорт).
По отношение на влаганите ресурси и материали са въведени други два
критерия: вода (мониторинг и управление на консумацията на вода и
насърчаване на намаляването на потреблението й), както и материали
(насърчаване използването на строителни материали с ниско въздействие върху околната среда, повторна употреба на някои от тях, насърчаване на използването на термична
изолация, повторно използване на
съществуваща фасада и т. н.).
Във връзка с екологичните аспекти на една сграда са формирани последните три критерия: отпадъци,
земя и екология, и замърсяване.
BREEAM може да се прилага, когато сградата е на ниво проект, в
процес на строителство или е вече
построена. Счита се, че е най-добре
процесът по сертифициране да започне още на проектно ниво (това означава повече покрити критерии при помалко или понякога дори никакви допълнителни разходи). Процесът на сертификация се състои от 4 етапа.
Първоначално сградата се регистрира за сертифициране и оценителят прави предварителна оценка на
база предоставена му от строителя
документация. Оценителят работи
със специално разработен софтуер,
в който въвежда данните по отделните категории.
На втория етап, ако инвеститорът е съгласен с направената
оценка, се изпълнява заложеното в
проекта. В случай че инвеститорът
иска сградата да има по-висок резултат от получения при предварител-
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ното оценяване, екипът, който отговаря за проектирането и строителството, съвместно с оценителя,
определят промените, които могат
и трябва да се направят.
Третият етап е при построяването на сградата, когато оценителят
сравнява дали реалното й изпълнение
отговаря на заложеното в проекта.
В последния етап оценителят изготвя подробен доклад, който се изпраща в BRE Global с цел проверка. След
това се издава съответният сертификат.

Системата за оценка и
сертификация на екосгради LEED
е създадена през 2000 г. от Съвета
за екостроителство на САЩ и се
определя като най-големият клон на
BREEAM. LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) отдава предимство на използването на местни
и естествени материали, както и на
възобновяеми източници на енергия.
Сертификатът свидетелства за
независима, тристепенна проверка на
покритието на един строителен проект в съответствие с най-сериозните зелени изисквания в областта на
строителството. Разработен е за
търговски, офис, административни и
обществени обекти, хотели и жилищни сгради с повече от 4 етажа. Сертификацията обхваща целия жизнен
цикъл на сградата - проектиране и
строителство, експлоатация и поддръжка, модернизация и реконструкция. Показателите за оценка в системата са обособени в 6 категории:
избор на място, материали и ресурси, енергия и атмосфера, водна ефективност, качество на вътрешната
околна среда и иновации в дизайна.

Оценката се осъществява
според точкова система
За да бъде сертифицирана една
сграда в съответствие с изискванията на LEED, тя трябва да събере
минимум 26 точки. За най-добрите
постижения в областта на екостроителството са определени 3 специални нива. Сребърното ниво изисква
33, златното - 39, а платиненото - 52
точки. Методиката на оценяване на
сградите би могла да се илюстрира
със следните примери. Инсталирането на фотоволтаични панели за производство на енергия носи до три

точки. Рационалното използване на
естествена светлина се оценява с
две точки, подобрената циркулация на
въздух – една, и т. н. Получаването на
6 точки за транспорт е постижимо
чрез осигуряване на лесен достъп до
обществен транспорт, както и чрез
възможности за използване на алтернативен транспорт. Счита се за
положително екосградите да разполагат с гаражи за велосипеди и съблекални. Покрив със светъл цвят, който отразява лъчите на слънцето
обикновено се оценява с 1 точка,
както и ако поне 10% от вложените
в сградата материали са местно
производство.
По 1 точка се присъжда за застрояване на изоставен терен и възстановяване на естествената среда
около строежа. Използването на
дъждовна вода и приспособления за
намаляване на температурата на
сградите и замърсяванията също се
оценява с една точка. Икономията на
вода е задължително условие, което
може да донесе допълнителни 10
точки. За водноефективен ландшафт
се присъждат между 2 и 4 точки.
Съобразяването със съвременните
разбирания за енергийно ефективни
сградни инсталации, минималното
енергийно потребление и рационалното управление на охлаждането в сградата са сред задължителните условия за придобиване на LEED сертификат. Оптимизацията на енергийното
потребление може да донесе от 1 до
19 точки. В случай че в сградата има
инсталации за оползотворяване на
възобновяеми енергийни източници,
присъдените допълнителни точки са
от 1 до 7.

Изисквания към използваните
материали
Използваните материали в подлежащите на LEED сертифициране
сгради трябва да са с местен произход, ниска токсичност, безвредност
за здравето на живущите, възобновяемост, рециклируемост и минимална поддръжка. Освен това, всеки от
влаганите материали следва да отговаря на 5 въпроса относно: произход, вторични продукти от тях, начин на доставка и монтаж, начин на
експлоатацията и поддръжката и
възможности за използването им след
първоначалната употреба. Стре-

межът е зелените сгради да са изградени с органични материали - сертифицирана дървесина, при минимална
употреба на бетон и желязо.
Задължително условие за сертификацията е и събирането и съхраняването на рециклируеми материали. При
повторно използване на материали за
стени, подове и покрив се полагат
между 1 и 3 точки. По 1-2 точки се
присъждат за управление на строителните отпадъци, рециклиране на
суровините, както и за използване на
материали от региона. Използването
на бързо възобновяващи се материали и сертифицирано дърво носи по 1
точка. Също по 1 точка се полага и
за мониторинг на въздуха, естествена вентилация и изготвяне на план за
чистота на въздуха по време на строителството. По точка се оценява и
използването на нискоемисийни лепила и замазки, бои и мазилки, подови
настилки, дървесни смеси и агропродукти. За контрол на външни химически и други замърсители, за рационално осветление на база максимално
използване на дневна светлина, за
осигурен температурен комфорт се
получава по 1 точка.
Освен за околната среда, системата LEED се отнася и за комфорта,
здравето и продуктивността на оби-
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тателите на една сграда. Например
използването на мебели, които нямат
ПДЧ плоскости в своята конструкция,
също се оценява с 1 точка.
Съществуват няколко LEED методики, базирани на различни точкови
системи, включващи набор от задължителни предварителни условия,
които се отнасят до шестте основни категории. Сертификатът се получава след задължително кандидатстване и покриване на критериите на
точковата система за определения
вид сгради, както и след изпълнение
на съответните административни
изисквания.

Българската система
за сертифициране DGNB Bulgaria
Адаптирането на немската система DGNB за България се осъществява от Български съвет за устойчиво
развитие (BGBC) по силата на международен договор с Немския съвет
за устойчиво строителство (DGNB).
Съгласно споразумението, Българският съвет има право да прилага, адаптира и доразвива систематиката за
устойчивост, разработена съвместно с експерти на Германското министерство на транспорта, строителството и благоустройството. Намерението на Съвета е да влияе върху
развитието и внедряването на устойчиви технологии и практики, чрез
популяризиране на постиженията в
тази област сред архитекти, инвеститори и всички участници в регионалното развитие и благоустройството на местно и общодържавно
ниво.
„Българската система за сертифициране DGNB Bulgaria надминава
екологичните изисквания за „зелена“
сграда и включва равнопоставено
икономическите и социални аспекти.
Техническите качества и качеството на процесите на проектиране и
строителство на сградата също
влизат в общата оценка. DGNB се
определя като система от второ
поколение, която оценява цялостния
жизнен цикъл на обекта. Системата
се състои от 49 критерия за устойчивост, включващи различни количествени и качествени показатели,
които в най-близко бъдеще ще бъдат
допълнени с още 12 критерия“, коментира за сп. ТД Инсталации инж. Иванка Ботева, технически директор на
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Българския съвет за устойчиво развитие.
Отличителен белег на системата
са конкретното включване на икономическите аспекти в оценката на
сградите. В DGNB се разглежда икономическата ефективност на сградата въз основа на разходите за
нейното строителство, поддръжка и
експлоатация, което е изключително
важен инструмент при взимане на инвестиционно решение. Съгласно новите енергийни стандарти, съществено значение придобиват и екологичните въздействия на вложените материали и изолации на реализираните сгради, които биват обхванати в
пълнота от екологичния баланс на
обекта, изискван от системата.
В зависимост от цялостното
представяне на сградата се
присъждат 3 степени на сертификата:
n DGNB Gold – 80% от максималния
възможен брой точки
n DGNB Silver – 65% от максималния
възможен брой точки
n DGNB Bronze – 50% от максималния възможен брой точки
„Сертифицирането на сгради по
системата може да се осъществи в
различните етапи от развитието на
проекта, като по време на проектиране или строителство инвеститорът може да получи предварителен сертификат с давност до пускане в експлоатация. Сертификатът се
издава след окончателното завършване на обекта и след проверка за
съответствие от страна на сертификационния комитет на BGBC на
изготвената от DGNB одитора доказателствена документация“, заявиха от BGBC.

Основни изисквания към сградите
При сертифицирането на сградите по DGNB се взимат под внимание
вложените в тях строителни материали и енергоносители, които е необходимо да оказват минимални
въздействия върху околната среда по
време на тяхното производство, експлоатация на сградата и разрушаването й. Продукти, използвани при
довършителните работи като лакове, лепила, покрития, настилки, следва да са нискоемисионни с цел опазване здравето на обитателите. При
възможност е препоръчително да се

използват рециклируеми и рециклирани материали. От съществено значение е и използването на иновативни технологии и адекватни проектни решения за редуциране на оперативните разходи за енергия, водоснабдяване, почистване и поддръжка.
Сградата трябва да има адекватно местоположение съобразно предназначението си и да осигурява оптимален комфорт на обитаване и
адекватна социална среда, чрез
създаване на оптимални температурни условия и качество на вътрешния въздух в помещенията, възможност за контрол на техническите инсталации от страна на конкретния
ползвател, достатъчното наличие
на дневна светлина, отлични акустични условия, безпрепятствен
достъп за хора с увреждания до
възможно най-голяма част от площта на сградата, гарантиране на субективното чувство за сигурност
при използването на сградата. Функционалното разнообразие, адаптивност и ефективното използване на
пространството повишават стойността й и я правят привлекателна
за възможно най-широк кръг ползватели. Изискване се явява и контрола на качеството на строителното
изпълнение и техническото оборудване на сградата – топло- и хидроизолационни характеристики на
сградните ограждащи елементи,
шумоизолация, пожарозащита, лесен
демонтаж и поддръжка на различни
сградни компоненти.
Като задължително условие се
посочват още ранното планиране на
качествата на сградата с участие
на инвеститора, проектанта, ползвателя и обществеността; прозрачност при избора на изпълнител на
строителството, контрол на изпълнението и опазване на околната
среда; устойчиво и рентабилно управление на сградата, постоянен мониторинг и оптимизация на системите
в нея; обучение на ползвателите и
фасилити мениджърите.
Наред със законовите и подзаконови нормативни документи, сертификационните системи за устойчиво
строителство са най-мощните инструменти за налагане на устойчивите
проекти на пазара, допълват от
Българския съвет за устойчиво развитие.
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Synco - система за удобен и
енергийно ефективен ОВК контрол за
всеки тип приложение
Широката гама контролери от серията SyncoTM предлага максимална
енергийна ефективност, комфорт и
надежност. Тяхно голямо предимство
са готовите, тествани решения
(програми), които спомагат за бързото проектиране и въвеждане в експлоатация на системата за ОВК контрол, без необходимост от сложно
програмиране.
Серията Synco 700 предлага най-богати възможности и характеристики.
Tе са създадени за управление на ОВК
системи в малки и средно големи сгради с различни видове помещения - магазини, офиси, апартаменти. Към тази серия принадлежат и сертифицираните по eu.bac контролери RXB/RXL за
индивидуален стаен контрол. Те осигуряват висока точност на регулиране и
са предназначени за управление на вентилаторни конвектори, охладени тавани и радиатори. Системата предлага
висока енергийна ефективност благодарение на комуникацията по KNX протокол между контролерите, тъй като
производството на енергия е оптимално и съвпада с графиците на заетост
на отделните стаи.

Освен стайните контролери, към
комуникативната система на SyncoTM
могат да бъдат интегрирани и стайните термостати RDR/RDU/RDG. Те
притежават различни опции и са подходящи за управление на вентилаторни конвектори, охладени тавани и радиатори, VAV системи и термопомпи.

Термостатите се предлагат в две
версии - за полускрит или стенен монтаж. Те притежават многофункционални входове, които могат да бъдат
използвани за енергоспестяващ режим
при отваряне на врата или прозорец,
предотвратяване образуването на
кондензация, следене на степента на
замърсеност на филтри, добавяне на
външни температурни сензори и др.
Както стайните контролери, така
и стайните термостати предлагат
функции, осигуряващи максимална
енергийна ефективност и индивидуален контрол на температурата в
стаята. В това число са централно
зададени работни температури, четири режима на работа (автоматичен, комфортен, икономичен и защита от замръзване), ограничение на
температурите за отопление и охлаждане, автоматичен контрол на
скоростта на вентилатора и централната климатизация в зависимост
от нуждите на помещенията.

За системи и инсталации, при които не е необходима комуникация, гамата SyncoTM предлага ценово ориентирани решения от серията Synco
100 и Synco 200. Те включват температурни и диференциални контролери за малки системи, приложения за
контрол на температура, влажност,
налягане, качество на въздуха и др.
Серията Synco 200 предлага повече
от 140 предварително програмирани
и документирани приложения.
Synco TM включва и система за управление на комфорта в жилищни
сгради - Synco Living. Тя съчетава

функциите, необходими за управление
и контрол на отопление, охлаждане,
вентилация, осветление, щори, безопасност и сигурност, както и предоставяне на данни за потреблението на
енергия. Комуникацията се осъществява по жичен KNX-bus или безжичен
KNX-RF протокол.
Всички устройства от серията
Synco 700 и Synco Living имат възможност за отдалечено управление
и наблюдение чрез включването на
допълнителен уеб сървър. Контролът се осъществява посредством
уеб браузър или приложение за смартфон. Системата предлага възможност за предаването на съобщения
за грешки и повреди към зададени
максимум 4 потребителя, посредством електронна поща.
SyncoTM е част от екологичното
портфолио на Siemens, от което дружеството отчете приходи от около
30 млрд. евро за фискалната 2011 г.
Това превръща Siemens в най-големия
доставчик на зелени технологии в света. През същия период нашите продукти и решения дадоха възможност на
клиентите ни да намалят емисиите
от въглероден двуокис (CO2) с 320 милиона тона - количество, равно на годишните CO2 емисии на мегаполисите
Берлин, Хонконг, Лондон, Ню Йорк, Истанбул, Токио, Делхи и Сингапур.

Сименс ЕООД
Сектор Инфраструктура и Градове
Направление Сградни технологии
1309 София, ул. Кукуш 2
тел.: 02/ 8115 430, факс: 02/ 8115 652
e-mail: ibt.bg@siemens.com
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Решения за
външно изолиране на сгради
В няколко поредни броя на сп. ТД Инсталации публикувахме
материали, свързани с енергийноефективното саниране на
сградите и по-конкретно такива, касаещи решенията за
тяхното външно изолиране. В желанието си да представим
по-пълна информация за тенденциите при разработване на
материалите, използвани за външно изолиране на сгради, и
най-новите предлагани решения, се допитахме до фирми, работещи в областта. В настоящия брой ви представяме получените коментари, подредени по азбучен ред.

Топлоизолационни системи
weber.therm от Вебер
Сен Гобен е сред световните и
европейски лидери във всяко едно от
своите направления. Компанията непрестанно представя иновативни
решения, напълно съобразени с все понарастващите изисквания за енергийна ефективност както за изграждане на нови сгради, така и за реновиране и саниране на вече съществуващите.
С дългогодишния си международен
опит - над 40 години, при създаването на топлоизолационни системи
Вебер постига максимална ефективност и дълготрайност на предлаганите материали.

Нисък коефициент
на топлопреминаване
и малка дебелина
Едни от последните иновативни
решения са четирите топлоизолационни системи weber.therm, които се
надяваме скоро да представим и на
българския пазар. weber.therm XM
Ultra 22, която представлява топло-
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изолационна система с минерално покритие на база иновативен изолационен материал, с коефициент на топлопреминаване
λ=0.022
или
weber.therm LockPlate, която се характеризира дори с още по-добри показатели: коефициент на топлопреминаване λ=0.007 и възможност дебелината на топлоизолационната си-

стема да се намали близо 6 пъти,
което на практика е революция при
топлозизолирането.

Сертифицирани системи
weber.therm на българския пазар
На българския пазар компанията
предлага 5 сертифицирани системи:
weber.therm Престиж - топлоизолационна система, изпълнена с плочи от
каменна вата; weber.therm Ultra Clima
– топлоизолационна система, на база
на Ultra Clima полистирол; weber.therm
Флекс - топлоизолационна система за
полагане върху дървени и нестабилни основи; weber.therm Фамилия – класическа топлоизолационна система,
на база фасаден полистирол и
weber.therm Индивидуален стил - топлоизолационна система на база експандиран полистирол за по-артистично оформление на фасади.
Всяка година представяме нови и
иновативни продукти и системи,
както и различни сервизни услуги в
нашите консултантски центрове
Home Plan. В центровете всеки клиент може да получи персонална техническа документация за подходящите продукти за топлоизолация на
дома му, както и информация за предимствата и разликите в материалите. Представени са основните
топлоизолационни детайли, всичките
248 цвята от цветовия каталог weber
color spectrum, както и разнообразието от структури.
В консултантските центрове можем да изготвим мултимедиен проект за нагледна демонстрация на
избраните цветове, да изработим
желания цвят, както и да препоръчаме сертифицирани бригади за изпълнение.
инж. Снежана Семова, управител,
Направление Вебер

> åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò
Минерални
топлоизолационни плочи
Мултипор от КСЕЛА
България
Технологична новост за българския
пазар на топлоизолационни материали и за българската индустрия са
минералните топлоизолационни плочи Мултипор.
Плочите Мултипор се произвеждат
повече от 10 години в Германия, но
именно в България, в гр. Добрич се
намира първият завод извън Федералната Република, в който фирма КСЕЛА реши, след обстойно проучване, че
е подходящо производството на този
минерален топлоизолационен продукт.

гащ уникално съчетание от полезни
качества:
n Якост на натиск ≥ 350 kPa (кубче
с размери 10х10х10 cm издържа на
натоварване от 350 kg);
n Твърдост – деформацията при точково натоварване от 100 kg е под
1 mm;
n Паропропускливост, която позволява на стената да "диша" - коефициент µ=3;
n Негоримост клас A1 (не гори и не
отделя вредни газове);
n Топлоизолационна способност
λ10сухо= 0,044 W/mK, класифицираща го като високоефективен топлоизолационен продукт.
Минералните топлоизолационни
плочи Мултипор се произвеждат у нас
с размери 600х500 mm и дебелини 75
mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm и 200
mm. Ниското обемно тегло, твърдата повърхност и точните размери позволяват тяхното лесно рязане и
поставяне. Необходимите специализирани инструменти за работа са
малко и лесни за употреба.

Вписват се в концепциите
за зелено строителство

Произвеждат се от естествени
суровини
От напълно естествени суровини
– цимент, пясък, вар и вода (суровини, които обикновено свързваме с
материали, изграждащи носещите
елементи на сградите), КСЕЛА България успява да предложи на потребителите в България, а и на тези в цяла
Източна Европа, един продукт пости-

Източник: КСЕЛА България
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Мултипор е материал, който много добре се вписва и в концепциите
за зелено строителство и за устойчивост на сградата през целия й
жизнен цикъл, тъй като се произвежда от практически неизчерпаеми в
природата суровини. Правилната му
употреба води до повишена енергоефективност на сградите и увеличаване на безопасността в случай
на пожар. Минералните топлоизолационни плочи Мултипор са с устойчива структура и не стареят.
Твърдата повърхност спомага за
запазването на фасадата и намалява разходите за поддръжка. Също
така Мултипор е напълно рециклируем материал.
Освен като част от външна топлоизолационна система, Мултипор
намира приложение и като вътрешна изолация на външни стени, изолация на стени, разделящи помещения
с различна температура, като негорима изолация на таваните разделящи мазетата и подземните гаражи
от отопляемите части на сградата
и др.
инж. Васил Манолов,
проект мениджър Мултипор,
КСЕЛА България

Вакуумна топлоизолация
от МАРИСАН
Безспорно, сред най-новите решения при външната изолация е вакуумната топлоизолация. Напоследък тя
все по-често намира приложение в
топлоизолационните системи. Под
„вакуумна топлоизолация„ се разбира
високоефективна система за топлинно изолиране, при която транспортирането на топлина от молекулите на
въздуха се редуцира значително или
дори бива елиминирано напълно посредством вакуум. Топлопроводността на
конвенционалните топлоизолационни
материали като EPS и минерална вата
е около 0,035-0,040 W/mK. При вакуумните топлоизолационни плочи могат
да бъдат реализирани топлопроводности по-малки от 0,004 W/mK.

Източник: МАРИСАН

Ефективно топлинно изолиране
при минимални дебелини
Предимствата на този вид топлоизолационни системи са многобройни. Сред основните е постигането на
ефективно топлинно изолиране при
минимални дебелини. Една вакуумна
плоча от 20 mm топлоизолира 2 пъти
по-добре от една висококачествена
100 mm плоча от стиропор или каменна вата. Това гарантира тънки и
елегантни фасадни, подови и покривни конструкции с топлоефективност,
типична за пасивните сгради и
същевременно дава конструктивна
свобода на архитекти и проектанти.
Типичните до сега при пасивните
сгради дебелини от 250 mm могат да
бъдат намалени до 50 mm.
Съвсем скоро МАРИСАН ще може
да предложи на всички свои клиенти
тези иновативни и високоефективни
топлоизолационни решения, които
очертават бъдещето на топлоизолирането.

Усъвършенствани топлоизолационни материали от EPS
Актуалните топлоизолационни
решения, които са в портфолиото на

> åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò
Цялостна
топлоизолационна
система
с финишно
покритие от Теразид

Източник: МАРИСАН

компанията, се подобряват и развиват постоянно. В началото на лятото например, целенасочените развойни дейности на фирмата доведоха да усъвършенстване на топлоизолационните материали от EPS (познати на пазара под марката ТЕРМОФЛЕКС EPS) и подобрение на техните топлоизолационни характеристики с около 10%.
Друга посока, в която нашите лаборатории постигнаха голям успех,
е намаляване на негативното влияние на слънчевите лъчи върху гра-

фитните топлоизолационни плочи,
което водеше до тяхното „прегаряне„ и изкривяване – обстоятелство,
което създаваше големи главоболия
на фирмите, монтиращи такива топлоизолационни системи. От тази
есен графитният EPS, предлаган от
МАРИСАН (под марката ТЕРАПОР
EPS), се произвежда по нова технология, при която това влияние е почти неутрализирано.
Иво Колев, мениджър направление
топлоизолационни решения,
МАРИСАН

Повече от 16 години Теразид
присъства на пазара на изолационни материали и финишни фасадни покрития. За да гарантираме постоянно високо качество и кратки срокове на доставка на основния топлоизолационен материал във всяка
една система – експандиран полистирол (EPS), през 2006 г. дружеството изгради собствен завод за
EPS. Това позволява производството на плоскости с различни дебелина и плътност. Произвежданите
топлоизлоционни плочи са с дебелината от 2 до 20 cm и стандартна
плътност 11-13 kg/m 3, 13-15 kg/m3
и 15-18 kg/m 3, но при заявка те могат да бъдат доставени и с
плътност до 30 kg/m 3.
Теразид притежава сертификат
по БДС за цялостната топлоизолационна система с финишно покри-
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Фасадна
топлоизолация FIBRANxps
и FIBRANgeo
от ФИБРАН България

тие – полимерна, силикатна или силиконова мазилка. Всяка от мазилките се произвежда в два декоративни ефекта – "драскан" и "влачен
ефект" и 8 различни зърнометрии.
Многообразието от архитектурни
решения се допълва от каталога с
210 пастелни и наситени цвята.
Само преди месец, към добре познатите фасадни мазилки Теразид
добави фасадната мазилка Наномакс, която е с нова формула. Тя
съдържа микрочастици, които формират гладък микрофилм при структурирането на мазилката и не позволяват задържането на фини частици прах, което определя свойството й „естествено самопочистване„. Мазилката е и с подобре-

Източник: Теразид

ни водоотблъскващи свойства.
Наномакс е в пастообразен вид,
готова за употреба и възможен краен ефект „драскана“ структура. Наномазилката се предлага в пълната
цветова гама на полимерните, силикатните и силиконовите мазилки с
марка Теразид.
Росен Станков,
управител, Теразид
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Топлоизолацията е основен фактор, който се взима предвид при
строежа на обществени сгради и
еднофамилни къщи. Професионално
избраната топлоизолация предлага
значителни предимства като намаляване разходите за отопление, домашен уют и по-добра жизнена среда. В момента голяма част от панелните сгради и сградите в централните градски части наближават края
на своя срок на годност. Тяхното саниране ще намали разходите им за
отопление и вентилация, ще подобри
жизнената среда и облика им и ще
удължи живота им.
От една страна, драстичното
увеличение на цените на енергията
налага спешна топлоизолация на
сградите. От друга страна, България се включва в инициативите за
пестене на енергия на Европейския
съюз, а и за топлоизолация на сградите в този момент са приети разпоредби и дори Закон за енергийна
ефективност.
Въпреки всичко това, процесът на
обновяване на сградния фонд у нас се
извършва с бавни темпове.

Външна комплексна
фасадна
система (ETICS)
ФИБРАН България има дългогодишен опит в санирането на фасади със
своите продукти FIBRANxps. Външната комплексна фасадна система
(ETICS) е метод за изолация на стените на сградите от външната страна.
ФИБРАН България произвежда продуктите за основния слой на системата – FIBRANxps ETICS BT и
FIBRANxps ETICS GF. Топлоизолационните плочи от екструдиран полистирен, предназначени за фасади, имат
отлично сцепление с лепилата и шпакловките.
ФИБРАН България предлага и продукта FIBRANgeo за основния слой на
външната комплексна фасадна система (ETICS). Това е топлоизолационният продукт от каменна минерална

вата – FIBRANgeo BP 021. Този продукт съчетава отлични топлоизолационни, звукоизолационни и пожарозащитни качества.

Добра топло
и звукоизолация
FIBRANgeo е топлоизолация с много нисък коефициент на топлопроводност и максимален коефициент
на топлинно съпротивление. Влакнестата структура омеква, когато
температура е над 1000 °C. При температури над 200 °C свързващите
вещества започват да се изпаряват,
но изолационните свойства на материалите остават непроменени. Ето
защо продуктите FIBRANgeo са подходящи и в приложения с обичайно
високи температури.
FIBRANgeo е с висок коефициент на
поглъщане на звука и оптимално
съпротивление на въздушния поток.
Това осигурява по-голямо намаляване
на звука и подобрена акустика на
пространствата.
Продуктите са с висока якост на
натиск и много ниска динамична скованост, т. е. много твърди, но ефективно устойчиви. Тези свойства намаляват предаването на шумовото
въздействие.

Негорими, водоотблъскващи
и нехигроскопични
FIBRANgeo са негорими материали
(клас A1 в съответствие с EN 135011), които поддържат изолационните
си свойства при високи температури и които допринасят за инхибиране
на разпространението на огъня, спасяването на човешки живот и защита на изградените структури и свойства.
Хидрофобните влакна на FIBRANgeo
са водоотблъскващи и нехигроскопични. Влакната на каменната вата не
се влияят от влага или вода. Също
така не се натрупва влага в плочите
при контакт с други мокри части от
строежа.
Продуктите
FIBRANxps
и
FIBRANgeo притежават отлични качества за всички приложения, свързани с мерките за подобряване на енергийната ефективност на сградите.
арх. Диана Попова,
Технически Съпорт,
ФИБРАН България
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Енергийноефективни
технологии за топлоизолация:
50% по-малко разходи за енергия
Отопляването на сградите през
зимата и охлаждането им в горещите летни дни поглъща повече от 2/3
от цялата консумирана енергия. Под
натиска на растящите цени за енергия и на необходимостта от редуциране на вредните въглеродни емисии,
топлоизолацията на сградите става
стандарт - независимо от кризата
или дори точно заради нея. Със сигурност българският пазар отговаря
адекватно на новите нормативни
изисквания, предлагайки широк спектър от термоизолационни материали. Някои от най-качествените от
тях могат да спомогнат за намаляване на разходите за енергия с над
50%. Утвърденият в Европа датски
производител Rockwool предлага серия от високотехнологични решения
за топло-, шумоизолация и пожарозащита на външни и вътрешни стени,
подове и покриви на базата на каменна вата.

Фасадна изолация
с Frontrock Max E
Двуслойните плочи за фасадна
изолация Frontrock Max E от Rockwool
са произведени от базалтова вата,
естествен материал с отлични топлоизолационни характеристики. С
топлинна проводимост от 0,036 W /
КM плочите напълно отговарят на
изискванията за зелено строителство. Друга жизненоважна характеристика на базалтовата вата е невъзпламеняемостта. Като материал от базалтови влакна, материалът
не произвежда и не поддържа горенето. Този материал може да спаси
живота и собствеността, когато в
случаите на избухване на пожар разрастването на огъня се забавя. Базалтовата вата има много добри
акустични и шумоизолационни свойства. Затова фасадната изолация с

Frontrock Max E от Rockwool подобрява качеството на живот, като съществено редуцира уличния шум. За
разлика от другите видове топлоизолации, външните топлоизолационни системи с базалтова вата са паропропускливи, което позволява на
стените да "дишат", като по този
начин се елиминира възможността за
образуване на конденз и мухъл. Не само базалтовата вата, но и декоративните мазилки и хоросан, които се
използват в тези системи, са паропропускливи. По този начин се постига приятен и здравословен вътрешен
климат.

Изолация на плоски покриви
Monrock MAX E е ново поколение
изолационни плочи от базалтова вата с двойна плътност специално за
плоски покриви. Те имат мек долен
слой и изключително твърд горен
слой за висока устойчивост на механичен натиск. Плоските покривни
системи могат да се съчетават с
почти всеки вид покривно покритие
и подложки. Производственият цикъл
на Monrock MAX E е затворен: остатъкът и бракът се рециклират напълно в производството.

По-добро качество на живот с
вътрешна изолация
Наред с фасадата, вътрешната
изолация на сградите допринася съществено към качеството на живота. Rockwool отговаря на тези очаквания с плочите Rockmin Рlus, предназначени за топло-, звукоизолация
и пожарозащита на скатни покриви,
преградни стени, предстенни обшивки и др.

Рокуул България ЕООД
1124 София ул. "Цар Иван Асен II" 83
тел.: +359 2 943 95 60
тел.: +359 2 943 95 61
факс: +359 2 943 16 82
e-mail:info@rockwool.bg
www.rockwool.bg
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Автономни димни
пожароизвестители

Своевременното алармиране за съществуваща опасност от
възникване на пожар би могло да предотврати или да помогне
за по-бързото му потушаване. Активна роля в осъществяването на тази превантивна мярка играят пожароизвестителните системи. Технически най-елементарната, но достатъчно ефективна тяхна разновидност, са автономните пожароизвестители. Захранването им се осъществява чрез батерия,
което ги прави независими от електрическата мрежа и евентуално прекъсване на електрозахранването не би нарушило работата им. Основни техни конструктивни елементи са датчик и аларма, които са поставени в подходящ за целта корпус.
Както е известно, датчикът следи промяната на определена величина и създава пропорционален на нея
електрически сигнал. Обикновено
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датчиците реагират при повишаване на концентрацията на дима или
при повишаване на температурата
над определени граници. Някои дат-

чици са предназначени да следят
само една от тези величини, а други
едновременно и двете.

Видове димни пожароизвестители
Фотоелектрични датчици за
дим. Фотоелектричните датчици са
познати още като фотоелектрични
димооптични датчици, оптично-димни датчици или датчици за дим. Всички тези наименования повече или помалко подробно отразяват принципа
им на действие.
Отделеният дим се регистрира от
датчика и алармата се задейства
още в началния стадий на пожара,
преди избухването на пламъците.
Счита се, че тези пожароизвестители са особено ефективни за затворени помещения, в които в нормални
условия отсъства дим.
Две са разновидностите на дат-
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чиците за дим. Първата са т. нар.
точкови датчици, които реагират
на увеличаване количеството на
дима точно в мястото, в което са
монтирани. Обикновено това е найвисоката част на помещението –
таванът. Съдържат източник и
приемник на инфрачервени лъчи,
които заедно с алармата образуват
точков пожароизвестител. Монтирани са така, че при отсъствие на
дим върху приемника не попадат
лъчи и алармата не е задействана.
При появата на дим, част от него
попада в камерата на датчика. Излъчените от източника лъчи преминават през дима, разсейват се и
достигат приемника. При това,
колкото по-гъст е димът, толкова
по-голямо е разсейването на инфрачервения сноп. Следователно, толкова по-голяма част от енергията
се разсейва и генерираният сигнал
в приемника е по-малък. Алармата се
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задейства при гъстота на дима над
определена граница. Това прави
точковите диомооптични датчици
неподходящи за помещения, в които
при нормални условия може да има
дим - например кухни, както и помещения, в които има по-значително
количество цигарен дим. Кондензираната влага върху приемника също
намалява количеството на достигналата приемника инфрачервена
енергия. Някои от датчиците са с
регулируема чувствителност – пожароизвестителите са с ключ, чрез
който се избира нивото на задействането според количеството на
дима. Неизбежното зацапване с
прах, както и кондензирането на
влага, значително намалява чувствителността на датчика. Замърсен датчик би реагирал едва при
гъст дим от вече избухнал пожар.
По тази причина е препоръчително
датчикът периодично да бъде почистван. В някои съвременни модели
съществува електронна система за
проверка на замърсяването, разполагащи със сигнализация над определена граница.
Според производителите, един
точков датчик е достатъчен за помещение с площ между 60 и 80 кв. м.
Монтирането на повече от един
датчик би довело единствено до поранно задействане на алармата.
Принципно контролираната площ е
пропорционална на височината на по-

ставяне на датчика. По-голямата височина осигурява съответно и поголяма контролирана площ.
Линейни фотоелектрически датчици. В сгради с големи помещения,
вместо да се монтират няколко точкови пожароизвестители, би могъл
да се използва един линеен пожароизвестител. За разлика от точковите датчици, при линейните излъчвателят генерира няколко лъча. Димът
преминава между източника на лъчи
и приемника и задържа част от тях.
В резултат на което силата на електрическия сигнал от приемника намалява и когато достигне под определена граница, алармата се задейства.
При част от пожароизвестителите източникът и приемникът се монтират на две срещуположни стени
на помещението, непосредствено
под тавана и контролират цялото
намиращо се между тях пространство. При друга разновидност предавателят и приемникът са решени
конструктивно в общ корпус, който
се монтира на едната стена на помещението, а върху срещуположната страна се поставя отражател.
Част от моделите и от двете разновидности работят с инфрачервени лъчи, а други - с лъч с дължина на
вълната, съответстваща на червената част от спектъра.
Йонизационни датчици за дим.
Принципът на действие на тези
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датчици се основава на процеса на
йонизация – добавяне или отнемане
на електрони от атомите на въздуха. В корпуса на йонизационните
датчици се съдържа малка капсула
с радиоактивен елемент (части от
милиграма), който йонизира кислородните и азотните атоми във
въздуха. Когато йонизацията се
извършва между две метални плочи,
свързани с батерия, в така образуваната верига протича електрически ток. При поява на дим между
плочите, неговите частици се „прилепват“ към йоните и отнемат
електрическия им заряд. Резултатът е намаляване на тока и задействане на алармата.
Радиоактивният източник изпуска
т. нар. алфачастици, които престават да съществуват само на няколко сантиметра от него, което реално го прави безопасен. Дори да бъде
пипнат, частиците не могат да проникнат през кожата. Опасност има
при вдишване или при счупване на
източника и разпиляване на съдържанието му.

Видове датчици за температура
Този вид датчици реагират на
промяна в температурата в помещението. Произвеждат се в три
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разновидности.
Едната включва
термичните
максимални датчици, известни и
като пасивни
датчици, които
работят без батерия. При повишаване на температурата над
определена граница те задействат електрически контакт,
който включва
алармата. Обикновено производителите предлагат няколко
модела с различна температура
на задействане в
границите от 57
до 74 oC. Датчиците с по-ниска температура биха
сигнализирали по-рано за вероятността от пожар, а и често биха
могли да дадат грешка при невисоко повишаване на температурата
по друга причина - т. нар. фалшива
тревога. Недостатък на термичните датчици е, че сработват едва
след като температурата се повиши значително, т. е. след като пожарът се е разгорял.
В това отношение втората разновидност на диференциалните датчици решава този проблем. Те
съдържат два прибора за измерване
на температурата – единият във
вътрешността на корпуса, а другият - извън него. При възникване на
пожар, още преди появата на пламъци, температурата в помещението
започва бързо да нараства. Външният прибор регистрира това нарастване и генерира електрически сигнал, докато температурата на
вътрешния все още не се е променила и сигнал от него няма. Обикновените нискоскоростни изменения в
температурата на помещението,
например включване на отоплително тяло и промени във външната
температура, генерират сигнал и в
двата прибора и алармата не се задейства.

Третата разновидност са максимално диференциалните датчици,
които представляват комбинация от
другите два типа – те следят както температурата в помещението,
така и скоростта на нейната промяна, и задействат аларма при настъпване на едно от тези събития.

Пламъчни датчици
Освен видима светлина, огнището на пожар излъчва ултравиолетови и инфрачервени лъчи, невидими за
човешкото око. Това излъчване започва преди появата на видима светлина и може да бъде регистрирано
преди температурата от възникващия пожар да се е разпространила в
помещението. Пламъчните датчици,
които регистрират присъствието
на невидимата за човешкото око
светлина, се определят като найбързо реагиращите, което е основното им предимство. В зависимост
от модела, пламъчните датчици
съдържат фотоприемник за ултравиолетови или за инфрачервени лъчи.
Независимо че фотоприемникът не
се задейства от околната светлина, е необходимо той да бъде защитен от попадането на пряка или
отразена слънчева светлина.
Пламъчните датчици се монтират на стената под тавана и се насочват към помещението. Ъгълът,
под който го „виждат“, е не по-малък
от 90 градуса, а разстоянието, на което могат да „открият“ пожара, е
най-малко 10 метра. Подходящи са за
затворени помещения, в които има
вероятност от възникване на пожар,
който е без дим в началото. Например, при запалване на бензин, спирт
и други подобни продукти. Техен недостатък е, че когато между датчика и огнището на пожар има непрозрачна преграда, не могат да функционират.

Комбинирани датчици
Комбинираните датчици съчетават в себе си два различни датчика
– най-често за дим и термичен. Алармата се задейства от първия от
тях, който реагира на променящите
се условия. Характеризират се с повисока сигурност на работа и, логично, с по-висока цена.
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Пригответе се за едно ново поколение иновации на Daikin...
VRV IV отново определя стандарта
VRV IV на Daikin предлага три революционни нововъведения: променлива
температура на хладилния агент, непрекъснато отопление с термопомпа и
VRV конфигуратор за опростена настройка при въвеждане в експлоатация.

Новите VRV IV термопомпи ще могат
да се закупят от октомври 2012 г., с топлообменници за регенериране на топлина
ще бъдат налични през март 2013 г.
Технологията с променлива температура на хладилния агент позволява на монтажника да персонализира системата, като избира от предварително зададени
настройки. В автоматичен режим систе-

мата е конфигурирана за най-високите нива на ефективност през цялата година и
позволява бърза реакция при най-горещите дни. По този начин се гарантира комфорт по всяко време. Тази технология осигурява 25% увеличение в сезонна ефективност, защото системата постоянно регулира температурата на хладилния
агент в съответствие с необходимия капацитет и външните условия.
Непрекъснато отопление по време на
размразяване е друга революционна иновация, която поставя нов стандарт на
отоплителен комфорт, правейки VRV IV
най-добрата термопомпена алтернатива на традиционните системи за отопление. Непрекъснато отопление окончателно преодолява всякакви установени недостатъци, характерни за въздушната
термопомпа, защото термопомпата продължава да осигурява отопление дори когато е в режим на размразяване.
Новият VRV конфигуратор допълва триото на иновации и предлага едно съвременно решение за софтуер, който опрос-

тява въвеждането в експлоатация и персонализирането. Това означава, че е необходимо по-малко време за конфигуриране на външното тяло. Текущата поддръжка е по-лесна, поради графичния интерфейс, което позволява на инженерите да
оценят работните данни и грешки. VRV
конфигураторът позволява на множество системи, разположени на различни места, да бъдат управлявани по абсолютно
еднакъв начин.
За да се допълни системата VRV IV, новото интелигентно сензорно управление
- интуитивен потребителски интерфейс
осигурява инструменти за управление на
енергията, водещи до максимална ефективност. VRV IV системата може да се
използва с богато разнообразие от вентилационни тела, хидравлични модули,
въздушни завеси Biddle, както и с най-новите касети с кръгъл поток на Daikin.

За повече информация за VRV IV, посетете
www.perfectcomfort.eu!
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Вентилация на
административни
и търговски центрове
Основен елемент при изграждането на административните
и търговски центрове е доброто проектиране и изпълнение
на вентилационната инсталация. Предвид факта, че подобни
сгради се характеризират със значително присъствие на хора,
то осигуряването на добре функционираща вентилационна система би гарантирало както комфорта, така и здравето и
работоспособността им. В процеса на проектиране на административните и търговски центрове преди всичко е необходимо да се направят архитектурните планове.
Добре е след уточняване на разпределенията на сградата да се направи задание за проектиране по част
ОВ, както и за другите части. По
отношение изпълнението на вентилационната система следва да се
спазват изискванията, регламентирани в нормативната база, съобразно вида и предназначението на сградата.

Особености при проектиране на
вентилационни системи
за административни сгради
Вентилационните инсталации за
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административните сгради се проектират съобразно изискванията на
Наредба №15 за техническите правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и
съоръжения за производство, пренос
и разпределение на топлинна енергия.
Преди да се пристъпи към избор на
вентилационна система за такъв
тип сгради е необходимо да се определи дали сградата се използва от
една фирма или всеки от етажите
или офисите се използва от различна, на базата на което да се опре-

дели подходящата организация на
въздухообмена. В случаите, когато
се предвижда сградата да се използва само от една фирма, обикновено
се изгражда обща общообменна вентилация за цялата сграда. Най-често използваната организация на
въздухообмен е горе–горе. Подаването на пресен въздух е в работната
зона по периферията, а изсмукването на отработения въздух е през
коридорите или в близост до изхода
от офис помещението. Кратността
на въздухообмен е в зависимост от
категорията на обитавана среда съответно категория А, В или С.
Когато е предвидено всеки от
етажите да се експлоатира от различна фирма, обикновено се изгражда автономна общообменна вентилация за всеки един от етажите. По
този начин експлоатационните разходи се отчитат по-лесно. Също
така не се налага обитаемостта на
сградата е да е на 100%. И в този
случай често използвана организация
на въздухообмена е схемата горегоре. Подаването на пресен въздух,
както и изсмукването, е по подобен
на първия вариант начин.

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå
В случаите, при които на един
етаж се разполагат множество офиси, които се експлоатират от отделни фирми, възможно решение е изграждането на общообменна вентилация
за цялата сграда, по подобие на
първия вариант.
На пазара вече се предлагат и
малки енергоспестяващи вентилационни блокове с дебит до 150 m3/h,
които се считат за много подходящо решение за вентилация на малки
офиси. Обикновено тези вентилационни блокове се монтират на фасадата на сградата и не изискват
монтиране на въздухопроводна мрежа и решетки. Достигат ефективност до около 90%, което отговаря
на съвременните изисквания за енергоспестяване. Като техен основен
недостатък се посочва сравнително високата им цена, което води до
общо оскъпяване за цялостната вентилационна система в сравнение с
общата такава.

Вентилационни
системи за търговски
центрове
Вентилационните инсталации за
търговски центрове се проектират
съобразно изискванията на Наредба
№15 за техническите правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения
за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Категорията на обитаване най- често е
категория В - очаквано средно ниво.
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Необходимото количество (дебит)
пресен въздух се определя съгласно
приложение № 18 или приложение №
12 от Наредба №15. Сред най-често
използваните схеми на организация
на въздухообмен е схемата горегоре.
За всеки отделен магазин, както
и за общите части (фоайета и
стълбища), обикновено се предвижда подаване на пресен въздух, както
и отвеждане на замърсения. Необходимо изискване е количеството подаван въздух да бъде балансирано.
Възможно е използването на обща
смукателно-нагнетателна камера за
търговския център, но не е изключено вентилацията да се раздели на
няколко по-малки, като това се обуславя от спецификата на обекта.
Необходимо е подаваният пресен
въздух да бъде предварително обработен – загрят или охладен, в зависимост от сезона; пречистен от
различни примеси и т. н.
За да се изпълнят условията за
енергийна ефективност, е препоръчително използването на енерговъзстановяващи секции (рекуператори) с
ефективност над 50%. Препоръчва се
и използването на инверторни двигатели за вентилаторите; добро управление КИП и автоматика и топлоизолиране на въздухопроводната мрежа.
Добре е да се име предвид, че
като общо правило при проектиране на вентилационни системи за
сгради от такъв вид, по време на

проектирането най-трудното решение е определяне на шахтите за преминаване на вертикалните въздуховоди, както и мястото за монтаж
на вентилационните камери. Архитектът и инвеститорът, с оглед
обособяване на по-голяма търговска площ, в някои случаи пренебрегват изискванията на ОВК проектанта. В следствие на това, за сградата като цяло се оказва трудно, а
понякога и невъзможно, изграждането на вентилационна инсталация,
съобразена с всички изисквания,
което от своя страна налага търсенето на компромисни решения. Това
води до влошен комфорт на обитаваната среда по време на експлоатацията на обекта.

Подземни паркинги
Всеки голям административен и
търговски център разполага с подземен паркинг. Съгласно действащата
НАРЕДБА № Iз-1971от 29 октомври
2009 г. (ДВ, бр. 96 от 2009 г.) за
строително-технически правила и
норми за осигуряване на безопасност
при пожар за всеки подземен паркинг
следва да се предвиди система за
„Димо- и топлоотвеждане“. Съгласно горецитираната Наредба следва
да се осигури 25-кратен въздухообмен. Количеството въздух, което
трябва да се отведе, е с много голям
дебит, поради което от особено значение е още в процеса на изготвяне
на архитектурните планове да се
предвидят необходимите шахти за
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отвеждане на отработения въздух.
По мнението на проектанти това е
една от най-тежките вентилационни системи по време на проектиране.
Тъй като едновременно с тази
система е необходима и работеща
смукателна вентилация за отвеждане на изгорелите газове от паркиращите автомобили, препоръчително е
вентилаторите, които се залагат, да
са с няколко скорости и с управление.
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Друг вариант е да се предвидят два
отделни вентилатора - един за работещата смукателна вентилация и
втори - за димната. Използван вариант е и вариантът двете системи да
се проектират независимо една от
друга.
Въздуховодите обикновено са изготвени от поцинкована ламарина.
Често използвана схема на организацията на въздухообмена е 50%
горе и 50% долу. Кратността на ра-

ботещата вентилация е в порядък
3- до 6-кратен въздухообмен в зависимост от изчисленията, а димната е с 25 кратност. Скоростта на
въздуха в системата е различна, в
зависимост от това в какъв режим
ще се използва. В режим на нормална работа, за изхвърляне на отработени газове скоростта обикновено е в рамките до 7 m/s. В режим
димна вентилация скоростите могат да достигат и до около 15 – 20
m/s. Добре е да се има предвид обаче, че все пак това е аварийна ситуация. Вентилаторите, предназначени за димна вентилация, са взривобезопасни и подходящи за отвеждане на дим.
За да се получи добро проветряване, както и да се освободят евакуационните изходи при авариен случай,
е необходимо да се предвидят и нагнетателни вентилационни отвори.
Същите се разполагат по периферията на подземния паркинг и в близост
до изходите за евакуация.
В зависимост от местоположението и архитектурните планове на
обекта, както и нивата на подземните паркинги, е възможно да се
предвиди и естествена вентилация,
съобразена с действащите норми и
разпоредби. При наличие на този вариант се постигат от една страна
по-ниски инвестиционни разходи, а в
същото време се намалява и разходът на електрическа енергия, необходима за работата на вентилаторите.

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

Енергийно ефективни ОВК решения
от ЕАР ЛУКС -В
Дружеството ЕАР ЛУКС - В
ООД е основано през 1997 г. от
инженери топлотехници с дългогодишен стаж в проектирането и изпълнението на отоплителни, водопроводни, климатични и вентилационни инсталации. Компанията предлага редица решения, сред които:
Air Systems KG Top

•20 типоразмера за потребителски избор - до 100 000 м3/ч
•възможни различни конфигурации
на камерите
•рекуперативна система с до 90%
рекуперация на топлина (ротационен рекуператор, "cross flow" рекуператор, "разделна" рекуперационна система)
•версия за външен монтаж
"Weatherproof design"
•всички конфигурации имат TUV
сертификат
•линията "хигиенно изпълнение" отговаря на нормативи VDI 6022 и DIN
1946 T4
•линията "Ех изпълнение" отговаря
на директива Atex
•клас на енергийна ефективност
A +, A, B

Климатични камери KG Top
с интегрирано охлаждане

Климатични камери тип "KG Top
обезмъглителна технология"
•специално за обезмъглителни инсталации за плувни басейни
•изключително ефективни, лесни за
поддръжка и едновременно с висока хигиенна ефективност

Климатични камери KG Standard
•изключително голяма гъвкавост
при избора (конфигурирането) на
камерите
•минимални монтажни работи
•няма вода, като вторичен кръг
(липсва риска от замръзване)
•няма загуба на енергия през външни топлообменници
•възможен е избор на термопомпа
•оптимизирано управление за контрол на мощност на компресора, с
цел съхранение на енергия

•камери с "плоска" конструкция
•газови/нафтови отоплителни секции с байпас
•смукателни кухненски камери с филтър за мазнини
•рекуперативни системи

BHKW-7 - Когенератори (CHPP)
•за природен газ, био газ,
•електрически мощности от 7 до
400 kW
•ефективност до 94%, използвайки
кондензационна технология (condensing technology)

KG Top "Hygiene"
климатични камери

BHKW - Когенератори (CHPP)

•климатчни камери, изследване на
типа хигиенно изпълнение от "TUV
Sud" съгласно DIN 1946 P4
•за операционни зали, лечебни центрове, лекарски кабинети, фармацевтична индустрия и други производства, изискващи "чисти" помещения.

•за природен газ, био газ
•топлинни мощности от 18 до 460 kW
•ефективност до 94%, използвайки
кондензационна технология (condensing technology).
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Системи за дъждовни води
България е страна, сравнително бедна на водни ресурси. В същото време сухото време допълнително допринася за намаляване
на запасите от питейна вода. В немалко райони на страната
трудностите по осигуряване на непрекъснато водоснабдяване и
намаляването на дебита на водоизточниците доведе и до въвеждане на режим на водоснабдяването. Бе забранено и използването на питейна вода за напояване на зелени площи, земеделски земи
и др. В същото време проучванията показват, че домакинствата използват за пиене и за готвене много малка част от доставяната по водоснабдителната система питейна вода.
Обикновено данните, които се
посочват, са за около 2%. Останалата част се използва за хигиенни цели,
за поливане и др., за които използването на дъждовна вода се счита за
много подходящо.
Според специалисти, с изграждането на системи за събиране и използване на дъждовна вода може да се
постигне значително намаляване на
консумацията на питейна вода, като
посочваните данни са за намаляване
на консумацията с над 50%. В зависимост от използваната система, водата може да се използва за напояване, миене, пране и т. н. В същото
време, непрекъснатото повишаване
цената на питейната вода позволява сравнително бързо изплащане на
подобни системи.

Дъждовната вода
Според направени изследвания на
дъждовната вода, качеството й е
значително по-високо от качеството на водата в естествени водоеми,
използвани за къпане. Дъждовната
вода се определя като мека вода,
която е по-малко склонна да отлага
твърди вещества. Тъй като тя няма
пряко съприкосновение с почвата, в
нея няма разтворени соли и минерали. Характеризира се с ниско съдържание на калций и варовик и е богата на
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минерали и хранителни вещества.
Счита се за много подходяща за напояване, тъй като в нея не се съдържа
хлор. Също така тя е много подходяща за захранване на перални машини.
Направени тестове показват, че
използването на дъждовната вода не
оказва негативен ефект върху прането и не увеличава съдържанието на
микроби при изпраните дрехи. Допълнително предимство е, че дъждовната вода е по-мека от чешмяната,
поради което намалява и необходимото количество перилни препарати.

Системите за дъждовна вода
Една от най-лесните за реализиране системи за събиране на дъждовна
вода е поставянето на резервоар под
водосточната тръба за събиране на
стичащата се вода. Това е лесна за
реализиране идея, с която обаче трудно може да се осигури вода и за други
цели освен за напояване. Оптимално
събиране и използване на дъждовната вода може да се постигне само с
изграждането на подходяща система
за нейното събиране, съхранение и
разпределение. Системите за събиране на дъждовна вода обикновено
включват няколко основни елемента:
участък за събиране на водата; система, по която водата се транспортира до мястото за съхранение и

резервоар, в който водата се съхранява и от който се подава към потребителя.
Под участък за събиране на водата се има предвид площта, от която
се събира водата. Най-често той се
ограничава в границите на съответния имот. Обикновено основното количество от водата се събира от
покрива на сградата. Качеството на
събраната дъждовна вода зависи не
само от нивото на замърсяване на
въздуха, но и от вида и конструкцията на покрива. Препоръчително е
материалите, използвани за изграждане на покрива, да са с ниско ниво
на отделяне на частици и вредни
вещества. За подходящи се считат
покривите, покрити с инертни материали, несъдържащи оцветители.
Като много подходящи често се посочват покривите, покрити с циментно-пясъчни керемиди. От друга
страна, не се допуска събирането на
дъждовна вода от покриви, покрити
с материали, съдържащи азбест и
олово. Добре е покривът на сградата да е с достатъчно стръмен наклон. По този начин се осигурява бързо
стичане на водата и се предотвратява възможността в нея да се развият микроорганизми.
Водосточните тръби и улуците са
другите основни елементи на системата. Тъй като по тях водата се
отвежда към резервоара, е добре до
се обърне внимание на материалите,
използвани за направата им. Водосточни тръби и улуци от материал,
съдържащ олово е добре да не се
използват. Като подходящо решение
се приемат тръби и улуци от полимерни материали като PVC (поливинилхлорид), поцинкована стомана и
други.

Видове резервоари
Особено внимание при изграждането на система за дъждовна вода е
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необходимо да се обърне на резервоара. Той се явява най-скъпото съоръжение, което е необходимо да отговаря на редица изисквания. Необходимо е резервоарът да се проектира
така, че успешно да противодейства
на земните натоварвания и движения
за продължителен период от време.
Резервоарът може да бъде монтиран
под или върху земната повърхност.
Монтирането на резервоара под
земята го предпазва от прякото
въздействие на светлина, топлина и
други. Също така температурата на
събраната в резервоара вода се запазва относително постоянна обикновено в границите от около 6 – 8 оС
през цялата година. Липсата на
светлина предотвратява образуването на водорасли, а сравнително ниските температури не благоприятстват развитието на микроорганизми и бактерии. При този начин на
монтаж необходимо условие е ниско
ниво на подпочвените вода.
При използването на резервоар за
наземен монтаж се препоръчва той
да се постави на хладно и тъмно
място, с оглед избягване затопляне-

то на водата и развитието на водорасли и микроорганизми. Също така
е добре той да е непроницаем за
светлината. Резервоарът може да
бъде поставен и в сградата, например в мазе или друго помощно помещение. Добре е да се има предвид, че
в помещението, в което ще се постави резервоарът, температурата не
бива да пада под 0 оС.
Като подходящи за съхраняване на
дъждовна вода се считат резервоари, изготвени от материали, непроменящи своите свойства с течение
на времето. За такива се приемат
резервоари от поцинкована стомана,
полиетилен, стъклопласт и други.
Сред най-широко използваните материали е полиетиленът, непропускащ
топлина и светлина, особено за резервоарите, предназначени за наземен монтаж.
Вместимостта на предлаганите
резервоари може да варира в широк
диапазон. Предлагат се резервоари
както с обем от порядъка на 500
литра, така и такива с обем много
над 5000 литра за една конструкция.
Изборът е в зависимост от предназ-

начението. Обикновено резервоарите, които се монтират в помещения
в сградата, са с по-малки размери, с
оглед на лесното им монтиране и
транспортиране. Повечето резервоари могат да бъдат съединявани,
което дава възможност да се постигне оптималния за конкретния случай
обем.

Филтриране на водата
При движението си дъждовната
вода увлича със себе си кал, камъчета, листа и други замърсители. Преди да постъпи в резервоара, е необходимо те бъдат отстранени. По
тази причина повечето системи са
оборудвани с филтри за пречистване
на водата. В зависимост от целите,
за които ще се използва дъждовната
вода, системата може да е оборудвана само с филтър за грубо пречистване или да включва и филтри за
фино пречистване на водата.
Филтрите се явяват първи етап
на пречистване в системата за
дъждовна вода. Те оказват влияние
върху качеството на събраната вода
и функционалността на системата
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като цяло. Обикновено използваните
филтри са специално разработени за
използване в системи за дъждовна
вода. Сред изискванията, на които
трябва да отговарят, са: висока
степен на пречистване, висока водопропускливост, да бъдат лесно почистващи се и да са с ниски разходи за
поддръжка.
Филтрите могат да бъдат монтирани към гърлото на резервоара или
да бъдат поставени в отделна шахта под земята. Подземните филтри
обикновено се монтират преди резервоара за дъждовна вода и филтрират
всички постъпващи към тях дъждовни води. Добре е да се предвид и преливник, посредством който при обилни валежи излишната вода да се
отведе към канализационната система.
На пазара се предлагат различни
по размери, конструкция и функционални възможности филтри, като
изборът зависи от дебита на водата и съответните изисквания.

Помпата
Важен елемент от системите за
дъждовна вода се явява и помпеното
оборудване. Изборът на помпа обикновено се определя от особеностите
на събирането и съхраняването на
дъждовната вода. В зависимост от
големината и предназначението е
възможно използването на неголеми
преносими поми или помпени станции.
Често използвани са многостъпални-
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те центробежни помпи.
Специалистите съветват при избора на помпа да се избере такава,
която да е защитена от работа на
сух ход и съответно да е снабдена с
необходимата автоматика. Добре е
агрегатът да има система за филтрация, за да се предотврати евентуалното му повреждане от случайно
попаднали замърсители.

Оборудването зависи
от предназначението
Обикновено, когато се предвижда
системата да се използва само за
напояване, се престъпва към изграждане на по-елементарни системи,
включващи основно резервоар,
филтър за грубо пречистване и помпа. При тези системи е добре да се
има предвид, че ако резервоарът не е
монтиран подземно на дълбочина под
точката на замръзване, е добре през
зимата той да бъде изпразнен. Когато се предвижда системата да работи целогодишно и да се използва и
за други цели като осигуряване на
вода за хигиенни нужди, е необходимо да се включат и някои допълнителни компоненти. Например добре е резервоарът да е с успокоител на входа и сифон за преливане, да се предвиди плаващо засмукване с вграден
филтър, вътрешен модул, снабден с
помпа, вход и резервоар за питейна
вода, датчици и защити, микропроцесорно управление, преливник.
Наличието на успокоител на вхо-

да на резервоара намалява наличието на фини замърсявания във водата.
Обикновено те се утаяват на дъното на резервоара, образувайки тънък
слой утайка. Успокоителят предотвратява разбъркването на този слой.
Важен елемент е и сифонът за преливане, с който се осигурява отвеждане на частиците, плаващи по
повърхността и се предотвратява
навлизането на миризми и газове от
канализацията. Добре е да се предвиди и клапан, с който да се предотврати възможността от връщане на
вода от канализацията.
За да се гарантира добрата целогодишна работа, е необходимо подземните резервоари и филтри, както
и тръбите за вода, да бъдат инсталирани под точката на замръзване.
Добре е за подземните резервоари и
филтри да се предвиди достатъчно
голям ревизионен отвор, за да могат
да се почистват при необходимост.
При изграждането на системи,
които ще се използват за събиране
на дъждовна вода за битови нужди, се
препоръчва използването на плаващо
засмукване. По този начин се осигурява засмукване на вода от най-чистата точка. Обикновено това е на
около 10 см под повърхността на
водата. Специалистите препоръчват
също при използването на дъждовна
вода за перални машини да се инсталира филтър с обратно промиване
след помпата, който задържа и замърсявания с много малки размери.
Системите за дъждовна вода,
предназначени за целогодишна употреба, могат да бъдат оборудвани с
автоматично управление с оглед
улесняване на експлоатацията. Например по време на дълги сухи периоди, когато в резервоара няма достатъчно вода и не може да се покрие
потреблението, се предотвратява
липсата на водоподаване. В същото
време подаването на питейна вода е
само тогава, когато не може да се
осигури достатъчно дъждовна вода.
Някои производители на елементи
за водосточните системи предлагат
и такива, специално предназначени за
системите за събиране на дъждовна
вода, като например решетки за задържане на листа и едри замърсяващи
вещества и предотвратяващи попадането им във водосточната система и други.
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Висококачествени полиетиленови съдове
от ТЕХНО-ПЛАСТ
ТЕХНО-ПЛАСТ ООД е специализирана в проектирането, изработването и
изграждането на полуавтоматични линии за производство на едрогабаритни
изделия по метода на ротационното леене. Такива линии, създадени и монтирани от специалистите на ТЕХНО-ПЛАСТ,
работят в Унгария, Чехия, Полша, Казахстан и България. Технологията на производството, оборудването и технологичната екипировка са на базата на наймодерните високоефективни и екологични решения, наложили се в САЩ и Европа. Продукцията е идентична с най-висококачествените изделия в сферата на
пластмасовата индустрия.
Компанията произвежда едрогабаритни полиетиленови съдове с обеми
до 6000 L вместимост по метода на
ротационното леене на полимери, приложими за:
• съхраняване и транспорт на вода и
течни, прахообразни или гранулирани
хранителни продукти;
• съхраняване и транспорт на широка
гама продукти на химическата промишленост;
• вместимости за бита;

•вместимости за промишлени нужди;
•вместимости за селското стопанство;
•резервоари за дизелово гориво;
•изграждане на пречиствателни системи за битово-фекални води, обслужващи еднофамилни и многофамилни сгради;
•изграждане на модулни пречиствателни съоръжения за отпадъчни води - ТИП SBR 12-20 и ТИП Биофилтър
12-30, предназначени да обслужват до
120 човека е. ж.
Изделията представляват съдове, бидони, цистерни, контейнери и други.
Всички те се изработват от висококачествен полиетилен на фирмите DOW
CHEMICAL - САЩ; RESINEX - Белгия и др.
Производството се осъществява при висока степен на технологичен контрол,
осигуряващ следните параметри:
•гарантирана херметичност;
•равномерна дебелина на стените;
•липса на заваръчни шевове;
•липса на вътрешни напрежения и съответно високи якостни показатели;
•малка собствена маса;
•не подлежат на корозия;

•не се влияят от високи и ниски климатични температури и пряко слънчево лъчене;
•годност за многостранна и многократна употреба;
•съхраняваните в тях продукти не променят своите вкусови и биологични
качества и са гарантирани срещу образуването на вредни бактерии, мухъл, гниене и други;
•висока гладкост на стените, позволяваща бързо и лесно почистване при
необходимост;
•дълготраен експлоатационен живот,
не по-малък от 30 години.
Всички изделия са придружени със съответните сертификати за качество;
за съхранение на хранителни продукти;
за съхранение на дизелово гориво; гаранционна карта за 30 години срок на
експлоатация.
ТЕХНО-ПЛАСТ е с официален статут на Институция с висок престиж
и обществено признание в областта
на българската икономика и е удостоен със златен печат и златна книга
от Съвета на европейската бизнес
общност.
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Изменения в Наредбата за
безопасната експлоатация и
техническия надзор на асансьорите
На 11 октомври т. г. Министерски съвет публикува предложение за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. Предложението обхваща мерки, касаещи дейностите по повишаване безопасността на съоръженията в експлоатация.
В чл. 7 се създава ал. 5, която гласи, че лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на
асансьори не могат да възлагат или
прехвърлят на други лица, включително като подизпълнители, изпълнението на задълженията си по договорите по ал. 1.
Основните промени по текста в
чл. 9 касаят допълнителни изисквания
към лицата, поддържащи асансьорите. Промените в Наредбата засягат
и чл. 10, обхващащ случаите, в които
поддържащият персонал задължително спира асансьора
Към чл. 10 се добавят и т. 16 и 17,
които изискват спирането съответно при: "нарушена изолация на гъвкавите кабели към кабината на асансьора; нефункциониращо устройство за
двустранна разговорна връзка между
кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на
асансьора съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5."
Текстът в чл. 14 следва да бъде
разделен и допълнен така: „(1) В
шахтите на асансьорите не се допуска наличие на тръбопроводи, кабели
и други инсталации, които не са част
от конструкцията на асансьора. (2)
В машинните помещения на асансьорите не се допуска наличие на
тръбопроводи, кабели и други инсталации, които не са част от конструкцията на асансьора, освен компоненти на Национална система за ранно
предупреждение и оповестяване на
органите на изпълнителната власт
и населението при бедствия".
Промените предвиждат и създаването на чл. 14а, според който ползвателите не трябва да допускат изпол-
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зването на асансьори, в кабините на
които има монтирана врата, ограничаваща площта на пода на кабината,
която се използва от пътниците,
когато вратата е отворена, освен
ако в кабината се намира инструктирано съгласно Наредбата лице.
Промените касаят също така и
уточнения и допълнения на чл. 23б, чл.
34, ал. 1, т. 3, б, както и чл. 37.
Към основния текст на Наредбата
се добавя нова част – глава пета

Изисквания за подобряване
на безопасността на
съществуващи асансьори
Според чл. 38 в новия текст, ползвателите на асансьори, на които
няма монтирано устройство за контрол на товара и площта на пода на
кабината е над определената по
стандартите за електрически асансьори или тези за хидравлични асансьори, трябва да осигурят след 30 юни
2013 г. асансьорите да имат устройство за контрол на товара.
В случай че това липсва, следва да
е осигурена: врата, която да ограничи площта на пода на кабината, която се използва от пътниците; и:
електрическо предпазно устройство,
което да предотврати движението
на кабината на асансьора, ако вратата не е затворена; както и устройство, което да позволява движението на кабината, когато вратата по
т. 1 е отворена и което се задейства
със специално приспособление от инструктирани съгласно чл. 9, ал. 1, т.
1 лица.
След 31 декември 2014 г., според
проектосъдържанието на чл. 39, пол-

звателите на асансьори, които нямат аварийно осветление в кабината, трябва да осигурят асансьорите
да имат аварийно захранване с автоматично управление, което при
прекъсване на електрическото захранване да е в състояние да захрани
лампа с мощност нe по-малка от 1 W
в продължение на 1 час.
Съоръженията, които нямат монтирано върху покрива на кабината
устройство за аварийно спиране на
асансьора, трябва да осигурят върху
покрива на кабината устройство за
аварийно спиране съгласно изискванията по БДС ЕN 81- 80: 2003. Асансьорите, на които в шахтната яма и в
ролковото помещение не са монтирани устройства за аварийно спиране
на асансьора, трябва да осигурят в
шахтната яма и в ролковото помещение на асансьора да има устройства
за аварийно спиране съгласно споменатия стандарт.
В ал. 2 се въвежда условие, според което след 31 декември 2015 г.
ползвателите на асансьори, които
нямат аварийно алармено устройство, трябва да осигурят асансьора да има такова, което да позволява двустранна разговорна връзка
между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл.
9, ал.1, т.5.
Чл. 40 предлага ползвателите на
асансьори, които нямат предпазен
щит под кабината на асансьора, да
осигурят под кабината да има предпазен щит според стандарта, както следва: след 31 декември 2018 г.
– за на всички асансьори в обществени, търговски и административни
сгради; след 31 декември 2023 г. – на
асансьорите, монтирани в жилищни
сгради.
В следващия брой сп. ТД Инсталации инициира дискусия, касаеща различните аспекти
на предложените и описани по-горе промени
в Наредбата.
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Телбоди
Телбодите са сред не много популярните, но в същото време полезни инструменти. Първоначално използвани предимно за забиване на тапицерски пирони и познати като такери, те вече се използват и за закрепване на по-дебели и твърди листови материали.
Тази втора възможност определя
и наименованието им - телбоди. Някои съвременни телбоди работят
само със скоби, други – само с пирони, но голяма част от моделите използват и двата вида. Скобите са
подобни на тези, използвани в канцеларските телбоди, но се характеризират с много по-голяма здравина.
На пръв поглед телбодът е прост
инструмент – скобата или пиронът се
забиват с удар в материала. На практика, работата с тях не е толкова
лесна, тъй като е необходимо двете
части на скобите да навлизат равномерно в материала. Само по този
начин би се осигурило устойчиво закрепване и би се предотвратило изкривяване на скобата. Забиването се
осъществява с удар, съпроводен с
остър звук. За неговото отслабване
обикновено производителите взимат
специални мерки, свързани с поставяне на подходящи неметални подложки.
Мерки се взимат и за намаляване на
отката на инструмента при рязкото
излизане на скобата (подобно на огнестрелно оръжие), което води до умора при по-продължителна работа.

Видове телбоди
Ударът по скобата може да се осъществи по различни начини, в зависимост от което телбодите се подраз-
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делят на няколко вида. Най-прости са
механичните телбоди, които използват физическата сила на работещия
с тях. В горната си част те имат
дълъг лост, чието притискане с ръка
към дръжката натяга пружина. След
като достигне до определено положение, тя автоматично се освобождава
и чрез лостова система произвежда
удар по скобата (или пирона). За осигуряване на безопасна работа, при
голяма част от моделите ударът е
възможен само ако накрайникът им е
притиснат към материала. Други
имат ограничител за блокиране на
задействането. От особена важност
е силата на удара. Недостатъчната
сила води до ненапълно забиване на
скобата, а при прекалено голяма –
скобата може да пререже закрепвания
материал. По тази причина много от
предлаганите телбоди дават възможност за предварително задаване на
силата в зависимост от материала.
При някои телбоди накрайникът, от
който се подава скобата, е наравно с
основата, което осигурява забиване
само върху плоскости. Други са с удължен накрайник, което позволява забиване на скоба или пирон в отвор.
За продължителна работа се препоръчва използването на електрически телбоди, работата с които значително се улеснява. При много от

тях съществува и възможност за
електронно регулиране на силата на
удара. Електрическите телбоди позволяват работа с по-дълги скоби и
пирони и с по-твърди материали, като
дават възможност за прецизно избиране на най-подходящата сила на
удара. Като техен недостатък може
да се посочи наличието на електрически кабел, който ограничава полето на работа. Преодоляването на
този недостатък е възможно с използването на акумулаторни телбоди,
които са разновидност на електрическите. Техен недостатък е необходимостта от периодично зареждане
на акумулатора. С едно зареждане
обикновено се правят няколко стотици удара при средна дължина на скобите (6-8 мм) и значителна на пироните (12-16 мм). Броят намалява при
по-дълги скоби и пирони и нараства
при по-къси. За улесняване на работата в слабо осветени места някои
електрически телбоди разполагт с
лампа (а напоследък – мощен светодиод) за осветяване на мястото на
забиване. Максималният брой на ударите в минута, които може да достигне един телбод, са между 20 и 30.
При необходимост от закрепване
на по-дебели и твърди материали се
препоръчва използването на пневматични телбоди. Силата на удара при
тях се осигурява от сгъстен въздух
в резервоара им, наличието на който
е причина за по-големите им размери
и тегло в сравнение с електрическите. За сметка на това силата на
удара е най-голяма. Ограничение при
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работата с тях се явява необходимостта от компресор.
Предлагат се и телбоди, предназначени специално за закрепване на
кабели. Спецификата им е в използването на специални скоби, които при
забиване обгръщат проводника и го
притискат към плоскостта за закрепване. Тя може да е дървена или измазана стена. За прикрепване към бетонни панели или гипсокартон телбодите
за кабели се считат за не особено
подходящи. Добре е да се има предвид,
че така могат да се закрепват само
сигнални кабели – на охранителни системи, компютърни мрежи, кабелна
телевизия и други. Максималният диаметър на закрепваните проводници
зависи от модела и достига до 6 мм.

Видове скоби
Скобите, познати и като кламери,
приличат на използваните в канцеларските телбоди. Забиваните в материала крачета обикновено са с дължина между 6 и 20 мм. Препоръчително
е при работа дължината им да е поне
с 2 мм по-малка от дебелината на материала.

Широчината на скобите обикновено е между 6 и 14 мм. Прието е скобите да се означават с две цифри,
първата оказваща широчината, а
втората дължината на скобата. Например скоба 6-8 е с широчина 6 мм
и дължината 8 мм. Напречното сечение на крачетата може да е кръгло
(най-слабо закрепване), квадратно
(по-здраво закрепване) и правоъгълно
(най-здраво закрепване).
Най-леко се забиват обикновените
скоби, препоръчвани за дърво и шперплат. Съществуват и скоби със смола върху крачетата. При забиването
те се загряват от триенето, смолата се разтопява и крачетата залепват за материала. Това създава поздрава връзка в сравнение с обикновените скоби, но изисква и по-голямо
усилие при забиването. Предпочитани са за закрепване към ПДЧ и при
работа с електрически такери. Найздраво е свързването със скоби с
отварящи се краища, при забиването
на които двете крачета не остават
успоредни. Едното навлиза в закрепваната плоскост под ъгъл спрямо
повърхността й, а другото – под

същия ъгъл, но в обратна посока. Така
реално скобата се разтваря и изваждането й е трудно.

Особености при избора
При избора на телбод естествено
е хубаво да се определят задачите,
които ще се изпълняват с него. При
неголеми обеми от работа може да
се използват механични телбоди,
които са със значително по-ниска
цена в сравнение с електрическите
и могат да бъдат използвани навсякъде. При големи обеми от работа добър
избор са електрическите и акумулаторните телбоди. Като предимство
при избора се счита наличието на поголям магазин с прозорче, позволяващо следенето на оставащото количество скоби или пирони.
Производителите обръщат сериозно внимание и на такива детайли
като вида на дръжката. Нейното
ергономично оформление е важно не
само за здравото държане, но и за помалката умора по време на работа.
Съвсем не маловажно се оказва и
лесното осигуряване на консумативи
– скоби и пирони.
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