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Льогранд България представи нови разработки.
Initi@tive 2008 на Schneider Electric.
Данфосс представи новости в отоплението.
Булклима с нова серия VRF системи.
Ferroli придоби Cola и ISEA.
Стартира изграждането на Бизнес Парк Русе.
Предстои изграждането на Targovishte Рark.
Започна строителството на Омега Център.
Интервю с Нестор Туро, мениджър "Външнотърговска дейност"
в португалската компания EFAPEL.
Изложението ISH от 10 до 14 март във Франкфурт.
Отоплителни радиатори. Предимства и недостатъци на алуминиеви, стоманени и чугунени радиатори за водно отопление.
Пиролизни котли. Ефективността им е функция от влажността
на дървесината.
Пречистване на отпадни води от отделни сгради. Използвани
съоръжения, конструкция, експлоатационни характеристики.
Типово изпитани табла НН. Изисквания на БДС EN 60439-1 за
комплектни комутационни устройства ниско напрежение.
Редови клеми и принадлежности. Неразделна част от ел. системите, повишаващи надеждността и безопасността.
Проектиране на улични осветители – част II.
Сгради с енергийно захранване от слънцето.
Системи за IP видеомениджмънт.
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ACM домакин на семинар
в Пловдив

В началото на месец октомври фирма ACM бе домакин на семинар,
на който бе представена нова система за организация и маркиране на
подземни кабели, тръбопроводи и съоръжения - Dynatel. Тя се произвежда
от американския партньор на АСМ - компанията 3М.
„Dynatel намира успешно приложение в места с интензивна наситеност на подземните мрежи. Моделите кабелотърсачи на 3M –
„Dynatel 2273M“ и „Dynatel 2273M-iD“, определят много прецизно мястото на повреди по външната обвивка или екрана на кабела. Съвместими са с GPS/GIS устройства за отразяване в реално време на
местоположението на подземните съоръжения и маркери. Поради
лесното им използване, мобилност и функционалност, уредите от
серията „Dynatel“ намират широко приложение, както в електроразпределителните компании, така и във фирми, специализирани в изготвянето на кадастрални планове. Серията подземни локатори повишава ефективността и облекчава работата на специалистите, отговорни за поддръжката и експлоатацията на подземни мрежи“, коментира предимствата на Dynatel Георги Йосифов, главен експерт в отдел
„Телекомуникации“ на АСМ.
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Калин Иванов е новият оперативен
мениджър на НЮ СИСТЕМ

Калин Иванов е новият оперативен мениджър на НЮ СИСТЕМ, информираха от холдинговото дружество ВМ Финанс Груп, към структурата на което принадлежи НЮ СИСТЕМ. „Господин Иванов ще отговоря за мениджмънта на всички процеси в компанията, както и за
управлението на връзките с клиенти и партньори. Професионалният
му опит включва позициите генерален мениджър в Sunlight Industrial,
директор продажби в Siemens, направление Индустрия, и регионален
мениджър за Югоизточна Европа в Sociеtе Gеnеrale de Surveillance (SGS)“,
коментират от компанията.
„Калин Иванов е възпитаник на Техническия университет в София,
специалност Системи и управление. Завършил е програмата Коперник,
финансирана от френското правителство, целяща да подготви кадри
в областта на стопанското управление, в рамките на която е стажувал във френската петролна компания Total“, допълват от ВМ Финанс Груп.
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Проведоха се дните на Autodesk
От 27 до 30 октомври т.г. официалният дистрибутор на Autodesk
за България - фирма БиЕмДжи, в сътрудничество с упълномощените
дилъри 2 Плюс България, ПроКад Технолъджис, Мапекс, Кад Пойнт,
Каниско и други, организираха традиционно познатите „Дни на Autodesk“
у нас.
Многобройните специалисти, включили се във форума, се запознаха с най-новите софтуерни решения на Autodesk, предназначени за
архитекти, строители, ВиК, ОВК, електроинженери, конструктори и
пътни специалисти. Разгледани бяха перспективите пред Autodesk в
модерното проектиране, параметричния модел на AutoCAD - Civil3D,
технологията на строително-информационния модел Revit Architecture
2009 и приложенията му в наши водещи архитектурни бюра. Сред
останалите представени софтуерни продукти бяха Revit Structure 2009,
използван в конструктивната част на проектите, и Revit MEP, застъпен във ВиК, ОВК и електропроектирането.

Херц–България предлага автомати за заваряване
Сред продуктите с пазарен дебют през последните седмици у нас
са два нови модела автомати за заваряване – Тарпон и Ларон. Те се
предлагат от фирма Херц-България. „Двата автомата са предназначени за заваряване на термопластични фолиа и са насочени към фирмите, изпълняващи изолации от РVС и ТРО на плоски покриви и основи.
Ларон и Тарпон притежават редица предимства и новости в конструкцията, сред които шев без гънки при завидната максимална скорост на заваряване до 7 м/мин, респективно 12 м/мин при по-малкия
автомат Тарпон; безстепенно и фино регулиране на скоростта; вградена стандартна електроника; елементарно, удобно обслужване и
наблюдение на цифровите показания на температурата и скоростта
на заваряване“, заявяват от Херц-България.
„При бързите темпове на изграждане на търговско-развлекателни комплекси, производствени халета и бизнес-центрове днес, тези
автомати ще дадат възможност на много фирми за лесно, качествено и професионално изпълнение на поетите обекти“, допълниха от
фирмата вносител.

Микромакс Трейд с нов магазин във Варна
Наскоро Микромакс Трейд официално откри нов магазин на ул. “Цариброд“ в град Варна. „В новия търговски център клиентите ни могат
да намерят продукти от водещи световни фирми, като Henkel Loctite,
WIKA, Ensinger, WILO, Habasit, Kastas и др., както и продукти, производство на Микро-Макс. В магазина се предлагат индустриални уплътнители, лепила, манометри и термометри, инженерни пластмаси, помпи, компресори, пневматични компоненти, инструменти и товароподемни съоръжения“, информира Косю Атанасов, управител на фирмата.
Управителят на Макромакс Трейд уверява, че развитието на бизнеса на фирмата налага и откриването на магазини в градовете Стара
Загора, Бургас, Плевен, Велико Търново, Благоевград и Кърджали, както и в съседна Румъния.
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Андрю Слоан е новият директор на
Шнайдер Електрик България
Андрю Слоан е новият
директор на Шнайдер Електрик България, съобщиха за
списание Технологичен дом
от офиса на компанията.
„Господин Слоан е част
от екипа на Schneider Electric
от 1990 година. В последните няколко години заема позициите General Manager на
направлението Power management и Директор Услуги и
проекти. Преди да се присъедини към Schneider Electric,
Андрю Слоан работи за Club24, Next PLC и за Ferodo Limited,
Turner&Newall“, се твърди в разпространеното официално прессъобщение.
Както е известно на читателите на списанието, преди назначаването на Андрю Слоан позицията мениджър за България и мениджър Южна
Дунавска зона се заемаше от Андрис Барис. Андрю Слоан е с длъжност
мениджър за България.
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КлиВенТо и Ferroli с клиенти в Италия

От 16 до 19 октомври т.г. фирма КлиВенТо, съвместно с италианския си партньор Ferroli, организира за най-добрите си български
клиенти тридневно посещение в Италия. „Дистрибуторите посетиха централата на Ferroli в градчето Сан Бонифачио, където им бяха
представени мащабите на компанията и новите й продукти. Разгледани бяха три от дванадесетте завода – за битово отопление и чугунената леярна, за индустриално отопление и за индустриална климатизация с най-голямата лаборатория на територията на Италия
за изпитване на климатични съоръжения с мощности до 1000 kW“,
съобщиха от КлиВенТо. В съпътстващата програма гостите се запознаха с културното и историческо наследство на градовете Виченца, Верона и Венеция.
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Барос ще сервизира уреди на Junkers
и Bosch

Профил – И предлага фотоволтаични
системи

Наскоро фирма Барос сключи
официално споразумение за инсталация, сервизно обслужване и продажба на части на изделия, производство на Bosch и Junkers
(Junkers е част от групата на
Bosch - бел.ред.), съобщи за списание Технологичен дом Красимир Георгиев, управител на Барос. „Ще
сервизираме проточни газови бойлери, конвенционални стенни газови уреди, кондензни стенни газови уреди, котли на твърдо гориво,
котли на дърва на пиролизен принцип и соларни инсталации. Сервизната дейност на уредите
JUNKERS ще извършваме като самостоятелно юридическо лице, действащо от собствено име и за собствена сметка. Поели сме задължението да извършваме ремонта само с оригинални части и компоненти, доставени от РОБЕРТ БОШ, както и да го изпълняваме в съответствие с фирмените им инструкции“, коментира г-н Георгиев. „От
компанията-производител ни осигуриха достъп до ноу-хау, ръководства за монтаж и техническо обслужване на уредите, периодично
обучение на сервизните кадри на Барос, както и консултации относно
сервизните дейности“, допълва Красимир Георгиев.

Ръководството на
фирма ПРОФИЛ взе решение за основаване на
нова фирма – ПРОФИЛИ. „Най-новото направление в дейността на
ПРОФИЛ-И са фотоволтаичните системи“,
съобщи за списанието
Иван Батаклиев, управител на ПРОФИЛ-И.
„Като официален
представител на една
от водещите немски
компании в областта на
фотоволтаичните технологии – SUNWAYS,
предлагаме соларни модули, инвертори, монтажни системи, системи
за наблюдение и контрол, и аксесоари. Продуктите на SUNWAYS се
отличават с високите си производителност и качество“, допълни г-н
Батаклиев.

Пламмат с ключове и контакти
RIVA
Отскоро фирма
Пламмат предлага на
българския пазар нова
серия ключове и контакти, съобщи за списание Технологичен дом
Македонка Банкова, управител на компанията. Изделията са производство на турската компания за електроинсталационни материали DMR, на която Пламмат е официален
вносител за България.
„Серията RIVA се отличава с изисканост, елегантност и висока
функционалност. Предлага се в разнообразие от цветове - бял, слонова кост, инокс, златен бронз, махагон, орех и дъб. Допълнително предимство е предоставената по-голямата възможност за подреждане
в модул и комбинирането на цветове между модулите и рамките. С
тези продукти DMR още веднъж затвърждава имиджа си на фирма,
залагаща на производството на изделия с високо качество и модерен
дизайн“, допълни г-жа Банкова.
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АСМ и AVE организираха семинар
На 1 октомври
т.г. фирма АСМ, изключителен представител на AVE за
България, презентира
иновативни решения
в областта на електрооборудването и
сградната автоматизация, производство на италианската компания.
Събитието събра електроинженери, проектанти, дизайнери и представители на фирми за електроматериали. Сред представените решения
бе продуктовата линия на AVE –System 44, която се състои от три
серии – Domus 100, Life 44 и Ave Touch.
„Линията е изградена изцяло на модулен принцип. Състои се от
повече от 130 аксесоара, които могат да бъдат комбинирани съобразно желанията на потребителя. Основното й предимство е в това,
че потребителят сам може да сменя различните аксесоари по всяко
време, без нужда от специалист, тъй като не е необходимо да се сваля
рамката или да се вади конзолата“, заяви гост-лекторът Джорджо Ди
Бета, експорт мениджър в AVE. Специално внимание в презентацията
бе отделено на сензорните ключове от серията Ave Touch, допълнена
с контакти, звънци, димери, лихт бутони и различни модули за сигнализация.
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Льогранд България
представи нови разработки
Решения за сградна автоматизация бяха акцент на организиран от
компанията семинар
На 25 септември т.г. Льогранд България представи новости в продуктовата гама на концерна Legrand Group в рамките на еднодневен семинар. Събитието, част от маркетинговата програма на
офиса у нас, се проведе в хотел „Холидей Ин“ в столицата. Семинарът привлече вниманието на множество проектанти от областта на сградната автоматизация и електрооборудването.
Сред тематичните акценти в
семинарната програма бе новата

система In One by Legrand
която обединява автоматизацията на всички процеси с електрическо захранване в една сграда, включително комуникациите, компютрите,
мултимедийния център, отоплението, вентилацията и климатизацията,
ролетните щори, токовите кръгове,
поливането на градината, осветлението и т.н. Системата предлага
възможност за управление на инсталациите в дома на базата на модули
със свободно програмируеми сценарии.„Използването на In One by Legrand
оскъпява само с до 20% електрическата инсталация, а икономията на
енергия е между 6 и 10% годишно.
Освен това, четвъртото поколение
системи за сградна автоматизация
на компанията са с повече от 25% поевтини в сравнение с предишните
версии на системата“, коментираха
колегите от Льогранд България.

Системата за бизнес сгради
Mosaic
Във втората част на лекционната програма бе презентирана новата система за бизнес сгради Mosaic.
„Mosaic е цялостна система, включваща решения за конкретно работно
място, за общи работни зони, за коридори и фоайета, за приемни и представителни зони. Сред предимствата на системата са нейната гъвкавост, модулност и функционалност,
обединяваща няколко серии в едно
решение“, заяви г-н Даскалов. Специално място в презентацията бе отÑÒÐ. 12
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делено на новия модел алуминиева
колона и новата подова кутия, покриваща всички варианти за инсталация
в технически двоен под или в циментова замазка. Нова разработка на
Legrand Group са и подовите кутии за
мокри подове, както и за подове, подложени на високо натоварване, включително кутии за подове със степен
на защита IP66 и за дървени подове
с IP30. „Отскоро на пазара у нас се
предлагат конзоли за подови кутии,
предназначени за инсталиране в бетонен под. Използването им сериозно редуцира времето за монтаж“,
допълва лекторът.
Mosaic включва и ново поколение
антибактериални рамки, отговарящи
на GMP стандарта, предназначени за
инсталиране в чисти помещения и
фармацевтични зони, с високи изисквания към хигиената на помещенията.

Сензорни ключове BE AXOLUTE
Сред представените новости бе
гамата ключове и контакти BE
AXOLUTE на италианската компания
Bticino, която е част от групата
Legrand. „Гамата включва ключове,
поддържащи различни функционални
характеристики - от елементарни
комутационни устройства до сложни многопараметрични модели, съответстващи на най-съвременните
изисквания. Ключовете от серията са
изработени от пластмаса, мрамор,
кристал и кожа. Отличителна черта
е сензорният им дисплей, коментират
от Льогранд България. Специално
внимание на презентацията бе отделено на мултимедийния дисплей от
серията BE AXOLUTE, комбиниран с

видеодомофон.
Представена бе и системата за
жилищна автоматизация, разработена на модулен принцип, MY HOME.
„Системата MY HOME представлява
комплексно решение, осигуряващо
пълна интеграция на цяла гама технически средства, включително и за
видеонаблюдение. Инсталирането й
осигурява оптимален контрол на
сградните инсталации и висока сигурност на дома. Системата функционира на базата на различни комуникационни канали - радиочестотни, силови линии, оптични кабели, както и
гласово управление“, подчерта лекторът.

> ñúáèòèÿ

Initi@tive 2008 на Schneider
Electric
3000 гости, от които 100 български представители, взеха участие
в изложението на Schneider Electric
От 20 до 24 октомври т.г. Schneider Electric бе домакин на 22-то
изложение, представящо портфолиото от продукти, решения и
услуги, произвеждани и предлагани от компанията по целия свят.
Около 3000 партньори, клиенти и журналисти от 30 държави се
включиха в най-новото издание на форума – "Initi@tive 2008". За
първи път в историята си, мащабното събитие се проведе в Анталия, Турция, преди да отпътува за Лос Анджелис. В изложението се включи и българска група от около 100 човека - дистрибутори на Шнайдер Електрик България, мениджъри на индустриални
предприятия и представители на журналистическия бранш.
Събитието бе открито от Кристиан Вист, вицепрезидент на
Schneider Electric, който въведе мотото, под което се проведе форумът

"Make the most of your energy"
"Огромно предизвикателство пред
всички нас е задоволяването на енергийните нужди на човечеството.
Населението на Земята се увеличава, а с по-големия брой хора нарастват и потребностите от енергия.
Така се появи необходимостта от
пестенето й. Друга тенденция е глобализиращият се свят. Към комуникациите в него се поставят все повисоки изисквания по отношение на
сигурността им. От друга страна,
пазарът изисква и все по-елементарни решения. В заключение, нуждаем се
от "зелена революция", подчерта г-н
Вист. "Стратегията за развитие на
Schneider Electric се основава на изброените тенденции, характерни за
съвременния свят", заяви и Аарон
Дейвис, маркетинг-директор на компанията. "Да направим енергията безопасна, надеждна, ефективна и
продуктивна. Това е нашата мисия.
Всеки ден ние показваме, че бизнесът,
опазването на околната среда и обществените потребности могат да
се развиват ръка за ръка. Или накратко, да постигаме повече, докато използваме по-малко", подчерта той.
Церемонията по откриването
ÑÒÐ. 14
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включваше и представяне на основните направления от дейността на
компанията. Директорът комуникации и вицепрезидентът на международната дивизия разказаха за решенията, предлагани от Schneider
Electric, опирайки се на реални проекти, изпълнени от компанията по света.

На изложбена площ от 5000 кв. м
гостите имаха възможност да се
запознаят с най-новите продукти и
системни решения на компанията в
областта на строителството и индустрията. Паралелно с изложението
се проведоха 72 конференции. Част
от форума бяха и три демонстрационни центъра - по енергийна ефективност, автоматизация, както и центрове за данни и мрежови решения.
Десетките щандове на изложението бяха сегментирани тематично,
според основните продуктови направления на компанията. Изложени бяха
комплексни решения на Schneider
Electric за центрове за данни на APC,
както и непрекъсваеми токозахранвания за критични приложения в строителството и индустрията на наскоро придобитата компания. На отделни изложбени площи можеха да се
видят функциониращи решения за
управление на сградни инсталации,
включително осветление, отопление,
вентилация и климатизация. Приложе-

ния на BMS също бяха сред акцентите на изложението. Специално внимание бе отделено на IP системи за
видеонаблюдение на Pelco, интегрирани решения на t.a.c. за сградна автоматизация и сигурност на хотели.
Сред основните направления в
развитието на портфолиото на компанията са и решенията за енергиен мениджмънт в различни индустриални производства, подчертаха домакините. Достойно място сред функциониращите решения, показани на
изложението, имаха интелигентни
задвижвания, PС панели, HMI, средства за защита от машини и много
други.

> ñúáèòèÿ

Данфосс представи новости
в отоплението
Съвместен семинар на Данфосс и КИИП на тема съвременни
решения за децентрализирано отопление
На 8 октомври т.г. Данфосс, направление "Топлофикационна автоматика и отоплителна техника", съвместно с Камарата на
инженерите по инвестиционно проектиране (КИИП) бяха домакини на семинар, посветен на новите продукти и решения на
датската компания в областта на вътрешните отоплителни инсталации. Към събитието, което се проведе в хотел Родина,
София, бе проявен сериозен интерес от страна на проектанти
в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията.
Индивидуален комфорт с ААС
Семинарната програма бе открита от Красимир Богданов, търговски директор на направление "Топлофикационна автоматика и отоплителна техника". Той представи накратко историята на компанията,
производствените й мащаби, пазарните й позиции, основните направления и продуктовите линии. Господин
Богданов запозна присъстващите
гости и с новите решения на Данфосс
в производствената гама апартаментни абонатни станции (ААС). Представени бяха новите модели и техническите им характеристики.
„Апартаментните абонатни станции на Данфосс съчетават висок КПД,
надеждност и безаварийна работа. Те
са самостоятелни и готови за монтаж съоръжения, осигуряващи топла
вода за отопление и битово горещо
водоснабдяване. Гарантират добър
хидравличен режим на системата и
дават възможност за индивидуално
изчисляване на сметката за всеки
апартамент в комбинация с централно следене на консумацията“, заяви
г-н Богданов.

Обновени програми за
оразмеряване
В рамките на семинара бе представен и софтуерът за оразмеряване на апартаментни абонатни станции DanFlat. Отделните етапи на
работа, както и основните менюта
ÑÒÐ. 16
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и екрани, бяха демонстрирани от
Георги Георгиев, инженер по продажбите в Данфосс. "Програмата DanFlat
е разработена като помагало в процеса на проектиране на децентрализирани системи за отопление и битово горещо водоснабдяване. С нейна помощ могат лесно и прецизно да
се изчислят всички параметри, необходими за проектиране на една отоплителна система", заяви г-н Георгиев и допълни: "Изискванията към
компютърната конфигурация са
стандартни, инсталацията е бърза
и лесна“. Освен с DanFlat, присъстващите имаха възможността да се запознаят и с програмата за оразмеряване на топлообменници. „Тя е инструмент, даващ възможност за
бърз избор на ефективен топлообменник, отговарящ на характеристиките на системата като необходима мощност, температура и допустими загуби на налягане", коментира г-н Георгиев. "Програмата включва лесен за използване софтуер за
избор. При промяна на температурните условия и налягането, на един
и същ екран с въведените изходни
данни се визуализира и избраният

тип топлообменник. Програмата,
също така, дава възможност за инсталиране както на стандартни,
така и на специфични клиентски
ценови листи. Основно нейно предимство са възможностите за симулация. След избора на топлообменник
могат да се симулират и изчислят
различни промени, например в температурата, броя на пластините и
много други", допълни лекторът.

Ефективно балансиране
на системи
Основен акцент в семинара бе
поставен и на колебанията на хидравличното налягане в охладителни и
отоплителни системи. Спас Ченгелиев, инженер по продажбите, разгледа видовете балансиране на системите, методите за оразмеряване на
баланс вентили, както и за пресмятане на енергийните разходи на помпи.
Лекторът представи и решения за
най-често срещаните случаи в практиката, например възможности за
балансиране при използване на автоматични баланс вентили (регулатори на диференциално налягане) на
Данфосс. Те осигуряват добър баланс
при различни натоварвания и условия.
Сред разгледаните въпроси бяха и
възможностите за управление на
хидравличния баланс в различен тип
отоплителни и охладителни системи,
чрез използването на AB-QM – балансиращ и управляващ вентил.

> áèçíåñ

Булклима с нова серия VRF
системи
Инвестицията във VRV система е икономически оправдана, категорични са
от фирмата
Наскоро фирма Булклима представи на българския пазар нова инверторна VRF (Variable Refrigerant Flow) система - V серия, на японския производител Fujitsu General, чиито представител е за страната. „VRF системите се използват за климатизиране,
както на няколко помещения, така и
на цели сгради. Предназначени са за
поддържане на микроклимата на площи от 100 до 1000 кв.м. Новата инверторна V серия VRF на японския производител Fujitsu General е подходяща
и за площи, надвишаващи 1000 кв.м.
Системата отговаря напълно на
съвременните изисквания за икономичност, екологичност, компактност
и безшумна работа. Мощността на
външното тяло/тела е от 22 до 120
кW в режим охлаждане. Постигнати-

ят коефициент на енергийна ефективност в режим на отопление (COP)
е 3.7 (клас А), а в режим на охлаждане
(EER) – 3.2“, коментират от Булклима. „Безопасният за озоновия слой
фреон R410 гарантира намаляване на
вредното влияние върху околната среда. Намалените размери на външните тела улесняват монтажа им в
сгради с ограничено свободно пространство. Комфортът на обитателите е осигурен от безшумната работа на вътрешните тела“, заявиха
от Булклима.
„Изискването за осигуряване на
оптимални параметри на микроклимата в жилищни и обществени сгради,
както и за запазване на фасадите им
в съответствие с първоначалния архитектурен замисъл, налага все по-

широкото използване на системите
за централна климатизация. Независимо от високата първоначална инвестиция при инсталиране на многозонови климатични системи с директно изпарение на фреона във вътрешните тела, тя е икономически оправдана“, твърдят от компанията вносител.
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Ferroli придоби Cola и ISEA
КлиВенТо разширява продуктовата си гама с изделията на компаниите
Наскоро италианската компания
Ferroli разшири структурата си с
придобиването на две нови компании
- италианските производители Cola
и ISEA, съобщи за сп. Технологичен дом
д-р инж. Лина Кунчева, управител на
КлиВенТо, представител на Ferroli за
България.
„Присъединяването е продиктувано от желанието на нашия партньор
да обогати продуктовото си портфолио, като включи във всяка предлагана гама продукти разнообразие от
модели. Новопридобитата компания
COLА има водещи позиции в производството на печки на дърва и пелетни
горелки и е добре позната с проектирането и производството на котли
на биомаса, които се отличават с
иновативните технологии и модерния
си дизайн. ISEA, чийто заводи се намират в областта Тоскана, е известна с производството на електрически бойлери“, коментира г-жа Кун-

чева.
„Италианската компания притежава общо около 12 завода, което е част
от фирмената й политика през последните 20 години за навлизане на
нови пазари чрез закупуване на наложили се местни производители в
Италия, Испания, Германия, Холандия.
След присъединяването им, Ferroli
инвестира в обновяване на техните
заводи. Типичен пример са компаниите Rapido, Lamborghinicalor, Finterm,
Agpo, Euroterm, Joannes, IMA, Magnetic.

Ferroli е известна и с това, че инвестира и в изграждането и развитието на собствени производствени
мощности“, допълват от КлиВенТо.
Благодарение на разнообразието
от марки, КлиВенТо получава възможност да реализира пазарните си планове, насочени към предлагане освен
на конвенционални отоплителни системи, но и на по-ефективните съвременни технологии, уверяват от КлиВенТо. „Освен на технологии, работещи с традиционни горива, ще заложим
на съвременни решения, оползотворяващи алтернативни източници на
енергия, включително на слънце, термални води и други“, допълни д-р инж.
Кунчева.
Читателите на списание Технологичен дом познават фирма КлиВенТо
като доставчик на цялостни технически решения в областта на битовото и индустриалното отопление и
климатизация.

Стартира изграждането на
Бизнес Парк Русе
Центърът ще разполага с модерни офиси и конферентни зали на обща площ от 32 000 кв.м.

Наскоро официално бе обявен
стартът на един от най-новите и
мащабни строителни проекти по
крайбрежието на река Дунав у нас Бизнес Парк Русе. Гости на официалната церемония бяха министърът на
извънредните ситуации Емел Етем и
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кметът на град Русе
- Божидар Йотов. Бизнес Парк Русе ще бъде
изграден от дружество „Ирис“ в близост до двата основни булеварда в града
– „Липник“ и "Потсдам". Центърът ще
разполага с офисни
площи клас А, един
подземен и седем надземни етажа, с разгъната площ от 32 000 кв. м. За удобство на фирмите-наематели са предвидени складови площи, които ще се
намират в близост до сградите, както и 600 паркоместа, от които 260
- в подземен паркинг.
„Изграждането на Бизнес Парк

Русе е съобразено с най-новите тенденции при съвременните бизнес
пространства - развита инфраструктура и телекомуникации, модерни офиси, гъвкави условия при наемане на офис и търговски площи,
почасово използване на конферентните зали, екологична и отговаряща на изискванията на съвременния
човек среда“, коментира Миглена
Димитрова, изпълнителен директор
на „Ирис“.
„Идеята ни е бизнес паркът да се
превърне в предпочитано място за
бизнес, да привлича с разнообразните си предложения, с удобствата,
комфорта и високото си ниво на сигурност. Убедени сме, че русенци ще
оценят предимствата му“, допълва гжа Димитрова.
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Предстои изграждането на Targovishte Рark
За март 2009 г. е предвиден стартът в изграждането на търговски
комплекс в Търговище

Предстои изграждането на мащабен търговски център в град Търговище, информираха представители
на инвеститора Greenfield Bulgaria.
Комплексът - Targovishte Рark, ще се
намира непосредствено до главния
път София – Варна. „Избрахме местоположението след задълбочени
анализи и проучване на потенциала
на града. Населението в областта
наброява 170 хиляди, а ежедневно по
главния републикански път Е70 минават около 20 000 автомобила“,
коментира Валери Василев, управляващ съдружник на Грийнфилд България.

Предвижда се комплексът да
включва МОЛ на два етажа, който е
с разгърната застроена площ (РЗП)
14625 кв.м, хипермаркет за хранителни стоки - с РЗП 5045 кв.м., хипермаркети за техника, строителни материали, мебели, обзавеждане и декорация, бензиностанция и заведение
за бързо хранене. „Голяма част от
търговските площи ще бъдат магазини от типа big-box. Търговският
център ще се обслужва от близо
1200 паркоместа. Значителен брой
от тях ще бъдат направени от паркинг плочи, тип решетка. По този
начин увеличаваме и зелената площ

пред отделните търговски сгради.
Освен това, обмисляме въпросът с
откриване на специална автобусна
линия, която да обслужва жителите
на града, но това е в по-далечно
бъдеще“, заяви г-н Василев и допълни: „На този етап сме приключили с
идейния проект в сътрудничество с
международната компания за архитектура и дизайн „Chapman Taylor“.
Компанията е позната у нас като
проектант на функциониращия вече
МОЛ Варна, строящият се в Русе
Мегамол и др.
„Очакваме да получим разрешение
за строеж през февруари 2009 г., а
след това ще започнем преговорите
за избор на главен изпълнител на проекта. Действителният му старт е
предвиден за март 2009 г., а планираният пусков срок е декември 2010
г.“, информират от Грийнфилд България.

Започна строителството на Омега Център
Офис сграда, съответстваща на най-новите тенденции в строителството,
ще бъде изградена в Бургас

Започна изграждането на многофункционален комплекс с търговска и
офисна част, разположен на ул.
„Транспортна“ в Бургас. Комплексът
ще съдържа 24 магазина, разположени на две нива, 47 офиса с просторна
конферентна зала, заведения за хранене, бар с панорамен изглед към
Бургас и Бургаския залив, както и
редица атракции за посетителите.
„Конструирането на сградата е в
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синхрон с най-новите тенденции за
офис сгради - ясна геометрия на обемите и отчитане на функционалното
предназначение на отделните зони.
Окачените стъклени фасади, модерната и функционална архитектура,
както и богато озеленените покривни тераси с площ над 500 кв.м ще
осигурят комфортни и съвременни
условия за работа“, коментира Даниела Стефанова, управител на Пи Ел
Ейч Инвест, инвеститор на проекта.
Концепцията и дизайнът на Омега
Център са дело на архитектите от
студио „ППП Консорциум-Атика Р5“ и
„РИФ Пеньо Столаров АРТ“ ООД.
Инвестицията в сградата, около 12
мил. лева, е на фирма „Евроойл“ и на
дъщерната компания на Планекс Холдинг „Пи Ел Ейч Инвест“. За главен
изпълнител на проекта е избрана фирма „Планекс“. Очаква се центърът да
отвори врати в средата на 2010 г.
„Климатичната техника от най-

ново поколение, безжичните комуникации, централизираното управление
на разходите за общите пространства, системите за енергийна ефективност и оползотворяване на
дъждовните води са израз на желанието ни да задоволим очакванията на
клиентите ни с грижа за природата
и спазвайки екологичните стандарти“, допълва г-жа Стефанова.
Сградата, с РЗП 12 627,47 кв.м, ще
има първа степен на пожароустойчивост, уверяват инвеститорите.
Предвидени са и необходимите евакуационни стълбища, отделени със
самозатварящи се димоуплътнени
врати.
Омега център ще се обслужва от
открит и подземен паркинг, с общо 91
паркоместа (56 подземни и 35 открити). Достъпът до паркинга ще се
регулира от автоматична система за
контрол на достъпа, свързана със
системата за видеонаблюдение.

> èíòåðâþ

С Италмодалуче имаме много добро,
взаимноизгодно сътрудничество
Нестор Туро, мениджър "Външнотърговска дейност"
в португалската компания EFAPEL,
пред списание Технологичен дом

Господин Туро, EFAPEL присъства на
българския пазар от четири години. Как
бихте коментирали развитието на строителния бранш у нас през този период?
След приемането на България в Европейския съюз, строителният сектор в
страната видимо претърпя сериозно
развитие. То бе стимулирано от чуждестранните инвестиции и необходимостта от изграждането на нова
инфраструктура в цялата държава.
Ефектът от израстването на бранша
се забелязва и по увеличаващия се обем
на проектите, в изпълнението на които се влагат продукти с марката
EFAPEL. Всичко това ни дава основание да смятаме, че секторът ще запази устойчивия си ръст и през следващите няколко години.
Българският пазар на електроапаратура е наситен с продукти, включително и
на водещи производители в областта.
Как е позиционирана продуктовата гама
на EFAPEL у нас?
Продуктите на EFAPEL винаги са добра алтернатива за пазарите, на които се търси висококачествено електрооборудване на конкурентна цена.
Тази елементарна формула ни позволява да навлизаме успешно на пазарите
в различни държави по целия свят.
Освен това, ни гарантира успех и на
вашия пазар, където клиентите ден
след ден имат все по-големи изисквания към продуктите и техните производители.
Позицията ни на българския пазар е
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много добре дефинирана и организирана, в съответствие с изискванията на
нашите дистрибутори и клиенти.
Ориентирани сме към всички пазарни
сегменти, в които има търсене на
продуктите ни. Интерес за нас представляват и проекти, в които качествените ни продукти биха могли да
намерят адекватно приложение.
Компанията произвежда пълна гама
електроапаратура ниско напрежение.
Какви са най-новите предложения в офертата на EFAPEL?
На изложението ЕЛТЕХ през настоящата година представихме два нови продукта, които със сигурност ще провокират интереса на архитектите и
дизайнерите. Единият от тях е серията „Logus 90“, която съдържа пълна
гама комутационни апарати НН, включително ключове, контакти, както и
декоративни рамки. Отличава се с
модерен дизайн, изпълнена е от естествени материали с високо качество,
което й дава сериозно предимство
пред съществуващите на пазара други подобни продукти.
Вторият нов продукт е аудиосистемата „Jazz Light“, подходяща за инсталация в жилищни сгради и търговски
обекти. Качествената изработка на
системата позволява на специалистите да предложат множество лесни и
икономични решения за озвучаване. При
интерес от страна на клиента, елементите й могат да бъдат декорирани в съответствие с някоя от сериите комутационни апарати НН, произвеждани от EFAPEL, така че да се
допълват естетически. Освен с дизайн
и качество на звука, Jazz Light се отличава и с лесен за работа, интуитивен интерфейс, удовлетворяващ изискванията на потребителите.
Как бихте коментирали досегашното си
партньорство с Италмодалуче? Ще
продължат ли да бъдат единственият ви
представител у нас?
EFAPEL винаги се опитва да създава
дълготрайни партньорства със своите настоящи и бъдещи, местни и
международни клиенти. В случая с
Италмодалуче имаме много добро, взаимноизгодно сътрудничество още от
самото начало на партньорството ни,
което за момента дава задоволител-

ни резултати и за двете страни. Доволни сме от познанията им върху
пазара и високия професионализъм и
очакваме да продължим сътрудничеството си по проекти на българския и
други стратегически пазари и занапред.
В този аспект планирате ли да им предоставите търговски права и за някои
от съседните на България държави?
Вече обсъждаме с Италмодалуче подобни възможности за разширяване на
дистрибуторската мрежа в съседни
държави. Планираме първата стъпка в
тази насока да се отнася до румънския пазар, а впоследствие и до пазарите в Сърбия и Македония.
Има ли шанс България да спечели инвеститорското ви доверие за построяването на производствена база у нас?
За компания от световна класа, която иска да разшири бизнеса си към множество пазари, е трудно да излъчи
представители от централния офис на
всяко място, по всяко време. Вярваме,
че в най-кратки срокове е необходимо
да отворим търговски представителства и/или производствени мощности
в близост до основните ни пазари, за
да подпомогнем продажбите и логистиката в съответния регион. Според
нас, България има стратегическа географска локация, осигуряваща лесен
достъп до източноевропейските пазари и тези в държавите от Средния
Изток, което ще окаже сериозно влияние върху бъдещото ни становище.
И накрая, по-лесно или по-трудно се прави бизнес в България, в сравнение с Португалия, г-н Туро?
Всички пазари имат свои собствени
характеристики и специфики при правенето на бизнес, но понякога съществуват общи черти и неписани правила, които улесняват или затрудняват дейността ни. В случая с България открихме доста зрял и непредубеден пазар, способен да приеме открито технологии и продукти от други
части на света. Не сме срещали никакви трудности във взаимоотношенията си с клиентите и при одобрението на продукцията ни. Очакваме
същото положително отношение и за
в бъдеще при представянето на всеки
нов продукт на българския пазар.

> ñúáèòèÿ

Изложението ISH от 10 до 14 март
във Франкфурт
През 2009 г. ISH отбелязва 50 г. юбилей с тематичните направления
"Water for people" и "Efficient systems and renewable energy"
На пресконференция, организирана на 9 октомври т.г., Messe
Frankfurt Exhibition и „Германската търговска камара“ в Австрия
представиха концепцията, тематичните направления и продуктовите акценти на специализирания панаир ISH 2009, Франкфурт,
Германия. По време на събитието бе обявено, че ISH - водещо изложение за ОВК решения, възобновяеми енергийни източници, управление на сгради и оборудване за баня, през 2009 г. чества 50годишен юбилей. Мащабното събитие се проведе в производствената база на компанията Herz Armaturen край Виена, Австрия.
Мащабното събитие се проведе в
производствената база на компанията Herz Armaturen край Виена, Австрия. Присъстваха журналисти от Централна и Източна Европа, Германия
и Австрия. По покана на „Германобългарската индустриално-търговска камара“ (ГБИТК), официален представител на „Франкфуртски панаир“
за България, участие в пресконференцията взеха и представители на
български специализирани медии. „За
информация, посещение и входни карти за ISH 2009 бихте могли да се
обръщате към нас“, съобщи Татяна
Делчева от ГБИТК.

Най-новите разработки
в областта на ВЕИ
Пресконференцията бе открита от
д-р Герхард Глинцерер, генерален директор на фирма Herz Armaturen, който приветства представителите на
медиите с добре дошли. Дърк Джон,
директор на ISH, презентира мащабите, целите и организационните предизвикателства пред форума. „ISH е
най-голямото изложение в областта
на енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, както и системите за вентилация и климатизация в света. През 2009 г. във
Франкфурт, Германия, компании от цял
свят ще покажат най-новите си разработки за ефективно отопление и
охлаждане на сгради, оползотворяване на слънчевата енергия, биомасата,
както и нови фотоволтаични и тер-
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мопомпени системи. Форумът ще
предложи и богата съпътстваща програма, включително специализирани
семинари, форуми и други организирани прояви. По традиция всяка година в
рамките на изложението връчваме
наградата „Design Plus“, която се
присъжда на продукти, отличаващи се
с високо качество, естетични качества и функционалност“, коментира
г-н Джон.

Направлението "Water for people"
Петдесетото издание на ISH ще
обхване две тематични направления.
Първото от тях е „Water for people“,
на което ще бъдат представени близо 700 производители на оборудване
за баня, спа центрове, санитарна
арматура, интериорни концепции за
баня, технологии за ограничаване
разходите на вода и други иновативни решения. Йенс Вишман, управител
на „Немската индустриална асоциация“ за санитарно оборудване, представи тенденциите в дизайна на
съвременната баня. „Нови, дълготрайни органични материали, универсален
дизайн, вдъхновен от природата,
модерни аксесоари, интегриране на
енергоспестяващи технологии са
сред най-съвременните разбирания за
банята“, заяви г-н Вишман.

Направлението "Еfficient systems
and renewable energy"
В пресконференцията взе участие
и Хорст Айзенбайс, управител на

„Асоциацията на производителите на
ОВК оборудване“. „Всички съвременни тенденции в отоплението, вентилацията и климатизацията, напълно
логично, са насочени към повишаване
на енергийната ефективност и имат
стремеж да опазват околната среда.
От друга страна, непрекъснато се
повишава пазарният дял на технологиите за оползотворяване на възобновяемите енергийни източници.
Нашите проучвания сочат, че тези
решения ще стават все повече и
повече актуални и пазарно атрактивни“, подчерта той.
В края на пресконференцията журналистите имаха възможност да се
запознаят със

структурата и пазарните позиции
на Herz Armaturen
както и лично да разгледат производствената база край Виена.
„Herz Armaturen е един от утвърдените европейски производители на
термостатични вентили, както и на
отоплителна и тръбна арматура, с
над стогодишна история. Опитът,
натрупан през тези години, както и
специализацията в областта на топлотехниката и регулиращата арматура, ни дават база за развитие на
нови продукти“, подчертаха от Herz
Armaturen. Компанията притежава
четири производствени бази в Австрия и многобройни международни
дъщерни дружества и представителства.

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

Отоплителни радиатори
Предимства и недостатъци на алуминиеви, стоманени и
чугунени радиатори за централно и локално водно отопление
Радиаторите са сред добре изпитаните и доказали се в практиката отоплителни уреди, използвани както при централно, така
и при локално водно отопление. Мащабното строителство, на
което сме свидетели през последните години, логично доведе и
до повишаване с пъти на търсенето им. Независимо от множеството видове отоплителни уреди, предлагани в момента на
пазара, радиаторите успяват да запазят стабилните си пазарни
позиции и доверието на потребителите. Това се дължи не само
на добрите им отоплителни характеристики, но и на непрекъснатото подобряване на техническите им параметри.
Съвременните радиатори са с повисока енергийна ефективност, произвеждат се на базата на иновативни технологии от материали с много добри топлотехнически характеристики. Не една и две производствени компании започнаха да обръщат все по-голямо внимание и на
дизайна на радиатора, предлагайки
нестандартни като форма и цвят
модели.
Принципно, в зависимост от конструктивните си специфики, радиаторите се определят като

глидерни, панелни и тръбни
Глидерните радиатори са съставени от отделни елементи, най-често наричани в практиката ребра или
глидери. Те се свързват помежду си
с помощта на нипели или чрез заваряване. Основното им предимство се
състои във възможността да се променя броят на свързаните глидери,
благодарение на което много лесно се
конструират отоплителни тела с
различни дължина и отоплителна
мощност. При панелните радиатори
промяна в габаритните размери и в

топлообменната им повърхност по
време на монтажа не е възможна. Те
се доставят в завършен вид, готови
за монтаж.
Материалите, които се използват
за изработването на различни видове радиатори, са предимно алуминий,
стомана и чугун. Произвеждат се и
т. нар. биметални радиатори, при
които се използва комбинация от два
метала, обикновено стомана и алуминий.

Радиатори от алуминий
Алуминият е метал, характеризиращ се с много висока топлопроводимост. Той предава топлината три
пъти по-добре от чугуна. Има по-висока топлопроводимост и от стоманата. Това обяснява по-високия коефициент на полезно действие на радиатора при по-малки размери.
Алуминият, обаче, се характеризира и с няколко сериозни недостатъка. Той е неустойчив към агресивни
среди, което налага строг контрол на
химичния състав на водата в отопли-
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лесно може да се промени, чрез промяна на броя на глидерите. В повечето случаи глидерите са силно оребрени, с което се постига по-голяма
топлоотдаваща повърхност и съответно по-висока топлинна мощност.
Произвеждат се чрез леене с противоналягане или чрез пресоване, както
и посредством комбинация от двата
метода. Леенето е често използван
метод, тъй като е сравнително евтин, но крайният продукт не се отличава с високо качество и корозионна устойчивост. При производство на
алуминиевите радиатори чрез пресоване се получават изделия със значително по-добри експлоатационни характеристики. Методът на пресоване позволява да се получи висококачествен, чист алуминий, благодарение на което се намалява рискът от
корозия. Този метод, обаче, не е
подходящ за масово производство,
което обяснява по-високата себестойност на крайния продукт и съответно високата цена за потребителя. Това е и основната причина за
производството на алуминиеви радиатори предимно чрез леене, а не чрез
пресоване. Сред недостатъците на
алуминиевите глидерни радиатори е
и стареенето на уплътненията между отделните елементи.

Алуминиеви тръбни радиатори
телните инсталации, изпълнени с
алуминиеви радиатори. Във водните
отоплителни инсталации, алуминиевите елементи корозират в среда със
и без кислород. При непрекъснато
допълване на инсталацията с питейна вода, разтвореният в нея въздух и
хлор предизвикват язвена корозия.
Сред най-предпочитани от потребителите са

Алуминиевите глидерни радиатори
С елегантния си дизайн и естетичен вид те с лекота се вписват в
интериора на всяко помещение. Характеризират се с голяма топлинна
мощност на единица маса и бързо
нагряват въздуха в помещението.
Леки са и дължината на радиатора
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Те се изработват от специални
алуминиеви профили с вътрешен надлъжен канал, през които преминава
топлоносителят. Вертикалните
тръбни елементи се отличават със
сложна форма, а хоризонталните изпълняват функцията на колектори.
За свързване на отделните елементи и колекторите се използват разглобяеми връзки, които се уплътняват
с термоустойчиви бавностареещи
материали, като тефлон и каучук.
Предлагат се в различни цветови
гами и могат да работят с топлоносител вода или воден разтвор на
неагресивна течност.

Панелни стоманени радиатори
Стоманата е материал, широко

използван при производството на
отоплителни радиатори. От стомана се произвеждат както глидерни,
така и панелни и тръбни радиатори.
Голяма част от специалистите се
обединяват около становището, че
използването на стоманените панелни радиатори в локалните отоплителни системи е едно от най-добрите решения.
Панелните радиатори представляват стоманени щамповани листа, с
дебелина не по-малка от 1,25 mm.
Листовете се свързват чрез заваряване, като между тях се оформят
канали за преминаване на топлоносителя. Вертикалните канали са свързани с два хоризонтални колектора в
горната и долната част на тялото.
В един радиатор могат да се свържат
един, два или три панела, при което
се получават еднопанелни, двупанелни и трипанелни радиатори. Добре е
да се има предвид, че с увеличаване
на броя на панелите се влошават
топлотехническите показатели на
радиатора. Разновидност на панелните радиатори се явяват панелните
радиатори с конвектор, при който, за
да се увеличи топлинната мощност,
върху панела едностранно чрез заваряване се захваща профилирана плоча от тънкостенна стоманена ламарина. Тази допълнителната топлообменна повърхност формира канали,
през които преминава загряваният
чрез конвекция въздух от помещението.
Спецификите в конструкцията и
дизайна на стоманените панелни
радиатори позволяват да се избегне
прекомерното натрупване на прах.
Това ги прави много подходящи за
офисни и жилищни помещения. Еднопанелните стоманени радиатори са
особено приложими в медицински учреждения или помещения с повишени
хигиенни изисквания към отоплителните тела.

Предимства и недостатъци
на панелни радиатори
Като основни предимства на стоманените панелни радиатори могат
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да се посочат голямото специфично
топлоотдаване от 1 kg вложен метал,
малкият обем на тялото и съответно неголемият заеман обем от помещението, добрата технологичност,
от което се предопределя и по-ниската им цена.
Сред недостатъците им са ниската корозионна устойчивост, като
едно от най-уязвимите им места е
областта на спойката. При високо
съдържание на въздух в топлоносителя, панелът също е силно застрашен
от възникване на корозия. Също така,
съществува опасност от образуване на въздушни възглавници. Това води
до намаляване на мощността на радиатора, поради затруднената циркулация на топлоносителя. За предотвратяване образуването на въздушни възглавници специалистите препоръчват да се използват обезвъздушители.
Тънките стени на панелните радиатори ограничават и работното им
налягане (до 0,4 Pa с отчитане на
корозията). Съществува и опасност
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от хидравличен удар, поради което се
препоръчва налягането в отоплителния контур да се изменя постепенно.
Рязката промяна на налягането в
системата би могла да доведе до
повреда на радиатора. Монтажът им
е по-сложен и изисква по-високо квалифициран персонал.

Стоманени тръбни радиатори
Те са един от най-скъпите варианти за отопление. Основното им предимство е външният вид и форма,
които се конструират в зависимост
от помещението. Конструктивно
представляват тръбни отоплителни
тела, тип лира, тръбите на които
обикновено са оребрени. Самото
оребряване често се изпълнява от
метален лист със заварка. В стоманените тръбни радиатори се съдържа
малко количество топлоносител,
благодарение на което бързо и лесно
се регулира температурата в помещението чрез ръчен или автоматичен регулатор.
При използването на тези радиа-

тори е възможно ефективно да се
поддържа подходяща температура
на въздуха в помещението без намесата на човек. Условието е да се осигури високо работно налягане в отоплителната система. Подходящи са
за използване във високотемпературни парни и водни системи и в
случаи, при които се налага работа
при високо налягане. В приложения,
в които топлоносителят е вода
tmax = 130 °C и p max = 1,6 MPa. Съответно, за пара - t max = 160°C и pmax =
0,5 MPa.
Сериозен недостатък на този тип
отоплителни тела е чувствителността им към качеството на топлоносителя.

Стоманените глидерни радиатори
се използват предимно за топлоносител вода. Изработват се чрез
пресоване и заваряване. Характеризират се със слаба корозионна устойчивост и малка маса. Отделните
глидери обикновено се свързват чрез
заваряване.
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Чугунени глидерни радиатори
Друг вид често използвани отоплителни тела - чугунените глидерни радиатори, се отличават с висока корозионна устойчивост и отсъствие на ограничения по
отношение на вида и параметрите на топлоносителя.
Закръглените им конструктивни форми позволяват лесното им хигиенно поддържане. Неудобство създават
утежнените операции при транспортирането и монтажа им. Сложната конструкция на чугунените глидерни
радиатори налага строг технологичен контрол при отливането.

Биметални радиатори
Смята се, че тези радиатори първоначално са били
специално за приложение във високи сгради, където
топлоносителят постъпва в отоплителната система под високо налягане. Обединяването на два различни
материала - стомана и алуминий - при производството им позволява да се избегнат недостатъците на
всеки от двата материала. Стоманата е материал,
издържащ на високо налягане и устойчив на корозия,
докато за алуминия е характерно много доброто
топлоотдаване.
Комбинирането на двата материала позволява биметалните радиатори да се използват в инсталации, в
които топлоносителят се подава под високо налягане.
Устойчиви са на корозия, а в същото време отдават
топлина приблизително толкова добре, колкото алуминиевите. Добрите характеристики на биметалните
радиатори се дължат на стоманеното вътрешно тяло
на радиатора. Алуминият се използва като външно покритие, което освен че предопределя доброто топлоотдаване, придава и много добър естетичен вид на радиатора.

Критерии за избор на радиатор
При избора на радиатор е необходимо да се вземат
предвид редица фактори, като предназначение на отопляваното помещение, архитектурен план и особености на температурния режим. Важно е да се отчетат
и местата, в които пребивават хората, както и извършваната дейност. Видът на отоплителната система, технико-икономическите и санитарно-хигиенните
характеристики на уреда, както и спецификите на
сградата също са показатели, които е добре да бъдат
отчетени.
Обикновено алуминиевите радиатори се препоръчват
за еднофамилни къщи, където топлоносителят е със
сравнително устойчив химичен състав. Стоманените
панелни радиатори са подходящи за нискотемпературни
инсталации, а чугунените радиатори трудно се вписват
в съвременния интериор. Но все пак основното условие е
да се избере уред, осигуряващ равномерно загряване на
помещението. При цялата относителност на клиентските изисквания.
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Пиролизни котли
Ефективността им е функция от влажността на дървесината
Дървесината безапелационно печели състезанието за енергиен източник с най-дълга история. Още преди хилядолетия откритият
огън, в който се изгаряли сухи дърва, е бил единствената технология, осигуряваща на хората топлина. Днес, на фона на огромното разнообразие от отоплителни технологии, обикновеното изгаряне на дървесина все повече се измества от съвременните решения. И това съвсем не е случайно. Основен критерий за избор
все повече ще е енергийната ефективност на решението, а именно възможността да генерира максимално количество топлина
при

възможно

най-ниски

Непрекъснато се увеличава и актуалността на влиянието, което съответната технология оказва върху
околната среда. Повечето отоплителни системи на дърва не успяват
да изпълнят тези изисквания.
За сметка на тях, съществува
техническо решение, комбиниращо
чара на традиционно използваните
печки на дърва с интелигентността
и ефективността на съвременните
технологии. И това са пиролизните
котли. Те успешно отговарят на изискванията за екологичност и висок
КПД. Отделянето на по-голямо коли-
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експлоатационни

разходи.

чество топлинна енергия при тези
котли се дължи на протичащия термичен процес – суха дестилация на
дървесината. Процес познат още
като пиролиза.

Какво представлява
пиролизният газ?
Известно е, че пиролизата е процес на термично разлагане на комплексни въглеводородни съединения до
по-прости такива чрез нагряване до
висока температура при отсъствие
на кислород и налягане по-ниско от
атмосферното. Този процес е добре

познат на човечеството. Използва
се от векове за производството на
катран и дървени въглища. Конструктивно пиролизните котли са разработени така, че да се осигури протичането именно на този процес. Камерата, в която се намира дървесината, е добре херметизирана, с което се ограничава проникването на
кислород в нея. Дървесината се загрява до висока температура, обикновено в диапазона от 200 до 800 °С.
В така създадените условия дървата в котела не горят, а тлеят, при
което се осъществява термичното
им разлагане. Крайният продукт от
този процес е смес от твърди
(въглен), течни (оксидирани масла) и
газови (окиси на въглерода и водорода, въглероден диоксид и азот)
съставки.
Комбинацията от така получените газове се нарича пиролизен газ,
който, изгаряйки в горивната камера, отделя определено количество
топлина. При влажност на дървесината от 15%, например, пиролизният газ
съдържа около 44% въглерод, 35%
кислород, 15% вода, 5% водород и
около 1% азот и минерали.
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Фиг. 1
Легенда: 1 - Комин 2 - Камера за зареждане с дърва 3 - Вентилатор 4 Дюза от огнеупорен бетон 5 - Камера за изгаряне 6 - Скара 7 - Топлообменник 8 - Дренажен клапан

Влажността - до 20%
Принципно, пиролизното изгаряне
на дървесината е много по-ефективно от обикновеното й изгаряне. За
нормалното протичане на процеса,
обаче, е добре да се има предвид, че
топлотворната способност на
дървесината зависи от съдържанието на вода в нея. За да се осигури
дълъг експлоатационен живот на
котела и работа на максимална мощност, е необходимо използването
само на дървесина с ниска влажност.
При изгарянето на дървесина с поголяма влажност се отделя не само
по-малко количество топлина, но и
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по-голямо количество димни газове.
Както бе подчертано, това съществено съкращава живота на котела и димоходите. Качеството, размерът и влажността на дървесината влияят на разхода й. Те предопределят безаварийната работа и високата мощност на котела. За сравнение, 1 kg дървесина с 20% влажност
при изгаряне отделя 4 kW енергия,
докато 1 kg прясно отсечени дърва
с влажност 70-80%, отделят само 1
kW.
Препоръчва се влажността на
дървата да е до 20% и да не превишава 30 - 35%. Използването на дърва с

висока влажност може да доведе до
понижаване на мощността на котела до 50%, а разходът на гориво да се
увеличи почти двойно.

За въздуха в зоната на горене
Както вече бе споменато, с цел
правилното протичане на пиролизния
процес е необходимо да се осигури
среда с ограничено количество кислород. От друга страна, кислородът
е основен фактор за протичане на
всеки горивен процес. За тази цел,
пиролизните котли разполагат с
вградени вентилатори, с които се
осигурява подаването на точно опре-

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå
делено количество кислород, необходимо за протичането на процеса, в
точното място и време. Производителите предлагат различни конструктивни решения. Някои модели разполагат само с един вентилатор,
докато други са снабдени с цяла вентилаторна група. Например, всмукваният от вентилатора въздух се разделя в два потока. Първият, по-малък
поток, се насочва към горната камера, където осигурява необходимите
условия за образуването на пиролизния газ. Вторият поток пък се отвежда към керамичната плоча, където
окислява пиролизния газ.

Конструкция на пиролизните
котли
Основни конструктивни елементи
(фиг. 1)на всеки пиролизен котел са:
n херметически затворена камера
(камера за зареждане), в която се
извършва термичното разлагане
на дървесината;
n дюза от огнеупорен бетон, в която пиролизният газ се смесва с
вторичния въздух, образувайки гореща смес. Тя би могла да се самовъзпламени при температура
около 560 °С;
n камера за изгаряне, в която температурата на изгаряне на пиролизния газ достига до 1200 °С;
n топлообменник за загряване на
вода и вентилатор за подаване на
необходимото количество въздух
за протичане на горивния процес
и за неговото регулиране.
Независимо от разнообразието на
решения, предлагани от производителите на пиролизни котли, конструкцията на всеки пиролизен котел трябва да осигури последователното протичане на три процеса

изсушаване, карбонизация
и окисление
По време на изсушаването от поставената в херметически затворената камера дървесина се отнема
излишната влажност. След това, в
условията на висока температура и
ниско съдържание на кислород, дървесината започва да тлее.
Втората фаза – карбонизацията,
представлява процес, при който
дървесината се разгражда до получа-
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ването на пиролизен газ. Над слоя
тлееща дървесина се образува високотемпературен слой. Той осигурява
предварителното изсушаване на
дървесината и в същото време подгрява постъпващия в зоната на горене въздух.
Всички освободени по време на
пиролизата газови компоненти се
насочват към дюза от стоманобетон,
разположената под камерата за зареждане. За да се осигури пълно изгаряне на продуктите от пиролизата,
е необходимо да се подава точно
определеното количество вторичен
въздух.
При третия етап – окислението,
пиролизният газ изгаря в долната
камера при температура до 1200 °С.
По време на този финален етап пиролизният газ, в резултат от взаимодействието си с богатия на кислород въздух, изгаря. Отделя се топлинна енергия, която, именно, се използва за отопление.
В процеса на горене пиролизният
газ си взаимодейства и с активния
въглерод, в резултат на което на
изхода на котела

изхвърляните димни газове
не съдържат вредни примеси
Допълнително, отделената при
изсушаването вода си взаимодейства с дървените въглища от процеса на карбонизация и ги преработва в процеса на окисление. По този
начин, за разлика от системите,
базирани на класическо изгаряне на
дървесина, тук съществуват условия да се осигури пълен кръговрат
на въглеродния диоксид и водата.
Според резултатите от направени
изследвания, емисиите от СО2 от
тези котли са почти три пъти пониски в сравнение с характерните
за котлите на твърдо гориво. В
процеса на пиролизно горене се
образуват минимално количество
сажди и пепел, което предопределя
по-лесното и по-рядко почистване
на тези котли.
Препоръчително е също пиролизните котли да работят на максимална
мощност, тъй като, ако отделилите
се в процеса на разлагане на дървесината водни пари и газове не изгорят, те образуват конденз. Той се

превръща в катран и кислород, отлагащ се от вътрешната страна на
котела. Резултатът е потенциално
постепенно корозиране на стоманените повърхности на котела.
Фактор, оказващ пряко влияние
върху ефективността на пиролизния
котел, е

вградената автоматика
При някои модели е автоматизирано само управлението на помпата и
вентилатора. Други, по-интелигентни системи разпознават температурата и химичния състав на димните
газове и управляват работата на
котела, като вземат предвид всички
тези параметри с цел оптимална
ефективност на работа.
Като друг голям плюс на пиролизните котли следва да се посочи и поголямата им безопасност в сравнение с други видове котли на дърва, в
случай на прекъсване на електрозахранването. Причината е, че те са
херметически затворени. При
прекъсване на захранването спира и
вентилаторът, съответно спира
притокът на кислород, и горенето
бавно затихва от само себе си. Някои от по-усъвършенстваните модели са оборудвани с предпазни вентили, които при спиране на тока отварят и охлаждат котела, вкарвайки в
него студена вода. Съществуват,
разбира се, и модели с доста по-сложни системи за защита.
Някои модели разполагат с херметично затварящи се врати на горивната и камерата за зареждане на пиролизните котли. По този начин се
осигурява сигурна изолация на протичащите в котела процеси и не се
допуска изпускането дори на минимални количества дим. Подобни пиролизни котли са подходящи за директен
монтаж във всяко помещение.
На българския пазар се предлагат

пиролизни котли с мощности
от 10 kW до 1 MW
подходящи както за еднофамилни
домове, така и за отопление на поголеми сгради. Коефициентът им на
полезно действие варира между 85
и 95%. Недостатък е необходимостта от ръчно зареждане на 8 или 10
часа.
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Пречистване на отпадни
води от отделни сгради
Използвани съоръжения, конструкция, експлоатационни
характеристики
Разстоянието, което ни дели от европейските практики в пречистването на отпадните води, все още е много голямо. Особено, що се отнася до малките населени места, курортите и вилните зони. За разлика от ситуацията у нас, за държави като Дания
или Швеция, например, отпадните води, дори от малки селца, не
се изхвърлят в близкото дере, както и не се заустват в рекичката в близост, а задължително се пречистват. На специалистите в бранша е известно, че съществуват т.нар. малки пречиствателни станции, които могат да обслужват както еднофамилни къщи, така и по-големи сгради, като хотели, почивни
станции, курортни комплекси и дори по-малки населени места.
Обикновено се разполагат в близост до самите сгради, поради
което отпада необходимостта от изграждане на скъпа канализационна мрежа. Отвеждането на отпадната вода до съоръженията в повечето случаи се осъществява гравитационно.
Принципно пречиствателните
станции, които се използват за обезвреждане на битовите отпадни води
от отделни сгради, са с капацитет
от 10 до 15 m3/d. Сред най-прилаганите и ефективни решения са септичните ями и съоръженията с подпочвена филтрация. Към групата на
втората принадлежат полета с подпочвена филтрация, филтрационни
кладенци, пясъчно-чакълени филтри и
траншеи.

Септични ями - водите се
утаяват и разграждат
Септичните ями са съоръжения,
подходящи за използване при малки
количества отпадни води, което определя приложението за една до няколко сгради. Капацитетът им обикновено е от 1 до 20 m3/d. Широко
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използвани са за хотели, малки почивни станции и др. Подходящи са за
самостоятелно механично пречистване на отпадните води, постъпващи в полетата за подземна
филтрация, в пясъчно-чакълестите
филтри, във филтриращите траншеи
и филтриращи кладенци. В тях едновременно протичат два процеса –
утаяване на водите и разграждане
при анаеробни условия. Формата им
обикновено е кръгла или правоъгълна.
Отгоре ямата най-често се покрива със стоманобетонна плоча. Тя се
засипва със слой пръст, чиято дебелина често варира в диапазона от
0,35 до 0,5 m.
Могат да бъдат разделени на
една, две или три камери, в зависимост от количеството на отпадните води. Употребата на еднока-

мерните септични ями се препоръчва за малки водни количества до
1m3 /d. За водни количества до 10
m 3/d се използват двукамерните, а
трикамерните се прилагат при
водни количества над 10 m3 /d. Разпределението на обема в двукамерните и трикамерните ями е неравномерно. В двукамерните е необходимо обемът на първата камера да
е 75%, а на втората 25%. При трикамерните обемът на първата камера е равен на 50% от изчислителния, а втората и третата, съответно, са с обем 25% от изчислителния. Ако септичната яма е изпълнена от бетонни пръстени,
това условие отпада. Тогава, обикновено, всички камери са с равни
обеми.

Изчислителният обем
на камерите
се определя в зависимост от количеството на отпадните води, постъпващи в ямата. Например, при
количество на отпадните води, ненадвишаващо 5 m3/d, изчислителният
обем се приема за равен най-малко на
трикратния денонощен приток. За
обеми, по-високи от 5 m3/d, изчислителният обем е равен най-малко на
2,5 пъти денонощния приток. Описаните зависимости са в сила, в случай
че изваждането на утайките се извършва най-малко един път в годината. С цел лесно отстраняване на
утайките е необходимо в началото на
всяка камера да се предвиди отвор за
тяхното извозване.
Отпадната вода обикновено постъпва в първата камера през специално камениново парче, което се
поставя в ямата на известна дълбочина. Целта е да се предпази влив-
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ната тръба от запушване в резултат на образуването на кора. Преминаването на отпадъчната вода
през отделните камери се осъществява през отвори, разположени на
разстояние 1 m под повърхността
на водата. Броят на оставените
отвори обикновено е от 2 до 4. Необходимо е над всяка камера да се
предвиди монтирането на вентилационен комин, а в последната камера да се осъществи хлориране на
водата.
За септичните ями е характерно
постигането на

висока степен
на утаяване
на неразтворените вещества
Също така, тези съоръжения се
характеризират и с няколко съществени недостатъка. Сред тях са
невъзможността попадналите в септичната яма органични вещества да
се разложат напълно. В редица случаи се стига само до образуването
на мастни киселини, които след това
не се превръщат в метан и въглероден двуокис. Натрупването на мастни киселини води до създаване на
кисела среда с pH = 5,5 - 6 и забавяне
на ферментационния процес. При
създаване на описаните условия, водата в ямата "загнива" и започва да
издава неприятна миризма на сероводород. По време на процеса на
гниене се образуват малки мехурче-

та газ, предимно от метан, въглероден диоксид и частично от сероводород, които, изплувайки към
повърхността, увличат със себе си
частици от полуизгнилата утайка.
Това води до замърсяване на водата
и образуване на плътна и твърда
кора върху повърхността, чиято
дебелина може да достигне от 0,3 до
1 m.
За да се осигури нормалното протичане на пречиствателния процес,
е необходима метанова ферментация, при pH = 7 - 8. За тази цел е
важно да се поддържа нормална експлоатация на ямата и да се осигури подпомагане на гниенето, чрез
добавяне на активен въглен или варено мляко.
В зависимост от престоя на водата в септичната яма, който може да
варира от 12 часа до 2 - 3 дни, се
определя обемът на утаителната
част. Обикновено утайките се изваждат веднъж на 6 месеца, като е желателно 20% от тях да се оставят в
септичната яма за поддържане на
изгнивателния процес.
С цел окончателно обезвреждане
на отпадните води след септичната
яма е желателно да се изграждат
филтрационни кладенци или съоръжения за подпочвена филтрация. Необходимо условие за изграждането на
филтрационни кладенци е наличието
на пясъчни или глинесто-песъчливи
почви, както и количество на отпад-

ните води 1 m3/d. Също така, основата на кладенеца трябва да бъде
най-малко с 1 m по-висока от нивото
на подпочвените води.

Конструкция на филтрационни
кладенци
Други съоръжения за пречистване
на отпадните води от отделни сгради са филтрационните кладенци. При
изграждането им се поставят известни ограничения, например необходимост от наличие на пясъчни или
глинесто-песъчливи почви. Количеството на отпадните води не трябва да превишава 1 m3/d. Необходимо
е основата на кладенеца да бъде с
най-малко 1 m по-висока от нивото
на подпочвените води. В случаите, в
които подземните води се използват
за питейно-битово водоснабдяване,
възможностите за изграждане на
филтрационни кладенци се решават
в зависимост от хидрогеоложките
условия.
Филтрационните кладенци се изпълняват от стоманобетонни елементи или каменна зидария. Размерите им обикновено не превишават
2х2 m, а дълбочината им е до 2,5 m.
Характерно за тях е, че под вливната тръба е необходимо да се предвиди дънен филтър, с височина до 1
m, от речен чакъл, трошен чакъл,
сгурия или други материали. Със
същия филтърен материал се засипва и около външните стени на кла-
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денеца. С цел пропускане на филтрираната вода се предвиждат отвори
в стената на кладенеца. Обикновено в покривната плоча на кладенеца
се предвижда люк с диаметър 700 mm
и вентилационна тръба с диаметър
100 mm.
Оразмерителната филтрираща
повърхност на кладенеца се определя като сума от площта на дъното
и повърхността на стените му на
височината на филтъра. Натоварването на 1 m 2 филтрираща по върхност се приема за равна 80 dm3/
d в песъчливи почви и 40 dm3/d в
глинести пясъци. При определени
условия, обаче, натоварването се
увеличава. Например, при построяването на кладенеца в средно- и
едрозърнести пясъци или при разстояние между основата на кладенеца и нивото на подпочвените води
над 2 m, натоварването се увеличава с 10 - 20%. С 20% при отводнителна норма по-голяма от 150 dm3/
(ж.d) и средна зимна температура
на отпадъчните води по-висока от
10 оС. Съответно, натоварването
се увеличава с до 20% за обекти със
сезонна работа.

Изисквания при подпочвена
филтрация
Приложението на подпочвена филтрация за пречистване на отпадни
води се приема за подходящо решение
при ограничени водни количества,
както и при наличие на песъчливи и
глинесто-песъчливи почви. Преди да
постъпят за подземна филтрация,
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отпадъчните води преминават през
септична яма или двуетажен утаител.
Необходимо е дренажните тръби
да се положат върху подложка от
дребен чакъл, ситна сгурия, баластра или едрозърнест пясък с височина 20 - 50 сm. Препоръчително е те
да се положат на разстояние не помалко от 1 m над нивото на подпочвените води, а покритието да не е
по-високо от 1,8 m и не по-ниско от
0,5 m.
Общата дължина на дренажните
тръби се определя в зависимост от
натоварването. Не се препоръчва
дължината на отделните клонове да
превишава 20 m.
За осигуряване притока на въздух
в дренажната мрежа в края на всеки
клон, обикновено се предвиждат вертикални вентилационни тръби с диаметър 100 mm, издигащи се на 0,5 m
над нивото на терена.

Пясъчно-чакълести филтри
и филтърни траншеи
Друго решение са пясъчно-чакълестите филтри и филтърни траншеи,
които са подходящи при количество
на отпадните води не по-голямо от
15 m3/d. Необходимо е преди тях да
се предвидят септични ями или двуетажни утаители. Изграждат се във
водонепропускливи и слабофилтриращи почви при най-високо ниво на подземните води, с 1 m по-ниско от дренажната система.
Пречистената вода би могла да
се използва за напояване, като за

целта се събира в специално предназначени събирателни шахти или
се изпуска директно във водоприемници. Пясъчно-чакълестите филтри
могат да бъдат с една или две
степени. Като пълнеж при едностепенните филтри се използва едрои среднозърнест пясък, както и
други материали. Същият пълнеж се
прилага и във втората степен - ако
филтърът е двустепенен. В подобни приложения в първата степен се
използва естествен чакъл, трошен
чакъл, сгурия, както и други материали.
Във филтриращите траншеи във
функцията на пълнеж се прилага едрои среднозърнест пясък и др. Оразмерителната им дължина се определя в
зависимост от разхода на отпадъчните води и натоварването на оросителните тръби. Обикновено не
надхвърля 30 m. Широчината на траншеята в основата следва да е не помалка от 0,5 m.
В случаите, при които използването на методи за подпочвена филтрация е невъзможно, поради санитарни,
почвени или климатични причини, се
използват

съоръжения за изкуствено
биологично пречистване
В зависимост от протичащия в
тях технологичен процес тези съоръжения се разделят в две основни групи. Първата включва съоръжения,
работещи на принципа на биофилтрацията и аерационни съоръжения с
пълно окисление.
Оразмеряването на отделните им
възли се извършва съгласно общоприети параметри. Добре е да се има
предвид, че подобни съоръжения са
предлагат от редица фирми. Големият брой различни типоразмери на
компактните инсталации, при това
разработени в различни държави,
биха могли съществено да се различават една от друга по отделни
детайли.
Общите изисквания към тези
съоръжения, наред с добрите експлоатационни параметри, включват елементарна конструкция, която лесно
да се изгражда или сглобява на място, както и лесно обслужване.
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Типово изпитани табла НН
Изисквания на БДС EN 60439-1 за комплектни комутационни
устройства ниско напрежение
Мащабният ръст в строителството у нас провокира множество
въпроси, отнасящи се до качеството на вложените материали и
извършените строително-монтажни дейности, квалификацията
на работещите в сектора и т.н. Сред тях е интересният въпрос
какво е предлагането на сертифицирани продукти за строителния бранш, от една страна, и на техника със съмнително качество и произход, от друга. И съществува ли стимул за инвеститорите да предпочетат сертифицирани продукти с оправдано повисока цена, пред нискокачествени изделия със занижена себестойност? Тези въпроси с пълна сила се отнасят до елементите на
електрическата инсталация във всяка сграда. Като ключов компонент от инсталацията, електрическите табла са обект на
редица изисквания, които се разглеждат в настоящата статия.
Какви следва
да са електрическите
табла?
Известно е, че към електрическите табла в сградните електроинсталации се поставя изискването да
гарантират безопасната й експлоатация и да бъдат избегнати рисковете, свързани с поражение на хора
от електрически ток, възникване на
пожар в сградата по електрически
причини и т.н.
Също така, те следва да могат
да осигурят непрекъснатост на захранването с електрическа енергия и
възможност за гъвкави решения при
разширения и реконструкция на
съществуващите електрически
уредби. С оглед на улеснената им
поддръжка, таблата трябва да гарантират безопасен достъп, осигуряващ защита срещу директен допир
на части под напрежение, и да са
изработени с подходяща конструкция, улесняваща намесата на персонала.
За да отговарят на тези условия,
е необходимо комплектните комутационни устройства (ККУ) да са про-
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изведени в съответствие с хармонизирания с европейските норми стандарт БДС EN 60439-1.

Кои са обекти
на БДС EN 60439-1?
Стандартът БДС EN 60439-1 се
отнася за типово изпитани комплектни комутационни устройства (ТИККУ) и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства
(ЧТИККУ) за обявено променливо напрежение до 1000 V, при честоти не
по-високи от 1000 Hz, или за обявено
постоянно напрежение до 1500 V.
Също така, засяга комплектните
комутационни устройства, които
съдържат съоръжения за управление
и/или силови съоръжения за по-високи честоти.
Комплектните комутационни устройства, обект на стандартизация
по БДС EN 60439-1, са предназначени
за използване във връзка с производството, преноса, разпределението и
преобразуването на електрическата
енергия, и за управление на съоръжения, които консумират електрическа
енергия.

Електрически характеристики
на ККУ
В стандарта са определени електрическите характеристики, на които трябва да отговарят комплектните комутационни устройства
(ККУ) – обявени напрежения, ток на
веригата, ток на термичната и динамична устойчивост, условен ток
при късо съединение, обявен ток при
късо съединение при защита с предпазител, обявен коефициент на едновременност и обявена честота.
Информацията за изброените показатели следва да се посочва, доколкото е приложимо, върху фирмените
табели на таблата или в техническата документация на производителя.

Обявени напрежения
Обявеното работно напрежение
(Ue) на верига на ККУ, според стандарта, е стойността на напрежението, която в комбинация с обявения
ток на тази верига определя нейното предназначение. При многофазни
вериги, това е напрежението между
фазите. Производителят на ККУ
трябва да посочи границите на напрежението, в които се гарантира правилна работа на главните и помощните вериги. Във всички случаи, границите трябва да бъдат такива, че
напрежението на клемите на вградените във веригите за управление
компоненти, при нормално натоварване, да се поддържа в границите,
предписани в съответните стандарти на IЕС.
Относно изолацията (Ui) на верига на ККУ, обявеното напрежение е
тази стойност, за която се отнасят
изпитвателните напрежения за електрическата якост на изолацията и
изолационните разстояния по
повърхността. Максималното обявено работно напрежение на коя да е
верига на ККУ не трябва да преви-
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Таблица 1. Издържани импулсни напрежения, напрежения с индустриална честота и постоянни напрежения за изпитване на
електрическата якост на
изолацията

шава нейното обявено напрежение на
изолацията. Приема се, че работното напрежение на коя да е верига на
ККУ не превишава, дори временно,
110% от нейното обявено напрежение на изолацията. При еднофазни
вериги в IТ системи, обявеното напрежение на изолацията следва да
бъде най-малко равно на напрежението между фазите на захранващия
източник.

Обявено издържано
импулсно напрежение
Стандартът посочва върховата
стойност на импулсно напрежение с
определена форма на вълната и определена полярност, която верига на
ККУ може да издържи. При това, без
откази при предписани изпитвателни условия и за която се отнасят
изолационните разстояния през
въздух.
Обявеното импулсно издържано
напрежение (Uimp) на верига на ККУ
трябва да бъде равно или по-високо
от посочените стойности за преходните пренапрежения, очаквани в системата, в която е включено ККУ.
Препоръчителните стойности за
обявеното импулсно издържано напрежение могат да се видят в таблица 1.

Обявен ток
на верига на ККУ
Обявеният ток (In) на верига на
ККУ се посочва от неговия производител. Държи се сметка за обявените данни на комплектоващите изделия на електрическите съоръжения в
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ККУ, тяхното разположение и предназначение. Този ток трябва да се
понася от веригата, като прегряването на различните части на ККУ не
следва да превишава границите, предписани в стандарта.
Поради това, че обявените токове се определят от комплексни фактори, стандартни стойности за тях
не могат да се дадат.

Обявен ток
на термичната устойчивост
Обявеният ток на термична устойчивост (Icw) на верига на ККУ,
според стандарта, е ефективната
стойност на краткотрайния ток през
тази верига, посочен от производителя, която тя може да издържи без
повреди (при условията на изпитване, предписани в БДС EN60439-1). Ако
не е посочено друго от производителя, времето е 1 s. В случай че времето е по-кратко от 1 s, следва да се
посочат както обявения ток на термичната устойчивост, така и времето, например 20 kA, 0,2 s.
При променлив ток, стойността на
обявения ток на термичната устойчивост е ефективната стойност на
променливотоковата съставяща.
Приема се, че най-голямата върхова
стойност, която може да се очаква,
не превишава n пъти ефективната
стойност.

Обявен ток
на динамичната устойчивост
Обявеният ток на динамичната устойчивост (Ipk) на верига на ККУ
представлява върховата стойност

на тока на верига, посочен от производителя, която тази верига може да
издържи сигурно при изпитвателните условия, предписани в стандарта.

Обявен условен ток
при късо съединение
Обявеният условен ток, при к.с.
(Icc) на верига на ККУ, е стойността
на проспектния ток при късо съединение, посочен от производителя. При
нея тази верига, защитена с устройство срещу късо съединение, посочено от производителя, може сигурно да
издържи за времето на задействане
на устройството при предписаните
изпитвателни условия.
При променлив ток, обявеният условен ток при късо съединение се
представя с ефективната стойност
на променливотоковата съставяща.
Производителят следва да посочи
информация за предписаното устройство за защита срещу късо съединение. То може да бъде интегрална част
на ККУ или да е единица, отделена от
ККУ.

Коефициент на едновременност
и обявена честота
Обявеният коефициент на едновременност на ККУ или на част от
него, с няколко главни вериги (например, поле или подполе), е отношението, в произволен момент, на максималната сума на очакваните токове
във всички главни вериги към сумата
на обявените токове на всички главни вериги на устройството или на
разглежданата част. Когато производителят посочва обявен коефици-
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Таблица 2. Стойности за обявения коефициент на едновременност

ент на едновременност, той следва да се използва при
изпитването на загряване. Ако отсъства информация за
действителните токове, могат да се използват условните стойности, посочени в таблица 2.
Обявената честота на ККУ е тази стойност, с която
е маркирано ККУ и за която се отнасят работните характеристики. Ако веригите на ККУ са маркирани с различни стойности за честотата, трябва да се посочи
обявената честота на всяка верига. Честотата следва
да се намира в границите, предписани в съответните
стандарти на IЕС за монтираните в ККУ комплектоващи
изделия. Приема се, че тези граници са от 98% до 102%
от обявената честота, освен ако не е посочено друго от
производителя.

Типовите изпитвания - за съответствие
със стандарта
Стандартът изисква задължителното извършване на
десет изпитания, по инициатива на производителя, върху
всяко електрическо табло преди въвеждането му в експлоатация. Изпитванията, с които се проверяват характеристиките на таблата, се разделят на типови и контролни.
Типовите са предназначени за проверка на съответствието на определен тип ККУ с изискванията на стандарта. Провеждат се върху образец на ККУ или на части
на ККУ, с конструкция, еднаква или подобна на произвежданите. Типовите изпитвания включват:
n проверка на допустимите прегрявания;
n проверка на електрическата якост на изолацията;
n проверка на устойчивостта срещу късо съединение;
n проверка на ефективността на защитната верига;
n проверка на изолационните разстояния през въздуха и
изолационните разстояния по повърхността на изолацията;
n проверка на механичното действие;
n проверка на степента на защита. Тези изпитвания
могат да се провеждат в произволен ред и/или върху
различни образци от един и същи тип.
Ако в комплектоващите изделия на ККУ са направени
изменения, нови типови изпитвания на ККУ следва да се
провеждат само ако измененията могат да повлияят неблагоприятно резултатите от тези изпитвания.

Резултати от типови
изпитвания
Годни за сертификация са табла, които показват определени резултати при изпитванията, проведени в съот-
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ветствие с изискванията на БДС EN
60439-1 в сертификационни лаборатории.
По отношение на допустимите
прегрявания, при достигнат установен топлинен режим, температурата не трябва да превишава 70 °С на
клемите на апаратите, 15 °С на
ръкохватките на апаратите и 30 °С
- за части на таблата, достъпни
отвън. При изпитанията за електрическа якост на изолацията се прилага изпитателно напрежение (3500 V
за номинално напрежение на изолацията до 1000 V) между всички части под напрежение и корпуса на таблото, както и между отделните фази
в продължение на 1 минута. Следва
да не се наблюдават пробиви или
пропълзяване на дъга през или по изолационните части. В процеса на изпитване на устойчивостта срещу
къси съединения, силовите връзки в
електрическите табла трябва да
запазват своите основни свойства
за изолация и механична устойчивост.
Изпитанията на къси съединения
се провеждат, като се свържат
накъсо краищата на шините на главната или помощната шинна система. Изпитанията за ефективност на
защитните вериги включват проверка на поведението на таблото при
максимален възможен ток на късо
съединение между защитния проводник и една от фазите. Проверява се
с омметър и проводимостта между
рамката на таблото и защитната
верига. В резултат на тези изпитания таблата трябва да покажат устойчивост.
В типовото изпитване за изолационни разстояния през въздух и по
повърхност, таблата трябва да
съответстват на минималните разстояния, посочени в стандарта за
съответния тип ККУ. При изпитанието за механично функциониране,
таблото с монтирана комутационна
апаратура следва да запази напълно
механичните си характеристики след
изпълнението на 50 комутационни
цикъла. В процеса на изпитване за
степен на защита, таблото трябва
да докаже способността си да предпазва:
n хора срещу достъп до части под
напрежение;
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n

вътрешността на ККУ срещу проникване на чужди твърди тела и
течност;
n електрическото табло срещу
външни въздействия като удари и
корозия.

Контролни изпитвания за отклонения
в технологията
След провеждането на седемте
типови изпитвания, следват три
контролни изпитвания, които се извършват от изпълнителя на инсталацията. Контролните изпитвания на
таблата са предназначени да откриват отклонения от предписаните
материали и технология. Провеждат
се върху всяко ново ККУ след окончателното му комплектоване или върху
всяка транспортна единица. Други
контролни изпитвания в мястото на
монтаж на ККУ не са необходими.
Уредбите, комплектовани със стандартизирани изделия, произведени
извън предприятието на производителя, трябва да се подлагат на контролни изпитвания от фирмата, която изработва ККУ. Контролните
изпитвания включват:
n преглед на ККУ, включително преглед на монтажа и свързването на
проводниците и, ако е необходимо,
изпитване за електрическото действие;
n изпитване на електрическата
якост на изолацията;
n проверка на защитните мерки и
електрическата непрекъснатост
на защитната верига; Тези изпитвания могат да се провеждат в
произволен ред. В стандарта още
се посочва, че провеждането на
контролните изпитвания в предприятието на производителя не
освобождава фирмата, която монтира ККУ, от задължението да го
провери след транспорта и монтажа.

Изисквания към температурата
Освен техническите характеристики и методиката на изпитване,
БДС EN 60439-1 дефинира работните условия, при които таблата, произведени в съответствие с него, са
подходящи за използване. Така например, температурата на въздуха в
околната среда за инсталации на

закрито не трябва да е по-висока от
+40 °С, а средната й стойност за
период от 24 h да не превишава +35
°С. Долната граница на температурата на въздуха в околната среда не
трябва да е под -5 °С. Температурата на въздуха в околната среда за
инсталации на открито не трябва да
е по-висока от +40 °С, а средната й
стойност за период от 24 h също да
нe превишава +35 °С. Долната граница на температурата на въздуха
в околната среда трябва да е -25 °С
в умерен климат и -50 °С в арктичен
климат.

Влажност на въздуха
според температурата
Изискванията към атмосферните
условия за инсталации на закрито
включват чист въздух с относителна влажност, не по-висока от 50%
при максимална температура +40
°С. Допуска се и по-висока относителна влажност при по-ниски температури, например 90% при +20 °C.
Добре е да се има предвид, че е
възможно настъпването на средна
по интензивност кондензация на
водни пари, в резултат на колебания на температурата. При таблата, монтирани на открито, относителната влажност на въздуха може
да достигне временно стойности до
100% при максимална температура
+25 °С.
Стандартът определя и

четири степени
на замърсяване
на условията в околната среда, за
които е предназначено ККУ. Към
изискванията, свързани с експлоатационните условия на таблата, е
посочена и надморската височина.
В мястото, където се монтира ККУ,
тя не трябва да превишава 2000 m.
В случай че ККУ трябва да работят
при различни от посочените условия, т.е. при специални работни условия, е необходимо да бъдат спазени съответните специфични изисквания. Друго решение е да бъдат
сключени специални споразумения
между производител и потребител.
Потребителят трябва да информира производителя за съществуването на такива специални работни
условия.
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Редови клеми
и принадлежности
Неразделна част от ел. системите, повишаващи надеждността
им и безопасността на работа на персонала
Редовите клеми са електромеханични интерфейсни (свързващи)
компоненти, в които се съединяват външни електрически проводници и кабели с апаратурата в електрическите табла или
други устройства. Те са неразделна част от електрическите
табла, разпределителните кутии и др.
Наричат се „редови“ (фиг. 1), тъй
като се монтират върху носещи
шини, най-масовата от които е т.
нар. DIN- или еврошина (с размери 35
/ 7.5 mm). Клемите образуват редици
– т. нар. клемореди. Според функцията си, редовите клеми се разделят на:
клеми за силови вериги и клеми за командни вериги (според IEC 204-1).
Клемите са важни елементи от
електрическите вериги, тъй като до
три четвърти от повредите в системи за управление се дължат на
лоши електрически връзки. Известно
е също така, че качествените клеми
повишават значително надеждността на електрическите системи и
безопасната работа на експлоатационния персонал. Препоръчително е
използването на качествени клеми от
доказани производители.
В следващите редове са представени само най-масово използваните
редови клеми.

Видове редови клеми
Съществуват различни признаци
за класификация на редовите клеми,
най-често използваните от които са
функцията и предназначението им,
конструкцията, видът на ел. връзката и използваните материали.
Според функцията и предназначенията си, клемите се определят като:
силови (силнотокови, захранващи);
информационни (слаботокови, сигнални); занулителни; заземителни; за
изравняване на потенциали (напр. за
ширмовани кабели); взривозащитено
изпълнение (Ex); измервателни (във
вериги за измерване на ел. енергия делими, неделими); с електронни еле-
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менти (диоди, светодиоди, предпазители, варистори, съпротивления, защити от пренапрежения, преобразуватели и др.); за термодвойки; за
захранване и разпределяне на сигнaли
на датчици и изпълнителни механизми; за маркиране на клемореди и т.н.
На основата на критерия конструкция, редовите клеми се разделят на:
проходни; с намалени размери (шина 15
mm); двустранно затворени (използват се сравнително рядко); на две, три
и повече нива (напр. за ел. двигатели);
модулни; шпилкови (за кабелни обувки);
с щифтове за кабелна обувка, тип
"автомобилно перо" и др.
Според вида на ел. връзката, са:
винтови – фиг. 2а; пружинни (няколко
типа); хибридни и шпилкови.
Към групата на пружинните клеми
принадлежат класическите пружинни
клеми – фиг. 2б, push-in клемите – фиг.
2в, както и ножовите клеми – фиг. 2г.
В зависимост от използвания материал, редовите клеми са: стандартни;
с усилени електроизолационни характеристики; за висока работна температура (например керамични) и др.
По принцип,

ограниченията в приложението
на даден тип клема
се определят в зависимост от изискванията към конкретното й предназначение. Например, винтовите клеми

Фиг. 2.

a

б

Фиг. 1.

Фиг. 3.

класическо изпълнение. Те са с найдълга история. Осигуряват най-голяма сила на притискане на проводника
към тоководещата шина, а оттам и
най-голям номинален ток. Недостатък на някои винтови клеми, обаче, е липсата на виброустойчивост.
В условията на вибрации, затягащият винт се саморазвива и електрическата връзка отслабва или напълно
се разрушава. Поради тази причина,
те не могат да се използват в транспортни средства. В подобни приложения основно намират приложение
безвинтовите клеми, с които се осигурява висока виброустойчивост.
Даденият пример, обаче, не се
отнася до всички винтови клеми, защото съществува и тип винтова
връзка (фиг. 3), която е виброустойчива. И много от този вид - винтови

в

г
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редови клеми, са сертифицирани за
използване в железопътния транспорт, в съответствие с изискванията на EN 61373.

Принадлежности за винтови
клеми
Както е добре известно, клеморедите обхващат и редица допълнителни елементи (принадлежности, аксесоари). Сред тях са:
Крайни капачки. Служат за изолиране на откритите тоководещи части (затваряне на последната клема
от клемореда).
Разделителни пластини (стени).
Използват се за видимо разделяне на
клемите върху обща носеща шина,
както и за допълнителна електрическа изолация.
Крайни притискачи. Фиксират
механично клемите по дължината на
носещата шина.
Мостове. Най-често замостването се извършва в средата на клемите, така че да не се ограничава мястото за на проводниците. Този начин на свързване спестява инсталационни материали (проводници, накрайници), време и труд. Мостовете
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са до 20-полюсни и могат да бъдат с
винтова или с пружинна връзка. При
необходимост, е възможно да се
свържат до 75 клеми с мостове от
типа изолиран гребен – за свързване
от страната на проводника.
Токови шини. Представляват
външни за клемите тоководещи шини
с правоъгълно или квадратно сечение,
например: 10x3x1000 mm, медна, калайдисана, с номинален ток 140 А.
Токовите шини се използват за разпределяне на нулевия потенциал.
Защитни прозрачни капаци. Те са
предназначени за защита от допир до
тоководещи части или за пломбиране на измервателни клеми при електромери.
Маркировки. Заедно с маркировките за проводници и кабели, указват
точното местонахождение на електрическите вериги. Много важен елемент, особено за сложните системи.
Тестови адаптори/щекери. С тяхна
помощ се извършва проверка и измерване на определени параметри на сигналите, непосредствено от клемите.
Принадлежности за измервателните клеми - допълнителни мостове,
втулки, гнезда за измервателни сон-

ди, винтове, странични капачки за
монтаж на защитни прозрачни капаци и др.
Отвертки. Добре познати, основни инструменти. Използват се за
опроводяване и на винтовите, и на
безвинтовите клеми.
Кабелни накрайници (гилзи). Предназначени се за кримпване (кербоване, пресоване) на зачистените от
изолация краища на многожични проводници, които се свързват в клемите. Гилзите са изолирани (с полимерен
пръстен) или неизолирани. Цветът на
пластмасата на изолираните често
се използва за кодиране сечението на
гилзата. Материалът, от който се
изработва изолацията на гилзата, найчесто е полипропилен. Тоководещата
част е от калайдисана мед. Предлагат
се и двойни гилзи (за кримпване на два
проводника в обща точка).
Кабелни обувки. Важен електротехнически консуматив. Кабелните
обувки са много различни видове.
Уважаеми читатели, ако имате коментар по
застъпените аспекти от обширната тема за
редовите клеми, не се колебайте да ни пишете. Статията продължава в следващ брой на
сп. Технологичен дом с критериите за избор
на редова клема.
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Проектиране на улични
осветители – част II
Намаляване на годишните разходи на улични осветителни уредби
чрез използване на нови конструкции, материали и технологии
В продължение на публикуваната в списание Технологичен дом
статия (бр. 5/2008), в която бяха представени възможности за
минимизиране на годишните разходи на улични осветителни
уредби (УОУ), в настоящия брой продължаваме темата с оптимални експлоатационни и икономически характеристики на осветителни тела, методи за тяхното изчисление, както и изисквания при почистване и подмяна на осветителите.
Икономии чрез по-висок
експлоатационен фактор
Съгласно новия стандарт за улично осветление, експлоатационният
фактор на една осветителна система (MF) зависи до голяма степен от
експлоатационния фактор на осветителното тяло Кот. Той, от своя
страна, се определя в зависимост от
степента на защита IP, интервалът
на почистване на оптичната система и степента на замърсяване на
околната среда (таблица 1).
За да се демонстрира значението
на степента на защита IP и стратегията за почистване, т.е. на експлоатационния фактор Кот на оптичните системи, е възможно да се приложат две крайни технически решения.
Първото от тях е при всяка степен на замърсяване да се избере осветител с ниска цена, степен на
защита IP2х и без стратегия за поддръжка, т.е. с период на почистване
– 3 години. В този случай, експлоатационният фактор на осветителното
тела е Кот = 0.42;

Второто решение се състои в
избор на по-скъп осветител при същата степен на замърсяване. Той е със
степен на защита IP6х и със стратегия за поддръжка с период на почистване – 1 година. Следователно
Кот=0.91.
И двата осветителя се характеризират с един и същ КПД, както и едно
и също светлоразпределение. Ако при
първия вариант мощността на източника е 100 W, то при втория се получава мощност от 50 W. На практика
това означава икономия от 50 W, която при 6% годишно увеличение на
цените на електроенергията осигурява 700 лева икономия за целия период
на експлоатация (15 години). Тази сума
чувствително надвишава стойността на осветителното тяло.

Осветителите с 4-годишен
период на почистване
Ежегодното почистване на оптичната система на уличните осветителни тела (УОТ) изисква значителни разходи. Те се формират и като

Таблица 1. Стойност на Кот в зависимост от IP, интервала на почистване на оптичната система и
степента на замърсяване на околната среда.

резултат от необходимостта да се
използва специализираната транспортна техника (автовишки, платформи).
Водещите производители на УОТ
работят върху създаването на улични осветители с четиригодишен период на почистване, т.е. периодът на
почистване съвпада с периода на подмяна на светлинните източници. По
този начин за 15 години експлоатация
биха се спестили около 120 лв. Ако
като база се приеме размерът на
работните заплати в сектора и се
заложи средно годишното им увеличение с 8% (за тази категория специалисти), икономиите биха възлезли на
около 200 лв. А това е съизмеримо с
цената на УОТ. За решаване на проблема с четиригодишния период на
почистване, специалистите разработват многокамерни "дишащи" степени на защита (фиг. 1) и капсуловани
"труднодишащи" степени на защита.
При тях цялата оптична система е
капсулована и подмяната на лампите,
почистването и настройката им се
извършва през отвор с Ф60 (фиг. 2).
При нормална и много чиста околна
среда в оптичната система се постига период на почистване 4 години и експлоатационен фактор на осветителното тяло Кот=0.92

Невъзстановяеми загуби
в оптичната система
Невъзстановяемите загуби – DФ, в
оптичната система се дължат на

Фиг.1. Многокамерна "дишаща" степен на защита
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Фиг. 2. "Труднодишаща" степен на защита

Таблица 2. Годишни разходи с "оптимално" УОТ

необратимото стареене на отразяващите и пропускащите повърхности. В
зависимост от вида на материалите,
степента на защита IP и начина на
почистване, DФ = 0.02 – 0.1. Приема
се, че DФ = 0.02 е характерен за найдобрите осветителни тела. Те са с
разсейвател от силикатно стъкло и
рефлектор, защитен със SiO2.
Експлоатационният фактор Кн,
отчитащ невъзстановяемите загуби,
е Кн = 1 при DФ = 0.98. С така дефинираните "оптимални" показатели и
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Таблица 3. Годишни разходи за три типа осветители.

характеристики се приема, че съществува "оптимално" улично осветително тяло. То е с характеристики:
отношение междустълбие/височина
на стълба A/H=5.5; отношение осветеност/яркост E/L=9; КПД h=0.85,
светлинен поток на Фу=75%, защита
срещу външни влияния IP66 – двукамерни, НЛВН (натриева лампа с високо
налягане) с четиригодишен период на
подмяна и Кн = 0.98. Нека приемем, че
с него ще се проектира УОУ на градска магистрала с дължина l = 1000 m

и нормална околна среда при яркост
Lm=1 cd/m 2, обща неравномерност
Uo=0.4, надлъжна неравномерност
UL=0.7, индекс на заслепяване TI=15%,
влияние но околната среда (тъмна/
светла) SR=0.5, височина на стълбовете H=8.25 m, ширина на уличното
платно B=7.5 m и настилка R3.

Годишни разходи
за оптималната УОУ
Експлоатационният фактор на една
улична осветителна система се пре-
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ставени годишните
разходи за всеки един
от осветителите.

Таблица 4. Оценка на отношението качество-цена за "оптималния" осветител и трите най-често използвани в България улични осветители.Забележка: относителната тежест
на цената Z в стойността на показателя Vопт представлява около 10%, какъвто е и относителния дял в общите годишни разходи Сгопт на разходите за осветителни тела.

смята по зависимостта MF = Кн х Кф
х Кот. Ако коефициентите се заместят със съответстващите им стойности за разглеждания пример, ще се
получи MF = 0.98 х 0.9 х 0.92 = 0.81.
Приема се, че общината, която
изгражда УОУ, взема нисколихвен
кредит (7% годишна лихва върху остатъчната главница), който ще изплаща за срок от 20 години за стълбовете и 15 години за осветителните
тела на равни месечни вноски. Тъй
като осветителните тела имат
морален и физически живот около 15
години, от важно значение за собственика на УОУ е да знае какви ще
бъдат годишните разходи не само
през първата година, а и през целия
период на експлоатация. За тази цел
се правят следните прогнози:
n цената на електроенергията за
улично осветление ще се увеличава средногодишно с 6%;
n експлоатационните разходи (работна заплата, консумативи и др.)
ще се увеличават средно годишно
с около 8%;
При изчисленията могат да се
представят средногодишните разходи за период от 15 години. Изходните цени включват доставка и монтаж на стълб, доставка и монтаж на
"оптимално" осветително тяло с
НЛВН 70 w, Фл = 6600lm, както и начална цена на електроенергията.
В таблица 2 са представени получените от примера годишни разходи
с "оптималното" УОТ. Сгод=Сст +
Сот + Се + Сп = 4723 лв/год.(т.е. цена
на стълб + цена на осветител + цена
на енергия + цена на поддръжка). Следователно, относителните годишни
разходи Сгод за един линеен метър от
уличната мрежа Сгод=4,72 лв/m за
година. С така описаната методика
се изчисляват годишните разходи на
УОУ за улица с дължина 1000 m за наймасово използваните улични осветители в България. В таблица 3 са пред-

Пресмятане на
съотношение
между качеството
и цена

Всички съвременни
осветители имат
възможност за монтиране на хоризонтална рогатка и вертикален стълб. Отварянето на осветителя и подмяната на монтажната
плоча с пуско-регулираща апаратура
(ПРА) се извършва без инструменти и
по тази причина тези показатели не
са включени при оценката на УОТ. Захранващата електрическа мрежа във
всички разглеждани варианти ще е с
дължина 1000 m и за да не усложняват
изчисленията, разходите за електрическата мрежа се приемат постоянни за всички варианти.
За оценка на показателя V, даващ
съотношението на качеството К към
цената Z, се използва следната формула: V=10 x (K/(900+Z/2)). В нея К е качеството на осветителя, което зависи от годишните разходи. Определя се
относително за всеки осветител, в зависимост от качеството на "оптималния" осветител, за който условно
се приема К = 1000. За конкретен осветител с годишни разходи Сгод, К се
пресмята по следната зависимост
K=1000 x (C год опт/ Сгод). Във формулата Z е цена на осветителя в лева
с ДДС и такса "опаковка". В таблица
4 са представени стойностите на V
за някои от най-употребяваните осветители в нашата страна.
Резултатите от направените изследвания показват, че при уличните
осветители съществуват значителни резерви за намаляване на годишните разходи на УОУ. За да се постигнат качествените показатели на "оптималния" уличен осветител, трябва
да се създават нови конструкции осветители, като се използват нови
материали и нови технологии.
проф. Христо Василев, ТУ - София

Уважаеми читатели, публикуваният пример има
за цел да представи методика за технико-икономическа оценка на УОУ, а не да абсолютизира посочените финансови параметри. Предвид
динамиката на международния и българския пазар, част от цифрите са относителни. Нашата основна цел е да покажем, че в областта
на уличното осветление съществуват сериозни възможности за енергоспестяване.
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Сгради с енергийно
захранване от слънцето
Възможности за оползотворяване на слънчевата енергия с
фотоволтаични панели
По света не са една и две административните, офисните и обществените сгради, в блестящите стъклени фасади и върху покривите на които са вградени фотоволтаични панели, осигуряващи
в известна степен енергийната им независимост. У нас ситуацията е доста по-различна. Все още конкуренцията в съсловието е
основно на ниво екстериорен дизайн на новостроящите се сгради, докато използването на модерни енергийноефективни технологии не е сред приоритетите на повечето инвеститори.
Ако обърнем поглед върху пазара
на изкопаемите горива и мрачните
прогнози на световните анализатори за тенденциите в развитието на
цените им, обаче, ще видим, че времето, в което технологиите за оползотворяване на възобновяемите
енергийни източници са модно, но
доста абстрактно и лишено от практически смисъл понятие, скоро ще
отмине. Съществуват и приложения,
в които свързването с централната
електроенергийна система е силно
затруднено, например вили в отдалечени райони, за които фотоволтаичните системи са алтернатива.
В този и следващи броеве на списание Технологичен дом ще обърнем
специално внимание на принципите на
работа на фотоволтаични панели,
основните им характеристики, видовете системи, оползотворяващи
слънчевата енергия, и възможностите за развитие на слънчевата енергетика у нас.

Фотоволтаиците – все повече
част от фасадата на сградите
С оглед на географското положение
на България и климатичните особености на страната ни, използването на
слънчевата енергия за производство
на електричество е сред рентабилните решения, уверяват от бранша.
Средногодишният лъчист поток (количество лъчиста енергия за всички
дължини на вълните, падащ върху единица площ от повърхността на стра-
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ната) за България е 1300 - 1500 kWh/
m2. В полза на изграждането на фотоволтаични системи е и фактът, че
подобни проекти се субсидират от
Европейския съюз, а съгласно решение
на Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране, обществените
снабдители на електроенергия са
длъжни да изкупуват цялата продукция
на фотоволтаичните системи на преференциални цени. Желаещите да инвестират в подобни схеми могат да
ползват 20% субсидия за първоначалните си вложения. Субсидиите са още
по-големи, ако става въпрос за публично-частни партньорства, и достигат
100%, когато бенефициентът е община. И не на последно място, производството на електрическа енергия от
слънцето е екологично чисто производство.
Използването на фотоволтаичните соларни модули има и редица други предимства. Освен че осигурява
енергийна независимост на сградата,
спестява разходите и за топлинна
изолация, тъй като фотоволтаикът
успешно изпълнява и тази функция.
Може да се постави върху покрива, но
често се явява елемент от фасадата на сградата, като определя архитектурния й облик.

За принципа в работата
на фотоелементите
Известно е, че с термина фотоволтаик се означава фотоелемент, преобразуващ светлинната енергия в

електрическа, т.е. предназначен за
работа като генератор на електроенергия. Всички фотоелементи работят на принципа на вътрешния фотоефект, открит от френския учен
Хенри Бекерел през 1839 г. Същността на вътрешния фотоефект се обяснява най-лесно с помощта на зонната теория. Падащият върху атома
светлинен фотон повишава енергията на електрон от валентната зона,
което му позволява да премине в зоната на проводимост. По такъв начин се освобождават електрически
заряди, чието насочено движение във
външна верига представлява електрически ток.
Основните фотоелементи се произвеждат от полупроводници. Базови
материали за фотоелементи са монокристален силиций, поликристален
силиций и тънкослойни фотоелементи.
Монокристални фотоклетки. Цялата клетка представлява един монокристал от силиций, в който е образуван р-n преход. Монокристалите
се произвеждат на основата на
скъпи технологии, което определя и
високата цена на този тип клетки.
Те, обаче, осигуряват относително
висок коефициент на полезно действие - от порядъка на 14% за предлагани на пазара фотоволтаици.
Съществуват данни за експериментални фотоелементи от този тип,
които в лабораторни условия постигат до 24 % КПД.
Поликристални фотоелементи.
Принципът им на работа не се отличава от описания за монокристалния силиций, но единичната фотоклетка вече не се изгражда от един
монокристал. Това прави тази технология по-евтина, но и по-неефективна. Постиганият КПД е от порядъка на 12%. Както монокристалните, така и поликристалните фотоелементи се приемат за устройства с дълъг живот – повече от 20
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години, като производителността
им се понижава относително слабо
за този период – около 1 % годишно.
Една от основните характеристики
на фотоволтаиците - плътността
на инсталираната мощност (б.ред.
показва каква максимална мощност
би могла да се получи от фотоволтаичен панел с площ 1 m2), за фотоволтаици с кристален силиций е
около 120 Wp/m 2.
Тънкослойни фотоелементи. С
този термин се означава по-скоро
технология за производство на фотоелементи, отколкото тип фотоелементи. На основата на технологията се произвеждат клетки от
различни материали, които са отложени във вид на много тънък слой
върху дадена подложка. За сравнение, при класическите силициеви
елементи дебелината на фотоклетката е от порядъка на 0,2 mm или
200 µm, докато при тънкослойните
елементи дебелината на генериращия слой е само няколко микрометра. Дебелината на слоя се определя
от коефициента на поглъщане на
светлината на даден материал. В
случай че слоят е много тънък,
светлината би преминала през него,
без да бъде погълната, а следователно и без да се генерира електричество. Чрез използването на
тънкослойната технология се намалява сериозно цената на фотоелементите. Сред елементите, които
се отлагат във вид на тънкослойни
покрития, е кадмиевият телурит

(СаТе), който се приема като един
от перспективните материали за
фотоволтаици, произвеждани на основата на тънкослойната технология. Фотоелементите са евтини,
дори с по-ниска цена в сравнение с
тези от аморфен силиций, с КПД
около 8%. Друг използван материал
е аморфният силиций. Клетките от
този тип се произвеждат на основата на тънкослойна технология,
като генериращият слой няма кристална решетка, а атомната му
структура е аморфна. КПД на фотоелементите е в диапазона 6 - 9%,
цената им – относително ниска, а
плътността на инсталираната
мощност - 62 Wp/m2.
Основното предимство на тези
фотоелементи, освен ниската цена,
е способността на фотоволтаиците с аморфен силиций да работят
добре и при малка интензивност на
лъчистия поток. В момента се експериментира и с други материали за
изработване на фотоелементи. За
много перспективни се считат фотоелементите от медно-индиев
селенид (CuInSe2), както и тези от
т.нар. трето поколение, които са
базирани на полимери. Съществуват
и хибридни фотоелементи, при които върху подложка от кристален
силиций се нанася тънкослойно покритие. То пропуска част от падащата светлина върху кристалната
фотоклетка, като така и двете
технологии генерират електрическа енергия едновременно.

Фиг. 1. Мощност на фотоволтаик в различни
точки от V-А характеристика.

Тъй като най-разпространените
днес фотоволтаици са от кристален
силиций, всички характеристики,
описани в статията, се отнасят до
тях.

Зона на максимална
мощност
на фотоволтаик
Основна характеристика на всяка
фотоволтаична клетка е мощността
й. Тъй като фотоволтаикът е постояннотоков източник, неговата мощност се изчислява по зависимостта
Р=U.I. Ако за всяка точка от волтамперната характеристика се изчисли
мощността на фотоволтаичната
клетка, се получава крива с максимум,
показана на фиг. 1.
Във волтамперната характеристика на фотоволтаика могат да се
обособят три зони, означени на фиг.
1 с римски цифри. В първата зона (I),
токът остава относително постоянен с изменение на напрежението. В
тази зона фотоволтаичната клетка
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се държи като източник на ток.
Втората зона (II) е зоната на максимална мощност. Системата за
управление трябва да осигурява работната точка да попада в тази зона
във всеки момент от времето на
използване на фотоволтаика. Характеристиката не се отнася нито към
идеалните източници на напрежение,
нито към идеалните източници на
ток. Фотоволтаикът в този участък
се държи подобно на източниците,
осигуряващи захранване при наличие
на дъгов разряд.
В третата зона (III) фотоволтаикът се държи като източник на
напрежение с вътрешно съпротивление, равно на Rc, на което се дължи
и намаляването на напрежението с
нарастването на тока.
Идеалната характеристика би
представлявала права линия, успоредна на абцисата, за напрежения от 0
до U0, и права успоредна на ординатата за токове от 0 до тока на късо
съединение Iкс. При идеалната характеристика се приема, че отсъстват
токът на утечка и падът на напрежение във вътрешното съпротивление.

Качествените
фотоволтаици с фактор
на запълване 0.7 – 0.8
Като груба оценка на качествата на фотоволтаика се използва
т.нар. фактор на запълване или коефициент на запълване (fill factor),
който се дефинира като отношение
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зара са с фактор на запълване 0.7 –
0.8.
Температурата оказва влияние
върху ефективността на фотоволтаичната клетка, като обикновено
с намаляване на температурата
факторът на запълване расте. Следователно, с нарастване на температурата на фотоволтаиците с кристален силиций, коефициентът им на
полезно действие намалява.
Фиг. 2. Реална и идеална волтамперна характеристика на фотоволтаик.

на максималната мощност на реалния фотоволтаик към максималната
мощност, получена от идеалната VА характеристика: FF = UmIm/IkcU0.
В знаменателя на израза стоят
тока на късо съединение и напрежението на празен ход, чието произведение формира максималната мощност при идеална V-А характеристика. Множителите в числителя са
напрежението и токът в точката на
максимална мощност – фиг. 1.
На фиг. 2 е показана реална и идеална V-А характеристики на фотоволтаик. Означена е и точката на
максимална мощност върху реалната характеристика. Факторът на
запълване FF представлява отношение на площите на правоъгълника,
образуван от прекъснатата линия и
правоъгълника с плътна линия. Колкото по-близки по площ са тези два
правоъгълника, толкова по-добра се
определя фотоволтаичната клетка.
Качествените фотоволтаици на па-

Локалното затъмняване
е опасно за
фотоволтаиците
Масово произвежданите в момента фотоволтаични клетки от кристален силиций осигуряват напрежение около 0,6 V и максимален ток
при пълно осветяване от порядъка
на 1.2 А. При изграждането на фотоволтаичен панел, отделните
клетки се свързват последователно и паралелно. В зависимост от
напрежението на панела, определен
брой фотоклетки се свързват последователно, като формират един
клон. Например, двадесет последователно свързани клетки ще формират един клон, генериращ около 12
V. След това, няколко такива клона
се свързват в паралел. Схематично
това е показано на фиг. 3.
Обикновено към отделните последователни клонове се свързва антипаралелно по един диод, който има за
цел да шунтира целия клон, ако случайно той е затъмнен. Затъмняването само на част от фотоволтаичния
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на единична клетка остава опасен
режим. Затова фотоволтаиците
трябва периодично да се почистват
- особено от зацапвания от птици,
които причиняват точно такова локално затъмняване.

Стандартни условия
за фотоволтаици
Фиг. 3. Последователно и паралелно свързване на фотоелементите във фотоволтаичен
панел.

панел, в частност само на една фотоволтаична клетка, е опасно. Обикновено съпротивлението на затъмнената фотоволтаична клетка – Rsh, е
много по-голямо от това на товара
- RT.
Затова във верига, в която има
затъмнени и незатъмнени клетки,
товарното съпротивление играе ролята на свързващо съпротивление, а
ролята на товар се поема от затъмнената клетка. Това би могло да
причини нейното термично разрушаване. Антипаралелните диоди ограничават този ефект, но само ако е
затъмнен цял клон, а затъмняването

Ефективността на един фотоволтаик зависи от много фактори,
включително температура на кристала, спектър на светлината, ориентация към слънцето, географско
местоположение, където е инсталиран и др.
Прието е всички параметри на
фотоволтаиците да се дават за
точно определени условия, наречени
стандартни, а именно:
n интензивност на светлината, с
която се осветява фотоволтаикът – 1000 W/m2;
n температура на фотоволтаика –
25 °С;
n слънчев референтен спектър –
AM1.5;
Последната величина се дава в
единица, наречена въздушна маса (Air

Mass – AM). В космоса отсъства
атмосфера, затова се казва, че
въздушната му маса е 0 – АМ0. Точно
по обед, светлината пада почти перпендикулярно на земната повърхност
и изминава най-кратко разстояние в
атмосферата. Това разстояние е
прието за единица и се означава като
АМ1. Пътят на светлината през
атмосферата влияе на спектралния
й състав, а от там и на ефективността на фотоволтаиците. По тази
причина е прието мощността на
панелите да се дава за АМ1.5, което
отговаря на осреднения път на светлината за целия ден при фотоволтаици, монтирани в географски ширини
с умерен климат, към който принадлежи и България.
Инсталираната мощност при фотоволтаични модули се изразява в Wp
– пикова мощност, която фотоволтаиците ще генерират при посочените
стандартни условия.
Статията продължава в следващ брой
на списанието с видовете фотоволтаични системи и обхвата им на приложимост.
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Системи за IP
видеомениджмънт
Възможности на съвременните софтуерни платформи
за видеонаблюдение
Софтуерът за управление на IP системи за видеонаблюдение
(VMS) е инструментът, който осигурява висока гъвкавост и
функционалност. Хардуерно, той изисква стандартно IT оборудване и Интернет мрежа. Благодарение на него, неограничен брой
камери, рекордери и монитори, разположени в различни части
на света, могат да бъдат свързани в мрежа и наблюдавани
едновременно от голям брой оторизирани потребители.
Инсталацията на системи, базирани на VMS е по-лесна, по-бърза и икономически ефективна“ уверяват специалисти в областта на сигурността. При монтажа им обикновено се
използва съществуващата в повечето сгради инфраструктурна мрежа,
с което отпада необходимостта от
допълнително прокарване на коаксиални кабели.

писа и възпроизвеждането на изображения и аудиоданни от камерите;
n софтуер за конфигурация, с който
клиентът настройва и управлява
интерфейса;
n клиентски оперативен софтуер за
наблюдение и работа със системата.

Свързване на стотици IP камери
Софтуерни елементи на VMS
Софтуерът за видеомениджмънт
(VMS) управлява всички мрежови IP и
цифрови устройства, както и цялата
секретна информация, преминаваща
през информационната мрежа на контролирания обект. VMS поддържа
функции за мрежовите камери и енкодерите, DVR , платките и матричните превключватели.
В съществуващите видеосистеми
софтуерът за видеомениджмънт
може да се използва като допълнение
или заместител на DVR устройствата.
Софтуерът за видеомениджмънт
би могъл да обхваща четири софтуерни елемента:
n софтуер за централния сървър,
който осигурява управлението, наблюдението и контрола над цялата система;
n софтуер за запис (NVR), който е
оторизиран за създаването на за-
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Сред функционалните възможности на софтуера за мениджмънт на
видеонаблюдението са едновременното управление на мрежови и аналогови камери. За целта е необходимо аналоговите камери да са
свързани с видеосървър или енкодер,
който преобразува аналоговия сигнал в цифров. Във възможностите
на VMS е и свързването на стотици различни IP камери през един и
същ потребителски интерфейс. Той
би могъл да осигури проследяването на движещи се обекти с определена камера, както и стартирането на запис при улавяне на движение, отваряне на врата или при
друго събитие.
Отдалеченият контрол позволява
на потребителите в различните части на сградата едновременно да
наблюдават изображението на живо,
да упражняват пълен контрол върху
камерите – въртене, наклон и прибли-

жаване на обектите, и да преглеждат
записи от архива. Софтуерът осигурява извършването на подробен анализ на записите и

лесна интеграция със системите
за достъп
в сградата. Например, при влизане на лице в сградата, системата за
контрол на достъпа би могла веднага да се свърже със системата за
видеомениджмънт и да го идентифицира след справка с базата данни. При
необходимост, дори е възможно да
претърси целия архив и да изпрати
определен материал по секретен
канал до полицията или друго оторизирано лице.
С цел осигуряване на непрекъсната работа на системата за мрежово видеонаблюдение се използват
специфични софтуерни решения, чрез
които се мониторира постоянно
статусът на всички устройства.
При възникване на проблем с даден
компонент, софтуерът за наблюдение задейства аларма на главния контролен панел или изпраща е-мейл към
отговорните за поддръжката на системата лица. В отговор на алармата системата може да пренасочи
PTZ камери за движещи се обекти
към мястото, където е отпаднало
наблюдението, за да се осигури непрекъснатост на видеозаписа.
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Изисквания към системата
за IP видеомениджмънт
Според специалистите в бранша,
водеща характеристика на всяка
система за видеонаблюдение е надеждността. Системата трябва да е
устойчива при работа в различни
мрежи и да се отличава с лесен
ъпгрейд. Обновяването на софтуера
без преконфигуриране на всички хардуерни компоненти е съществена
характеристика на системата. Тя
позволява винаги да се поддържат
най-актуалните функции и драйвери.
Най-новите системи за мениджмънт на видеонаблюдението
представляват решения, интегриращи различни технологии. Базирани са
на отворени софтуерни платформи и
индустриални стандарти. Сред предимствата им е лесният за използване интерфейс, бързата инсталация
и опростената операционна навигация.
Друга важна характеристика на
съвременните системи за видеомениджмънт е хардуерната им независимост. Потребителят би могъл да
подбере най-подходящите за нужди-

те си хардуерни компоненти, включително камери, аларми, системи за
достъп и т.н, без това да се отрази
на работата на софтуера.
За да поддържа оптимално ниво на
функционалност, системата трябва
и да притежава гъвкавост, с която
да отговаря на постоянно повишаващите се изисквания към решенията
за сигурност.

Възможности за надграждане
на системата
Тази характеристика на софтуера за видеомениджмънт позволява на
потребителите лесно да добавят
нови средства за мрежово видеонаблюдение към вече съществуващата
система.
Обикновено внедряването на едносървърна система ограничава
възможностите за надграждане. Причината е, че разширението на системата с допълнителен канал изисква
добавянето на допълнителен сървър
с 16 канала, който да работи едновременно с първия. Новите мултиканални решения предлагат по-ефективен и икономичен подход, като позво-

ляват използването на неограничен
брой средства за мрежово видеонаблюдение, без добавянето на нови
сървъри.
При разрастването на системата
за видеонаблюдение с добавяне на
нови камери или специализирани устройства се повишават и изискванията към централния процесор (ЦПУ) и
останалите компоненти. За да поддържа оптималното си ниво на функционалност и скорост на обмен,
системата следва да има капацитета да обработва информационни пакети, които са разделени между множество географски отдалечени
сървъри.

Мултиканални сървъри
Типичните операции за видеонаблюдение изискват различни потребители да имат едновременен достъп до
всяка камера. Обикновено камерите
разполагат с маломощен процесор и
могат да обслужат ограничен брой
канали, без това да се отрази на работата им. При повече от петима
потребители с едновременен достъп
до камерата и скорост от 30 кадъра
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раженията от няколко камери едновременно на синхронизиран плейбек. За
да му осигури тази функция, софтуерът трябва да синхронизира изображенията от всички камери и да разчита на мощен сървър и визуализация
на монитор с висока резолюция.

Архивиране на информацията

Фиг. 1

При скорост от 4 кадъра в секунда и 24-часов запис, една мегапикселова камера обикновено изисква 12
терабайта за съхранение на записите от едногодишно наблюдение. За да
се справи с огромните изисквания към
архивирането, софтуерът за видеомениджмънт трябва да може да предлага различни възможности за периодичен запис на цифрови носители.
Необходимо е и да комуникира с различни решения за архивиране.
При архивирането на видеозаписите могат да се използват някои функции на софтуера, за да се облекчи
работата на системата. Така например, в директорията за бърз достъп
на сървъра, могат да се запазват
само най-новите записи от камерите, а по-старите да се прехвърлят
автоматично в друга директория.

Фиг. 2

Тенденции в развитието
на IP видеомениджмънта
Фиг. 3

в секунда, функционалността й е застрашена. Именно в това е ролята на
сървъра, който може да свързва голям
брой потребители с определена камера едновременно и да осигурява на
всеки висококачествено изображение.
Използват се два режима на работа
на сървърите. При първия сървърът
изпраща информационен поток само до
потребители, които го изискват в
определения момент. Вторият режим
се характеризира с изпращане на информация до всички потребители, а
само тези от тях, които имат отношение към нея, я приемат.
Осигуряването на

безопасен трансфер на данни
от видеокамерите до оторизираните лица се осъществява чрез дефиниране на различни нива на сигурност. Първото от тях изисква идентифициране на потребителя и съот-
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ветно осигурява или забранява достъпа му до системата. Съвременните
платформи поддържат, също така,
функцията „еncryption“, чрез която
системата кодира цялата информация, изпращана по несигурни канали и
обезопасява трансфера й. Друга функция „watermarking“ дава възможност
за маркиране на видеозаписа и защитаването му от евентуална фалшификация след записа.
При записването на информация от
няколко видеоканала едновременно,
функционирането на системата се
опира на комплекс от показатели.
Сред тях е бързият и надежден
достъп от разстояние, който зависи
главно от характеристиките на
сървъра - колко бързо може да обслужи клиента и колко бързо той може
да декодира видеоинформацията. При
анализа на конкретно събитие, потребителят ще се нуждае от изоб-

В момента IP видеосистемите
оперират на базата на NVR сървър,
който записва и съхранява натрупаната информация. Капацитетът му
обаче е ограничен, а и големият брой
камери, включени в системата, предполага и наличието на допълнителни
NVR сървъри, операционни програми,
антивирусни защити и SCSI (Small
Computer System Interface) модули.
Всичко това естествено води до
натоварване на трафика и повишава
риска от грешки при работата на системата (фиг.1).
Според специалистите в бранша,
VRM системите ще изместят досегашните NVR решения. При тях IP
видеоданните ще се трансферират
директно към iSCSI (Internet Small
Computer System Interface) модули. Те
ще осигуряват по-лесен и бърз пренос на данни на големи разстояния
през Интранет и надеждно управление на архивирането им (фиг. 2). Една
VRM безпроблемно може да обслужва
2000 камери, всяка по 2 Mbps и 40 iSCSI
модула (фиг. 3).

