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Carlieuklima проектира ОВК инсталацията на нова болница в Бургас

операционни зали и др.

„Carlieuklima, заедно със своя партньор от

България TFS Consult, преминаха през всички

етапи на инвестиционния процес - идейна фаза,

проектиране на климатичните системи, про-

изводство, монтаж, пуск, технологични и ек-

сплоатационни изпитания.

Лъчистата климатична система Euklima

Metal, предложена от Carlieuklima, бе монти-

рана в почти всички помещения, включител-

но в реанимационните и операционните зали.

Това оптимизира и повиши характеристики-

те за отопление и охлаждане и доведе до по-

вишаване на лъчистата мощност, по-лесна

инспекция и поддръжка, намаляване на шума в

сградата, модулност и гъвкавост към всич-

ки останали дейности, съвместимост и адап-

тивност към архитектурните и строител-

ни изисквания“, обясняват от компанията.

„Carlieuklima достави, монтира върху по-

крива и въведе в експлоатация и останалите

елементи на системата - съвременни енер-

госпестяващи въздух-вода термопомпени

агрегати, климатични камери за обработка на

въздуха, оборудвани с рекуператори и анти-

бактериални филтри, високоселективна со-

ларна инсталация и др.

Специалистите от Carlieuklima създадоха

и внедриха система за управление на сгради

(BMS), която да следи и управлява всички еле-

менти на климатичната система - котли,

термопомпи, чилъри, въздухообработващи

машини, рекуператори за възстановяване на

енергия, соларни панели, хидравличен баланс и

регулиране на температурата в лъчистите

панели и др.“, информират те.

Carlieuklima проектира ОВК инсталацията

на нова болница в Бургас, съобщиха от ком-

панията. Болничният комплекс e с 8 етажа и

приблизителна площ от 1500 м2. На всяко

ниво има над 35 основни помещения, които

включват болнични стаи, лекарски кабинети,

манипулационни, лаборатории, реанимации,

Siemens представи серия 5 на системата за сградна автоматизация Desigо

за сградна автоматизация Desigо. „Нови-

те и иновативни продукти - Total Room

Automation (TRA), енергийноефективните

Room Opti Control и Eco Monitoring позволя-

ват на потребителите и операторите да

вземат активно участие в енергийния ме-

ниджмънт на сградата, водещ до постоян-

но намаляване на разходите за енергия и

поддръжка. Работният режим на иноватив-

ната система за автоматизация е подчи-

нен на задачата да спестява енергия по

всяко време“, заявиха от Siemens.

„Desigo 5 информира потребителите и

операторите на сградата за статуса на

енергоемкост към момента. Системата

дава обратната връзка чрез иновативната

функция Green Leaf (Зелен Лист), която е

адаптирана към познанията и правата за

управление на различните потребители.

Освен това, Desigо 5 позволява и автома-

тична промяна на настройките при необхо-

димост, с цел възстановяване на оптимал-

ната енергийна ефективност в сградата“,

допълниха от компанията.

Siemens направление Сградни технологии

представи на пазара серия 5 на системата

Фирма ЕЛДЕРА добави LED продукти към портфолиото си

„Технологиите на CREE, Nichia и Genesis Photonics подобряват из-

точниците на светлина“, информират от компанията. „Красивият

дизайн и изчистените форми доближават продуктите до крушките с

нажежаема жичка.Оптиката е важен елемент от разпределението на

светлината. Понеже мощните диоди имат ъгъл на излъчване до 160°,

при инсталацията им в LED крушките се използват светопроводящи

призми.Така ъгълът на осветявяне се доближава до 360°. Качеството

на светлината се изразява и чрез индекса на цветопредаване (Color

Redering Index-CRI), като максималната му стойност е 100, а при све-

тодиодните крушки е 80-95“, допълват от ЕЛДЕРА.

От компанията обясняват разширяването на продуктовата си

гама с това, че спестяването на енергия от осветление в дома и офиса

намира все по-широко приложение. "То свързва ниската консумация и

доброто светоусещане. Светодиодните технологии се приближават

все повече до крайния потребител, като предлагат гъвкави решения

за разпределение на светлината и лесно управление на източниците.

Бързото отпадане на крушките с нажежаема жичка от пазара, както

и ниската ефективност на енергоспестяващите източници на свет-

лина, помагат на мощните светодиоди да променят облика на наши-

те жилища", заявяват те.

Отскоро фирма ЕЛДЕРА, специализирана в подбор на LED крушки с

качествени чипове, предлага LED продукти, както и решения със за-

местители с качествени компоненти и драйвери, съобщиха за сп. ТД

Инсталации от офиса на компанията.
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Solar & Benefit България,

част от международната ком-

пания, специализирана в зелена-

та енергия - Solar & Benefit

International, обяви разширяване на фокуса на бизнес стратегията си в

България в посока фотоволтаични покривни инсталации, съобщи за сп.

ТД Инсталации Гералд Шарер, собственик и председател на управител-

ния съвет на компанията. „Българският фотоволтаичен пазар и успеш-

ният ни бизнес тук в последните години се доминираха от изграждане-

то на големи наземни PV паркове“, коментира той. „Solar & Benefit Bulgaria

работи активно на този пазар в екип с местни и международни парт-

ньори и досега в сътрудничество с тях имаме зад гърба си изградени

и присъединени към електропреносната мрежа проекти с обща инста-

лирана мощност от 90 MWp в България. ВЕИ пазарът в България ще

претърпи значителни структурни промени, след въвеждането на нови-

те преференциални изкупни тарифи от 1 юли, заради които вниманието

към малки и средни по мощност фотоволтаични покривни конструкции

ще нарасне. Бъдещото развитие на Solar & Benefit Bulgaria също ще се

насочи в тази посока“, заяви за списанието г-н Шарер.

„Ние от Solar & Benefit и нашите партньори и местни дистрибуто-

ри предлагаме на пазара т. нар. plug and play система за малки и средни

фотоволтаични инсталации. Това означава, че офертата ни включва

цялостно обслужване – от вземането на разрешителни за финансира-

не до поддръжката, при това с изключително високо качество и с

максимална производителност на проектите“, разказва Юрген Михал-

чик, изпълнителен директор на Solar & Benefit International. Мотото,

което компанията е избрала за промотиране на програмата, е „Слънце-

то никога не ни изпраща сметка“.

За развитието на бизнеса в сегмента на покривните инсталации

Solar & Benefit отново разчита на опитни и водещи партньори, сред

които ABB Bulgaria и неговите дистрибутори в България, както и ILB

Helios, благодарение на които компанията може да предложи на пазара

„швейцарско качество“ на модулите – сърцето на цялата инсталация.

Като старт на програмата си за бизнес развитие в сегмента на

покривните фотоволтаични инсталации, Solar & Benefit наскоро уча-

ства в дарителска акция, с която осигури покривна слънчева инста-

лация за детска градина в София. „С това показахме, че Solar & Benefit

има отношение към хората на България и че зеленото бъдеще е на

нашите деца“, споделят от компанията.

Solar & Benefit България разширява фокуса си към покривните PV инсталации

> íîâèíè

Фирма Стаев разширява магазина си в Пловдив

Фирма Стаев открива разширения си магазин в Пловдив, съобщи-

ха за сп. ТД Инсталации от офиса на компанията. „Магазинът ще

предлага специален BSS щанд с продукти на Bosch“, коментират те.

„Освен това новият магазин ще предлага и пълна гама от бутални

компресори на Атлас Копко, както и сервиз и консумативи за тях“,

допълват от Стаев.

Откриването ще съвпадне с Международния технически панаир в

Пловдив в края на м. септември. „По този повод ще има специални

промоции за клиентите, които ще посетят магазина през периода от

24-29 септември“, обещават от компанията.

ИЧЕ организира италианското участие на Международния технически панаир

По установена традиция, ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интерна-

ционализация на италианските предприятия в чужбина, организира

официалното италианско участие на Международния технически па-

наир в Пловдив от 24 до 29 септември т. г., съобщиха за сп. ТД Ин-

сталации от агенцията.

„Участието ни е от значение, тъй като това е най-важната среща

на технологичния сектор на Балканите“, споделят те. На тазгодишно-

то издание на международния форум ще вземат участие италиански

компании, работещи в различни области като екология, строителство,

машиностроене, електроапаратура и т. н. Сред тях са: CIVEST GROUP,

която представя 10 машиностроителни фирми, TECNO ELECTRIC, RG

ITALIA PRODUCTION, REHOM, IMER GROUP, ADVENTURE CAR RACING и други.Снимка: Международен панаир - Пловдив
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Амара Лайтинг представя нова LED лента на Пловдивския панаир

ват: „Дълготрайният живот на лентата е

допълнително подсигурен с висококачестве-

ни токови драйвери, които гарантират по-

стоянен еднакъв ток за всички светодиоди.

Големината на тока е подбрана така, че да се

осигури щадящ режим на работа и висок ко-

ефициент lm/W.

Светодиодната лента SAMSUNG е специ-

ално проектирана като равностоен замести-

тел на луминесцентни тръби Т8 и предлага

светлинен поток от над 100 lm/W.“ Работно-

то напрежение на лентата е 24 V, а светлин-

ният поток за 1 м е 1512 lm при консумация

14.4 W. Светодиодна лента SAMSUNG е с

цветна температура 5000 К. Широчината на

платката е 12 mm, с 42 броя светодиоди на

метър и 3М лепенка за лесен монтаж.

От Амара Лайтинг подчертават, че пора-

ди изключителната си яркост и икономичност

тази светодиодна лента може да намери при-

ложение във всички сфери на търговското или

битовото осветление."Подходяща е за замя-

на на луминесцентни тръби или за вграждане в

осветителни тела тип Армстронг, предназна-

чени за търговски предприятия, банки, офиси,

ресторанти, хотели и др. Също така може да

се използва като акцентно или скрито освет-

ление", заявяват от компанията.

Специално за Пловдивския панаир Амара

Лайтинг представя нова мощна LED лента със

светодиоди SAMSUNG за директна замяна на

луминесцентни тръби Т8, съобщиха за сп. ТД

Инсталации от компанията. „Новата лента

е проектирана в България, а светодиодите са

монтирани на качествена платка с достатъ-

чно количество мед, осигуряващо оптимал-

но топлоотдаване“, информират те и допъл-

Болшевик предлага режещите инструменти ATI Stellram

ти предоставя разнообразие от сплави и гео-

метрии режещи инструменти, комбинирани

с патентовани технологии за нанасяне на

покритие, за материали от стомана до чугун,

високотемпературни сплави, алуминий до

трудно обработваеми като титан“, инфор-

мират те. „Пластините с положителна или

отрицателна геометрия са в комбинация с

CVD или PVD покрития за постигане на мак-

симална производителност.

Струговите приложения обхващат плас-

тини от чистово до грубо ударно приложение

в авиоиндустрията, автомобилостроене,

производство на енергоизточници, общо и

прецизно машиностроене, жп индустрия.

Твърдосплавни и HSS държачи за вътрешно и

външно разстъргване, борщанги със

твърдосплавна опашка за вътрешно раз-

стъргване.

Серията Posimatic Tooling осигурява пре-

цизна обработка с пластини с нулев радиус.

Пробивните решения StellramUnidrill осигуря-

ват пробиване на отвори до3/8“ до 4-1/2" (10

до 114 mm). Всички свредла се предлагат с

опция за вътрешно охлаждане с цел оптимал-

но стружкоотвеждане и дълъг живот на ин-

струмента. Stellram HardCore пък гаранти-

рат уникална комбинация от две твърди

сплави в един инструмент намалява с 50%

себестойността на операцията, удължава

четирикратно живота на инструмента и

удвоява скоростта на рязане“, допълват от

компанията.

От Болшевик изтъкват още, че ATI Stellram

е водещ производител на стомани и сплави.

„Вследствие на това се произвеждат и пред-

лагат огромна гама от твърдосплавни свред-

ла и фрези – със и без покритие, както и фре-

зи с мултипокрития и диамантени покрития“,

заявяват те.

Фирма Болшевик, Габрово предлага на

българския пазар продуктите на американс-

ката ATI Stellram, съобщиха за сп. ТД Инста-

лации от компанията. „Портфолиото продук-

Нидакс разшири предлаганата гама кабелоносещи системи

Отскоро Нидакс България предлага на пазара полиестерни кабело-

носещи системи. След придобиването през 2010 на френските CTS Cable

Tray Systems и EBO Systems, Нидакс разшири продуктовата си гама,

съобщиха от офиса на компанията. "EBO Systems е единственият про-

изводител в Европа на полиестерни системи. Подсиленият със стъкле-

ни нишки полиестер е много стабилен и подходящ при екстремни

условия като горещина, постоянно излагане на слънце, студ или агре-

сивна среда", заявиха от Нидакс България.

"Качествата на подсиления полиестер прави материалите, изра-

ботени от него подходящи за монтаж в тунели, фотоволтаични пар-

кове, мини, пристанища, в химическата и хранително-вкусовата про-

мишленост, атомни и топлоцентрали", допълниха от компанията.
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Представете накратко дейността на
компанията Бисайд пред читателите

на сп. ТД Инсталации.

Фирма Бисайд – филиал на BENINCA

HOLDING – Италия, един от водещите

световни производители на автома-

тика, е на българския пазар от 2004 г.

Ние доставяме бариери, системи

за автоматизиране на  портали и

врати, охранителни ролетки, догра-

ми, антипаркинги, боларди.

Предлагаме също паркинг системи,

елементи за портали, изработка на

външни портали, гаражни, индустри-

ални врати, както и монтаж, гаран-

ционно и извънгаранционно поддържа-

не на продаваната от нас техника.

Кои от предлаганите продукти се радват

на най-голям интерес? А кои от тях са

Налага се да обясняваме
на потребителите,
че автоматиката, която
предлагаме, не е лукс

Иво Русев, управител на Бисайд,
пред сп. ТД Инсталации

Ваш основен акцент през тази година?
Бариерите и автоматиката за

двукрили и плъзгащи портали се про-

дават най-често.

Голям е интересът и към елемен-

тите за конзолни плъзгащи врати,

където решенията на BENINCA са с

изключително съотношение каче-

ство/цена.

Основен акцент за тази година са

болардите (потъващи в земята ци-

линдри) като най-надеждно средство

за контрол на достъпа. Неслучайно те

са важен елемент на антитерорис-

тичната защита.

Бисайд е представител на известната
италианска компания в областта на

автоматичните задвижвания BENINCA.

Какво е мястото на българския пазар в
пазарната политика на холдинга?

BENINCA HOLDING – Италия е го-

лям световен производител на авто-

матика и има редица филиали по све-

та.

Макар и не толкова голям, българ-

ският пазар заема достойно място в

пазарната политика на холдинга.

Бисайд е единствен филиал на

BENINCA за региона на Балканите и

развива активна търговска дейност

с всички съседни на България държа-

ви.

Какво е отношението на българския

потребител към решенията за контрол
на достъпа? Какви конкретни дейности

сте предприели в посока тяхното попу-
ляризиране?

Все още в България има хора, кои-

то се чудят "що е то контрол на

достъпа и има ли той почва у нас?".

Налага се да обясняваме на потреби-

телите, че автоматиката, която

предлагаме, не е лукс. Независимо от

консерватизма, пазарът се развива и

все повече клиенти се радват на един

напълно достъпен за повечето бълга-

ри комфорт. В последно време е задъ-

лжително оборудването на новостро-

ящите се обществени сгради с про-

тиводимни капаци, за които ние пред-

лагаме двигатели за автоматичното

им задвижване, отговарящи на стан-

дарт EN12101.

Бихте ли посочили някои от по-значими-
те проекти, реализирани с Ваше учас-

тие? С кой от тях се гордеете най-
много?

Може би на първо място - монти-

рането на бариери по 12 ГКПП-та на

западната и южната ни граници, ко-

ито от години работят без проблем.

Наша автоматика е монтирана на

множество големи обекти: промиш-

лени предприятия като Стомана

Индъстри – Перник; известни турис-

тически обекти като Оазис – Лозе-

нец и Какао – Слънчев бряг; хипермар-

кети като Баумакс, Била и Джъмбо;

банки; търговски бази и представи-

телства; значими обществени сгра-

ди; големи паркинги и т. н.

Искам да подчертая, че за нас няма

малки по значимост клиенти. На все-

ки потребител, закупил наша стока,

дължим качествено и бързо обслуж-

ване.

И едно интересно приложение -

десетки наши двигатели работят за

насочването на ракетите против

градушка.

Налага се да обясняваме
на потребителите,
че автоматиката, която
предлагаме, не е лукс
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Инж. Армянов, какви са световните
тенденции в разработването на енерго-
ефективни вентилационни инсталации?
С увереност може да се твърди, че

интересът към енергоефективни или

енергоспестяващи системи следва
кривата на повишение на цените на
първичните енергоизточници. Нещо

повече, в последните 20 години все
по-убедително се доказва, че засиле-

ното енергопотребление влияе небла-
гоприятно върху околната среда и
води до климатични изменения.

Европейският съюз създаде поли-
тика и програми за повишаване на

енергийната ефективност в битови-
те и индустриални сгради. Бяха създа-
дени политики за eнергийно предста-

вяне на сгради, eкодизайн и
eкосертифициране на продукти. В

почти всяка държава от ЕС бяха въве-
дени норми за използване на отпад-
ната енергия при вентилация – евро-

пейският стандарт EN 15251, както
и ASHRAE-55, 62.1 в САЩ. За съжале-

ние, в България все още няма издаде-
ни такива закони.

Какъв е средният период на възвръща-
емост при подобни инвестиции?
Очевидно е, че новите сгради, ко-

ито виждаме всеки ден не могат да
бъдат проветрени с отваряне на
прозорци. Механичната вентилация

с рекуперация на енергия е задължи-
телна. Безспорно, инвестицията за

такива системи е по-висока, но се
възвръща само за 1.5 - 2 години. По
обясними причини капиталното вло-

жение често е водещо при вземане
на решение. Тук е необходимо да бъде

внесена повече яснота от специали-
сти и да бъде разгледан и експлоа-

Енергоефективните вентилационни
инсталации гарантират
възвръщаемост за 1.5 - 2 години

инж. Юлий Армянов и
инж. Пламен Желязков, управители
на Тангра, пред сп. ТД Инсталации

тационният пе-
риод.

Как Тангра се вписва
в световните тен-
денции в областта?
Бихте ли предста-
вили най-конкурен-
тните решения на
управляваната от
Вас компания?

ТАНГРА е един от първите произ-
водители на енерговъзстановяващи

съоръжения не само в България, но и
на Балканите. Рекуперативната ни

вентилация и климатизация постига
все по-висока ефективност. Едновре-

менно с това се стремим да запазим
сравнително ниското капитално вло-
жение, за да може клиентите да

възстановяват бързо разходите си.
Благодарение на доброто качество и

конкурентна цена, все по-успешно из-
насяме и продаваме тези съоръжения
в региона и в Европа.

Инж. Желязков, какво е отношението на
българския пазар към отоплението на
биомаса в момента? Какви предимства
предоставя то на ползвателите си?
Пелетите са евтин и екологично

чист енергиен източник с висока
калоричност. Произвеждат се от

отпадъчна дървесна биомаса, като
производители на пелети са обикно-
вено големи дървообработващи ком-

пании, за които суровината за произ-
водство за пелети е отпадъчен про-

дукт.
През изминалия месец беше обяве-

но, че се очаква ново повишаване на

електроенергията и енергията за
отопление. Същевременно, цената на

пелетите е една и съща през после-
дните 2-3 години. През 2011 г., бяха
издадени разрешения за строеж на 30

нови производства на пелети, които
трябва да стартират до края на т.

г. Българският пазар на пелети и
уреди за отопление с биомаса следва
европейските тенденции. И макар че

доста хора все още се плашат от
отоплението с пелети, то с време-

то това се променя. Забелязвам през

т. г. тенденция клиентите да си ку-
пуват пелети през лятото, когато те

са по-евтини.
Предимствата на отоплението с

пелети са ясни - автономно и евтино
решение за отопление и БГВ. Същев-
ременно, отоплението на твърдо

гориво е свързано с ежедневно зареж-
дане с дърва или въглища, както и

почистване. При пелетите това се
избягва.

Какво място заема отоплението на
биомаса в богатото портфолио на Тан-
гра?
Съоръженията за отопление с пе-

лети са един от най-новите сегмен-

ти в нашето производствено порт-
фолио. Те допълват чудесно гамата
ни от енергийно ефективни решения

за вентилация и климатизация.
Стартирахме производството на

котли преди 4 години, като за управ-
лението и горелката работихме с
нашите партньори от Ефекта –

Швеция. С времето придобихме опит
и сега самостоятелно разработваме

дори горелките и управленията им.
Котлите, които произвеждаме, са

съобразени с българския пазар и позво-

ляват изгарянето на всякакво каче-
ство пелети. В същото време продук-

цията ни от пелетни съоръжения се
продава много добре и извън България.

Какви са актуалните ви решения в об-
ластта и кои техни качества ги правят
предпочитани?
Актуалната гама от котли, които

предлагаме, обхваща от 15 до 35 kW.
Котлите TANGRA CL 35 имат опция

за пепелосъдържател, което дава
възможност да не се почистват 3-4

месеца. Котлите от гамата HP имат
320 l вграден воден съд. Също така
пуснахме на пазара и пелетна горел-

ка за вграждане – TANGRA B30p. До
края на годината в редовно производ-

ство ще бъде пуснат и котел с мощ-
ност 60 kW. Плановете ни за в бъде-
ще са да продължим да разширяваме

гамата от "зелени" продукти за ото-
пление и вентилация, които произвеж-

даме.

Енергоефективните вентилационни
инсталации гарантират
възвръщаемост за 1.5 - 2 години
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Бихте ли представили накратко себе си
и дейността на вашата компания пред
читателите на сп. ТД Инсталации.
Функциите ми в компанията като

продуктов мениджър включват дейно-

сти, свързани с въвеждането на нови

продукти и технологии, както и тях-

ното презентиране пред клиенти, в

нашите уебсайтове и брошури, в

печатни и интернет публикации.

Нашата фирма има 19-годишен опит

в проектирането, инсталацията и

поддръжката на системи за сигур-

ност, слаботокови и електроинста-

лации, периметрова охрана, пожаро-

гасене и противопожарно оборудва-

не. Компанията има 7 регионални

офиса в България – в Пловдив (главен

офис), София, Варна, Бургас, Ст. За-

гора, В. Търново и Кърджали. Предста-

вители сме за България на над 20

световни марки и имаме развита

мрежа за дистрибуция с дилъри и

инсталатори в България.

Компанията ви е специализирана в пре-
доставянето на продукти и услуги в об-
ластта на системите за сигурност.
Кои са основните приоритети в рабо-
тата ви?
Фокусът ни винаги е бил в задово-

ляването на нуждите на клиента на

100%, както и предлагане на най-оп-

тималните решения за всеки един

проект. Тази задача не винаги е лес-

на, но след 19 години и над 5000 завъ-

ршени обекта мога да кажа, че успя-

ваме да се справим добре. Някои от

факторите, които ни помагат да

осигурим отлично обслужване, са:

собствен сервиз, регионални офиси за

бърза реакция за всяка точка на Бълга-

рия, над 70 специално оборудвани ав-

томобила, както и богата продукто-

ва гама, която ни позволява да пред-

лагаме решения за всеки обект в

зависимост от бюджета на клиента.

Фирма АНДИ работи в партньорство с
множество световни производители.
На какви критерии трябва да отговаря
дадена компания, за да попадне в списъ-
ка на вашите партньори?
Фирма АНДИ има две направления

– едното е за дистрибуция, а друго-

то - за инсталация и поддръжка. По-

ради това за нас е особено важно да

предлагаме богата гама от каче-

ствени продукти. Преди да започнем

работа с даден производител, първа-

та ни задача е да тестваме продук-

тите и системите, към които има-

ме интерес. След като се убедим, че

са на световно ниво, тогава преми-

наваме към следващ етап на одобре-

ние и сключване на договори. Не мо-

жем да си позволим да предлагаме

некачествени продукти, въпреки че

е трудно да се поддържа качество в

ниския ценови диапазон. Важно е да

се отбележи, че предлагаме продук-

ти от утвърдени производители за

всеки бюджет – SONY PRO-

FESSIONAL SOLUTIONS, SAMSUNG,

AVIGILON, JOB DETECTOMAT,

XTRALIS, DAHUA, MESSOA, DYNA-

COLOR, FUJINON, FIREPRO, POWER-

TECH, YOKO TECHNOLOGY, SATEL,

SOUTHWEST MICROWAVE, COMPETI-

TION, ANSON, NUUO, AXXON, парт-

ньорство с HONEYWELL, TYCO и

BOSCH.

Кои са най-значимите проекти в стра-

ната, реализирани с участието на
АНДИ? Кой от тях се оказа най-голямо
предизвикателство?
Портфолиото на АНДИ включва

голям брой текущи проекти, някои от

които са: американската военна база

в Ново село, AES Гълъбово (Марица

Изток 1), медодобивният завод Ауру-

бис, магазините BILLA, JUMBO и др.

Предизвикателства има във всеки

по-голям проект, като ситуации,

които възникват при съвместната

работа с други изпълнители или по-

дизпълнители, стриктно спазване на

срокове за инсталация и поддръжка

и др. Някои обекти имат задължител-

но условие за отстраняване на тех-

ническа неизправност в рамките на

2 часа, а на други се изисква мате-

риалите и инсталацията да се из-

пълняват по чужди стандарти като

примерно военната база в Ново село,

където пожарогасителната инста-

лация трябва да се изгради и тества

по американския стандарт NFPA.

Как определяте развитието на пазара
на системи за сигурност у нас? Какви
са основните тенденции и разминават
ли се те от световните?
Пазарът на системи за сигурност

у нас следва световните тенденции,

с малко закъснение. Причините за това

са предимно финансови. Примерно, но-

вите IP системи за видеонаблюдение

са с много по-високо качество на изоб-

ражението от аналоговите системи,

но по-високата им цена спъва бързо-

то им разпространение у нас. Все пак,

в България има пазар и на авангардни-

те технологии. Много инвеститори

знаят, че често евтиното по-късно

излиза по-скъпо. Широкото разпрост-

ранение на IP камерите на други мес-

та по света доведе и до тяхното

поевтиняване, което естествено

повиши и техния дял в България, кой-

то вече е над 25% от всички камери,

продавани у нас.

Пазарът на системи
за сигурност у нас следва
световните тенденции

Александър Петров, продуктов мениджър
на фирма АНДИ, пред сп. ТД Инсталации

Пазарът на системи
за сигурност у нас следва
световните тенденции
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За повече информация за VRV IV, посетете
www.perfectcomfort.eu!

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 топ-

лообменници за регенериране на топлина

ще бъдат налични през март 2013 г.

Технологията с променлива температу-

ра на хладилния агент позволява на мон-

тажника да персонализира системата, ка-

то избира от предварително зададени

настройки. В автоматичен режим систе-

мата е конфигурирана за най-високите ни-

ва на ефективност през цялата година и

позволява бърза реакция при най-горещи-

те дни. По този начин се гарантира ком-

форт по всяко време. Тази технология оси-

гурява 25% увеличение в сезонна ефектив-

ност, защото системата постоянно ре-

гулира температурата на хладилния

агент в съответствие с необходимия ка-

пацитет и външните условия.

Непрекъснато отопление по време на

размразяване е друга революционна ино-

вация, която поставя нов стандарт на

отоплителен комфорт, правейки VRV IV

най-добрата термопомпена алтернати-

ва на традиционните системи за отоп-

ление. Непрекъснато отопление оконча-

телно преодолява всякакви установени не-

достатъци, характерни за въздушната

термопомпа, защото термопомпата про-

дължава да осигурява отопление дори ко-

гато е в режим на размразяване.

Новият VRV конфигуратор допълва три-

ото на иновации и предлага едно съвре-

менно решение за софтуер, който опрос-

тява въвеждането в експлоатация и пер-

сонализирането. Това означава, че е не-

обходимо по-малко време за конфигурира-

не на външното тяло. Текущата поддръж-

ка е по-лесна, поради графичния интер-

фейс, което позволява на инженерите да

оценят работните данни и грешки. VRV

конфигураторът позволява на множест-

во системи, разположени на различни мес-

та, да бъдат управлявани по абсолютно

еднакъв начин.

За да се допълни системата VRV IV, но-

вото интелигентно сензорно управление

- интуитивен потребителски интерфейс

осигурява инструменти за управление на

енергията, водещи до максимална ефек-

тивност. VRV IV системата може да се

използва с богато разнообразие от вен-

тилационни тела, хидравлични модули,

въздушни завеси Biddle, както и с най-но-

вите касети с кръгъл поток на Daikin.

Пригответе се за едно ново поколение иновации на Daikin...
VRV IV отново определя стандарта
Пригответе се за едно ново поколение иновации на Daikin...
VRV IV отново определя стандарта
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Г-н Недков, бихте ли представили дей-
ността на ТРОКС на читателите на сп.
ТД Инсталации?
Трокс е технологичен лидер в раз-

работването, производството и
маркетинга на компоненти и систе-
ми за климатизация и вентилация.
Компанията предлага цялостен пакет
от части и системи за централизи-
рана и децентрализирана климатиза-
ция и вентилация, както и техноло-
гии за охлаждане. Широкото ни про-
дуктово портфолио започва от тех-
нологии за хоризонтално подаване на
въздуха и стига до противопожарна
защита, филтри и резервни части.
Ние използваме нашата компетент-
ност за постоянна оптимизация на
продуктите, процесите и услугите,
които предлагаме.

Кои са най-актуалните продукти в пор-
тфолиото ви?
С последната си продуктова про-

грама Evolution X, която представих-
ме на изложението ISH миналата
година, ТРОКС демонстрира инова-
тивността си. Тя е резултат от
продължителното развитие, основа-
но на нови материали и иновативно-
стта ни като технологичен лидер.
ТРОКС е компания, която е претърпя-
ла развитието си от производител на
компоненти и системи до доставчик
на цялостни решения в областта на
климатизацията. Особено пробивът
на компанията в обработката на ви-
сококачествени материали носи реди-
ца пазарни предимства и улеснения за
клиентите по отношение на транс-

портирането на някои продукти, кое-
то се приема доста добре.

Едно от предимствата на програ-
мата Evolution X е многофункционални-
ят активен охлаждащ конвектор
SMART BEAM, проектиран заедно с
международно известния проектант и
дизайнер Хади Техерани. Целта е да се
интегрират нашите климатични ком-
поненти в тавана, подобно на освети-
телните тела, високоговорителите,
спринклерите и димните детектори,
така че да образуват цялостна кар-
тина в естетично отношение.

Иновативният външен вид на за-
вихрящите дифузори TROX XARTO
осигурява на консултантите по инте-
риорен дизайн широки възможности за
изискан дизайн, така че всяка идея на
практика може да бъде осъществе-
на. Но XARTO гарантира и потоци с
голям обем при сравнително ниско
ниво на шум и отличен комфорт като
резултат от ниската скорост на
въздуха и ниските температурни
разлики в работната зона.

Завихрящите дифузори TROX
AIRNAMIC са резултат от продължи-
телна развойна дейност, основана на
нови материали. Иновативната гео-
метрия на ламелите на вентилацион-
ните решетки е изработена от ви-
сококачествен ABS и осигурява изклю-
чително тих въздушен разряд с опти-
мално завъртане. Благодарение на
триизмерните ламели е възможно
достигането на ниско ниво на шума
и високи дебити. Гъвкавите вентила-
ционни кутии FLEXTRO се характери-
зират с новаторски дизайн, който
съчетава аеродинамичната функцио-
налност и лесното боравене с тях по
най-добрия начин. Но системата
Evolution X покрива също и новости-
те в областта на контрола на звука
и пожарната безопасност.

От колко време оперирате на българс-
кия пазар?
ТРОКС Австрия е основана през

1963 г. и действа като регионален
център за Централна и Източна Ев-
ропа. Освен в Австрия, компанията е

представена още и в Полша, Чехия, Ун-
гария, Хърватия, Сърбия, България и
Румъния, както и в Словения и Слова-
кия благодарение на надеждни парт-
ньори. ТРОКС в България, със силни-
те си австрийски корени, има задъл-
бочен опит във вентилацията и кли-
матизацията. От 1992 до 2005 г.
ТРОКС бе представена на местния
пазар от компанията Недков Импорт-
Експорт, а след това откри свое
представителство в София.

В каква посока виждате развитието на
българския ОВК пазар?
Системите въздух-вода, съвмес-

тими с изискванията за енергийна
ефективност и продуктите за пожар-
на безопасност, ще бъдат основни иг-
рачи на българския ОВК пазар през
следващите няколко години. Местни-
ят пазар, за разлика от немския, беше
сериозно засегнат от икономическа-
та криза. Благодарение на енергийно
ефективната перспектива, съще-
ствува тенденция на устойчив ръст
на сградите, които ще бъдат оборуд-
вани със системи за топлинно
възстановяване.

Системите въздух-вода са обект на
повишен интерес от страна на ОВК
проектанти, инсталатори и инвести-
тори. Освен това броят сгради, сер-
тифицирани по европейските стандар-
ти за енергийна ефективност, нара-
ства непрекъснато. Също така изис-
кванията за пожарна безопасност и все
по-стриктните европейски правила
печелят все по-голямо значение на
пазара. Очакваме активизация в цено-
вата война на продуктите за конвен-
ционалната вентилация (т. е. решет-
ки и дифузори). Ето защо ТРОКС ще се
фокусира все повече върху дейности
свързани с комплексни обекти. Според
нас успехът в бъдеще се основава на
изграждането и контрола на парт-
ньорските взаимоотношения между
клиенти и бизнес, особено отношени-
ята с проектанти и инвеститори,
като сме готови да им предложим
изцяло експертен съвет, основан на
дългогодишния ни опит.

Системите въздух-вода
ще играят водеща роля
на българския ОВК пазар

Марин Недков, регионален мениджър
ТРОКС Австрия – представителство София,
пред сп. ТД Инсталации

Системите въздух-вода
ще играят водеща роля
на българския ОВК пазар
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Уважаеми г-н Върганов, бихте ли пред-
ставили производствената дейност на
фирма РОМТЕХ-3 Ес?
РОМТЕХ-3 Ес е 100% частно холан-

дско-българско смесено дружество,
създадено на 17 май 2007 г. от Инте-
лигентни системи за сигурност и
Rommens Instrumenten-en Apparaten-

bouw B.V. РОМТЕХ-3 Ес и ИСС имат
следните производства: проектиране,
производство и асемблиране на елек-
тронни изделия, включващо SMT и TH-
насищане, оживяване и настройка на

печатни платки; производство на
електромеханични изделия - малки
кабелни снопове; цех за шприцоване на
пластмасови (термопластични) де-
тайли до 1600 гр; метало-пресов цех.

Фирмата притежава натрупан
многогодишен опит в производство-
то на електронни и електромеханич-
ни изделия - алармени системи, сире-
ни, излъчватели за тях – пиезо- и маг-

нитодинамични; касови апарати; ди-
станционни управления и др. Разпола-
га с 8000 кв. м собствени площи, от
които 1900 кв. м съвременно оборуд-
вани производствени помещения и

офиси. Производствените помещения
за електронни и електромеханични
изделия са с ESD оборудване и продук-
цията е в съответствие с IPC-A-610
стандарт.

Наша цел е да установим дългот-
райно сътрудничество с фирми в об-
ластта на електрониката и електро-
механиката, които искат техните

изделия да се произвеждат в България.
Разполагаме със свободни мощности
за работа в рамките на нашите про-
изводствени възможности. Гаранти-
раме високо качество на продукцията

в съответствие с ISO 9001:2000, оп-
тимално време за изпълнение и спаз-
ване на крайни срокове.

Кои са основните ви групи клиенти на
българския и международния пазар?
Фирми със собствени изделия, кой-

то се произвеждат при нас и фирми,
използващи светодиодни осветления.
Като основни групи клиенти на нашия
пазар са фирми със собствени изде-

лия в областта на електрониката -
охранителни централи, датчици, си-
рени, касови апарати, светодиодни
осветления и др. Над 50% от нашата

продукция е ориентирана към чужде-
странни клиенти - Ромтех - Холандия,
Апекс - Англия и други, които бих
желал да запазя в тайна.

Преди няколко месеца компанията ви
получи приза „Най-иновативно предпри-
ятие в региона на Северозападна Бълга-
рия“. Какви бяха основанията за номи-
нацията?
Номинацията бе „Производство на

високоефектвивни светодиодни лам-
пи, с уникален дизайн и ниска себес-
тойност“. Смело мога да заявя, че до
този момент РОМТЕХ – 3Ес прите-
жава най-съвременните машини за

асемблиране на печатни платки в
България. Всички наши спояващи ма-
шини са последно поколение SEHO -
Германия, асемблиращи автомати
MYDATA - Швеция и др. Това ни даде

възможност да бъдем сред първите
започнали изключително успешно да
асемблират големи алуминиеви пе-
чатни платки, които са в основата
на светодиодните осветители. На

тази база взехме решение и от 3
години инвестираме в разработване
и производство на светодиодни осве-
тители за различно приложение.

По традиция ще участвате на изложе-
нието Electronica 2012. Какви продукти
ще представите? Как се възприема
българското производство на елект-

ронни изделия и светодиодно осветле-
ние на международния пазар?
Имаме намерение да участваме от

една страна като EMS компания –
фирма, произвеждаща продукти от

електрониката за други компании, от
друга - като производител на свето-
диодни осветители с някои от наши-
те най-нови модели, част от които
нямат световни аналози. Като EMS

компания нашата продукция се приема
много добре от клиентите в Западна
Европа и Русия, където е и нашият
основен износ. Те са доволни от това,
че получават изключително високо

качество на приемлива цена. Само
като пример ще посоча, че успяхме да
изтеглим 5 нови проекта от Китай в
България за наш руски клиент, като

основното беше качеството.
Зад граница продаваме успешно

светодиодно осветление в Русия,
Франция и Ирландия. Водим прегово-
ри с потенциални клиенти и от други

държави. В цялата наша светодиод-
на продукция влагаме само най-каче-
ствени материали от реномирани
производители – Osram, Cree и др.,
което ни дава възможност да дава-

ме до 5 години пълна гаранция.
С какво се отличават произвежданите
от вас светодиодни осветители от
тези на конкуренцията?
Според мен все още е много рано

да се говори за конкуренция. Свето-
диодното осветление е още съвсем
в начален стадий. Много фирми изпол-
зват незнанието и желанието на
хората да са в крак с модата и успя-

ват да продадат изключително нека-
чествени светодиодни осветители и
модули. Основни черти на произведе-
ното от нас е качествена компонен-
тна база само от реномирани и дока-

зали се на пазара производители,
изключително добър температурен
мениджмънт на продуктите, огром-
но внимание към нуждите и комфор-
та на клиента, гаранция, давана от

производител в България и европейс-
ко качество, комбинирано с много
конкурентна цена.

Светодиодното осветление
в България е в съвсем
начален стадий

Иво Върганов, управител на РОМТЕХ – 3Ес,
пред сп. ТД Инсталации

Светодиодното осветление
в България е в съвсем
начален стадий
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Наскоро в София на бул. България

бе реализирана офис сграда, в която

има обособен сравнително голям бан-

ков клон на Първа инвестиционна

банка (ПИБ), магазин, изчислителен

център, както и административни

офиси на банката. Сградата разпола-

га с две нива подземни гаражи и ня-

колко помещения със специално пред-

назначение. Неин инвеститор е фир-

ма Макс Спорт 2000, автор на проек-

та е архитектурно бюро Буларх, а

проектант и изпълнител на вътреш-

ния интериор е фирма Фарам.

Интер Системс е компанията,

извършила доставка и монтаж на

всички системи за сигурност и безо-

пасност, също така на BMS систе-

ма, дизел генератор и UPS. „Реали-

зацията на проекта протече на 3

етапа - проектиране, монтаж и за-

пуск“, коментират от компанията.

„ Тъй като започнахме работа по

проекта на сравнително късен етап,

краткият срок за проектиране бе

критичен с оглед течащите монтаж-

ни работи. Проектирането и съгла-

суването на системите бе извърше-

но от инженеринговия отдел на фир-

мата за 2 седмици. Монтажът бе

извършен в рамките на 40 работни

дни, разбира се, както на всеки подо-

бен обект, се наложиха частични

преработки поради промени,  настъпи-

ли в процеса на изграждане. Запускът

и настройката на интегрираната

система бяха извършени от нашите

специалисти за 10 работни дни. В

Инсталации в сградата на
Първа инвестиционна банка

процеса на настаняване на различни-

те отдели се наложиха и определени

промени в конфигурацията с цел мак-

симално улеснение както на работе-

щите, така и на обслужващия персо-

нал“,  описват в детайли работата си

от Интер Системс.

От компанията разказват, че кри-

териите, поставени от страна на

инвеститора и бъдещите наемате-

ли, са били свързани както с

подобряване на енергийната
ефективност и осигуряване
високо ниво на сигурност

така и с осигуряване безопасността

на служителите и посетителите.

„ Въпреки липсата на някакви по-

особени изисквания на нормативната

уредба, спецификата, свързана с ек-

сплоатацията на сградата, наличие-

то на изчислителен център, както и

някои специални помещения, силно

ограничават възможните за употре-

ба системи и доставчици“,  споделят

от Интер Системс и допълват: „Не

трябва да се забравя, че по отноше-

ние на финансовите институции има

отделна нормативна уредба,  уредена

с Наредба I-179 на БНБ, и последващо

съгласуване с МВР. За удволетворя-

ване на всички изисквания се спряхме

на интегрирана система с продукти-

те на Honeywell, а по отношение енер-

гонезависимостта - на продуктите,

предлагани от нашите партньори -

Цифрови Преносни Системи.

Системите за сигурност
отново са проектирани и доставе-

ни от Интер Системс. При проекти-

рането изходихме от нашата практи-

ка за изграждане на изцяло интегри-

рани системи с възможност за дис-

танционен мониторинг. Охранител-

ната система е базирана на панел

561MB100 на Honeywell. Почти всич-

ки охранителни детектори са адре-

сируеми, а тези в помещенията с

повишен риск са комбинирани и с

антимаскинг функция. Тъй като осно-

вен позлвател на сградата е ПИБ, то

системата за контрол на достъп бе

необходимо да е на база IQ Multiaccess

на Honeywell, тъй като този продукт

се използва за управление на всички

офис сгради на банката. За всяка вра-

та е предвиден индивидуален контро-

лер, като са включени и асансьорите

и сервизните помещения. В някои от

частите със специално предназначе-

ние системата за контрол на достъп

е с двустранен контрол на всяка

врата и се използват специфични

детектори, гарантиращи по-висока

сигурност в тези помещения“, разказ-

ват от компанията-изпълнител.

Системата за видеонаблюдение е
хибриден тип
и включва 92 видеокамери и 4 мре-

жови записващи устройства произ-

водство на Vigilant. Към системата

са добавени 2 виртуални матрици,

които позволяват гъвкавото й управ-

ление. Към нея има добавен и модул

за мобилна свързаност, който позво-

лява безпроблемна работа от мобил-

ни устройства,  дори при скорости от

64 kbps.

Инсталираната пожароизвести-

телна система е с панел серия

IQControl на Honeywell, а използвани-

те детектори са тип O2T. Освен

точкови детектори, системата сле-

ди и детектори във вентилацията,

както и газ детектори в помещени-

ята с наличие на газови инсталации.

Управлението на огнепреградните

врати, разположени в подземните

гаражи, също се извършва от пожа-

роизвестителната система.

От Интер Системс разказват

още, че за защита на изчислителния

център и сервизното помещение, в

което са разположени UPS системи-

те, има изградени две отделни сис-

теми за детекция на вода, интегри-

рани към пожароизвестителната

система и Winmag. Системите включ-

ват както сензорен кабел, разполо-

жен по цялата площ на пода, така и

Инсталации в сградата на
Първа инвестиционна банка
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точкови детектори в зоните с пови-

шен риск от поява на вода. За негова

защита е инсталирана и газова гаси-

телна система с газ FM200. Изборът

на гасителен агент е съобразен със

спецификата на приложението, а

именно защита на електронно изчис-

лително оборудване. FM200 е гасите-

лен агент, който не причинява повре-

ди в електронното оборудване, в

същото време не вреди на озоновия

слой и не носи висок риск за обслуж-

ващия персонал.

„ Тук по-специфично е управление-

то на гасителната система, въпрос,

който много често се пренебрегва

както от инвеститорите,  така и от

изпълнителите. В случая управлени-

ето е поверено на гасителен панел

серия 8010 на Honeywell, който е из-

цяло интегриран с пожароизвести-

телната система и BMS. Гасителни-

ят панел използва адресируеми детек-

тори на Honeywell серия IQ8. С цел

ранна детекция монтираните детек-

тори в помещението са модел OTblue,

предлагащи чувствителността на

йонизационен детектор. От друга

страна, в двойния под са монтирани

детектори тип O2T, които предлагат

отлична защита срещу фалшиви сра-

ботвания,  причинени от прах, пара или

влага. За максимална надеждност и

изключване на фалшиви сработвания

гасителната система сработва при

сигнал от два детектора от една

зона, което съответно налага изве-

стно завишаване количеството на

монтираните детектори“,  разкриват

от компанията.

BMS система
В сградата има изградена BMS

система на Honeywell, която управля-

ва системите за вентилация, подгря-

ването на вода, етажно, фасадно,

външно,  както и стълбищното освет-

ление. „ Нуждата от BMS бе наложе-

на от изискването на инвеститора

за максимална икономия на електро-

енергия. Изграждането на BMS сис-

тема наложи подмяна на всички управ-

ляващи табла на климокамерите и

котелното помещение, както и доба-

вяне на допълнителни сензори и мо-

дули за управление. BMS предлага и

собствен графичен интерфейс за

мониторинг и управление, но всички

основни функции се мониторират

през Winmag.

Система за аварийно
електрозахранване
За осигуряване непрекъснатост

на работния процес бе проектирана

и доставена система за аварийно

електрозахранване. В тази част се

наложи пълна преработка на първо-

началния проект, който се оказа не-

ефективен и с по-ниска надеждност.

Първоначално заложените UPS, рабо-

тещи в група по два, бяха заменени

с група от четири 120 kVA UPS на

фирма Socomec. Благодарение на

възможността за работа в паралел,

само с 4 машини бе резлизирана си-

стема с резервирана мощност от

360 kVA и номинална мощност 480

kVA. Системата е окомплектована

и с един дизел генератор на VISA с

мощност 800 kVA, който, освен гру-

пата UPS-и, захранва и някои критич-

ни консуматори - асансьори, освет-

ление, както и климатизация и вен-

тилация на изчислителния център“,

информират в заключение от Интер

Системс.
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Молът разполага с 1200 паркоме-

ста. Общата площ на съоръжение-

то е 35 000 кв. м. Инвестицията е в

размер на 75 млн. евро. Галерия Мол

Бургас се състои от следните час-

ти: входна зона; 52 магазина; супер-

маркет с площ от 4653 кв. м, 8 заве-

дения за хранене с обща площ от 534

кв. м, както и зала за хранене – 637

кв. м; самостоятелен ресторант –

921 кв. м; кинокомплекс с 9 кинозали;

обслужващи помещения за админис-

тративния и техническия персонал;

складови площи; технически помеще-

ния; покрит паркинг. Конструкцията

на сградата е стоманобетонна.

Фасадата e облицована с композит-

ни алуминиеви пана и фасадна сили-

катна мазилка.

Галерия Мол Бургас е част от ве-

рига шопинг центрове със същото

наименование, разработена и управ-

лявана от Globe Trade Centre (GTC),

в няколко държави в региона.

Слаботокови системи
При изграждането на Галерия Мол

Бургас фирма ПРОТЕХ е подизпълни-

тел и отговаря изцяло за всички сла-

ботокови системи на обекта, а имен-

но - пожароизвестителна, пожарога-

сителна, СОТ, контрол на достъп,

видеонаблюдение, оповестяване и

озвучаване, газ детекция за подзем-

ните паркинг зони и СКС в зоната на

CinemaCity. „Беше реализирана и

софтуерна интеграция на пожароиз-

вестителната система и система-

та за газ детекция с BMS система-

та на обекта“, коментира Георги Да-

мянов, технически директор в ком-

панията. „Дейностите по тези си-

стеми включваха изработване на

работни проекти, базирани на тех-

ническото задание и изискванията на

инвеститора и получените идейни

проекти, доставка, кабелиране, мон-

таж, пуск и пълен тест на системи-

те“, допълва той.

По негови думи изборът на конк-

ретно оборудване е продиктуван от

няколко фактора: първо, оборудване-

то трябва да отговаря като тех-

нически параметри и функционал-

ност на изискванията, зададени от

инвеститора; на второ място, из-

борът на техника е предопределен

от конкретните параметри на ра-

ботната среда и степента на риск

(при системите за сигурност) и на

последно, но не и по важност, е не-

обходимо изпълнението да се вмес-

ти в бюджетните лимити на инве-

ститора.

„Благодарение на високите тех-

нологии, използвани в разработката

и реализирането на системите,

имаше възможност да се използват

продукти от различни производите-

ли, без това да повлияе на ефектив-

ността на работа с тях. Бяха ин-

сталирани системи на фирмите

SIEMENS – СОТ, газ детекция, ПГС;

SCHRACK SECONET – пожароизвес-

тяване, реализиране на блокировки

и следене на сигнали от ПГС, газо-

во пожарогасене; BOSCH – видеонаб-

людение; ТОА – фоново озвучаване,

оповестяване. Всички системи са

реализирани с

възможност за централизирано и
децентрализирано опериране
и наблюдение
Въпреки специфичните условия

поради разчупената архитектура и

размерите на обекта, които зат-

рудняваха комуникацията по магис-

тралите за данни, бяха използвани

най-нови технологии за приемане и

предаване на данни чрез преобразу-

ватели и медия конвертори, за ко-

муникация жично и по оптика. Чрез

използването на разпределена логи-

ка между централното оборудване

и периферните устройства е

възможно получаването и изпраща-

нето на информация между тях да

става с възможно най-висока ско-

Сградни инсталации
в Галерия Мол Бургас
Търговският център е сред първите обекти в България,
сертифицирани по LEED

Сградни инсталации
в Галерия Мол Бургас

В средата на м. май т. г. бе открит Галерия Мол Бургас. Спо-

ред инвеститорите това е първият модерен мол в града и

първият зелен търговски център в България, сертифициран

по американската система за устойчиво строителство LEED.

Източник: Галерия Мол Бургас
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рост, което води до бързо получа-

ване на събития в системата от

операторите и възможно най-спеш-

на реакция при предотвратяване на

инциденти“, разказва г-н Дамянов.

„Вграденият 20-битов DSP проце-

сор за обработка на изображението

във видеокамерите на Bosch осигу-

рява ненадминато качество и детай-

лност на картината“, коментират

от Bosch Системи за сигурност, до-

ставчик на камерите за видеонаблю-

дението в комплекса. „Това позволя-

ва на операторите да увеличават

произволни части от сцената, без да

се губи яснотата по периметъра на

сцената. По този начин лесно могат

да се разглеждат конкретни детай-

ли от картината като човешки лица

или регистрационни номера на авто-

мобили. Всичко това ни дава възмож-

ността да наблюдаваме и най-обшир-

ното пространство с по-малко каме-

ри, което на свой ред понижава раз-

ходите по инсталирането и под-

дръжката на системата“, допълват

те.

ОВК инсталации
В процеса на изпълнение на обек-

та фирма Атаро клима е извършила

различни видове дейности в област-

та на ОВК. Сред тях са: монтаж на

въздухопроводната инсталация в

машинното помещение на кината

Cinema city, сплит и мултисплит си-

стеми Daikin в прожекционните кори-

дори на Cinema city и административ-

ната част на мола, слънчеви колек-

тори за БГВ в Pure Health & Fitness,

носеща конструкция за обезшумяващ

таван в Playground, както и климатич-

ните и вентилационни инсталации в

магазините на редица известни

търговски марки.

"Обемът на изпълнената работа е

монтаж на над 10 500 кв. м въздухо-

води, 1100 броя вентилационни ре-

шетки и 73 броя сплит системи", ко-

ментират от компанията. "След завъ-
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ршването на обекта Атаро клима

направи баланс и наладка на всички

вентилационни, климатични и водни

инсталации", допълват те.

От компанията споделят, че на

обекта са монтирани термопомпени

климатични агрегати с висок коефи-

циент на енергийна ефективност,

достигащ до COP – 4,53, както и

слънчеви колектори за оползотворя-

ване на слънчевата енергия за произ-

водство на топла вода за битови

нужди.

"Различните подобекти са изпълне-

ни в изключително кратки срокове,

като според обема на работа фирма

Атаро клима е участвала с между 10

и 50 монтажника, за които разнооб-

разната и специфична дейност на

обекта е повдигнала нивото на про-

фесионална квалификация и опит",

описват извършената работа по

проекта от Атаро клима.

BMS система
BMS системата на сградата, из-

градена от фирма Ню Систем, обхва-

ща близо 2000 физически сигнала

(physical data points), както и прибли-

зително 1000 интеграционни точки.

"Интегрирали сме чилъри, котли, т.

нар. Rooftops и WSHP, дизелгенерато-

ри, трите енергийни центъра, топ-

лостудомери; някои подсистеми в

сградата като система за дъждовна

вода, система за питейна вода, сис-

тема за отопление на тръби", споде-

ля Мария Накова, мениджър продажби

Сградна автоматизация в Ню Сис-

тем. "За осъществяване на интегра-

циите на Галерия Бургас сме използ-

вали LON, Modbus и Mbus протоколи.

Доставихме и инсталирахме полева-

та автоматика, доставихме и про-

грамирахме DDC контролерите и

операторската станция, както и

проектиране, производство, монтаж

и пуск на табла автоматика (DDC

табла). Изготвихме документация за

цялата система и обучение на съот-

ветния персонал.

Галерия Бургас има

четири взаимосвързани
операторски станции
Едната е предназначена основно за

управление на ОВиК инсталациите на

целия мол без кината, има отделна

операторска станция за кината, още

една за управление и наблюдение на

електроинсталациите в мола и чет-

върта станция, предназначена да

обслужва нуждите на търговска ве-

рига магазини. Друга особеност на

обекта е, че съгласно изискванията

на клиента системата за автомати-

зация на мола е базирана на оборуд-

ване на Siemens, а системата на ки-

ната - на Шнайдер, и в същото вре-

ме двете системи са свързани помеж-

ду си", допълва тя.

"За Галерия Мол Бургас доставих-

ме: СОТ, газ детекция, ПГС, високо-

технологичната система за сградна

автоматизация (BMS) с марка Desigo

- програмируеми модулни контролери

PX и TX-I/O модули, както и ме-

ниджмънт станция за визуализация

Desigo Insight V4", коментират от

Siemens. "BMS системата Desigo

предлага възможност за реализиране

на значителна енергийна ефектив-

ност чрез управление на консумира-

ната енергия в сградата и последва-

що намаляване на разходите, без ком-

промис в комфорта. За разлика от

други мерки за енергийна ефектив-

ност, инвестицията в сграден ме-

ниджмънт има много по-кратък срок

на възвръщаемост и ниски оператив-

ни разходи. За Галерия Мол Бургас се

очаква

възвръщаемостта да е дори
в период по-кратък от 2-3 години
Desigo BMS дава възможност за

свързване и с други устройства по

протоколите KNX, LonWorks, M-Bus,

ModBus RTU и OPC, които за този

обект са котли, чилъри, Rooftop ма-

шини, водни кули, противопожарна

инсталация, дизел агрегат, централ-

ни топломери, осветление и др.

За управлението и енергийния ме-

ниджмънт на ОВК инсталациите

доставихме вентили и задвижки от

серията Acvatix, спечелили престиж-

ната награда IF 2012. Те предлагат

възможност за реализиране на висо-

ка енергийна ефективност чрез пре-

цизен контрол и скорост на регули-

ране.

За надеждното контролиране на

процеса на студо/топло производ-

ство доставихме също и необходимо-

то полево оборудване: температур-

ни сензори, датчици за налягане, ди-

ференциални пресостати и др. от

серията Symaro.

За бъдещите си клиенти Siemens

отскоро започна да доставя най-но-

вата система за сграден ме-

ниджмънт Desigo версия 5, която

достига още по-високи нива на интег-

рация и възможности за енергиен ме-

ниджмънт“, разказват от компания-

та.

Според Мария Накова системите

за сградна автоматизация вече мо-

гат не само да подобряват и повиша-

ват комфорта в една сграда и да го

постигат с минимални разходи, но и

да контролират цялостното потреб-

ление на енергия на сградата. "GTC

като инвеститор на проекта органи-

зира среща още на ранен етап при

изпълнение на проекта, за да може да

се синхронизират отделните инста-

лации и системи и да отговорят на

изискванията, които е необходимо да

покрият съгласно стандарта LEED.

Ню Систем се гордее, че й беше гла-

сувано доверие да бъде част от този

проект", заявява в заключение г-жа

Накова.

Източник: Галерия Мол Бургас
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Вълшебната дума:
"децентрализирана система"
Вълшебната дума:
"децентрализирана система"

Климатизацията на големи еднообемни сгра-

ди, винаги е била предизвикателство. Един хи-

пермаркет има различни нужди от един фар-

мацевтичен склад така, както изложбената

зала има различни изисквания за вентилация в

сравнение с един цех за производство на хар-

тия. Целите, за които се използва дадена сгра-

да, могат да се променят многократно през

времето на нейното съществуване. Халето,

в което понастоящем се произвеждат винт-

чета, утре може да се трансформира в зала

за културни събития. А производителите на

климатични системи се опитват да отгово-

рят на подобни изисквания.

Централни и децентрализирани решения
По време на проектирането е важно да се

обърне внимание върху принципните разлики

между различните системи. Съществуват

централни и децентрализирани решения. При

централните климатични системи, въздухът

се обработва централно в голям агрегат,

след което се транспортира посредством

мрежа от въздуховоди. Децентрализираните

системи, при които в помещението се инс-

талират няколко независими апарата, се оказ-

ват особено подходящи за големи еднообем-

ни помещения (зали, халета, цехове и др.). Те

са по-гъвкави в сравнение с централните кли-

матични съоръжения и по-рентабилни. Днеш-

ните разработки са така усъвършенствани

и гъвкави, че намират приложение в производ-

ствени и логистични халета, просторни шо-

урумове, супермаркети и други модерни зали.

Причината за тази популярност е пригод-

ността на децентрализираните климатични

системи за халета, т. е. еднообемни сгради

с минимум 4 м височина. В зависимост от

площта на халето и неговите специфични

нужди от вентилация се използват различни

децентрализирани апарати за осигуряване на

конкретни решения.

 Пример: изсмукване на замърсен с
петролни изпарения въздух
Една от причините за широкото приложе-

ние на децентрализирани системи е отлична-

та приспособимост на техните апарати. Нап-

ример, в промишлеността често възникват

проблеми, свързани с изсмукването на въздух,

замърсен с петролни изпарения. Обикновени-

ят въздушен филтър има недостатъчна спо-

собност за сепариране на частиците, поради

което неговият срок на употреба е прекалено

кратък. Когато се прилагат неподходящи ре-

шения, петролните субстанции проникват от

климатичния апарат в работното простран-

ство или се отстраняват с изсмукване на въз-

духа. Така в апарата бързо се натрупва много

мърсотия. При новата концепция на Hoval, ре-

шение на този проблем има. Във вентилацион-

ните апарати се използват двуфазни филтри,

частите на съоръжението, които са изложе-

ни на замърсяване, имат защитно покритие, а

уязвимите материали (като напр. уплътнени-

ята) са заменени с маслоустойчиви материа-

ли. Какво се случва с петролните пари? Пет-

ролният кондензат се филтрира и сепарира

вътре в апарата, след което се извежда пос-

редством дренажна тръба.

На стадия на проектирането се мисли за
монтажа и поддръжката
Видът и продължителността на монтажа,

наред с условията на поддръжка, трябва да

се отчитат още във фазата на проектира-

не. В един универсален магазин не се позво-

лява прекъсване на производствения процес

или нарушаването на търговската дейност.

Поради тази причина инсталираните на пок-

рива децентрализирани апарати на Hoval,

представляват интелигентният избор. Те

предлагат редица предимства. Няма загуба

на търговска площ, тъй като съоръженията

се инсталират нависоко или на покрива на

сградата. Монтажът се извършва бързо и лес-

но откъм покрива. Обикновено за нуждите на

едно помещение се инсталират няколко апа-

рата. Благодарение на децентрализацията,

филтрите могат да се сменят за броени ми-

нути поотделно във всеки апарат през редов-

ното работно време. Не се налага изключва-

не на цялата инсталация.

При едрогабаритни обекти, инвестиция-

та също така може да се извършва стъпка

по стъпка.

По-кратък срок на изплащане поради
по-ниски експлоатационни разходи
За разлика от централните съоръжения за

обработка на въздуха, децентрализираните

системи работят без мрежа от въздуховоди

за подаване и изсмукване на въздух. Това улес-

нява не само проектирането на сградата, но

също и работата на крановете и инсталира-

нето на нови производствени мощности, ко-

ето често се налага. В резултат се намаля-

ват инсталационните разходи. Монтажът на

климатичните апарати на Hoval е лесен с

предварително окабелените модули, които

подлежат на подмяна на по-късен етап. Съ-

що така въздушните инжектори осигуряват

високоефективно разпределение на въздуха,

позволявайки оползотворяването на по-малък

обем въздух. А това означава по-ниски инвес-

тиционни разходи.

Но най-много икономии могат да бъдат ре-

ализирани посредством по-ниските експлоа-

тационни разходи. Причината за това е мно-

го проста и тя се нарича оползотворяване на

топлината. Изсмуканият топъл въздух пре-

дава по-голямата част от своята енергия

посредством пластинчат или ротативен

топлообменник на подавания студен въздух.

Системата също така трябва да работи

на автоматичен режим, за да се гарантира

минимален разход на енергия, а в същото вре-

ме тя е лесна за използване.

Ситуация "печеля-печелиш"
Децентрализираната система може да

удовлетвори различните нужди, произтичащи

от различното предназначение на едрогаба-

ритните помещения, независимо дали става

дума за изложбени зали, спортни центрове,

промишлени сгради или складови помещения.

Приспособимостта на апаратите, както и

тяхното качество гарантира на собствени-

ците и управителите на съответния обект

едно дългосрочно, ефективно и рентабилно ре-

шение. Същото се посреща добре не само от

консултанти и архитекти, но също и от са-

мите производители. С помощта на техни-

ческа експертност и иновативност, на па-

зара идват високо приспособимите техноло-

гии - а това е от полза за всички нас.

Hoval клон България
тел.: +359 884 809 003
e-mail: office.bg@hoval. com, www.hoval.bg

Фиг. 1: Обширните пространства поставят висо-
ки изисквания пред комуналните услуги в сградата

Фиг. 2: Поддръжката на децентрализираните апарати
може да се извършва през нормално работно време

Фиг. 3: Вентилационните апарати с вградена
възможност за оползотворяване на топлината
намаляват експлоатационните разходи
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Технологията позволява свързване-

то на устройства от различни про-

изводители в обща мрежа и дистан-

ционно управление на инсталациите

в сградите. Подходяща е за използва-

не на всички нива на автоматизация.

Версии на протокола

Modbus притежава структура,

проектирана за комуникации от типа

клиент – сървър (master-slave) между

широк набор от интелигентни уст-

ройства (приблизително 240 на брой).

Поддържа стандартните серийни и

Ethernet протоколи и е с отворен код.

Повечето устройства Modbus кому-

никират през сериен EIA-485 физичес-

ки слой. Различават се следните ва-

рианти на Modbus протоколи:

n Modbus RTU - използва се в серий-

на комуникация, характеризира се

с двоично представяне на данните.

Форматът на RTU следва коман-

дите като механизъм с циклична

проверка за грешки, за да се гаран-

тира тяхната надеждност.

n Modbus ASCII - използва ASCII кодо-

ве за серийна комуникация между

устройствата. ASCII форматът

използва надлъжна контролна про-

верка за грешка на данните.

n Modbus TCP/IP или Modbus TCP -

това е вариант на Modbus, изпол-

зван за комуникация чрез TCP/ IP

мрежи, свързани през сериен порт

502. Технологията не изисква ме-

ханизми за проверка на грешките,

тъй като защитата се предоста-

вя от долните слоеве.

Технология за сградна
автоматизация Modbus
Версии на протокола, мрежова архитектура, функционални
характеристики

Modbus е отворена мрежова технология, използвана в систе-

мите за управление на сгради (BMS) и за автоматизация на ин-

дустриални процеси. Широкото й разпространение се дължи

на стабилната и опростена структура и възможността за из-

бор между кабелен и безжичен трансфер на данните.

Технология за сградна
автоматизация Modbus
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n Modbus over TCP/ IP, Modbus over

TCP или Modbus RTU/ IP - вариант

на Modbus, който се различава от

Modbus TCP по това, че проверка-

та е включена в полезния товар,

както при Modbus RTU.

n Modbus Plus (Modbus +, MB + или

MBP) – разширена версия на прото-

кола, първоначално разработена за

Modicon. Днес се управлява от

Modbus IDA организация на потре-

бителя. Modbus Plus е глобална

Fieldbus мрежа с основна област на

приложение в Европа и в системи

за автоматизация. Modbus Plus

комуникацията е достъпна за мно-

го различни продукти като напри-

мер PLC, инвертори, драйвери и

I/O модули.

n Modbus PEMEX е разширение на

стандарта Modbus, който има ши-

рока употреба в процесната авто-

матизация.

Комуникация и мрежови
устройства

Всяко устройство в Modbus мрежа-

та получава уникален адрес. В серий-

ни и MB + мрежи само възелът, опре-

делен като Master, може да инициира

команди, но в Ethernet мрежи всяко

устройство може да изпрати коман-

да. Командите съдържат адреса на

Modbus устройството, за което са

предназначени. По този начин се за-

действа само устройството, за ко-

ето са предназначени, въпреки че и

други устройства могат да ги полу-

чат.

Всички Modbus команди премина-

ват през проверка на данните, кои-

то гарантират, че командите ще

пристигнат невредими. Възможните

грешки по време на обмена са свърза-

ни с изкривяване на информацията при

предаване и логически грешки.

Данните се предават по серийни

канали като RS-485, RS-422, RS-232

или по TCP/IP (Modbus TCP). Комуника-

ционният протокол е базиран на ар-

хитектурата „клиент-сървър“. Обик-

новено в мрежата има само един гла-

вен клиент (master) и няколко подчи-

нени клиента (slaves). Главното уст-

ройство инициализира транзакциите

(заявките за комуникация) и подчине-

ните устройства връщат към него

изискваната информация. Главното

устройство може да адресира инди-

видуално подчинените устройства

или да адресира група от подчинени

устройства. Slave устройството

формира съобщение и го връща към

адресанта.

Спецификацията Modbus описва

структурата на заявките и отгово-

рите. Те са в основата на елементар-

ния пакетен протокол, наречен PDU

(Protocol Data Unit). Структурата на

PDU не зависи от типа на линията за
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връзка и включва код на функция и поле

с данни. Кодът на функцията се ко-

дира в еднобайтово поле. Полето с

данни е с променлива дължина. Раз-

мерът на пакета PDU е ограничен до

253 байта. За предаване на пакета по

физическата линията за връзки PDU

помества в друг пакет съдържание-

то на две допълнителни полета. Този

пакет се нарича ADU (Application Data

Unit). Форматът на ADU зависи от

типа на линията за връзка.

Съществуват три основни реали-

зации на протокола Modbus, два за

предаване на данни по последовате-

лен интерфейс, за модем EIA/TIA-232-

E (RS-232), EIA-422, EIA/TIA-485-A (RS-

485), оптична и радио връзка: Modbus

RTU и Modbus ASCII и за предаване на

данни по Ethernet - Modbus TCP.

ADU структура

Структурата на Application Data

Unit, чрез който се предават данни по

физическата линия на мрежата,

включва няколко основни полета:

n Station address – адрес на подчине-

ното устройство, към което е ад-

ресиран записът. Всяко устрой-

ство отговаря само на един адрес.

Отговорът също така започва с

адреса на подчиненото устрой-

ство. Адресите на устройствата

са от 1 до 247. Адрес 0 се използва

за пакетна адресация и го разпоз-

нават всички устройства, адреси-

те в диапазона 248-255 са резер-

вирани;

n Function code – еднобайтово поле,

в което се задава командата за из-

пълнение;

n Data – полето съдържа информация,

необходима на устройството, за

да изпълни командата, зададена от

master устройството или изисква-

ната информация при връщане на

отговор. Дължината на формата

зависи от номера на функцията и

варира в интервала 0-252 байта;

n Error Check (CRC Check) – контрол-

на сума за проверка наличието на

грешка в кадъра. При предаване по

линията първо се записва младши-

ят байт на контролната сума.

Максималният размер на ADU за

последователна мрежа RS232/RS485

e 256 байта, за TCP мрежа e 260

байта.

Информационният кадър за

MODBUS TCP/IP включва следните

полета: Transaction ID – два байта

идентификационен номер на транзак-

ция; Protocol ID – два байта иденти-

фикационен номер на протокола;

Length – два байта, съдържащи дължи-

ната на предаваните данни; Unit ID –

адрес на устройството, към което е

адресирано запитването. Обикнове-

но UnitID не се използва при обмен с

едно устройство.

Видове команди

В съществуващите в момента

протоколи има три категории функ-

ции: стандартни команди, потреби-

телски команди и резервирани коман-

ди. Стандартните команди включват

предварително дефинирани и утвър-

дени от Modbus-IDA, но също така и

свободни кодове.

Адресът на съответното устрой-

ство и размерът данни се задават в

16-битово число. В отговора се по-

лучават заявените данни. Данните се

предхождат от един байт, съдържащ

размера на предаваните данни.

Потребителските команди са по-

местени в два диапазона от кодове

(65 - 72 и 100 - 110), в които може да

се реализират произволни функции.

При това не се гарантира, че друго

устройство няма да използва тези

команди за реализиране на други фун-

кции.

Резервирани команди - категория-

та входни кодове на функции не са

стандартни, но вече се използват в

устройствата, произвеждани от

различни компании. Тези кодове са 9,

10, 13, 14, 41, 42, 90, 91, 125, 126 и 127.

Функционални
характеристики

Modbus, както и останалите от-

ворени протоколи за сградна автома-

тизация - Profibus, C-bus, SOAP XML,

BacNet, LonWorks, ZigBee и др., позво-

лява изграждането на съвременни

системи за автоматизация на инста-

лациите, които интегрират монито-

рингови, контролни, управляващи и оп-

тимизационни функции. Монито-

рингът върху сградните системи е

постоянен и обикновено в реално

време с цел осигуряване на коректно

функциониране на инсталациите, из-

пълнение на своевременна сервизна

намеса и, не на последно място, ми-

нимизиране на енергийните разходи.

Контролните функции на системата

обхващат управлението на климатич-

ната, вентилационната и отоплител-

ната инсталация, осветлението,

енергийния мениджмънт на сградата

и системите за достъп и пожароиз-

вестяване. Основната им цел е оси-

гуряването на по-добър комфорт и по-

висока ефективност при използване-

то на енергийните ресурси. Сред

базовите им функции е мониторира-

нето на основните параметри на

микроклимата във всяко от помеще-

нията на сградата. Регистрирането

и анализът на данните за помещени-

ята за избрани периоди от време

осигурява необходимата информация

за предприемане на превантивни дей-

ствия. Според направени изчисления,

внедряването на система за сградна

автоматизация би могло да доведе до

минимизиране на енергийните разхо-

ди с до 30%, като същевременно оп-

тимизира функционирането на сград-

ните инсталации.

> àâòîìàòèçàöèÿ



ÑÒÐ. 274*2012

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

Софтуерният пакет
HarnessExpert вече e част
от портфолиото на EPLAN
Фирма Ритбул, партньорът на EPLAN Software& Service на българския
пазар, обяви финализирането на сделката с Linius Technologies

"Добавяме към нашето инженерин-

гово портфолио от едно първокласно

решение, което ни предоставя уникал-

ни пазарни преимущества и ще ни до-

несе бързо развитие на бизнеса", за-

яви президентът на EPLAN Максими-

лиан Брандл при обявяването в края на

юли на една от най-интересните сдел-

ки на сезона: EPLAN придоби пакета

за проектиране на кабелни снопове

HarnessExpert от Linius Technologies.

В България новината бе официално

анонсирана от г-жа Мария Божкова -

управител на фирма Ритбул, която от

2007 г. е сертифициран дистрибутор

и партньор на EPLAN Software& Service

за България. EPLAN е водеща немска

компания, специализирана в разработ-

ката на специализиран CAD/CAE соф-

туер с над 25-годишни традиции, и е

част от Rittal International. С финализи-

рането на сделката EPLAN придобива

правата за поддръжка, усъвършенст-

ване, маркетинг и продажба на

HarnessExpert.

Уникално решение за 3D
проектиране на кабелни снопове
HarnessExpert е първото и единстве-

но в световен мащаб самостоятелно ре-

шение за проектиране и трасиране на

кабелни снопове и кабелни дървета как-

то в двумерна, така и в 3D среда. Той е

лесен и удобен за ползване софтуерен па-

кет, който позволява бърза и ефектив-

на работа, без необходимост от опит

със сложни софтуерни платформи за 3D

механично проектиране (MCAD). Потре-

бителят просто зарежда данните за

трасето в 3D формат, импортира конек-

торите и кабелите от системата за

електротехническо проектиране и по-

зиционира допълнителните физически

компоненти на кабелния сноп - скрепи-

телни елементи, втулки и др. Софтуе-

рът автоматично прокарва (трасира)

РИТБУЛ ЕООД

България, София 1407

ул. Ст. Л. Костов №16

тел.: (02) 439 7845; факс: (02) 439 0651

мобилен: 0882 525 765

e-mail: office@rittbul.bg; web: www.rittbul.bg

Софтуерният пакет
HarnessExpert вече e част
от портфолиото на EPLAN

проводниците и

кабелите и осъ-

ществява избора

на кабелни накрай-

ници и уплътнения.

HarnessExpert е

съвместим с мно-

жество популярни

3D MCAD софту-

ерни платформи

като Catia, Pro-

Engineer, Solid Edge, Solid Works и UG NX.

Едно от най-големите предимст-

ва на преминаването на HarnessExpert

от Linius Technologies към EPLAN е ес-

тествената му интеграция в EPLAN

Electric P8. Новият софтуер е перфек-

тното допълнение към емблематич-

ното CAE приложение за електропро-

ектиране на компанията. Благодаре-

ние на интегрирането, софтуерът ще

ползва спецификациите и цялата не-

обходима техническа информация на-

лични в базата данни на EPLAN , с ко-

ето в голяма степен се повишава

ефективността и сигурността на ра-

бота, пестят се време и средства.

Една стратегическа сделка
"Стратегическото присъединяване

на HarnessExpert ни донесе сериозни

перспективи за увеличаване на пазар-

ния ръст в международен аспект и ни

позволява да се насочим към изцяло но-

ви целеви сегменти на индустрията.

HarnessExpert притежава и огромен по-

тенциал за успех сред настоящите ни

клиенти, на които все по често се на-

лага да работят с  кабелни снопове

поради растящия брой на използвани-

те печатни платки и електронни мо-

дули в електрическите табла и уст-

ройства", коментират от EPLAN.

Новият софтуер е перфектно допъл-

нение към Eplan Electric P8, който до-

сега осигуряваше проектиране на връз-

ките в табла и между отделните ком-

поненти под формата на самостоятел-

ни кабели/проводници. Пълната интег-

рация ще бъде значимо предимство за

клиентите на EPLAN, тъй като сега

ще може да се премине през всички фа-

зи на инженеринговия процес - от пла-

нирането през проектирането до про-

изводството на кабелния сноп.

"Тъй като конфекционирането на ка-

белни системи е много важна стъпка

в процеса на планиране, инженеринг и

производство, ние имаме все по-широ-

ки пазарни перспективи. Пред нас са

на лице идеалните предпоставки за

спечелването на изключително голе-

мите и значими клиенти от световен

мащаб. Що се отнася до тях, предим-

ствата, които предлага комбиниране-

то на силите на HarnessExpert и EPLAN,

са очевидни. Взаимодействието меж-

ду HarnessExpert и платформата EPLAN

ще направи инженеринговите процеси

по-последователни, по-ефективни и

значително по-кратки във времето",

допълват от немската компания.
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При изработката на негорими и

неподдържащи горенето кабели се из-

ползват съвременни технологии и

различни изолационни материали.

Сред най-старите от тях е покрива-

нето на кабелите с медна или сто-

манена лента. Кабелите, изработе-

ни по тази технология, се отличават

с понижена горимост и са по-евтини

от другите видове. Друг, широко из-

ползван изолационен материал, е по-

ливинилхлоридът. Получава се при по-

лимеризация на винилхлорид във вод-

ни разтвори, съдържащи емулгиращи

агенти или стабилизатори на суспен-

зията. Все по-широко се използва и

блок полимеризацията. Поливинилхло-

ридът се смесва с различни пласти-

фикатори, стабилизатори, пълните-

ли, пигменти и др. Този материал

издържа продължителен период от

време на температури до 105 °С, но

става крехък при колебания на тем-

пературата. Сериозен недостатък на

поливинихлорида е отделянето на хло-

роводород, въглероден оксид и други

хлорсъдържащи съединения при горе-

нето му. За това е добре кабелите,

изработени с поливинилхлорид, да са

безхалогенни. Характерно за тях е, че

защитават по-добре предметите,

тъй като в процеса на горене не се

освобождават корозионни газове.

Също така, предвид използването на

вода за гасене, не се образуват аг-

ресивни киселини (най-вече солна

киселина), които да причиняват пос-

ледващи щети.

Поливинилхлоридовите кабели са

подходящи за използване в електри-

чески инсталации за аварийно захран-

ване, сигнализация и контрол на важ-

ни обекти. Сред приложенията им са

трансформаторни подстанции, обще-

ствени сгради – болници, хотели,

театри, кина, обществени и търгов-

ски центрове и други места с голяма

концентрация на човешки и матери-

ални ресурси, чиято сигурност в слу-

чай на пожар трябва да бъде гаран-

тирана. Водещите производители

предлагат кабели с поливинилхлорид,

отговарящи на изискванията за огне-

устойчивост, съгласно VDE 0472,

част 814 и IЕС 331 до 180 минути.

Сред изолационните материали,

намиращи приложение в областта, е

и омреженият полиетилен. Омрежа-

ването е процес, при който линейни-

те макромолекули на полиетилена

формират напречни връзки помежду

си. Получената по този начин мреже-

ста структура се характеризира със

значително подобрена устойчивост

на материала на високи температу-

Пожароустойчиви кабелиПожароустойчиви кабели

Съвременните изисквания към електроинсталационните си-

стеми в сгради налагат употребата на кабели, устойчиви на

опасни фактори, резултат от пожар, в степен, в която това

въздействие не води до отказ на системата или съоръжени-

ето, към която са свързани за период, достатъчен за еваку-

ация на хората. Този период от време се пресмята за всяка

конкретна задача и може да бъде както няколко, така и де-

сетки минути. За определеното в съответствие със стан-

дартите време, кабелът трябва да остане работоспособен.
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ри, вътрешно налягане и износване

вследствие триене. Също така ом-

режаването позволява значително да

се подобрят електрическите и меха-

нични характеристики на полиетиле-

на. Образуваните къси вериги са не-

стабилни и бързо се свързват помеж-

ду си в структура, подобна на крис-

тална решетка. Кабелите с омрежен

полиетилен се използват при макси-

мална температура от 250 °С в ре-

жим на късо съединение.

Силикон и политетрафлуоретилен
Като изолационен материал се

използва и силикон. Представлява

смесен органично-неорганичен поли-

мерен материал с течна, желеобраз-

на или твърда консистентност. Из-

ползва се и като лепилен, смазочен или

изолационен материал в строител-

ството и машиностроенето. В елек-

тротехниката се използва изолация

от каучукови смеси със силициев

двуокис, които са устойчиви на орга-

нични киселини и разтвори. Изолаци-

ята е устойчива и на нефтопродук-

ти, както и на кислород и озон. Обик-

новено тези кабели са облечени с

обвивка от стъклотъкан, която им

придава по-голяма механична здрави-

на. Работят успешно в температур-

ния диапазон от - 60 до 180 °С и вре-

менно могат да понесат температу-

ри от порядъка на 200 °С.

Силиконовите кабели са подходящи

за инсталации, изложени на въздей-

ствието на високи температури,

както в сухи и влажни помещения,

така и на открито. Използват се

като гъвкава връзка, подложена на

ниски механични натоварвания в

слънчеви инсталации, леярни, стома-

нодобивни заводи, сауни и други.

Тефлоновият кабел също е сред

групата на пожароустойчивите ка-

бели. Известно е, че тефлонът е

търговско наименование на полимер-

ното съединение политетрафлуоре-

тилен (ПТФЕ). ПТФЕ се отличава с

най-малкия коефициент на триене от

всички твърди вещества. Използва

се широко като незалепващо покри-

тие за кухненско оборудване. ПТФЕ

има много ниска степен на химичес-

ка активност и се използва в съдове

и тръби за съхраняване на силно ак-

тивни химикали. Температурата му

на топене варира от 260 °C (FEP) до

327 °C (ПТФЕ) в зависимост от кон-

кретния полимер. Материалът се от-

личава с много добри електрически

параметри, което го прави приложим

за изолиране на кабели, съедините-

ли и др. ПТФЕ запазва устойчивост-

та и стабилността си дори при тем-

ператури от порядъка на -200 °C. За

момента приложението му е основ-

но за контролни кабели. Цената му

е още сравнително висока. При ра-

бота над 200 °С постоянна работна

температура, всички използвани

изолации трябва да са с минерален

произход.

Гелове и замазки за кабели
в експлоатация
Освен за повишаване качеството

на изолационните материали, усиле-

но се работи и в друго направление –

Класове кабели
Пожароустойчивите кабели се означават с две букви. Първата буква дава информа-

ция за работоспособността на кабела при определена температура, а втората за из-

дръжливостта му на механично напрежение и огън.

Първа буква в обозначението:

А – 650 °С – работоспособен до 3 h;

B – 750 °С – работоспособен до 3 h;

C – 950 °С – работоспособен до 3 h;

S – 950 °С - работоспособен до 20 min;

W – устойчив на огън и вода.

Втора буква в обозначението, посочва издръжливостта на огън:

Х – 650 °С;

Y – 750 °С;

Z – 950 °С.
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изработване на гелове и замазки за

съществуващи кабели. Целта е кабе-

лите в експлоатация да придобият

нови качества. Съществен въпрос е,

че когато сградата вече е построе-

на, изграждането на нова структур-

на кабелна система не винаги е лес-

но. Именно в подобни приложения се

използват иновативните гелове и

замазки, които увеличават пожаробе-

зопасността.

Друго не по- малко важно направ-

ление, в което се работи усилено, е

ремонтът на повредени външни

повърхности на кабели отново с цел

повишаване на тяхната пожароус-

тойчивост.

Нова е и системата, използваща

специални безхалогени блокове и мо-

дули от пожароустойчив еластоме-

рен каучук, покриващи вече положен

кабел. По този начин се постига ог-

раничаване на пожар в кабелния ту-

нел.

Друго направление включва разра-

ботването на специални флуиди за

запълване на пространството меж-

ду жилата на обикновен PVC кабел и

превръщането му в пожароустойчив.

Големи средства се инвестират в

превръщането на PVC кабелите в

пожароустойчиви, тъй като използ-

ването им е масово. Също така е

известно, че при пожар те отделят

много гъст дим. Той е токсичен и през

него се вижда трудно, което прави

борбата с пожара много трудна.

Димът, отделян от PVC кабелите,

смесен с водните пари, образува сол-

на киселина, която, както е извест-

но, силно корозира стоманената ар-

матура.

Също така е разработен абсо-

лютно безхалогенен PVC кабел. Раз-

работено е покритие на керамична

основа, способно да се противопос-

тави на въглеводороден тип пожари

при температура 1100 °С и топли-

нен поток 160 kW/m2 . Това са висо-

ки стойности, което е видно от

факта, че температурата на топе-

не на медта е 1050 °С. Кабелът е

годен за работа в продължение на

един час при тези условия. Провеж-

дат се изпитания и на нови видове

кабели, издържащи 1000 °С и топли-

нен поток 160 kW/m2 в продължение

на 3 часа.

Нови огнезадържащи
технологии
През последните години внимани-

ето на специалистите е насочено към

предотвратяване на разпространени-

ето на огъня по трасето на кабела.

Разработват се специални огнеус-

тойчиви материали. Огромните ин-

вестиции, необходими за разработва-

нето им, са осигурени във връзка с

развитието на космическите техно-

логии. Става въпрос за напълно нови

огнезадържащи технологии. Постиг-

нати са впечатляващи резултати

относно незапалване и неразпрост-

ранение на огъня. Вече се предлагат

кабели, направени с еластомери на по-

лиуретанова основа, които в момен-

та се тестват и се приемат като

много перспективни. Основното им

предимство, наред с огнеустойчиво-

стта, е високата им гъвкавост. Ела-

стомерните кабели се използват

като заместител на класическия

шлангов кабел. Устойчиви са на на-

раняване и са по-корозионноустойчи-

ви от традиционно използваните ка-

бели. Разработени са както силови,

така и контролни кабели.
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Регулиране на светлинния
интензитет
Най-често управлението на свет-

линния интензитет на светодиоди-

те се извършва чрез изменение на

захранващия ток, известно като

димиране (dimming). Най-старият и

евтин начин за това се осъществя-

ва на базата на симетричен тирис-

тор, който пропуска през тях проме-

няща се част от полупериодите на

мрежовото напрежение. За LED се

прилага разновидността с отстра-

няване на края на полупериодите, при

което тиристорът се включва при

нулево мрежово напрежение и няма

импулсни токове. Намаляването на

напрежението става чрез електро-

нен трансформатор, представляващ

инвертор с честота няколко десет-

ки kHz и миниатюрен, високочесто-

тен трансформатор. Вместо симет-

ричен тиристор може да се използ-

ва диоден мост и тиристор или два

MOS транзистора.

Аналоговото регулиране на свет-

линния интензитет представлява

промяна на тока на LED чрез посто-

янно напрежение, което обикновено

е 1-10 V и осигурява ток между ня-

колко  и 100% от максималната му

стойност. Сред предимствата на

този метод е липсата на променли-

ви съставки в тока, които по прин-

цип могат да повлияят на работата

на други устройства, свързани към

електрическата мрежа. Основните

недостатъци са нелинейното (макар

и слабо) регулиране и възможните

леки промени на цвета на светлина-

та.

Принципът на регулиране чрез

широчинно-импулсна модулация

(ШИМ регулиране) означава подава-

не на LED на напрежение с формата

на правоъгълни импулси, които не-

прекъснато го включват и изключ-

ват. За окото светлината не е ми-

гаща, тъй като честотата на им-

пулсите е поне няколко стотици Hz.

Интензитетът й е точна линейна

функция на коефициента на запълва-

не на импулсите, към което предим-

ство се прибавя липсата на промя-

на на цвета на светлината по вре-

ме на димирането. Недостатъци са

сравнително малкият к. п. д. и

възможността за създаване на сму-

Управление на LED
осветление

Едно от основните предимства на LED осветлението е

възможността за неговото лесно и ефективно управление.

Освен постигането на различни визуални ефекти, управлени-

ето може да доведе и до икономия на енергия и удължаване на

експлоатационния живот на светодиодите чрез използване на

различни методи за регулиране на светлинния интензитет.

Управление на LED
осветление
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щения по електрическата мрежа

поради импулсите, за чието намаля-

ване е необходимо усложняване и

оскъпяване на блока. Полезно е да се

има предвид, че значителна част от

блоковете са с възможност за ана-

логово и ШИМ регулиране, като по-

требителят решава кое да използ-

ва.

Най-съвременен метод е цифрово-

то управление, което може да се ре-

ализира с използване на електричес-

ката мрежа или отделна управлява-

ща линия. Самото управление се из-

вършва чрез предаване на импулси,

като наличието на импулс условно се

означава с 1, а липсата му - с 0. Така

на една група импулси съответства

комбинация от единици и нули - дво-

ично число. Предаваните по линията

числа достигат до всички димери, но

дадено число се възприема само от

един от тях. За целта числата са

разделени на групи, като две от тях

са задължителни независимо от ме-

тода на предаване. Първата група е

т. нар. адрес, който е индивидуален

за всеки димер и позволява втората

група да бъде приета само от него.

А именно, тя установява силата на

светлината на лампите, свързани към

димера. Този принцип позволява по

една линия да се управляват произво-

лен брой димери, което определя едно

от приложенията за регулиране на ос-

ветлението на много места от един

управляващ блок. Друго предимство

е, че числата могат да се запомнят

в паметта на управляващия блок и да

се изпращат към всеки димер в точ-

но определен момент. Това означава

програмиране на работата на освет-

лението във всяко помещение или

част от него. Начинът на организа-

ция на предаването по линията към

димерите и евентуално от тях към

управляващия блок заедно с техничес-

ките средства за това се нарича ин-

терфейс.

Цифрови интерфейси
за управление
Най-често използваните интер-

фейси за цифрово регулиране на ин-

тензитета на светлината са DALI

и DMX512. Предимство на DALI ин-

терфейса в този случай е възможно-

стта за осъществяване на двупосоч-

на връзка. Всеки димер изпраща об-

ратно данни към управляващия блок

за състоянието на управляваните

лампи, за силата на светлината им

и условията на работа на техния ба-

ласт. Управляващата линия е от два

проводника, към които се свързва

управляващият блок и до 64 димера.

Необходимият постоянен ток за ра-

бота на димерите се доставя от

управляващия блок, който може да

осигури до 250 mA.

Интерфейсът DMX512 е с още

повече възможности, тъй като пол-

зва три 8-разредни числа. В едно от

приложенията числата определят

интензитета на светлината на чер-

вените, зелените и сините LED в

осветителното тяло, т. е. силата и

цвета на излъчената светлина. Дру-

гото основно приложение е за осве-

тителни тела с бяла светлина, къде-

то чрез две 8-разредни числа се за-

дават интензитетът на светлина-

та и нейният нюанс, например с цвет-

на температура 2700 К - 6500 К.

За употребата на DMX512 е необ-

ходима отделна управляваща линия

от три проводника – два за предава-



ÑÒÐ. 354*2012



ÑÒÐ. 36 4*2012

> îñâåòëåíèå

не на импулсите и един нулев (маса).

Обикновено се използва 5-жилен ка-

бел - две двойки и маса. Всеки димер

е с две гнезда за вход и изход, като

входът на всеки се свързва към из-

хода на предния, а на изхода на пос-

ледния трябва да се постави специ-

ален накрайник, съдържащ резистор

120 ома. Към един управляващ блок

могат да се свържат до 512 димера,

които осигуряват 256 стойности на

силата на светлината. За редките

случаи на повече димери производи-

телите предлагат специални допъ-

лнителни устройства.

Реализация на светлинни
сценарии
Осветителните системи, изгра-

дени на базата на светодиоди, пред-

лагат богати възможности за по-

стигане на визуални ефекти чрез

промяна в цвета на излъчваната

светлина. Различните комбинации

като плавно преливане на цветове-

те, преливане със задържане на ос-

новните комбинации, рязка смяна на

цветовете или редуване на опреде-

лени комбинации се осъществяват с

помощта на контролери. Обикнове-

но контролерите разполагат с някол-

ко интегрирани стандартни програ-

ми и предлагат допълнителна

възможност за регулиране на скоро-

стта на смяна на цветовете. В

общия случай, за всеки захранващ

блок, свързан към управляема LED

осветителна система, е необходим

един контролер.

Видове контролери
RGB контролери. Този тип конт-

ролери са предназначени за управле-

ние на пълноцветни LED модули и

предлагат смесване на трите основ-

ни цвята в милиони нюанси. В зависи-

мост от предварително зададените

им програми изпълняват различни ви-

зуални ефекти (преливане на цвето-

вете, премигване в различни такто-

ве, както и функцията на димера - уве-

личаване или намаляване силата на

светлината). Различават се аналого-

ви и цифрови RGB контролери, с ди-

станционно управление или без, за

вътрешен монтаж и влагозащитени

- за външен.

DMX контролери. DMX контроле-

рите са RGB цифрови контролери,

съвместими с протокола за цифро-

ви комуникационни мрежи DMX512.

Позволяват огромно многообразие

от конфигуриране на контури с раз-

лични ефекти. Присъединяването към

RGB контурите се осъществява с

декодери, които преобразуват циф-

ровия сигнал в аналогов.

Многоканални контролери. Пред-

назначени са за управление на над

осем независими или свързани свето-

диодни канала. Намират приложение

в светлинната реклама, информаци-

онни дисплеи, ефектно осветление и

др. Отличават се с гъвкавост при

формирането на изходния ток от 200

mA до 20 A на канал. Имат отделно

захранване на контролера и силова-

та част, което на практика позволя-

ва управлението на много мощни кон-

тури. Обикновено се програмират

чрез серийния порт на компютъра с

ефекти по избор на потребителя.

Специфики при инсталацията
RGB контролерите се монтират

между захранващия блок и съответ-

ните LED светлоизточници (ленти,

модули, осветителни тела и др.). Из-

ходът на контролера се свързва към

LED осветлението с четири провод-

ника: един общ и три проводника за

всеки от основните цветове: Red,

Green и Blue. При свързване на зах-

ранващото напрежение 12 или 24 V

към контролера е необходимо да се

спазва правилната полярност, макар

че почти всички съвременни контро-

лери и димери имат защита от об-

ратна полярност, т. е. няма да се по-

вредят, но няма и да заработят,

докато не се захранят правилно.

При инсталацията на димерите е

необходимо да се обърне внимание на

вероятността от тяхното прето-

варване чрез включване на лампи с

мощност над максималната. Класи-

ческият начин за защита е чрез сто-

пяем предпазител, но повечето

съвременни димери разполагат с

електронна защита, която в зависи-

мост от модела действа по два

начина. Единият е автоматично

намаляване на мощността на лампа-

та и съответно силата на светли-

ната, докато температурата на

димера намалее под определена

стойност. След това мощността се

възстановява, но ако тя пак е над

допустимата, процесът се повтаря.

Другият тип защита е нулиране на

напрежението на лампата и автома-

тичното му възстановяване при ох-

лаждане на димера.

В случай че изградената освети-

телна система е мащабна и се нала-

га употреба на много захранващи бло-

кове, синхронно управление на голяма

мощност и т. н., съвместно с конт-

ролерите се използват усилватели. В

общия случай, за всеки допълнителен

захранващ блок, свързан към управля-

ема LED осветителна система, е не-

обходим един усилвател.
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Уважаеми проф. Назърски, основен мо-
мент от санирането на сградите е по-
лагането на топлоизолация. На какви
критерии е необходимо да отговарят
използваните топлоизолационни мате-
риали, за да се достигне желаната ефек-
тивност?
Основен момент на енергийното

обновяване на съществуващите сгра-

ди е да се постигне тяхната енергий-

на ефективност, нормирана от Зако-

на за енергийна ефективност и На-

редбите, свързани с него. В този

смисъл е важно да се знае каква е

топлоизолационната способност на

допълнително реализираните топло-

изолационни системи на фасадните

стени, покривите, подовете над нео-

топляемите помещения, а също така

и на дограмата и на стъклопакети-

те. Що се отнася до топлоизолаци-

онните материали, които са основен

компонент на съответната топлои-

золационна система, те трябва да

имат необходимите показатели на

физико-механичните свойства, които

са нормирани в Наредба №7 на МРРБ

от 2004 г. за икономия на енергия и

енергийна ефективност на сгради.

Какво влияние оказва начинът на из-
пълнение върху ефективността?
Начинът на изпълнение на допълни-

телните топлоизолационни системи

на т. н. ограждащи елементи на сгра-

дата (стени, покрив, прозорци и др.)

трябва да бъде даден в специален про-

ект (заедно със съответните детай-

ли). Този проект във фаза „Идейна“ и

„Техническа“ се разработва от пра-

воспособен проектант (член на КАБ

или КИИП), а във фаза „Работен про-

ект“ – от фирмата-изпълнител на

строителните работи по енергийно-

то обновяване на сградата.

Коректно ли е да се твърди, че при по-
лагане на топлоизолация е добре това да
бъде от външната страна на сградата?
Подценяват ли се възможностите на
вътрешната топлоизолация?
В целия свят, включително и у нас,

правилният начин за разполагане на

допълнителната топлоизолационна

система на фасадните стени на сгра-

дата е по тяхната външна

повърхност. В този случай топлинни-

те загуби, в сравнение с разположе-

ние на топлоизолационната система

по вътрешната повърхност на стени-

те, са с около 30-40% по-малки. Освен

това, при вътрешно разположение на

топлоизолационната система се

създават условия за образуване на кон-

денз по вътрешните повърхности на

фасадните стени, в случай че топло-

изолационният слой е на база изделия

от минерална вата или експандиран

пенополистирен (EPS).

Какви са най-често срещаните трудно-
сти пред енергийното обновяване на
сградите?
В настоящия момент трудности

от технически характер няма, но

съществуват редица проблеми по

отношение на финансирането на

енергийното обновяване на съще-

ствуващите сгради. Тези проблеми,

както е известно, се дължат на

невъзможността на част от соб-

ствениците на апартаменти в да-

дена сграда да поемат разходите,

свързани с нейното енергийно обно-

вяване.

Достатъчно ясна ли е нормативната
база в областта?
Наличната нормативна база у нас

в тази област е напълно ясна и до-

статъчна за реализиране на дейно-

стите по енергийното обновяване на

съществуващия сграден фонд.

Как бихте коментирали проекта за са-
ниране на панелните сгради по линия на
Оперативна програма Регионално раз-
витие? Реалистични ли са поставени-
те цели?
Проектът за енергийно обновява-

не на съществуващите едропанелни

сгради по линията на ОП Регионално

развитие като първа стъпка у нас в

тази област е реалистичен и ресур-

сно осигурен по отношение на т. нар.

грантова част от финансирането му.

Както вече беше отбелязано, опреде-

лен проблем при неговото реализира-

не на този етап се очертава да бъдат

затрудненията на собствениците на

апартаменти да поемат финансира-

нето със собствени средства на 50%

от строително-монтажните работи

по енергийното обновяване на сгра-

дите.

Финансирането e основен
проблем при енергийното
обновяване на
съществуващите сгради

проф. д-р инж. Димитър Назърски, преподавател
в катедра "Строителни материали и изолации" на
УАСГ, член на УС на Българска асоциация на изолации
в строителството (БАИС), пред сп. ТД Инсталации

Финансирането e основен
проблем при енергийното
обновяване на
съществуващите сгради
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Модулно изградената енергоспестяваща централа на

Oventrop е подходяща за едно- и двуфамилни къщи.

"Regucor WHS" е оптимално хидравлично съгласувана

комбинация от:

•връзка към топлоизточник

(напр. котел, термопомпа);

•соларен енергиен резервоар;

•соларна група;

•група за подгряване на

питейна вода (станция за

прясна вода);

•връзки към групи на отоп-

лителния кръг и към топло-

източник.

Системата се предлага в два

модела (800 или 1.000 литра).

Соларният буферен резервоар

има разделителна пластина за

горна и долна температурна зона, изводи за подвързване

на отоплителния кръг, изводи за подвързване на кръга за

БГВ, основни връзки за подвързване на "Regucor WHS",

8 стандартни връзки G1/2 за бойлер или допълнителни бу-

фери, монтажни планки за монтаж на помпените групи и

100 mm изолация.

Соларна група:
Соларната група на енергийния център

"Regucor WHS" е изградена на базата на

помпената група на Oventrop "Regusol L-

130" (DN20) и включва още:

•предпазна група;

•помпа: Wilo TEC ST 15/1-7 PWM;

•Контролер: "Regtronic RS-B".

Станция за прясна вода
Вградената станция за прясна вода е

на базата на "Regumaq XH":

•в допълнение с циркулационна помпа;

•с дебит от 10 до 25 l/min.

Отоплителен кръг
Групата за връзка към отоплителен кръг

е на базата на станцията на Oventrop

"Regumat M3-130" DN 20 с помпа: Wilo

Stratos PICO 15/1-6

За енергийния център "Regucor WHS"

Oventrop предлага и

Енергоспестяваща централа на Oventrop „Regucor

WHS„ за отопление и подгряване на питейна вода -

за по-добра енергийна ефективност

Енергоспестяваща централа на Oventrop „Regucor

WHS„ за отопление и подгряване на питейна вода -

за по-добра енергийна ефективност

Аксесоари:
•разширяващ комплект за рециркула-

ция на топла вода

(без помпа или с Wilo-Star-Z NOVA)

•разширяващ комплект за втори отоп-

лителен кръг

Мултифункционалният системен регула-

тор "Regtronic RS-B" осигурява оптимал-

но оползотворяване на соларната енергия и зареждане на

отоплителните кръгове според моментната нужда и окол-

ните условия. Големият брой входове и изходи дават въз-

можност за оптимален системен мениджмънт и за ин-

тегриране на различни компоненти  на инсталацията. По-

ради тази причина, чрез свързване на системата за кон-

трол и управление на сгради на Oventrop "DynaTemp ST" е

възможна модерна визуализация и наблюдение на инста-

лацията.

Предимства:
•комбинирана модулна конструкция с изо-

лация;

•изключително лесно подвързване и асем-

блиране, благодарение на вътрешното раз-

пределение на тръбите;

•bus- контролер с допълнителни входове/

изходи;

•може да се надгражда;

•и трите кръга са свързани към устройството за разслоя-

ване на енергийния резервоар. По този на-

чин възниква стабилно температурно раз-

слоение (важно при циркулационен режим

на работа с питейна вода);

•връзките към арматурните групи са в дол-

ната част на резервоара, по този начин

се намаляват топлинните загуби;

•висока енергийна ефективност;

•изцяло изолирани арматурни групи по EnEV.

По време на Международен Технически Панаир - Пловдив,

ще Ви очакваме в Палата 10, щанд К4! Заповядайте!

Представителство в България:

София 1172, бул. д-р. Г. М. Димитров 58

тел.: +359 2 961 57 10, факс: +359 2 962 44 65
www.oventrop.bg, mail@oventrop.bg

Централа в Германия:

Oventrop GmbH & Co.KG, Paul-Oventrop-Strasse 1, D-59939 Olsberg

Telefon +44 29 62 82-0, Telefax +49 29 62 82 400

www.oventrop.de, mail@oventrop.de
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Ролята на инженер-проектанта е

водеща при създаването и реализи-

рането на всеки етап от строител-

но-инвестиционния процес – ВиК,

електро, ОВК инсталациите и т. н.,

които пряко влияят върху енергоем-

костта на сградните инсталации,

енергийната ефективност на сгра-

дата и разходите й за поддръжка.

Изискванията към действащите

инженер-проектанти се основават

на Закона за камарите на архитек-

тите и инженерите в инвестицион-

ното проектиране (ЗКАИИП) в съот-

ветната професионална област,

както и устава на Камарата на ин-

женерите в инвестиционното проек-

тиране (КИИП). За получаването на

проектантска правоспособност от

инженерите се изисква диплом за

завършена инженерна магистърска

или бакалавърска степен, определен

професионален опит в проектантс-

ко бюро или в работеща в съответ-

ната област фирма, както и позна-

ване в детайли на етапите на инве-

стиционното проектиране. Работа-

та на инженер-проектанта по ОВК

се определя от квалификационните

характеристики на секцията „Ото-

плителна, вентилационна, климатич-

на и хладилна техника, топло- и га-

зоснабдяване“ към КИИП. Действа-

ОВК проектантът има
водеща роля за енергийната
ефективност на сградите

доц. инж. Ивайло Банов, председател
на секция „Отоплителна, вентилационна,
климатична и хладилна техника, топло- и

газоснабдяване“ в КИИП и преподавател по
"Климатизация на въздуха" в ТУ- София

щи проектанти в тази област са

най-вече завършилите Топлотехника

в ТУ –София, ТУ - Варна или Универ-

ситета по хранителни технологии

(УХТ) в Пловдив.

Същинската проектантска рабо-

та се състои в изграждането на

съвременни енергийноефективни ОВК

инсталации, както и прилагането на

ВЕИ системи, твърди инж. Банов.

Според нормите на Камарата,

инженерите с магистърска степен,

които имат двугодишен стаж в про-

ектантско бюро или определен опит

в тази сфера, придобиват пълна про-

ектантска правоспособност (ППП),

за разлика от бакалаврите, които

могат да имат ограничена правоспо-

собност.

Особености в работата
на ОВК проектанта
Всеки инженер-проектант трябва

да познава работата на колегите си

и освен това да познава цялостния

инвестиционен процес, категоричен

е инж. Банов. „Той трябва да е ин-

формиран за експлоатацията на ин-

сталацията, която проектира и ус-

ловията, в които ще се прилага“. Ин-

вестиционният процес, който включ-

ва проектиране и последващ автор-

ски надзор при изграждането на са-

мата инсталация, непрекъснато се

съгласува, твърди специалистът.

„Често се налагат конструктивни

или други промени, които биха могли

коренно да променят първоначални-

те изчисления“.

Желанието на инвеститора е друг

съществен фактор за промени в про-

ектирането, уточнява инж. Банов.

Заданието, което инвеститорът или

упълномощена от него консултантс-

ка фирма прави, е задължителен еле-

мент от инвестиционното проекти-

ране. Често пъти инвеститорът

може да направи последващи проме-

ни, наложени от желанието да нама-

ли инвестицията в дадени инстала-

ции и съоръжения.

Възникват и творчески спорове

между архитекти и ОВК проектан-

ти в процеса на проектиране, при-

знава инж. Банов. Те са предизвика-

ни от желанието на едните да създа-

ват сгради с красива архитектура,

с големи остъклени или окачени фа-

сади, което често води до по-висо-

ка енергоемкост на сградата. Зато-

ОВК проектантът има
водеща роля за енергийната
ефективност на сградите
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ва се налага да правим взаимни ком-

промиси в името на по-добрата енер-

гийна ефективност, допълва инж.

Банов.

Енергийна ефективност
и ОВК инсталации
Всеизвестно е, че фасадата е из-

ключително важен елемент за енер-

гийната ефективност на сградата,

обяснява инж. Банов. „Изборът на по-

дебел слой топлоизолация е подходящ

само за зимния период, защото с

поставянето на топлоизолация

отвън на фасадата спираме потока

слънчева радиация. По този начин се

губи акумулационната способност на

стените, намалява се моментният

енергиен товар и се удължава ото-

плителния период. Това означава, че

отоплителната инсталация се нала-

га да работи по-дълъг период от

време. Не случайно се прави енерги-

ен одит на сградите, където се из-

следват годишните енергийни раз-

ходи за отопление, вентилация и

климатизация, допълва той.

Съществен фактор за климатиза-

цията на една сграда е изборът на

дограма, защото в повечето жилищ-

ни сгради тя херметически затваря

помещението. Липсата на въздухооб-

мен и натрупаната влага в помеще-

нията предизвиква конденз по външни-

те стени и прозорци, колони и топ-

линните мостове на сградната кон-

струкция.

Затова, когато говорим за клима-

тична инсталация, задължителен

елемент е подаването на пресен

въздух, който е обработен в зависи-

мост от сезона - охладен или овлаж-

нен, обобщава инж. Банов.

За постигане на оптимална енер-

гийна ефективност в сградите от

съществено значение е изборът на

ОВК инсталации, тяхното зониране

и разположение. Това усложнява ра-

ботата на топлотехника-проек-

тант, категоричен е специа-

листът. На практика изборът на

климатик например, се свързва пре-

димно с квадратурата на помеще-

нието, като не се вземат предвид

географското разположение на мя-

стото, където ще се прилага, как-

то и ориентацията на сградата

спрямо слънцето, обяснява инж.

Банов. „Ролята на инженер-проек-

танта е да вземе правилното реше-

ние за климатизация на помещени-

ята в дадена сграда“.

Съвременни решение
за климатизация
Климатичните инсталации се раз-

делят на два типа - промишлени и

комфортни.

За промишлените инсталации во-

дещ е технологичният процес, който

определя параметрите на микрокли-

мат в помещенията. Инж. Банов по-

сочва като пример текстилно пред-

приятие, където е необходимо да се

поддържа висока относителна влаж-

ност на въздуха – от 60 до 80%, не-

зависимо от това, че нормалната

наситеност на влага за човека е около

50%. В тези случаи най-често се раз-

работват овлажителни или вентила-

ционни инсталации, обясни той.

При комфортния тип климатиза-

ция, прилагана в жилищни, бизнес и

административни сгради, хотели,

ресторанти и т. н., водещи са пара-

метрите на микроклимата. За тях

определящ фактор е осигуряването

на пресен въздух.

В нашата страна има санитарно-

хигиенни норми и такива за проекти-

ране на ОВК инсталации, където в

зависимост от категорията на поме-

щението и дали се пуши или не, има

съответни норми за количеството

пресен въздух, което трябва да се

достави в помещението за един чо-

век.

Съгласно Наредба 15, определяща

техническите правила и норми на

проектиране на ОВК съоръженията,

за помещения, обитавани от непуша-

чи, необходимият дебит пресен въздух

на човек е 36 m3/h. Ако в помещени-

ето има само пушачи, се изисква 108

m3/h пресен въздух на всеки от тях.

„Това означава три пъти по-голям

дебит на въздуха, повече и по-голямо

климатично оборудване, съответно

повече енергийни разходи. Не случай-

но се изисква да не се пуши в поме-

щенията освен като здравословен

фактор, така и като част от пови-

шаването на енергийната ефектив-

ност. Заслужава да се замислим и

върху този аспект“, съветва специ-

алистът.

Комфортни инсталации
За комфортна климатизация се

използват въздушни или водо-въздуш-

ни инсталации. Въздушните инстала-

ции са най-ефективният начин за

икономия на енергия, твърди доц.

Банов. В тях се обработва пресен и

рециркулационен въздух (обработен

въздух от помещенията), като през

летния период той е с по-ниска тем-

пература и по-сух с цел да се поема

топлинният товар и влагата в поме-

щенията. През зимата обработени-

ят въздух е с по-висока температу-

ра и отново с по-ниско влагосъдържа-

ние. Според преподавателя по кли-

матизация на въздуха, всеки човек

отделя 100 г влага на час, което

отнесено към една сграда с 5 000 души

обитатели в нея, се получава сериоз-

но количество, което трябва да се

поеме от съответната инсталация.

Приложението на такъв тип

въздушни инсталации е в големите

административни сгради, киносалони,

спортни зали, атриуми (отворени

пространства) на молове и т. н. Към

тях често се прилагат и вентилатор-

ни конвектори или въздушни завеси,

които да прекъснат студения поток

въздух, който идва от външните

стени, витрини или отваряеми площи.

Водо-въздушните инсталации по-

емат необходимия дебит външен

въздух посредством отделен клима-

тичен блок (инсталация) и след това

той се подава в помещението. Енер-

гийният товар в помещението се

поема от вентилаторни конвектори

(в окачен таван, високостенни, стен-

ни, подови, вградени в подовата кон-

струкция и т. н.). Вентилаторните

конвектори се състоят от топлооб-

менник, вентилатор и филтър, регу-

лираща и спирателна арматура.

При водо-въздушния тип топлооб-

менници се подава гореща вода през

зимата и студена през лятото. В

този случай се изграждат двутръбни

системи, при които всички конвекто-

ри работят в един режим – на загря-

ване или охлаждане. Съществуват и

конвектори с два топлообменника –

един за топла и един за студена вода.

В този случай се изграждат четирит-

ръбни системи, които позволяват

поддържането на различна темпера-

тура в помещенията. Те се внедряват

в по-луксозни офисни или бизнессгра-

ди, хотели и т. н. В този случай може

да се контролира индивидуално тем-

пературата във всяко отделно поме-

щение.
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Съвременните климатични систе-

ми използват хладилен агент вмес-

то вода, което позволява свързване-

то на няколко вътрешни тела с едно

или група външни тела. Това са си-

стеми с директно изпарение и кон-

дензация на хладилния агент, позна-

ти повече с търговските си означе-

ния VRV/VRF, КХ-2 и др. Във вътреш-

ното тяло се осъществява изпаре-

нието на хладилния агент, а във

външното – кондензацията. Когато

работи в термопомпен режим (на

отопление), вътрешното тяло играе

ролята на кондензатор, а външното

– на изпарител.

При въздушна климатична инста-

лация, обслужваща множество поме-

щения, едно от тях играе ролята на

представително и по него се управ-

ляват всички останали, обясни инж.

Банов. „В този случай може да се

контролира единствено дебитът на

въздуха. Докато с водо-въздушни и

хладилен агент-въздушни системи

може да се контролират индивидуал-

но параметрите на микроклимата във

всяко помещение“.

Етапи на
проектиране
Проектирането на всяка една ин-

сталация зависи от параметрите на

микроклимата в дадено помещение

или сграда, дадени в споменатата

вече Наредба 15. Започва се с обща

информация за това къде се намира

населеното място, където ще се

прилага проектът, защото всяка

географска ширина има свои външни

климатични данни. Вторият елемент

от ОВК проекта е определяне на

параметрите вътре в помещението

– температура, влажност, скорост

на въздуха и др., които определят

санитарно-хигиенните норми за вся-

ко едно затворено пространство.

Следват изчисления на летния и зи-

мен топлинен товар за помещение-

то, след което се конкретизира

типът инсталация – еднозонова

въздушна, многозонова с вентилато-

ри и конвектори, промишлена овлаж-

нителна или изсушителна инстала-

ция и т. н. Това са познати схеми за

всеки инженер-топлотехник, на база

на които се изчисляват различните

видове устройства за климатизация

– калорифери, въздухоохладители,

оросителни камери и т. н.

Няма разлика в методиката за

тези изчисления между комфортна-

та и промишлената климатизация с

тази разлика, че определен вид топ-

лообменник работи при различни

условия, обясни инж. Банов. След

избора на въздухообработващата

централа и всички съоръжения, ос-

тава аеродинамичното оразмерява-

не, т. е. проектиране на въздухово-

дите. То включва изчисляване на: се-

ченията на въздуховодите, места-

та, където трябва да преминат и

аеродинамичните съпротивления, на

база на които се избират вентила-

торите. За захранването на топло-

обменниците с топлоносител/сту-

доносител се изчисляват съответ-

но хидравличните съпротивления на

тръбната мрежа, въз основа на

които се избира циркулационната

помпа.

„Изборът на въздуховоди е иденти-

чен при промишлено предприятие или

административна сграда, като раз-

ликата се явява схемата на въздухо-

обработващата централа и ако има

някои специфични изисквания при

топловлажностната обработка на

въздуха“, уточнява доц. Банов.

След изчисляване на товарите и

построяването на процесите за об-

работка на въздуха се прави избор

на въздухообработваща централа. В

този момент се конкретизира и

типът вентилатор, топлообменник

и т. н. Именно тук е конкуренцията

на фирмите-производители на топ-

лообменници, вентилатори и т. н.

„Водещи съображения при избор на

производител са опитът на проек-

танта и доказали се в практиката,

проверени съоръжения“, допълва

той.

Методите за изчисление на топ-

линните товари са описани в споме-

ната вече Наредба 15, чиято после-

дна промяна е от 2005 г. и се смята

за основен и задължителен наръчник

на всеки инженер-проектант ОВК. В

нея са синхронизирани начините за

изчисляване на топлинните загуби с

европейските методики, най-вече

при определянето на топлинните мо-

стове, топлинните загуби през деня

и т. н. Другите нормативи, използ-

вани при проектирането, са Наред-

ба 7 - за енергийна ефективност,

топлосъхранение и икономия на енер-

гия в сгради, Наредба 4 – за обхвата

и съдържанието на инвестиционни-

те проекти, както и допълнителни

методични указания.

Опит и знания
По думите на инж. Банов, който е

действащ преподавател по „Клима-

тизация на въздуха“ в ТУ –София,

проектирането се учи цял живот.

„Постоянно излизат нови продукти,

изискващи нови методики и техники

за изчисляване и проектиране. И ако

си останем със старите познания и

типови изчисления, означава да не сме

в крак с времето“. В настоящата

специалност „Топлотехника“ се изу-

чават основите на проектирането на

ОВК инсталациите, топлотехничес-

ките системи в промишлеността,

както и технологиите, свързани с

потреблението на енергия, обоснова-

ва се той. Завършващите бакалавъ-

рска степен инженери от тази спе-

циалност са запознати с начините за

изграждане и приложение на топло-

техническите инсталации, докато

тези с магистърска степен имат

познания и опит в конструирането и

проектирането на инсталации.

Според доц. Банов, дипломната

работа е първото доказателство за

способността на инженерите да

проектират. Всяка година негови

дипломанти са поне 12-15 студенти

от тази специалност, а ОВК проек-

тите им са достойни за реализация,

с гордост съобщава той. Предпос-

тавка за добрата подготовка на

студентите е и оборудваната с раз-

лични климатични инсталации лабо-

ратория „Системи за поддържане

параметрите на микроклимата в

сгради“, която е по инициатива на

доц. Банов. Тя оборудвана с помощта

на водещи производители и достав-

чици на ОВК системи у нас – Тангра,

Овентроп, Грундфосс, Техем, LG

Electronics и др.

„Топлотехниката е една от жела-

ните специалности за кандидат-ин-

женерите“, твърди инж. Ивайло Ба-

нов. „И повечето от тях са наслед-

ствени топлотехници“. По неговите

думи, тази специалност има сериоз-

на история сред инженерните науки.

Създадена през 1946 г., с основаване-

то на първото висше учебно заведе-

ние - Политехниката, от което впос-

ледствие се създават техническите

университети в България.
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Висококачествените шведски
топлообменници SWEP от Софклима БГ
Висококачествените шведски
топлообменници SWEP от Софклима БГ

За SWEP
SWEP е динамично развиваща се меж-

дународна компания в областта на про-

изводство на споени топлообменници

за отоплението, хладилната техника,

охлаждане и загряване на специални

флуиди. Десетилетия на упорит труд,

компетентност и професионализъм на

SWEP доведоха до разработката на

най-ефективните в света продукти.

Световен лидер в областта си, ком-

панията усъвършенства до неузнава-

емост своите продукти, така че да

включват най-модерните технологии.

Днес SWEP достига навсякъде до

клиентите си с представителства в

повече от 50 страни и собствени тър-

говци в над 20 страни. Високоефектив-

ните споени топлообменници се про-

извеждат в Швейцария, Швеция, САЩ,

Малайзия, Словакия и Китай. Компани-

ята е част от международната кор-

порация Доувър.

Виждания
Наше задължение е да сме сигурни,

че всички клиенти на SWEP, са довол-

ни от избора си. А също и от факта,

че знаейки че избират нас, това им

гарантира не само по-добри продук-

ти, но и пълно обслужване във време-

то. Това означава, че са избрали ком-

пания, която се отнася честно и про-

фесионално към своите клиенти. Ком-

пания, която е наясно със своите от-

говорности, и чиито работници се

гордеят с работата си. Основната

Фирма Софклима БГ е официален представител за България на
шведския лидер в производството на споени топлообменници SWEP.

цел на компанията SWEP е постоян-

но да предлага на своите клиенти про-

дукти с отлично качество на най доб-

рата цена. Благодарение на тази си

политика SWEP е предпочитан парт-

ньор от много фирми в сферата на

климатичната техника. Много от во-

дещите производители на хладилно

оборудване влагат топлообменници

SWEP в своите термопомпи и чилъ-

ри.

Качеството е наша философия
Нашата философия винаги е била:

Никога не прави компромис с качес-

твото! Това е нещото, което ни да-

ва конкурентно предимство. Ние сме

убедени, че винаги ще има разлика

между SWEP BPHE и другите топло-

обменници. Качеството може да бъ-

де видяно навсякъде, където има на-

ши продукти. Чрез тях, и чрез наше-

то обслужване, вие ще се убедите,

че сте направили правилен избор.

Топлообменниците SWEP предлагат

широка гама от модели и размери на

пластини и намират приложения във

всяка една област: в хладилната тех-

ника, отоплителните инсталации, про-

мишлеността и индустрията:

•хладилна техника - чилъри и термо-

помпи, хладилни камери и хладилни вит-

рини, абсорбционни чилъри, економай-

зери, системи за директно охлаждане,

въздушни изсушители;

•отоплителни инсталации - за дирек-

тно отопление от котел, отопление

с пара, загряване на топла вода за би-

тови нужди, абонатни станции за

отопление и топла вода, загряване на

топла вода от слънчеви колектори и

др.;

•индустриални и промишлени инста-

лации - системи за когенерация, сис-

теми за 3G генерация, охлаждане на

масла, подгряване и/или охлаждане на

горива, генератори на прясна вода от

морска вода, дейонизиране и демине-

рализиране на вода, оползотворяване

на отпадна енергия от производства,

охлаждане и загряване на киселини, ос-

нови, хранително-вкусова промишле-

ност (пюрета, мляко) и др.

За Софклима БГ
Софклима БГ се занимава с изграждане

на отоплителни, вентилационни и клима-

тични инсталации, консултиране, проекти-

ране, като приоритет е клиента и индиви-

дуален подход към конкретната ситуация.

Основна цел на екипа е да измести съще-

ствуващата днес практика, налагайки на

пазара нови енергоспестяващи системи,

ориентирани към променливите пазарни

условия.

Фирмата е представител за България на

фирмите: SWEP (споени пластинчати топ-

лообменници),  MIATECH (овлажнителни си-

стеми), и дистрибутор на японските ли-

дери в климатизацията: DAIKIN, FUJITSU

GENERAL, TOSHIBA, MITSUBISHI.
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Системите за
климатизация с водоохлаждащ
агрегат
Принципно, системите за климати-

зация с водоохлаждащ агрегат се

състоят от два кръга външен и

вътрешен. Във външния кръг циркули-

ра хладилният агент, най-често фре-

он. Вътрешният кръг се формира от

отоплителната и/или климатичната

инсталация, в която обикновено цир-

кулира вода или разтвор на вода с

Системи за климатизация
с водоохлаждащ агрегат
Същност и особености на системите, видове агрегати

Системи за климатизация
с водоохлаждащ агрегат

Водоохлаждащите агрегати са хладилни машини, конструк-

тивно състоящи се от два топлообменника, изпълняващи

ролята на изпарител и кондензатор, компресор и дросели-

ращ вентил, между които циркулира работно тяло. Като ра-

ботно тяло обикновено се използва хладилен агент, който

в процеса на работа променя агрегатното си състояние.

пропилен гликол.

В системите за отопление, вен-

тилация и климатизация, водоохлаж-

дащите агрегати се използват за

отопление и охлаждане при работа

на агрегата в термопомпен режим

или за работа само в режим на ох-

лаждане. Като топло- или студоно-

сител в инсталациите се използва

загрята или съответно охладена

вода. Едни от най-често използвани-

те и разпространени видове водоох-

лаждащи агрегати са агрегатите

въздух-вода и вода-вода.

В процеса на работа като източ-

ник на енергия водоохлаждащите

агрегати използват около 70% без-

платна природна енергия и само око-

ло 30% електрическа енергия (фиг.1).

Най-разпространени са
компресорните водоохлаждащи
агрегати
Водоохлаждащите агрегати се

класифицират по различни признаци.

Например, според принципа на дей-

ствие те се подразделят на компре-

сорни, сорбционни и комбинирани

компресорно-сорбционни. В практи-

ката към момента най-разпростра-

нени са компресорните. Друг изпол-

зван критерий за класификация е в за-

висимост от вида на енергийния
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Фиг. 1. Фиг. 2.

Фиг. 3.

източник. От различните видове спрямо този критерий

основно се използват водоохлаждащите агрегати вода-

въздух и вода-вода. В зависимост от предназначението

на консуматора агрегатите могат да се разделят на

няколко типа – за охлаждане; за отопление и охлаждане;

за отопление, охлаждане и топла вода за битово горе-

що водоснабдяване (БГВ). При работа на агрегата в тер-

мопомпен режим, според това дали в топлообменника,

приемащ топлина циркулира едно и също работно тяло,

или се използва вода, която се връща във водоизточни-

ка, термопомпените системи могат да се разделят на

отворени и затворени.

Принципът им на работа се базира на цикъла
на Карно
Основно водоохлаждащите агрегати използват цикъла

на Карно. На фиг. 2 е показана принципна схема на иде-

ална топлинна машина, работеща в даден температу-

рен интервал. Процесът протича между тяло с висока

и тяло с ниска температура с помощта на работно тяло

(газ). Протичането на четирите етапа на процеса е по

посока на часовниковата стрелка: 1-2 разширение на газа

с внасяне на топлина (изотерма), 2-3 адиабатно разши-

рение на газа (без топлообмен с околната среда), 3-4

сгъстяване на газа с отвеждане на топлина (изотерма)

и 4-1 сгъстяване на газа (адиабата). Тъй като при иде-

алния процес няма загуба на топлина или работа, мак-

симално възможната ефективност се изразява с отно-

шението на полезната работа, реализирана от термо-

динамичния цикъл, към внесената топлинна енергия или

W/QH , познато като термичен коефициент на полезно

действие.

На фиг. 3 е показана принципна схема на идеален про-

цес в термопомпен режим, който е обратен на процеса

на топлинната машина. Посоката на процеса в T-S диаг-

рамата е обратна на часовниковата стрелка.

Особености при проектиране на системите
След предоставено задание от страна на Възложи-

теля за отопление или климатизация с водоохлаждащ

агрегат следва да се направят редица проучвания и за-

питвания. Необходимо е да се определи сградата, за

която ще се използва агрегата при какви режими ще

се експлоатира, т. е. само охлаждане или отопление и

охлаждане. Добре е да се има предвид, че при необхо-

димост от голямо количество топла вода за БГВ, се
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допуска използване на водоохлажда-

щия агрегат, но само в летен ре-

жим. Необходимо е да се определи

видът на агрегата, дали да бъде

вода-въздух или вода-вода, в зависи-

мост от спецификата на терена и

съответно от особеностите на

сградата, както и наличието на до-

статъчно електрическа мощност

за захранване на съоръжението.

Също така е необходимо да се про-

учат възможностите за монтаж -

на покрива, на терена или в сграда-

та; спецификата на вътрешната

инсталация; температури на топ-

лоносител и студоносител; тип на

вътрешните отоплителни тела

(основно вентилаторни конвекто-

ри); наличието на общообменна вен-

тилация и др.

Водоохлаждащите агрегати
вода-въздух

се монтират предимно на покрива на

сградата или на терена. Ако в бли-

зост има други сгради, следва да се

обезпечи шумът, който се генерира

от агрегата.

Обикновено водоохлаждащите аг-

регати, работещи само в режим на

охлаждане, се използват предимно в

сгради със сезонно използване като

например хотели по морето, които се

използват само през топлите месеци

в годината. Обикновено агрегатът

освен за климатизация на хотела се

използва и за производство на топла

вода за БГВ, като допълнително се

предвижда възможност за рекуперация

на топлина (heat-recovery). Рекупера-

цията на топлина се реализира с по-

мощта на допълнителен топлообмен-

ник, който използва отпадната топ-

лина от кондензатора на агрегата.

Вътрешната инсталация най-чес-

то е водно-конвективна, двутръбна

с принудителна циркулация. Вътреш-

ните тела обикновено са вентила-

торни конвектори. Възможно е да се

предвиди и охлаждане на въздуха,

използван за вентилация на обще-

ствените части като ресторанти,

фоайета и др.

Друг възможен вариант е използ-

ването на агрегатите за климати-

зация на административни сгради,

търговски центрове, хотели за це-

логодишно ползване и др. В тези

сгради водоохлаждащите агрегати

обикновено работят както в режим

на охлаждане, така и на отопление,

предимно през преходните сезони

(пролет и есен). В този случай вече

се говори за термопомпено съоръже-

ние. Добре е да се има предвид, че в

режим отопление агрегатите обик-

новено работят до -5 оС външна тем-

пература. При използването им в

отоплителен режим при външни тем-

ператури през зимата по-ниски от

-5 оС, следва да се предвиди допъл-

нителен енергиен източник за ото-

пление. Това може да бъде котел или

захранване от ТЕЦ.

При реализация на инсталацията

с термопомпени агрегати вътреш-

ната инсталация е двутръбна или че-

тиритръбна, а най-често използва-

ните вътрешни тела и тук са вен-

тилаторните конвектори. С водоох-

лаждащия агрегат се осигурява пре-

димно охлаждане на въздуха за вен-

тилация през топлите месеци, а през

студените за отопление се използ-

ва котел или ТЕЦ.

От особена важност е предвижда-

нето на система против замръзване.

Това се осигурява чрез допълнителен

топлообменник, който се монтира

вътре в сградата. От едната му

страна преминава топлоносителят –

смес от вода и пропилен гликол, а от

другата - само вода.

Водоохлаждащи агрегати
вода-вода
При водоохлаждащите агрегати

вода-вода е добре да се има предвид,

че ако системата е отворена, т. е.

със сондаж и подпочвени води, преди

всичко е необходимо да се определи

разполагаемият дебит на водата,

необходим за агрегата и нейната

температура. При температура на

подпочвените води под +10 оС, този

вид агрегати се счита за неподхо-

дящо решение. Агрегатите се мон-

тират в отделно техническо поме-

щение. Подходящи се за използване

до -10 оС външна температура.

При реализацията на вътрешната

инсталация се използват същите

принципи като при агрегатите вода-

въздух.

Най-често този вид агрегати се

предпочитат, когато теренът върху

който ще се строи сградата е с ви-

соко ниво на подпочвените води. За

да се обезпечи работата на водоох-

лаждащия агрегат вода-вода, следва

да се направи хидрогеоложки доклад

с данни за подпочвените води на

терена като дебит и температура.

След което може да се пристъпи към

избор на съоръжение и изготвяне на

проектната документация.
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Пречиствателни станции Anaerobix
Пречиствателните станции Anaerobix на фирма GRAF са пред-

назначени за пречистване на битови отпадни води от къщи, ви-
ли, малки хотели, къмпинги и малки населени места, които не са

свързани към местна канализационна система.

Принцип на действие

Големият обем на резервоара осигурява бързо успокояване на
постъпващите в не-

го отпадъчни води. По

този начин твърдите
вещества, съдържа-

щи се в мръсните во-
ди, се утаяват, а по-

леките частици се

задържат на повърх-
ността. След това

водата преминава
през биофилтър, който осигурява голяма повърхност и подходящи

условия за развитие и размножаване на бактериите, хранещи се

от съставките на мръсната вода, което води до нейното пре-
чистване.

Предимства на Anaerobix
•системата работи изцяло без електричество;
•голям обем за съхранение на утайките;

ПИ Трейд е официален представител за българския пазар на GRAF, Германия -

лидер в сферата на пречистване на отпадъчни води.

•позволява изхвърлянето на тоалетната хартия в тоалетна-
та чиния;

•високотехнологичен метод на производство на резервоара -
изработен от усилен полипропилен (дурален);

•телескопична шахта с ПП капак за пешеходци (до 150 кг) - въз-
можност за много лесно изравняване на капака до нивото на
терена;

•високоякостният оребрен корпус позволява монтирането на
станциите без допълнително укрепване (бетониране);

•минимална поддръжка - почистване веднъж годишно;
•без допълнителни консумативи;
•без миризми;

•бърза и лесна инсталация;
•лесен достъп за ревизиране;
•не се влияе от периодите на отсъствие (отпуски и ваканции);
•възможност за работа при неравномерен приток (пикове и спа-
дове);

•компактни размери и малко тегло;
•отговаря на българските и европейски стандарти;
•конкурентни цени;

•складова наличност.

Системи за дъждовна вода
Системите за събиране и ползване на дъждовна вода на GRAF,

са решението, с което можете да намалите консумацията на пи-
тейна вода с минимум 50% за домакинствата и с около 85 % за
промишлеността.

Ценната питейна вода е твърде скъпа за миене на тоалетни
и за напояване на градини, затова събирането на дъждовна вода
е не само разумно, но и икономическо и екологично решение.

Огромният разход на питейна вода е причината непрекъснато

да се търсят нови методи и средства, чрез които промишленост-
та и домакинствата да оптимизират потреблението си на вода.
Част от тях са събирането на дъждовни води и третирането на

отпадъчните води. Дъждовната вода може да бъде събирана и съх-
ранявана в резервоари и пречиствана чрез филтри, така че да е
годна за по-нататъшно използване в домакинствата.

Цената на водата в България е по-ниска в сравнение с оста-

налите европейски страни, но това скоро ще се промени. Инвес-
тицията днес ще Ви се изплати чрез значително намаляване на
разходите в бъдеще.

Системите се произвеждат при спазване на високи стандар-

ти за качество чрез прилагане на 50 годишният опит на GRAF
Германия.  Всеки ден клиентите на GRAF по целия свят спестя-
ват около 100 милиона литра питейна вода.

Благодарение на модерните технологии и напълно оборудвани-

те системи, ще посрещнете всички нужди от гледна точка на
удобство и надеждност.

ПИ Трейд предлага най-ефективните
пречиствателни станции и системи
за дъждовни води
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Сред най-широко разпространени-

те и използвани в практиката са

механичните филтри
Това са предимно мрежести фил-

три, използвани за филтриране и задъ-

ржане на механични примеси и едри

абразивни частици. Мрежестите

филтри са едни от най-елементарни-

те по конструкция, но и сред най-

надеждните устройства при оборуд-

ването за водоподготовка. Използва-

нето им осигурява безаварийна рабо-

та на системи, при които присъстви-

ето на механични примеси във вода-

та може да предизвика сериозни ек-

сплоатационни проблеми.

Основни елементи на мрежестите

филтри се явяват корпусът и поста-

вената в него филтрираща мрежа.

Подходящи са както за грубо, така и

за фино пречистване. В зависимост

от възможността им за почистване,

те обикновено се подразделят на

самопочистващи се, промивни и не-

промивни филтри. От своя страна,

мрежестите промивни филтри могат

Филтри за питейна вода

Мрежести, патронни, пясъчни и йонообменни филтри и системи
за обратна осмоза

Доставяната по водоснабдителната система вода, макар и

предварително обработена и пречистена в пречиствателни-

те станции, може да съдържа твърди частици, които да до-

ведат до повреди и корозия на отделни елементи на водопро-

водните инсталации. За да се избегне подобна ситуация, се

препоръчва на входа на водопроводната система да се пред-

види поставянето на предпазни филтри. В момента се пред-

лагат разнообразни по конструкция и предназначение филт-

ри, подходящи за очистване на чешмяната вода в жилища,

офиси, административни сгради, промишлени предприятия.

Филтри за питейна вода
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да бъдат с ръчен или автоматичен

режим на промиване. Автоматична-

та промивка се извършва по сигнал

от таймер, по разликата в налягани-

ята, или по друг лимитиращ фактор

с помощта на различни устройства.

По начина си на присъединяване към

тръбопровода обикновено се подраз-

делят на филтри с присъединяване на

резба и такива с фланцово присъеди-

няване. Основни характеристики на

тези филтри се явяват присъедини-

телните им размери и размерите на

мрежата. Сред най-елементарните

конструкции мрежести филтри са

филтрите с мрежест цилиндър с

права или Y–образна форма.

Във водоснабдителните системи

мрежестите филтри се използват

предимно за защита на водомери,

разходомери, кранове и клапани, на

битовите санитарни уреди, от за-

пушване или повреждане следствие

от наличието на едри твърди части-

ци. Обикновено специалистите пре-

поръчват използването на филтри с

корпуси, изработени от пластмаса

или медни сплави. По отношение на

филтърната мрежа е желателно тя

да бъде с по-малки отвори, но при

избора е добре да се вземат предвид

източникът на водоснабдяване, мес-

тните особености, изискванията към

качеството на водата.

Мрежестите филтри се явяват

важен елемент и в станциите за

подготовка на водата.

Мрежести самопочистващи се
филтри
При мрежестите самопочистващи

се филтри, наличието на дренажен

кран позволява самопочистване на

филтърния елемент от натрупаните

в него замърсявания. Почистването

е посредством изтичащия през кра-

на воден поток. Обикновено при тези

филтри мрежестият елемент е от

неръждаема стомана и по-рядко от

полиамид. Производителите предла-

гат различни конструкции самопочи-

стващи се филтри като филтри с

права или обратна промивка, утаи-

телна камера, напомняне за остава-

щото време до следващото промива-
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не, един или два манометъра; за сту-

дена или топла вода и дори за агре-

сивни среди. Наименованието само-

пречистващи се дължи на факта, че

за всички модели може да се поръча

блок за автоматично промиване –

програмируем таймер, управляващ

периодично отварящ се дренажен

клапан.

При филтрите с обратна промив-

ка при отваряне на дренажния клапан

въртящите се водни струи промиват

мрежата на филтъра от различни

страни. Изходната вода за промива-

не на основната мрежа се пречиства

с помощта на специален филтриращ

елемент, като в същото време пода-

ването на филтрирана вода в систе-

мата не се прекратява. Промивката

може да бъде осъществена както

ръчно, така и автоматично.

Тези филтри може да се използват

и като филтри за предварителна

очистка за повишаване капацитета

(или намаляване честотата на про-

миване и обслужване) на всички по-

ставени след него филтри за фина или

химична очистка и като първичен

филтър на входа на сградата.

Разновидност на механичните

филтри се явяват магнитните ме-

ханични филтри. При тях във филтъ-

ра е поставен магнит. Те са подхо-

дящи за тръбопроводи от черни ме-

тали, но е добре да се има предвид,

че те не задържат пясък, керамич-

ни частици, пластмасови частици

и т. н.

Касетъчни (патронни) филтри
При тези филтри в качеството на

филтриращ материал се използват

филтриращи касети, една или някол-

ко, поставени в корпус (колба) от

пластмаса или стомана. Обикнове-

но филтрите, използвани за филтри-

ране на студена вода, са с прозра-

чен пластмасов корпус, позволяващ

визуално да се оцени степента на

замърсяване на филтърния матери-

ал. Корпусите на филтрите за горе-

ща вода са от неръждаема стомана

или термоустойчива пластмаса.

Особеност на тези филтри е необ-

ходимостта от периодична смяна на

филтърния материал. В промишлени-

те мултипатронни филтри с голяма

производителност касетите се по-

ставят в няколко реда.

Патронните филтри се използват

предимно за неголеми потоци вода,

при които е необходимо по-фино пре-

чистване, което не може да се по-

стигне с мрежестите филтри. Мо-

гат да се използват и за големи

потоци вода, но това води и до уве-

личаване на габаритните им разме-

ри и на стойността. В зависимост

от използваната филтърна касета

тези филтри могат да се използват

както за механично пречистване –

фино или грубо, така и за отделяне

на хлора от вадата или миризми,

тежки метали, газове, за омекотя-

ване на водата, за обеззаразяване.

Също така чрез промяна на филтъ-

рната касета може да се добавят

допълнителни функции към филтъра.

Добре е да се има предвид, че при из-

ползването им за фина очистка се

препоръчва преди касетъчния

филтър да се постави друг за по-гру-

бо пречистване или самопочистващ

се филтър. Конструктивно касети-

те за механично пречистване биват

мрежести от неръждаема стомана

или пластмаса, от пресована плас-

тмаса, от целулозни нишки и от гоф-

рирано полиестерно платно. Филт-

рите от полиестерно платно се от-

личават с по-висока себестойност,

но условно се приемат за филтри с

многократна употреба, тъй като

след като се замърсят те могат да

бъдат почистени със струя вода или

с 3-5% разтвор на солна киселина,

като по този начин се постига

възстановяването им на 70-90%. При

използването им за отделянето на

хлора от водата, обикновено се из-

ползва филтърна касета от тек-

стилна материя, импрегнирана с

активен въглен. При поставянето на

няколко патронни филтъра последо-

вателно един след друг, системата

може лесно да се пренастройва в

зависимост от различните изисква-

ния,чрез промяна на комбинациите

използвани филтърни касети.

Пясъчни филтри
Подходящи са за очистване на

водата от различни примеси и суспен-

дирани частици. Успешно задържат и

част от органичните примеси, час-

тиците накип и други. Като филтри-

ращ материал се използва различен

вид пясък. Сред най-често използва-

ните е кварцовият, но се използват

също речен, зеолитен, антрацитен и

други. Корпусът на филтъра обикно-

вено е от неръждаема стомана, кое-

то спомага за по-дългия експлоата-

ционен срок.

Регенерацията на пясъчните фил-

три протича периодично чрез обрат-

на промивка на водата: възходящи-

ят поток на водата повдига и раз-

бърква слоя пясък, при което натру-

паните примеси се отнасят от во-

дата. В същото време частиците

пясък се трият една в друга, при

което се почистват. Конструкция-

та на пясъчните филтри позволява

правилно протичане на промиването,

като потокът вода на практика не

изнася самите частици пясък. Обик-
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новено пясъкът може да се използва

няколко години, след което да се

смени изцяло или към стария да се

добави нов. Съвременните модели,

освен филтрация и измиване, предла-

гат и още няколко полезни режима на

работа. Управлението може да е

ръчно или автоматично. Пясъчните

филтри намират широко приложение

и при пречистване на водата за

басейни.

Йонообменни филтри
За промишлени цели се произвеж-

дат йонообменни смоли, способни да

задържат на практика всякакви хими-

чески елементи или техните групи.

При очистването на водата под йо-

нообменна очистка обикновено се

разбира конкретното използване –

отделянето на солите на калция и

магнезия, образуващи накип върху

водонагревателното оборудване и в

системите за горещо водоснабдява-

не и отопление. Това е и причината

този процес да се нарича още омеко-

тяване на водата.

Обикновено йонообменните филт-

ри се използват за обработка на

водата преди водогрейните котли и

бойлери – за предотвратяване обра-

зуването на накип.

Филтри с обратна осмоза
Работата на тези филтри е

свързана с използването на допълни-

телно оборудване, поради което се

използва названието система за об-

ратна осмоза, което е не съвсем

коректно наименование. Системите

за обратна осмоза премахват от

водата органични съединения, теж-

ки метали, а също така бактерии и

вируси. Очистването на водата, се

осъществява чрез преминаването й

през полимерна мембрана, която я

филтрира на ниво молекули. Обикно-

вено системата за обратна осмоза

разделя входящата вода на два по-

тока: пречистена и отпадна вода. В

отпадната вода остават замърсява-

ния, които са се намирали във вода-

та преди процеса на пречистването.

В системата се включват и няколко

филтъра за предварително пречи-

стване на водата, с цел да се защи-

ти мембраната, арматурата и

блокът за управление. Системата

може да включва и автоматично обо-

рудване за периодична дезинфекция

на мембраната.
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Г-н Драганович, бихте ли представили
сферата на дейност на Рьодигер Ваку-
ум пред читателите на сп. ТД Инста-
лации.

Рьодигер Вакуум е най-големият до-
ставчик в световен мащаб на ваку-
умни канализационни системи. Ние
извършваме разработката, изчисле-
нията, произвеждаме технологията,
подпомагаме строителните компа-
нии и крайните потребители. Подпо-
маганите от нас компании, например
в България и други страни в региона,
изграждат системите в съответ-
ствие с нашите препоръки, спазвай-
ки правилата, законите и наредбите.

Какви са основните предимства на
тази технология?

Трябва да разберете, че вакуумните
канализационни системи са алтерна-
тива на гравитационните канализа-
ционни системи. На места, където
може да се използва гравитацията,
където естественият наклон е дос-
татъчен и където напорът на вода-
та е висок, какъвто е случаят в Со-
фия, изобщо няма да стане въпрос за
тази технология. Но тя би представ-
лявала интерес за равнинните насе-

Виждам бъдеще за нашите
вакуумни канализационни
системи в Източна Европа

Срджан Драганович, регионален мениджър
за Югоизточна Европа в Рьодигер Вакуум,
пред сп. ТД Инсталации

Виждам бъдеще за нашите
вакуумни канализационни
системи в Източна Европа

лени места като крайбрежните ку-
рорти и други с проблемна почва. В
тези области вакуумната технология
е много добро решение, тъй като ще
бъде много по-икономично решение.
Тръбите на вакуумната канализация
следват повърхността на терена и
се полагат в тесни и плитки изкопи,
като средната дълбочина на полага-
не в Централна Европа е само 1,0 –
1,2 м, а диаметърът на тръбите е
много малък (90 – 250 мм). Система-
та е лесна за монтаж, използват се
устойчиви HDPE или ПВЦ тръби, като
за изкопните дейности се използват
обикновени или никакви машини. Не са

необходими никакви ревизионни отво-
ри или повдигащи станции. С една
вакуумна станция можем да покрием
област с радиус от около 2,5 км.

От колко време работите в България и
кои са Вашите партньори тук?

Към момента нямаме партньори тук,
но търсим такива. Това е моето
трето посещение в България. Бях тук
преди 2 години в София и Пловдив,
като се опитах да се срещна с някол-
ко отговорни лица и да говоря с про-
ектанти. Миналата година посетих
и изложението Булаква. Преди 2 го-
дини обаче, мисля, че избързахме. След
кратката ми презентация на изложе-
нието миналата година, установих-
ме важни контакти, а тази година
направих презентация за КИИП, и
моето впечатление е, че работата
ни потръгва. От една страна, имам
чувството, че България изостава
малко по отношение на усвояването
на пари от Европейския съюз, които
й се полагат за инфраструктура.
Може би скоростта на усвояване ще
се повиши и това ще бъде добре за
нас.

Какви са последните технологични раз-
работки на компанията?

Компанията се занимава основно с
вакуумни канализационни системи –
това е нашата най-широка сфера на
действие. Работим и в други облас-
ти – вътрешни (санитарни) вакуум-
ни системи, системи за отводнява-

не на кораби, влакове, самолети.
Освен това предлагаме системи за
събиране на радиоактивна вода в
болници, разработваме и системи за
управление на вода. Всички тези при-
ложения се базират на събирането на
отпадни води с вакуумни системи. Да
се върна на въпроса ви, ние постоян-
но подобряваме и разработваме наша-
та технология. Опитът, натрупан
благодарение на реализираните про-
екти (над 500 в световен мащаб), ни
помага да се справяме по-добре и по-
добре. Правим нови разработки, нови
изпитания и се опитваме да се раз-
виваме непрекъснато.
От около 3 години имаме нова 3" ваку-
умна клапа, като през следващата
година ще имаме готов и нов контро-
лер, който в момента е в тестов
период. Така че, както казах, ние не
стоим на едно място, постоянно се
подобряваме нашата технология.

Как оценявате състоянието и развити-
ето на българския пазар?

Мисля, че нещата се променят към
добро. Вече има създадени вакуумни
системи във всички останали стра-
ни в региона. Така че бих казал, че
Източна Европа е интересен пазар за
нас, а България е част от този па-
зар. Така че, аз смятам, че нашите
системи имат бъдеще тук. Разбира
се, има дълъг път на комуникация с
проектанти, местната власт, както
и обществеността. Всъщност разго-
ворите са в две посоки - с всички
бенефициенти, които трябва да въве-
дат системата в населените места
и с властите, от друга, по отноше-
ние на европейските закони и разпо-
редби, касаещи вакуумните системи.
Смятам, че България ще ускори тем-
пото, за да реализира възможно най-
много проекти с европейско финанси-
ране. В същото време обаче за това
са нужни предложения, които са под-
готвени в съответствие с наредби-
те, затова има много работа за
вършене. В тази връзка моят отго-
вор е еднозначен: да, виждам бъдеще
в България.

> èíòåðâþ
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ДЕПЛАН разнообразни ВиК решения,
строителни материали и нови технологии

ДЕПЛАН е утвърден лидер на българ-

ския пазар в областта на търговията с

ВиК, строителни материали и нови тех-

нологии. Създадена през 1994 г. компани-

ята е една от най-бързо развиващите се

в страната. Предпоставка за това е неп-

рекъснатото търсене на нови, по-качес-

твени продукти на конкурентни цени, при-

лагането на съвременни маркетингови

методи за увеличаване на продажбите,

както и постоянното реинвестиране и

разрастване на предлаганата гама про-

дукти. Фирмата е директен представи-

тел на водещи европейски и български

производители.

При нас може да откриете:

•ел. материали - богата гама от кон-

такти, ключове, бутони, релета, прог-

раматори, прекъсвачи, конзоли, звънци,

глим лампи и др.

•машини и оборудване на водещи мар-

ки в областта - режещи , металооб-

работващи , дървообработващи про-

бивни и акумулаторни машини,като

бихте могли да получите подробна ин-

формация за цялата гама машини, ко-

ито се предлагат при нас, както и да

поръчате вече избран от вас артикул

на водещите марки в бранша: MAKITA,

SPARKY, ROTHENBERGER, REMS,

DEWALT и много други.

•ръчни инструменти на водещи про-

изводители като GEDORE, FELO, TONA,

Force, KNIPEX, TOPMASTER и други.

•полипропиленови тръби и полипропи-

ленови фитинги (фасонни части)

PPR, предназначени за вътрешни во-

допроводни инсталации, използвани за

студена и топла вода, централно и по-

дово отопление, за тръбопроводи,

предназначени за други течности и но-

сители с химическа устойчивост.  При

нас може да намерите продуктите на

фирма Инстапласт (Instaplast)-водещ

чешки производител и продуктовата

гама на фирма Филбо - България.

•полиетиленовите тръби (PE-HD) и по-

лиетиленовите фитинги (PE фасонни

части) са изключително подходящи за

изграждането на външни водопровод-

ни инсталации. Големият продуктов

асортимент на полиетиленовите тръ-

би и полиетиленови фитинги от ф20 до

ф630 позволява направата на всякакъв

вид инсталации.

•всичко нужно за изграждане на ваша-

та PVC канализационна инсталация

като: тръби, дъги, колена, тапи, разк-

лонители, кръстачи, ревизии, намали-

тели и други с гарантирано качество

от водещите производители в облас-

та като Капитан Дядо Никола - Габро-

во, Wavin, Kessel, Пайп Индустриал.

•Шахтови капаци от чугун, полимербе-

тон, полимермрамор, полиетилен, и

стъклополимер производство на

Hauraton, Benito, ACO, Hidrotec, Вулкан АД.

•стоманени, поцинковани и месингови

тръби и фитинги, хромирани и мат

хром фитинги, гофрирани тръби за ка-

нализация, дренажни тръби, възврат-

ни (обратни) клапи, сферични, спира-

телни и шибърни кранове, помпи, хид-

рофори, водомери, тръбна изолация,

филтри и филтриращи системи, гъвка-

ви връзки за вода и газ, ППК тръби и

фитинги за канализация, PE-HD фитин-

ги за челна и електро заварка, скоби

за тръби, тефлон, кълчища и уплътни-

тели за резби.

•независимо от това дали става въп-

рос за възстановяване на стари сгра-

ди, хидроизолация на нови конструк-

ции, инсталиране на хоризонтални ба-

риери в зидарията, ремонтиране на

влажни сутеренни помещения или хид-

роизолации на покриви и фасади, едно

е сигурно: при нас ще откриете ши-

рока гама от продуктови системи за

хидро и топлоизолация.

•системи за покривно отводняване и ця-

лостно управление на дъждовните во-

ди. Предлагаме поцинковани и PVC улу-

ци на лидерите - производители в бран-

ша, за различни по квадратура покри-

ви и голямо разнообразие от цветове,

позволявайки ви гъвкавост при избира-

нето на перфектната за вас комбина-

ция. Отводнителните тръби  варират

между Ф50, Ф80 и Ф100 и са пригодени

към отводнителната система от ка-

нали и шахти. Всички модели са допъл-

нени от редица аксесоари.

Всичко за банята, съобразено с послед-

ните тенденции и иновации в областта:

•подови и стенни настилки за интери-

ор и екстериор от керамика и грани-

тогрес;

•санитарно оборудване;

•мебели за баня -водоустойчиви;

•акрилни продукти - вани и поддушови

корита, хидромасажни системи и стък-

лени паравани;

•смесители, душ системи и аксесоари.

ДЕПЛАН ООД има много добре раз-

вита търговска мрежа. Разполагаме

със собствен транспорт и извърш-

ваме доставки до всяка точка на

страната!

          Ние предлагаме атрактивни

цени, бързо и качествено обслужване,

разполагаме с екип от професионалис-

ти готови да отговорят на всички въп-

роси и нужди, като по този начин пра-

вим пазаруването удоволствие за наши-

те клиенти!
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В много сгради обаче вече съще-

ствуват ескалатори, които след

определен срок на експлоатация за-

почват да работят не в съответ-

ствие с действащите стандарти.

Не винаги подходът трябва да бъде

изхвърляне на старото съоръжение

и монтирането на ново. Възможно ре-

шение е модернизацията на нерента-

билен и скъп ескалатор, използвайки

най-съвременна и ефективна техно-

логия – без да е необходимо да се

извършват сериозни строителни

работи или промени в средата. Това

е добър начин за понижаване на ек-

сплоатационните разходи на ескала-

тора, както и за гарантиране на

сигурността и комфорта на потре-

бителите. Повечето производители

предлагат цялостни решения за мо-

дернизация, предоставящи иновати-

вен и систематичен начин за подмя-

на на всички работни компоненти на

ескалаторите.

Модернизация без промяна
на опорната конструкция
Технологията при ескалаторите се

е развила много и предлага нови кон-

структивни концепции, които до ско-

ро се смятаха за невъзможни. Някои

от решенията позволяват пълно об-

новяване на съществуващия ескала-

тор с най-съвременна технология,

като едновременно с това се запаз-

ва съществуващата опорна конст-

рукция. Тази възможност има редица

предимства. От една страна, подо-

брява надеждността и представяне-

то, безопасността, понижава разхо-

дите за основни ремонти, понижава

консумацията на електроенергия,

както и възможностите за замърся-

ване на околната среда. От друга

страна обаче, запазването на опор-

ната конструкция гарантира нов

ескалатор при по-ниска цена на про-

екта, позволява по-бърза и чиста

инсталация, елиминира скъпите

структурни модификации и запазва

съществуващия декор на сградата.

За да се случи това, се изисква

съществуващата опорна конструк-

ция да бъде модифицирана, за да по-

зволи монтажа на новите компонен-

ти. Това гарантира бърз монтаж на

най-съвременна технология без сери-

озни нарушения на заобикалящия де-

кор или структура.

В този процес се обръща внимание

на всички зони на ескалатора:

Подмяна на механичните задвиж-

вания

Този аспект понижава времето на

престой и разходите за изхвърляне на

маслото и повишава времето за го-

товност на работа. И в сравнение с

конвенционалните задвижвания течо-

вете на масло и свързаните с тях

миризми са елиминирани. Иновативно-

то разпределение на планетна предав-

ка е с висока ефективност, което води

до по-ниска консумация на електриче-

ство и по-малко вредно влияние за

околната среда. Друго предимство е

и че един двигател с директно задвиж-

ване захранва както стъпалата, така

и парапета. Напълно синхронизирано-

то движение на стъпалата и парапе-

та пък подобрява безопасността.

Модернизация на ескалатори

В предишния брой на сп. ТД Инсталации разгледахме различните

видове ескалатори и възможните им приложения. Обърнахме вни-

мание и на естетичните детайли, които проектантът на сградата

би могъл да заложи, планирайки внедряването на ново съоръжение.

Модернизация на ескалатори
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Товарът се компенсира, като се из-

вършва постоянно регулиране, за да се

гарантира плавното, постоянно заба-

вяне на процеса на движение за подо-

брена безопасност на пътниците.

Намаляване на консумацията на

енергия

Нов микропроцесорен контролер

значително подобрява работата и

енергийната ефективност на вашия

ескалатор.  Той може да свърже ваши-

те ескалатори към система за наблю-

дение на сградата за по-отзивчиво

управление на безопасността и ра-

ботното състояние и може да се

използва заедно с електрически ин-

вертор, за да понижи консумацията

на електроенергия. Новият контролер

позволява работа в режим на изчак-

ване. Той регулира скоростта на

базата на използването, понижава

прекъсванията за обслужване на ес-

калатора и сериозно понижава консу-

мацията на електроенергия.

Подмяна на задвижванията на

ескалатора

Световните производители на

ескалатори вече предлагат възмож-

ности за подмяна на задвижванията

с прецизни вериги, които не изискват

смазване, а освен това са изработе-

ни от висококачествени стоманени

сплави. Те осигуряват по-чиста рабо-

та на съоръженията, което на прак-

тика означава по-малко време пре-

стой за почистване. Липсата на

масло подобрява безопасността на

ескалатора и води до сериозни ползи

за околната среда.

Елементи на безопасността

Своевременната подмяна на еле-

ментите на безопасността биха

предоставили на ескалаторите реди-

ца предимства. Това са например

съвременна технология за спиране,

предпазни изключватели, четкови

системи и разграничителни линии,

които позволяват изпълнението на

повишените изисквания, заложени в

най-съвременните стандарти за без-

опасност. Функционалността на вече

споменатите по-горе елементи об-

хваща: четкова система от всяка

страна на стъпалата, за да предпа-

зи защипването на обувки между

стъпалата и первазите; контрасти-

ращи разграничителни линии на

стъпалата; предпазни изключватели;

спирачна система, която да поддържа

определените спирачни разстояния

при всички състояния на натоварва-

не и в двете посоки; монтаж на нови

стъпала (с назъбени повърхности и

повдигачи, които зацепват в тях),

разработени така, че да понижат

възможността за попадане на пред-

мети между тях; всички простран-

ства до машинните части на ескала-

тора са завършени със спиращ пре-

включвател, който да осигури безо-

пасен достъп на упълномощения пер-

сонал; детектор за липсващи стъпа-

ла, който да спре захранването към

двигателя, като същевременно акти-

вира спирачката; устройство за от-

читане на нивото на стъпалата, ко-

ето наблюдава дали някое е стъпало

ще навлезе в зоната на гребена с по-

ниско ниво, отколкото е необходимо.

Естетични аспекти на модерни-

зацията

Повечето производители предла-

гат в своите продуктови линии пери-

ла, капаци за достъп, первази и деко-

рации, стъпала и атрактивни осве-

тителни системи. Архитектите и ин-

териорните дизайнери се стремят да

интегрират добре ескалаторите в

дизайна на сградите и поради тази

причина се интересуват от възмож-

ности за модернизация. Тези опции

включват нови панели за перила от

стъкло или неръждаема стомана,

первазни панели с черен цвят или

неръждаема стомана, лайстни от

неръждаема стомана за стъклени и

плътни перила, парапети в различни

цветови варианти, предни панели,

гребенчати плочи и капаци за достъп,

както и разнообразни възможности за

изпълнение на осветление на перва-

зите и под парапетите.
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Парата измества кислорода и по

този начин създава допълнителен

гасителен ефект. Благодарение на

намаленото количество на използва-

ната вода, щетите след гасенето са

по-малко в сравнение с обикновените

спринклерни инсталации.

Системата използва специални

разпръскващи глави с микродюзи и

работи под налягане от 80 до 200

бара, създавайки по този начин капки

с много малък диаметър и много ви-

сока скорост. Предлагат се различ-

ни модели разпръскващи глави в за-

висимост от нивото на опасност в

защитаваната зона. В сравнение с

класическия спринклер се изисква

много по-малко количество вода, как-

то и размери на мястото за разпола-

гане на инсталацията. Системите с

водна мъгла бързо и ефективно поту-

шават пожари клас А, В и С без риск

от повторно запалване.

Принцип на действие
Пожарогасителната инсталация с

водна мъгла образува микроскопични

капчици (от 10 до 1000 микрона) чрез

специални дюзи. При задействането

Пожарогасителни системи
с гасителен агент водна
мъгла

Водната мъгла е специфичен начин за използване на водата

като гасителен агент. Чрез специални дюзи пожарогасител-

ната инсталация с водна мъгла образува микроскопични кап-

ки, бързо абсорбира голямо количество енергия от горене-

то и рязко понижава нивото на топлинно излъчване.

Пожарогасителни системи
с гасителен агент водна
мъгла
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на системата се абсорбира бързо

голямо количество енергия от горе-

нето и рязко се понижава нивото на

топлинно излъчване. При абсорбира-

нето на топлина, водата, в точката

на кипене, се превръща в пара със

скоростта на експлозия, като увели-

чава обема си близо 1700 пъти и из-

тласква околния въздух. Понижаване-

то на кислородната концентрация в

непосредствена близост до зоната с

пламъци има допълнителен потуша-

ващ ефект. Основният гасителен

ефект представлява охлаждане, като

страничен ефект се постига изтлас-

кване на кислорода чрез промяна в

агрегатното състояние на водата.

Благодарение на високото ниво на

дисперсия водната мъгла се изпаря-

ва без да поврежда оборудването в

съответното помещение. Поради

тази причина водната мъгла като ме-

тод за гасене, може да се използва

дори при електрооборудване с напре-

жение до 245 kV. Също така, поради

специфичния си начин на работа,  няма

критичен спад в температурата на

гасената повърхност, което е особе-

но важно при някои видове оборудва-

не и конструктивни елементи.

Характеристики на водата
като среда за пожарогасене
Водната мъгла може успешно да

замести газовите пожарогасителни

системи в затворени пространства

до определен размер и ефективно да

потиска и гаси големи пожари в та-

кива затворени пространства,

твърдят специалистите. Мъглооб-

разните струи се състоят от вод-

ни капчици с различен размер, пръска-

ни от дюзи или съоръжения, и всеки

производител на системата може да

има различни характеристики на вод-

ните пръски. Тъй като повечето

водни мъглообразни струи имат кап-

чици, по-големи от тези, които мо-

гат да останат във въздуха по-

продължително време, водната

мъгла няма същите характеристики

на движение във въздуха, както газа.

С времето капчиците се наслагват

по повърхностите и скритите про-

странства може да останат недо-

коснати от водната мъгла. От дру-

га страна, малките водни капчици се

изпаряват бързо при контакт с

пламъци или горещи димни газове се

превръщат в газ под формата на

водна пара. Разликата между водна-

та мъгла и другите газообразни

среди за пожарогасене е, че е необ-

ходима определена температура, за

да остане водата в газообразна

форма в затворено пространство.

Както е известно, водата кипи при

100 оС и при температури под 100 оС

въздухът може да съдържа само оп-

ределена част от водната пара. От

друга страна, СО2 има точка на ки-

пене 78,5 оС и остава в газообразно

състояние при нормална околна тем-

пература. Някои чисти газове за по-

жарогасене имат точка на кипене

точно над нормалната околна тем-

пература и възможност да се смес-

ват с въздуха като газ без конден-

зация.

Водата има няколко предимства

като среда за пожарогасене. Така

например, нейната охлаждаща спо-

собност е между най-големите сред

всички вещества. Освен това водна-

та пара образува концентрация на

инертен газ приблизително 30% при

температура 70 оС. Единственият

недостатък (от гледна точка на по-

жарогасенето) е, че ако атмосфера-

та се охлади прекалено бързо до тем-

пература под 70оС, водната пара ще

се кондензира отново и ще образува

капчици вместо газ. В този момент,

ако в затвореното пространство не

са загасени всички пожари, ще

продължат да горят малки огньове,

независимо че е използвана водна

мъгла. Ако обаче огънят се разгори,

температурата може да се покачи до

ниво, при което водната пара ще

присъства в инертна концентрация,

и тогава може да бъде загасен. Тази

особеност на водата се нарича „па-

радокс на водната мъгла“.

Обемно и локално пожарогасене
При системи с водна мъгла за обем-

но пожарогасене дюзите се монти-

рат на тавана. В открити простран-

ства или в големи помещения водни-

те облаци се прилагат локално. Дю-

зите се разполагат по схема, покри-

ваща високорискови райони за пръска-

не на горящи материали и с висок риск

от възпламеняване. В големите поме-

щения обхватът на водната мъгла

може да се раздели на зони, опреде-

лени със системи за откриване. Цел-

та на локалното прилагане на систе-

мата на водната мъгла е да контро-

лира пожарa и да се намали възмож-

ността за вреди от пожара, а не

непременно да бъде загасен пожарът.

При проектирането на подобен тип

системи трябва да се вземат пред-

вид ветровите или вентилационни

условия, а зоните могат да се обосо-

бят в отсеци с щитове и направля-

ващи устройства. По този начин ще

се попречи на въздушното течение да

отнесе водната мъгла от защитена-

та зона.

По-нататъшното оптимизиране на

водната мъгла (може би заедно с

едрокапково пръскане, което увелича-

ва способността за проникване) може

потенциално да намали необходимо-

то количество вода и това да окаже

влияние върху размерите на водните

системи. Възможно е и разделянето

на работните зони, за да може по-

лесно водната мъгла да се приспосо-

бява, както и да се намали свръхна-

лягането, предизвикващо експлозия в

по-малките отсеци.

Приложение в помещения
с електрооборудване
Пожар в електрооборудването

обикновено възниква при повреди, пре-

нагряване или от електрическа дъга.

Горимите материали често са изола-

ционни материали в кабели или в елек-

трически шкафове. И в двата случая

самото оборудване е вече повредено

и целта на пожарогасенето е да ог-

раничи разпространението на огъня

и да намали вторичните повреди.

Чистата вода е изолиращо веще-

ство и прилагането на водна мъгла

към електрооборудването с умерен

волтаж е безопасно. В някои случаи

водата е замърсена или от частици

от дима, или от вътрешността на

шкафа и може да се стигне до късо

съединение в съседно оборудване.

От друга страна, проникващата

възможност на водната мъгла е

съществена. Обикновено не е възмож-

но да се защити шкаф с електрообо-

рудване само с монтирани в помеще-

нието дюзи. Необходима е специална

защита на шкафовете или подова или

кабелна защита с дюзи, които „из-

стрелват“ възможно най-ситни кап-

чици.

Някои производители на водна

мъглообразна струя произвеждат

специални системи за помещения с

електрооборудване.
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PTZ камерите предоставят из-

ключителна гъвкавост на система-

та за видеонаблюдение, осигурявай-

ки висока прецизност при настрой-

ката и позиционирането. Както е

видно от наименованието им, този

вид камери работят в режим пано-

рама (Pan), наклон (Tilt) и мащаби-

ране (Zoom). Движенията им са

предварително програмирани или се

ръководят от оператор, наблюда-

ващ видеоизображението от кон-

тролна зала. Една подобна камера би

могла да замести няколко статич-

но разположени други устройства и

да бъде неоценим помощник на опе-

ратора на системата най-вече при

мониторинга на големи обекти с

големи зони за наблюдение.

Продуктовото им многообразие

включва камери с корпус от алуми-

ний, с инфрачервен прожектор, от

неръждаема стомана, за подводни

инсталации, за термични инстала-

ции и камери, сертифицирани за ра-

бота в експлозивна среда и др. Ос-

вен с безшумна работа, плавно дви-

жение и прецизно управление,

съвременните модели се отлича-

ват и с богат набор от функцио-

нални характеристики. Повечето

от тях безпроблемно се интегри-

рат с най-наложилите се платфор-

ми за контрол и управление на ви-

деонаблюдението и предлагат от-

лични визуализиращи параметри.

Сред най-иновативните модели са

камерите с почти безшумен елек-

тродвигател и вградена опция за

автоматично почистване на обек-

тива при неблагоприятни атмос-

ферни условия. Този тип PTZ каме-

ри разполагат и с пълен и непрекъ-

снат ротационен панорамен обзор

на 360° и контрол на наклона в ди-

апазон от 320°. Подходящи са за

монтаж както в изправено положе-

ние, така и обърнати надолу. В ня-

кои от продуктовите гами на во-

дещи производители се предлагат

и варианти в скосено изпълнение за

монтаж на стълбове.

PTZ камери
за видеонаблюдение
Характеристики, функционални възможности, видове средства
за управление

Съвременните PTZ (Pan, Tilt and Zoom) камери се отличават с ши-

рока приложна област и добри функционални характеристики,

което ги прави подходящо решение за почти всички сфери на

сигурността. Използват се за реализация на системи за видеонаб-

людение на търговски центрове, административни сгради, град-

ски паркове, паркинги, важни инфраструктурни обекти и други.

PTZ камери
за видеонаблюдение
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Видове PTZ камери
Разновидност на управляемите

камери са електрооптичните PTZ,

при които операторът може да изби-

ра режим панорама, наклон или при-

ближаване, без да е необходимо каме-

рата да се движи. Незабавната смя-

на на образа е предимство в сравне-

ние с механичните PTZ камери, при

които преместването отнема около

една секунда.

Масово използваните PTZ камери

са куполни. Във възможностите им е

мониторирането на обширна терито-

рия, благодарение на голямата гъвка-

вост при работа в режими панорама,

наклон и приближаване. Този вид ка-

мери се монтират на таван в усло-

вия на закрито или на стълб и ъгъл

при използването им на открито.

Функционални
характеристики
Повечето съвременни модели PTZ

камери поддържат функционалност-

та незабавно да преминават към

режим панорама, наклон и приближа-

ване. На практика това се реализи-

ра чрез еднократно активиране на

контролното устройство; едновре-

менен запис в motion jpeg и mpeg-4

формат; излъчване на 30 кадъра в

секунда при резолюция VGA и възмож-

ност за двупосочен звук. Модерните

технически решения работят еднак-

во добре както през деня, така и през

нощта, като за целта някои от тях

се предлагат в комбинация с инфра-

червен прожектор. Генерираното

изображение е с висока резолюция и

може да бъде цветно или черно-бяло.

PTZ камерите се отличават също

така с висока точност на въртене-

то и наклон до 0.01 градуса, както и

автоматично връщане в изходна

позиция. Голяма част от предлагани-

те модели разполагат с вграден

вариообектив с различно оптично

увеличение, автоматична бленда и

баланс на бялото. Някои от камери-

те предлагат възможност за

свръхбързо/свръхбавно въртене и

наклон от 500 градуса/сек. до 0.04

градуса/сек.

Някои от моделите могат да

бъдат програмирани за реализиране

на автоматични обходи с възмож-

ност за наименоване на отделните

зони. Съществуват и PTZ камери,

които предлагат режим на „патру-

лиране„ в помещението, който се

активира след появата на движение.

Същността му се изразява в това,

че при регистриране на движещ се

обект устройството автоматично

започва да го следи. Тази функция е

позната като обектно (object

tracking) или активно проследяване

(active tracking). Някои от камерите

притежават и функция за маскира-

не на определени зони (Zone Blanking).

Чрез нея в обхвата на всяка от ка-

мерите могат интерактивно да се

поставят „маски“ - области от изоб-

ражението, които операторът не

желае да следи за събития (т. е. дори

и да има движение в тези области,

системата няма да реагира). Инте-

ресна новост е идеята за вгражда-

не на тази технология при следене-

то за звукови събития. Подобно на

видеосигнала, чувствителността

към обкръжаващия звук също може да

се регулира независимо за всеки от

каналите, така че да се постигне

висока прецизност при настройката

на системата.

Съвременните PTZ камери пред-

лагат и допълнителни опции за кон-

трол и наблюдение, особено в слу-

чаите, когато видеосистемата се

управлява от компютърен опера-

тор. Например при контрол на дос-

тъпа в дадена сграда, четецът на

картите на входната врата би

могъл да подаде сигнал на система-

та, в следствие на което камера-

та се завърта към вратата, показ-

вайки на оператора кой влиза в

дадения момент. При дефиниране на

няколко точки за наблюдение в об-

хвата на камерата, софтуерът

може да бъде програмиран така, че

да увеличава автоматично изобра-

жението при детекция на движение

в съответната област. Също така,

камерата се програмира да просле-

дява и мащабира единичен движещ

се обект в реално време без наме-

сата на оператор. Някои модели

камери притежават и опции за пре-
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цизна настройка на функциите,

включващи прилагане на маски върху

изображението, настройки на чув-

ствителността на камерата към

движение, настройка на времетра-

енето на проследяването на обек-

та, както и дефиниране на големи-

ната му. Чувствителността за дви-

жение се регулира поотделно за

всяка от камерите, така че функ-

цията да осигури оптимална рабо-

та във всяка конкретна ситуация.

Възможности за управление
на PTZ камерите
Управлението на PTZ камерите в

повечето случаи се осъществява от

клавиатура с джойстик и LED дис-

плей. Клавиатурите са пригодени за

управление на една или повече мо-

торизирани камери - от голямо раз-

стояние. По-усъвършенстваните

модели имат и вграден канален пре-

включвател с контрол на времето

за задържане на всяка камера върху

определен обект. Модерните реше-

ния предлагат и възможност за про-

грамиране и управление на автома-

тичен патрул (Auto Patrol) с опция

за избор на няколко скорости на

въртене и множество предварител-

но зададени позиции за всяка каме-

ра. Функцията за автоматично

въртене (Auto Panning) би могла да

бъде програмирана за всяка камера

поотделно.

Освен чрез джойстик, новите мо-

дели PTZ камери се управляват и чрез

стандартни компютърно базирани

мрежови приложения – мишка или

програмируеми бутони от клавиату-

рата. Обикновено инсталацията е

plug & play и не се нуждае от драйве-

ри.

Сфери
на приложение
Оптималният избор на PTZ каме-

ра зависи от конкретните цели на

видеонаблюдението, спецификите на

обекта и климатичните условия, при

които ще работят устройствата.

Камерите могат да бъдат с различ-

на разделителната способност, чер-

но-бял или цветен модел, с вграден

микрофон за запис на звук, скрити или

за външен монтаж и т. н. Някои от

моделите могат да работят при

тежки климатични условия и при мно-

го ниска осветеност (до 0.01 лукса),

докато други не поддържат подобни

характеристики.

Сред най-честите приложения на

видеонаблюдението с моторизирани

камери са градски центрове, паркин-

ги, пътен трафик, търговски цент-

рове, училища, полицейски управле-

ния, посолства, летища, ключови ин-

фраструктурни обекти, правител-

ствени сгради, пристанища, крайб-

режна инфраструктура. Други прило-

жения на камерите са мониторинг на

крайбрежната ивица, наблюдение на

открити обекти в среда, характери-

зираща се с повишена влажност и ва-

лежи и в корозивни среди. Мотори-

зираните камери следят за безопас-

ността на строителни обекти, из-

ползват се за обезопасяване на пе-

риметри, публични прояви, прилагат

се в музеи, обществени центрове,

научни паркове, градски центрове с

културно-архитектурно наследство

и други.



ÑÒÐ. 674*2012

През 1932 г. Bosch започва първи в света серийното про-

изводство на перфоратори. Напълно ангажиран с нуждите на

специалистите, първият в света перфоратор има функиции

и за къртене, и за пробиване, като по този начин дава въз-

можност за много по-бърза работа от тогава използваните

ръчни инструменти. Неговият дебют на световната сцена

преди 80 години на търговския панаир в Лайпциг е крайъгъ-

лен камък в строителната индустрия. От 1932 г. Bosch пос-

тоянно развива ударно-пробивната техника и приема роля-

та на технологичен лидер.

Много нововъведения са били приети като световен стан-

дарт на пазара. Такъв пример е въведеният през 1975 г. зах-

ват за консуматива SDS-Plus, позволяващ бърза смяна на кон-

суматива без допълнителен инструмент. Той е последван и

от SDS-Max-версия за по-големи свредла и длета, въведен през

1990 г. Други постижения включват първия в света двукилог-

рамов перфоратор (1981), първия в света акумулаторен пер-

форатор (1984), първия в света акумулаторен перфоратор с

литиево-йонна технология (2005) и първия в света SDS-Plus

перфоратор с активно гасене на вибрациите (2011).

През лятото на 2012 г. Bosch представя на пазра 8-ки-

лограмовия перфоратор GBH 8-45 DV Professional. Перфора-

торът се задвижва от 1.500 W мотор, който осигурява енер-

гия на удара от 12,5 J. Тези параметри осигуряват бързо

пробиване дори и на проходни отвори. За подобрена произ-

водителност при къртене е предвидена фунцията Тurbo

Power: тя използва енергията, която при пробиване осигу-

риява въртенето на свредлото и по този начин ефектив-

ността при къртене се увеличава.

През есента ще бъде въведен на пазара още един продукт

- най-мощният в света 11-килограмов къртач: GSH 11 VC

Professional.

С мощност 1700W и енергия на удара 23 J къртачът GSH 11

VC Professional е ненадминат в класа на 11-килограмовите кър-

тачи. Той предлага и най-доброто отношение тегло - мощност

в този клас. Това осигурява мобилност и висока продуктивност.

Допълнително предимство на къртача GSH 11 VC

Professional е и специалната му конструкция - ударният меха-

низъм е издължен и е в средата на инструмента, като по то-

зи начин центърът на тежестта е балансиран и гарантира

комфортна работа. GSH 11 VC Professional е надежден помощ-

ник както при работи при изкъртване на бетон и камък, така

и при полагане на тръби, канали или при премахване на плочки

от подове. Броят на ударите в минута може да бъде регули-

ран в диапазона от 900 до 1700 за минута.

Виброулавящите главна и странична ръкохватка, както и

оптимизираният ударен механизъм, гарантират ниски стой-

ности на вибрации - 8 m/s2. Средната производителност на

машината е над един тон изкъртен материал за работен час.

Къртачът е оборудван с патронник със SDS-max захват за

бърза смяна на консуматива без допълнителен инструмент.

Особено подходящи за него са SDS-max секачите "RTec Sharp"

и шилата "RTec Speed". Те са самозаточващи се и през целия

период на употреба осигуряват константно висока произво-

дителност. С помощта на системата "Vario-Lock" шилата и

секачите могат да бъдат застопорявани в 12 различни пози-

ции - подходящи за всяко специфично приложение.

Допълнителни предимства на къртача GSH 11 VC

Professional са сервизният дисплей, указващ състоянието на

четките на електрическия двигател, константната елект-

роника, осигуряваща постоянна мощност под натоварване.

GSH 11 VC Professional е наличен на българския пазар от

септември 2012 г. при специализираните търговци на Bosch

Електроинструменти. Окомплектовката включва куфар, стра-

нична ръкохватка и шило "RTec Speed".

Технически характеристики GSH 11 VC Professional
• Номинална мощност 1.700 W

• Енергия на удара 23 J

• Ударив минута 900 - 1.700

• Ниво на вибрациите max. 8m/s2

• Захват на консуматива SDS - max

• Тегло 11,4 kg

bg.bosch-pt.com

8-килограмовият перфоратор GBH 8-45 DV Professional и 11 - килограмов къртач
GSH 11 VC Professional са най-новите попълнения в продуктовата оферта на
компанията

Нови ударно-пробивни машини BOSCHНови ударно-пробивни машини BOSCH

> ôèðìåíà ñòàòèÿ
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Конструкцията на лазерните ниве-

лири се базира на използването на

лазерни диоди - полупроводникови при-

бори с минимални размери и тегло и с

ниска консумация на електрическа

енергия. Като правило те излъчват

червена светлина, която е достатъ-

чно ясно забележима. Принципно, лазер-

ният нивелир представлява електро-

нен прибор, захранван най-често от

батерии, които осигуряват работата

на диода и всички необходими функции.

Излъчваният от нивелира лазерен лъч

се използва вместо мастар или опъ-

нат конец. Тъй като лъчът може да

бъде хоризонтален или вертикален,

приборът може да се използва както

като нивелир, така и като отвес.

Характеристики на нивелирите
При избора на лазерен нивелир е

добре да се вземат предвид някои

основни характеристики. На първо

място обхватът му, който представ-

лява разстоянието, до което дости-

га лъчът. За по-голямата част от

предлаганите модели обхватът е 10

м, но има и устройства с обхват до

50 м.

Поради неизбежните несъвършен-

ства на електронните устройства,

насоченият в дадена посока лъч не

попада точно на желаното място. И

колкото то е по-далеч, толкова от-

клонението е по-голямо. Стойност-

та на това отклонение, получено на

определено разстояние от нивелира,

представлява точността му. При

нивелирите за масово приложение,

точността е около 10 мм на разсто-

яние от 10 м. Прецизните модели,

които напълно логично са и значител-

но по-скъпи, имат точност, дости-

гаща 0,1 мм за същото разстояние.

Любопитна и важна подробност е, че

се предлагат модели, при които точ-

ността се гарантира само за опре-

делена посока на лъча, например от-

дясно-наляво и отгоре-надолу.

Реално, вместо точка с много

малки размери, лазерните нивелири

осигуряват кръгло светлинно петно,

чийто диаметър трябва да е възмож-

но най-малък. Логично, диаметърът

нараства с отдалечаване от нивели-

ра и на разстояние 10 м е около 1 см.

Като място за попадане на лъча се

счита центърът на петното.

Размерите на лазерните нивелири

и теглото им са сравнително малки,

което улеснява използването им.

Трябва да се внимава с работния

температурен обхват, който не ви-

наги е обозначен в проспектите. Има

модели, предназначени за използване

само в помещения, които работят при

температури от около 0 докъм +40

°C. Тези за ползване и навън са с по-

широк температурен обхват.

Батериите най-често са 2 или 4,

като един комплект обикновено по-

зволява 40 - 50 работни часа. За улес-

нение съществуват модели, които

автоматично се включват при сваля-

не на капака им или този на прозор-

Лазерни нивелириЛазерни нивелири

Доброто нивелиране на големи площи е нелека задача, реша-

ването на която със стандартните нивелири може да се

окаже доста трудно. Съвременно и лесно за използване сред-

ство, подходящо за големи разстояния е лазерният нивелир,

който може да се използва за разстояния и над 10 м.



ÑÒÐ. 694*2012

> Èíñòðóìåíòè, ìàòåðèàëè

чето за лъча и се изключват при

поставянето му. Съществуват и

модели със захранване от електри-

ческата мрежа.

Нивелири с лъч
Те представляват най-елемен-

тарната и евтина разновидност,

чието наименование показва, че ни-

велирът генерира лазерен лъч. За

повечето приложения е необходимо

той да бъде хоризонтален. За да се

осигури това, най-напред нивелирът

трябва да се монтира неподвижно

върху някаква поставка или на сте-

ната, като основата му е хоризон-

тална. След включване започва ав-

томатично нивелиране на лъча, ко-

ето завършва за няколко секунди. То

е възможно само ако разликата

между основата на нивелира и хори-

зонталата не е по-голяма от опре-

делен ъгъл, (обикновено ±5°). Кога-

то приборът е с ръчно нивелиране,

на дисплея му се изписва необходи-

мата посока на завъртане. Устано-

вяването на хоризонтално положе-

ние на лъча се индицира на дисплея,

например с права линия, и би могло

да бъде придружено от звуков сиг-

нал.

Моделите, подходящи за закрепва-

не на стена, са снабдени с шипове, а

някои са с вграден магнит за монти-

ране върху стоманени плоскости.

Популярни напоследък са самозалеп-

ващите пластини върху една от

страните на нивелира, които позво-

ляват лесното му закрепване на тух-

лени, бетонни и дървени стени. Сред

принадлежностите на някои модели

има и триножник.

Много модели нивелири са с два

взаимно перпендикулярни лъча, кое-

то улеснява установяването на прав

ъгъл или проверка на наличието му

между греди, стълбове, при изработ-

ката на врати, прозорци, плоскости

и рамки. Това установяване на пра-

вия ъгъл е безспорно по-точно в срав-

нение с използването на винкел, кол-

кото и голям да е той. Допълнител-

но предимство е, че след нивелира-

не на хоризонталния лъч, другият

може да се използва като отвес,

например при изграждане на стени

и монтиране на врати и прозорци.

Съществуват модели с независимо

регулиране на двата лъча, което

позволява вертикалният да има

същата точност, както хоризонтал-

ният.

Напълно възможно е в процеса на

работа с прибора неговото първона-

чално нивелиране да се наруши. Не-

малко модели разполагат с вграде-

на сигнализация за нарушаване на ни-

велирането, например чрез мигане на

изписания върху дисплея текст и са-

мия лазерен лъч.

Нивелирът би могъл да се поста-

ви и така, че двата му лъча да са

хоризонтални, с което точно да се

фиксира правият ъгъл между две

стени, на рамката на врата или про-

зорец. При добро отражение от сте-

ните, лъчите продължават и по ос-

таналите две стени, като образу-

ват квадрат, който дава общ поглед

върху помещението и улеснява рабо-

тата.

Трудно е да се изброят всички

приложения на нивелирите с лъч.

Сред най-масовите са: изравняване

на плоскости (подове, стени, градин-

ски пътеки) и подравняване на кере-

мидите на покрив, тъй като за ла-
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зерния нивелир грапавините по тези повърхности не

представляват никакъв проблем – лъчът му се прекарва

малко над тях; осигуряване на еднаква височина на раз-

лични предмети (стълбове на ограда, шкафове, полици

и картини на стената) и за красиво подрязване на жи-

вия плет в градината; пробиване на отвори по права линия

- за корнизи, електрически контакти, както и за хори-

зонтално и точно по права линия прекарване на кабели-

те на електрическата инсталация и водопроводните

тръби; за осигуряване на еднаква височина на окачени

на тавана лампи и полилеи; при монтаж на дограма;

лазерните нивелири с голям обхват с успех се използ-

ват за прецизно прекарване на разделителни линии,

например между две съседни дворни места.

Нивелири с равнина
Предоставят повече възможности в сравнение с ни-

велирите с лъч. Основната им специфика е, че лазерни-

ят лъч вместо да е насочен в дадена посока, се върти

обикновено в рамките на ъгъл от 90 или 180°. Скорост-

та на въртене е подбрана така, че вместо въртящ се

лъч се вижда тънка равнина от светлина, наричана ла-

зерна. Областите на приложение на нивелирите с рав-

нина включват подреждане на плоскости или група от

предмети успоредно на създадената лазерна равнина.

Последната най-често е хоризонтална или вертикална,

но има прибори, при които тя би могла да се настройва

и под ъгъл от 45°.

По принцип успоредното подреждане на предметите

не се прави „на око“, а чрез закрепване върху плоскостта

на специални маркери, които са сред задължителните при-

надлежности на прибора. Те връщат обратно към него

подходящ сигнал, чиято големина зависи от местополо-

жението на маркера спрямо лазерната равнина. Следова-

телно, регулирането на положението на плоскостта се

свежда до получаване на максимален сигнал от всички мар-

кери. Приборите са снабдени с приемник на сигналите от

маркерите и показват непосредствено на екрана си в

каква посока да се премества регулираната плоскост.

Достигането на желаното положение се отчита по същия

начин, както хоризонталното положение на лъча при ни-

велирите с лъч. Връзката между маркерите и прибора е

с кабел, но вече има маркери с безжична връзка, осигуря-

вана от инфрачервен лъч. Някои прибори могат да при-

емат сигнали от 4 маркера едновременно, което означа-

ва възможност за регулиране на 4 точки, например чети-

рите ъгъла на плоскостта.

Характерни приложения на тези прибори са прецизно

реализиране на всякакви големи площи, например изграж-

дане и измазване на стени, монтаж на дюшеме и паркет,

поставяне на плочки на подове и стени, нивелиране на

кухненски прибори. Индустриалните приложения също са

многобройни, например за правилен монтаж на дърводел-

ски и металорежещи машини, на съоръжения и машини за

производство на алуминиева дограма и други големи плос-

кости.

Съществуват нивелири, които създават две или три

взаимно перпендикулярни лазерни равнини. С тях по-пре-

цизно в сравнение с нивелирите с лъч се проверява нали-

чието на прав ъгъл между две плоскости, например при

строежа на сгради. Други характерни приложения са

изграждането на дървени и стоманени конструкции. При

много от тези нивелири радиусът на лазерната равнина

достига до 45 м, т. е. при поставяне на прибор на дадено

място, той може да се използва в кръг с диаметър от 90

м.

По отношение на безопасната експлоатация на лазер-

ните нивелири следва да се има предвид, че е добре ни-

велирите да са произведени в съответствие с междуна-

родните норми за безопасност, които ограничават мощ-

ността на генерирания лазерен лъч. От друга страна, уве-

личаването на обхвата на нивелира изисква по-мощен лъч.

В нивелирите се използват два вида лазери – по-маломощни

Class II и с повишена мощност Class IIIR. Справката с

техническите им параметри показва, че мощността на

излъчената светлина е хиляди пъти по-малка от тази на

обикновена електрическа лампа. Това ги прави напълно

безопасни за околните хора и предмети. Независимо от

това не трябва да се допуска лъчът да попада върху очите

на хора и животни. При наличие на отразяващи повърхно-

сти около мястото на използване, лъчът чрез тях може

да се насочи в нежелана посока. Полезно практическо пра-

вило при работа с нивелирите е те да не се поставят на

височината на очите. И, разбира се, едва след монтира-

не на нивелира и насочването му в желаната посока, той

трябва да се включи и да се свали предпазната му капач-

ка.
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