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Наскоро фирма

Каниско откри нов

учебно-демонстра-

ционен център на ул.

Сердика в София,

съобщи за сп. Техно-

логичен дом Красин

Павлов, управител

на Каниско. „В демонстрационния център клиентите ни могат да се

запознаят безплатно с всеки от специализираните софтуерни продук-

ти, предлагани от фирмата. На тяхно разположение са сертифицира-

ни специалисти, които ще ги консултират, за да получат представа

за практическите възможности на интересуващия ги софтуерен

продукт“, заявяват от Каниско.

„Центърът е създаден с идеята да подпомага проектантите по-

бързо да въведат в работата си използвания от тях специализиран

софтуер за проектиране. Оборудван е с най-съвременна компютърна

и мултимедийна техника. Обхватът на предлаганите курсове е голям

- AutoCAD - базово проектиране; AutoCAD Civil 3D – инфраструктура;

AutoCAD Architecture и Revit Architecture – архитектура; AutoCAD MEP и

Revit MEP - ОВК, ВиК и електроинсталации; AutoCAD Electrical и Electrical

Designer – електротехника и електроенергетика; AutoCAD Mechanical

– машинно проектиране; Autodesk Inventor – машинно проектиране;

Hydra&Canalis – ВиК проектиране; Platea – пътно и жп. проектиране“,

допълва г-н Павлов.

Под наслов „При-

казката продължава“

фирма Рувекс от-

празнува търже-

ствено петнадесе-

тия си рожден ден.

Събитието се про-

веде на 18 юни т.г. в

Дипломатически

клуб, Горна Баня, в

присъствието на партньори, строителни предприемачи, проектанти,

архитекти, журналисти и приятели на компанията. Екипът на фирма-

та изрази волята си да продължи и занапред да отстоява и развива

Рувекс като една от най-големите български компании за отопление,

вентилация и климатизация.

В специално приветствие към екипа на Рувекс и гостите на търже-

ството Венцислав Славчев, собственик на компанията, подчерта, че

успехът на фирмата се основава на качество, надеждност и корект-

ност. В официалната част на тържеството, Христо Михайловски,

изпълнителен директор на Българска агенция за кредитен рейтинг

(БАКР), връчи на Ивайло Викторов, изпълнителен директор на Рувекс,

сертификат за Дългосрочен рейтинг ВВВ и краткосрочен А2 с поло-

жителна перспектива. „Оценявайки икономическото състояние на

фирма Рувекс, на базата на повече от 100 показателя, експертите на

БАКР достигнаха единодушно до извода, че Рувекс е сред най-стабил-

ните български фирми“, подчерта г-н Михайловски.

Рувекс отбеляза 15-годишен юбилей Семинар на Лумитрон и Reggiani
Illuminazione

Каниско с учебно-демонстрационен
център

През май фирма Лу-

митрон събра водещи

архитекти, проектан-

ти, дизайнери и пред-

ставители на инвести-

торски и строителни

фирми на семинар в

столичния Кемпински

Хотел Зографски в

столицата. Поводът

бе 50-годишнината от основаването на партньорската фирма на

Лумитрон Reggiani Illuminazione и представянето на най-новите про-

дукти в производствената й гама.

Маркетинг мениджърът на Reggiani Симоне Васена запозна

присъстващите на събитието специалисти с иновативната оптич-

на система IOS (Interchangeble Optical System). „Патентованата система

IOS на Reggiani e мощно съвременно средство за постигане на гъвка-

во и ефективно осветление. Подходяща е за използване в техническо,

архитектурно и търговско осветление. Основното й предимство е

високата енергоефективност – превишаваща с над 25% конвенционал-

ните оптични системи“, заяви г-н Васена.

Гостите на семинара имаха възможност да се запознаят и със

специална селекция книги на известни италиански архитекти и дизай-

нери, посветени на архитектурното, музейно и техническо осветле-

ние.

П и М Консултинг с 18-годишен
юбилей

На 11 юни т.г.

фирма П и М Консул-

тинг тържествено

отбеляза 18 години

от основаването си.

Поводът бе съчетан

и с откриването на

новия офис на компа-

нията на улица Босилек, в непосредствена близост до Симеоновско

шосе в столицата. Вечерното парти бе открито от инж. Владимир

Петков, управител на фирмата, който благодари на екипа на П и М

Консултинг и присъстващите гости за успешното сътрудничество

и всеотдайността през изминалите години. „Има хора, които търсят

причини, за да не работят. Има и други хора, които независимо от

собствеността на фирмата, в която работят - държавна или част-

на, намират сили, време и не пестят усилията си, за да въвеждат нови

технически решения. Именно представители на втората група сте

всички вие, които уважихте и споделяте нашия празник. Дълги години

мечтаехме за офис, в който ще можем да работим спокойно, достатъ-

чно далече от задръстванията в центъра“, заяви г-н Петков. След него

в изключително емоционално и затрогващо приветствие г-жа Донка

Илиева, икономически директор на П и М Консултинг, увери присъства-

щите гости, че макар и работата да е тази, която ги е събрала за-

едно, отношенията отдавна са излезли извън деловия тон и са се

превърнали в приятелство.
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Отскоро Капелен Груп има статут на официален представител

на австрийската компания VISADES Technologie & Entwicklung, част

от групата Ing. Viktor Sachs. „Новият ни партньор разработва и

произвежда UV-камери за обеззаразяване на питейни и отпадни води

с широко приложение. Камерите са подходящи за индивидуално и ко-

мунално водоснабдяване, промишлено водоснабдяване, съоръжения

за изкуствен сняг, дезинфекция на отпадни води и други специални

приложения“, заяви Сергей Словачевски, търговски сътрудник в

Капелен Груп.

„Убедени сме, че UV-камерите, производство на VISADES, имат

потенциал за пазарно развитие у нас. Първоначалната ни маркетин-

гова стратегия включва популяризирането им на различни специали-

зирани технически изложения, постепенно разширяване на кръга от

контакти сред специалисти, работещи в областта - ВиК дружества-

та, хранително-вкусовата промишленост, хотелиерството и други“,

допълва г-н Словачевски.

Капелен Груп представител на
VISADES

Ромстал България домакин на
семинари

Астел предлага фонтани на HAWS

Ромстал България, съвмест-

но с Учебен център Ромстал Ака-

демия, разработи нова система

за обучение на служители, сту-

денти и клиенти на компанията,

съобщи за сп. Технологичен дом

Марио Манчев, маркетинг специ-

алист в Ромстал България. В рамките на учебната програма от 2 юни

до 6 юни т.г. в гр. София се проведоха първите обучителни семинари

за инсталатори от планираната поредица подобни събития. В обуче-

нието се включиха над 50 участници - мениджъри и технически специ-

алисти от български компании с водещи позиции в изграждането на

вътрешносградни инсталации в сгради. Гост-лекторът от Ромстал

Академия - Йоан Кросман, запозна присъстващите специалисти с

новостите в областта на отоплителните и климатични инсталации.

Разгледани бяха технически критерии при избора и експлоатацията на

широка гама котли, помпи, климатични и соларни системи. Част от

обучението бе с практическа насоченост и включваше монтаж, пуск

и сервизиране на уреди, както и отстраняване на повреди. С помощта

на специална автолаборатория, оборудвана с действащи уреди, дома-

кините онагледиха теоретичните данни, представени на лекциите.

„Клиентите, участвали в семинарите, и координаторите от Ромстал

Академия дадоха много висока оценка на обучението. Предвижда се

поредицата от обучения да продължи в цялата страна с нови, инте-

ресни теми за разглеждане“, коментират от Ромстал България.

КИИП е сред учредителите на АРЕС
Управителният съвет на Кама-

рата на инженерите в инвестицион-

ното проектиране (КИИП) взе реше-

ние да участва в учредяването на

Асоциацията за реновиране на етаж-

на собственост (АРЕС), съобщиха

за списание Технологичен дом от

пресцентъра на КИИП. Камарата

упълномощи председателя на Упра-

вителния съвет инж. Стефан Кина-

рев да представлява организацията

при учредяването на сдружението.

Основната цел на Асоциацията е да

подпомага процеса на обновяване на многоетажните жилищни сгради,

преструктурирането на жилищните комплекси и създаването на ус-

ловия за съвместно управление на собствеността, с което да се

създаде устойчива градска среда.

„Асоциация за реновиране на етажна собственост ще работи в

посока създаване и утвърждаване на съвременни пазарни механизми в

управлението на многоетажните жилищни сгради; усъвършенстване

принципите и механизмите на действащата в страната нормативна

уредба, регулираща поддръжката и управлението на многоетажните

жилищни сгради; ще съдейства за разпространяване и развитие на

знанията и опита на специалистите в областта на обновяването на

етажна собственост и ще разработва и внедрява алтернативни

начини на финансиране на дейностите по поддръжка и развитие на

етажната собственост“, заявиха от КИИП.

Фирма Астел, предста-

вител за България на компа-

нията HAWS CH, започва да

развива ново продуктово

направление на швейцарския

производител у нас, съобщи

за списание Технологичен

дом Людмил Милачков, уп-

равител на Астел.  „От го-

дини предлагаме на българ-

ския пазар продуктовата

гама на HAWS с индустри-

ално приложение. Предвид строителния бум през последните годи-

ни, взехме решение да предлагаме и богатата гама компактни фон-

тани за питейна вода на партньора ни, предназначени за обществе-

ни и административни сгради, голф игрища, паркове, развлекателни

центрове и други публични места“, коментира г-н Милачков. „Фон-

таните са изработени в разнообразни цветове и материали – сто-

мана, цимент, порцелан, пластмаса и други, така че максимално да

се вписват във всеки интериор или екстериор. Спрямо начина си на

монтаж, предлаганите модели фонтани за питейна вода са свобод-

ностоящи или за стенен монтаж. Част от гамата притежава допъ-

лнителни характеристики - устойчивост на вандалски прояви или

системи, които осигуряват постоянно охлаждане на водата или

съответно подгряването й против замръзване, както е при моду-

лите, инсталирани в зимни курорти и други открити площи“, допъ-

лва г-н Милачков.
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Ковас предлага осветление на
C LUCE и NARVA

Отскоро фирма Ко-

вас стана изключите-

лен представител на

компаниите NARVA и C

LUCE  за България, съоб-

щи за списание Техноло-

гичен дом Васил Йотов,

управител на Ковас.

„Италианската марка C LUCE се внася за първи път на нашия пазар, но

в Европа e позната като наследник на CASARANO, водещ производител

на висококачествени влагозащитени осветители, декоративни освети-

телни тела, както на улично и индустриално осветление, производство-

то на която преди 6 години беше закупено от LEUCI и под тази марка са

познати осветителните тела у нас. За разлика от нея, немският про-

изводител на светлинни източници NARVA е добре известен на българ-

ските потребители“, коментира г-н Йотов. „Като за начало, от про-

дуктовата програма на NARVA смятаме да наложим на пазара гамата

луминесцентни лампи, които притежават отлични технически харак-

теристики и се произвеждат в богата цветова гама. Подходящи са за

инсталация в търговски витрини, големи супермаркети и други“, допъ-

лва той. Ковас е позната на нашия пазар като вносител на освети-

телна техника и електрически лампи PHILIPS и LEUCI. Проектира и

доставя осветителни системи за търговски и административни

сгради, спортни зали, изложбени площи и хотели, както и за индуст-

риални помещения.

На 30 май т. г. в

столичния хотел

„Грийнвил“, местният

офис на Xerox и преми-

ум партньорът им за

страната Интелинет

България представиха

пред клиенти и журна-

листи последните

тенденции в област-

та на широкоформат-

ния печат. Двете ком-

пании демонстрираха възможностите на цифровата широкоформат-

на система за печат, сканиране и копиране Xerox 6204, подходяща за

проектантски и консултантски компании. „Моделът Xerox 6204 е пред-

назначен за производство на архитектурни чертежи, инженерни пла-

нове, топографски и въздушни карти. Подходяща е за потребители,

които се пренасочват от аналогов към цифров печат, както и за тези,

които за първи път навлизат в областта на широкоформатния пе-

чат“, коментират от компаниите.

Xerox 6204 се предлага в три разновидности: принтер, принтер-

копир и принтер-копир-мрежов скенер. Предимство на системата пред

конкурентни продукти е, че позволява лесно сканиране в мрежа, както

и опция за цветно сканиране, предоставящо допълнително удобство

при архивиране на цветни чертежи“, заявиха организаторите.

Керамични плотове за вграждане от Тека България

Нови модели керамични плотове за вграждане предлага

дъщерната фирма в България на водещия испански производи-

тел ТЕКА. Продуктовата гама на фирмата включва широко

разнообразие от различни като форма, стил, функционалност

и тип модели стъклокерамични плотове, включително с обик-

новен нагревател, халогенни, индукционни или газови. Наред със

стандартните изделия, са разработени и различни комбина-

ции, например газов котлон върху инокс и термостъкло, а също

така и съчетания от газови и електрически котлони върху общ

плот. „Стъклокерамичните плотове, произведени в Германия,

отговарят на трите най-важни характеристики за една кух-

ня - високо качество, надеждност на работа и модерен дизайн.

Различните форми, функции и размери дават големи възмож-

ности клиента да избере оптималния модел. Гамата включва

както стандартни 30 см. модели (тип домино), така и 45 см,

60 см, 70 см, 80 см до 90 см модели, които са с уникален и

неповторим дизайн“, коментират от Тека България.

„Прецизните технологии и все по-високите изисквания към

качеството са насочени към осигуряване на максимална здра-

вина на стъклокерамиката и системите за безопасност. Си-

гурността се гарантира от индикаторите за остатъчна топ-

лина, спиране на работата чрез натискане на един бутон или

комбинация от бутони, както и от системата за автоматич-

но изключване. Тя спира уреда след определен период в зависи-

мост от избраната степен за готвене“, допълват от Тека

България.

Интелинет България и Xerox
домакини на семинар
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НЕТ ИС откри фирмен център във Варна

Брайт 2000 представя Texsa
у нас

Веригата магазини за професионална техника КИРОВ официално откри

новия си търговско-сервизен център в град Плевен. Той е специално

проектиран за търговско и сервизно обслужване на клиентите от гра-

да и региона. Сградата е построена на две нива и включва шоу-рум, офис,

две конферентни зали, предназначени за обучения, презентации и прего-

вори, сервизни бази за едрата строителна и професионалната техника,

както и склад. На специално оформен терен пред сградата са изложени

модели от класа на едрите строителни машини. Изграждането на

търговския комплекс е част от инвестиционния проект на дружество-

то за 2007 – 2008 г. и е на стойност над 2 милиона лева.

„Откриването и на центъра следва неотклонно политиката на фир-

мата да е максимално близо до клиентите си, да им предоставя техни-

ка с доказано качество, както и да гарантира безотказната й работа

чрез висококвалифицираното обслужване, перфектно организираната

търговска и сервизна мрежи“, коментира за сп. Технологичен дом Иван

Киров, изпълнителен директор на КИРОВ. „В момента имаме най-широ-

ката магазинна и сервизна мрежа в този бранш, организирана в десет-

те най-големи града на страната. С подобни на открития големи търгов-

ски комплекси разполагаме и в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара

Загора и Велико Търново. През тази есен предстои да бъде открит и

търговския център в Сливен, a до края на годината ще стартира из-

граждането на подобен комплекс и в Русе“, допълва г-н Киров.

КИРОВ с нов търговско-сервизен
комплекс в Плевен

Наскоро фирма НЕТ ИС откри офис център в Бизнес Парк Варна,

съобщи за списание Технологичен дом Йоана Йонкова, Маркетинг ко-

ординатор на фирмата. „НЕТ ИС има голям брой клиенти в северо-

източния регион на страната. За да им предоставим по-добро об-

служване и бърза експертна услуга, решихме да инвестираме в

откриване на наш център в морската столица. В допълнение, ще

търсим нови клиенти, защото бизнес активността и перспекти-

вите в този регион на страната се увеличиха значително през пос-

ледните години. Центърът ще обслужва фирми, учреждения и граж-

дани от Варна и региона. С новия център и складова база клиентите

на НЕТ ИС ще получават по-бързи доставки, навременно и качестве-

но гаранционно обслужване и последващо оптимизиране на вече из-

градени ИТ решения“, коментира инж. Деян Дънешки, управител на

НЕТ ИС.

Варненският офис на НЕТ ИС ще предлага пълното портфолио от

продукти и услуги на фирмата, включително дистрибуция на техни-

чески и програмни средства, проектиране и изграждане на структур-

ни кабелни системи, решения за непрекъсваемо електрозахранване,

инфраструктурни решения и мрежова сигурност, решения за обра-

ботка, съхранение и защита на информацията, управление на ИТ

проекти, сервизна поддръжка в гаранционен и извънгаранционен срок.

На 12 юни т.г. в рамките на семинар официално бе обявено парт-

ньорството на фирма Брайт 2000 с испанската компания Texsa. Съби-

тието се проведе в столичния парк-хотел Витоша. В рамките на

презентацията, събрала представители на строителния бранш, бе

представена гамата хидро-, топло- и звукоизолационни системи на

Texsa. Официален гост на събитието бе експорт мениджърът на Texsa

за Източна Европа - Луиджи Сапия.

„Испанската компания е с повече от 80 години опит в развоя и

производството на хидро-, топло-, звукоизолации и дренажни систе-

ми. Компанията разполага с производствени мощности в Португа-

лия, Италия и Мексико. Продуктите й се предлагат на пазара в над 40

страни на пет континента. Навлизането им на българския пазар е

продиктувано от мащабното разрастване на строителния сектор и

все по-ясно очертаната нужда от използването на висококачествени

материали“, коментира за сп. Технологичен дом Анести Тимчев, упра-

вител на Европейския логистичен център за строителни системи и

технологии Брайт 2000.
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Шнайдер Електрик България
инвестира в лаборатории в ТУ-София
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В края на месец май

т.г. Сиско Системс

организира поредица

от семинари в страна-

та. На презентациите

в Русе, Стара Загора,

Варна и Бургас бяха по-

канени представители

на различни компании,

организации и големи

предприятия от съот-

ветния регион. Специ-

алистите се запознаха с най-новите решения на Cisco, подходящи за

различни бизнес сфери, както и с ролята на комуникационните техно-

логии за постигане на по-добри резултати и оптимизиране на дейно-

стта на фирмите. „В рамките на „Дни на Сиско“ представихме най-

новите технологии на Cisco в областта на конвергентните локални

мрежи, обединените комуникации и безжичната свързаност, които са

от ключово значение за развитието на всеки бизнес. Клиентите ни

присъстваха на демонстрация на възможностите на Cisco IP телефо-

ния и пример на безжична свързаност - интеграцията с баркод четци

и с тагове за определяне на местоположението“, коментира Теодора

Ангелова, маркетинг мениджър на Cisco Systems България.

Сиско Системс домакин на
поредица от семинари

Отскоро на

българския пазар се

предлага най-новата

версия на професио-

налния CAD софтуер

за електротехничес-

ко проектиране

CADdy++/SEE Elec-

trical. Версията е резултат от успешното сътрудничество между ABB

България и Иже+Ксао Балкан. „В програмата е включена база данни на

ABB на български език, която е изключително удобна, оптимизира

процеса на проектиране и пести от ценното време на потребителя.

Софтуерният продукт е предназначен за лесно създаване на схеми, чер-

тежи и диаграми в областите на строителството, електротехника-

та, електрониката, хидравликата и пневматиката и хладилната тех-

ника. Продуктът включва бази данни с каталози на всички водещи про-

изводители на електротехническо оборудване и е изцяло на български

език“, коментира за сп. Технологичен дом Димитър Кръстев, управи-

тел на Иже+Ксао Балкан.

CAD програмата CADdy++/SEE Electrical е подходяща за предприя-

тия, които се занимават с проектиране на ел.табла ниско напреже-

ние, изработване, монтаж и пускане в действие на комплектно елек-

трообзавеждане и др.

CADdy++/SEE Electrical с база данни
на АВВ

Шнайдер Електрик България стар-

тира реализацията на дългосрочен

проект за сътрудничество с висши-

те техническите учебни заведения в

страната, съобщи за списание Тех-

нологичен дом Вихра Рогачева, ме-

ниджър комуникации в компанията.

Израз на разбирането на Шнайдер

Електрик България, че инвестициите

в образователната система са в

подкрепа на бизнеса е създаването на

две нови лаборатории в ТУ-София -

„Сградна автоматизация“ и „Енер-

гийна ефективност“, които бяха

официално открити на 20 май. „Но-

вооткритите лаборатории имат за

цел да подпомогнат студентите в

тяхното обучение чрез високотехно-

логичното оборудване, което предо-

ставяме на университета. От 10

години инвестираме в България и ще

продължим да го правим, защото

страната разполага с изключително

Шнайдер Електрик България
инвестира в лаборатории в ТУ-София
Лаборатории „Сградна автоматизация“ и „Енергийна ефективност“ отвориха
врати в университета

добри специалисти

и потенциал за раз-

витие. Горди сме,

че можем да съдей-

стваме за разви-

тието на младите

специалисти и ще

продължим да го

правим и в бъде-

ще“, заяви г-н Тед

Кембъл, президент

на Шнайдер Електрик за Централна

и Източна Европа.

С откриването на лаборатория

„Сградна автоматизация“, която

Шнайдер Електрик оборудва съвмес-

тно с партньорите си от ТелеЛинк,

се въвежда и нова дисциплина в учеб-

ната програма на ТУ-София. Пред-

метът „Сградна автоматизация“ ще

има за цел да подготвя висококвали-

фицирани кадри за проектирането и

изпълнението на електрическите

уредби със съвременните средства за

автоматизация – посока, която доби-

ва все повече популярност при обо-

рудването на сгради в световен ма-

щаб, коментират от Шнайдер Елек-

трик България.

През тази година по проекта са

инвестирани над 120 000 лева. „Плани-

раме до края на годината да открием

лаборатории в техническите универ-

ситети в Пловдив, Варна и Русе“,

допълва г-жа Рогачева.
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Уником Микросистеми представи
платформата LonWorks
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На 19 юни т.г. фирма Уником Мик-

росистеми бе домакин на семинар на

тема „LonWorks – платформа за управ-

ление и енергиен мениджмънт“. На

презентацията, която се проведе в

Световния търговски център Интер-

пред в София, присъстваха специали-

сти от областта на сградната ав-

томатизация, проектанти на ОВК и

електроинсталации, светлотехници,

архитекти, строителни инженери,

инвестиционни компании и консултан-

тски фирми в областта на енергий-

ните обследвания, както и универси-

тетски преподаватели.

Тематично семинарът бе насочен

към същността, приложната област

и широката гама от технически сред-

ства, базирани на технологията за

управление LonWorks. В рамките на

семинарната програма, Красимир Ве-

линов от Минно-геоложкия универси-

Уником Микросистеми представи
платформата LonWorks
Семинар запозна бранша с най-новия програмируем интернет сървър на Echelon

тет „Св. Иван Рилски“ в София пред-

стави възможностите за приложение

на технологията LonWorks в управле-

нието на осветителни уредби в

пътни тунели. Стефан Дишлиев от

ТУ-София запозна присъстващите

гости със система за централна

сигнализация, базирана на платфор-

мата за управление на водещата

компания Echelon. Гост-лекторът

Марк Бъкланд от Echelon Великобри-

тания, посочи примери за реализация

на технологията в системи за авто-

матизация и улично осветление в

градовете Аахен в Германия и Осло в

Норвегия.

Акцент в лекционната програма бе

поставен върху най-новия член на се-

мейството на i.LON интернет

сървърите на Echelon - i.LON

SmartServer, който бе представен от

Марк Бъкланд. „Сървърът разширява

възможностите на системите за

сградна автоматизация, базирани на

LonWorks. Представлява програмиру-

ем IP сървър и системен контролер в

общ корпус, с което се осигурява из-

ключително лесно проектиране и из-

граждане на енергийно ефективни

решения за управление на сгради, улич-

но осветление, отдалечен монито-

ринг и контрол на оборудването от

всяка точка на света“, коментира

г-н Бъкланд.
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 На събитието присъстваха воде-

щи проектанти в бранша, сред кои-

то инж. Мария Попова, инж. Борис Ка-

миларов, както и екипи от проектан-

тски бюра Комконтрол, Енемона, Хим-

комлект,Старт Инженеринг и други.

„Интересът към организираните

от нас презентации бе много висок.

Успяхме да провокираме дискусии по

технически проблеми, за които Моел-

лер има уникални решения. Обсъдихме

ги детайлно с активното участие на

проектантското съсловие. След про-

ведените разговори за конкретни

проекти и възможности за бъдещо

сътрудничество с някои от

присъстващите проектанти сме още

по-оптимистично настроени за бъде-

щето на Моеллер Електрик България

на българския пазар. Определено посо-

ката, в която сме поели, е вярна, за-

това продължаваме напред с още по-

вече амбиция, ентусиазъм и енергия“,

коментира за сп. Технологичен дом

инж. Милен Стефанов, търговски ди-

ректор в Моеллер Електрик България.

Новости в продуктовата гама
на компанията
Интерес от страна на присъства-

щите проектанти бе проявен към

гамата модулна апаратура НН на

компанията в областта на сградни-

те приложения. Представени бяха

дефектнотоковите защити PF, кои-

то предлагат широка област на се-

лективност и сработване. „Като

Семинар представи новости
от Moeller Electric
Поредица от презентации съвместно с КИИП организира
Моеллер Електрик България

стандарт PF се отличават с устой-

чивост към импулсен ток до 250 А без

времезакъснение, което позволява

директно включване на определен

брой индуктивни товари без необхо-

димост от допълнителни устройства

и принадлежности“, заявиха от ком-

панията. Част от производствената

програма на Moeller Electric са и нови-

те компактни автоматични

прекъсвачи, модел BZM1, силовите

автомати за защита LZM и товаро-

вите прекъсвачи LN, заменящи пред-

лаганата до момента серия PMC.

Сред техническите характеристики

на серията LZM са по-високата из-

ключваща способност 36 кА за моде-

ли LZM1 и LZM2 и 50 кА за модели LZM3

и LZM4, номинални токове 20 - 1600

A, лесен монтаж, голям набор от

принадлежности и др.

Вниманието на присъстващите

гости бе привлечено и от широката

гама от апартаментни и разпредели-

телни табла на Moeller Electric, как-

то за вграждане, така и за повърхно-

стен монтаж, със степен на защита

от IP 30 до IP 65.

Домакините на събитието пред-

ставиха още монофазни моторни за-

щити за термично претоварване и к.с.

на електродвигателите Z-MS. „Моно-

фазните и трифазните защити на

компанията напълно съответстват

на най-новите международни стандар-

ти и наредби. Изделията ни са разра-

ботени съгласно изискванията за за-

щита от отпадане на фаза, дефини-

рани от EN 60947-4-1 и приложението

на главен прекъсвач с изолиращи ха-

рактеристики в съответствие с IEC/

EN 60947“, заявяват от компанията.

Софтуерни платформи
за програмиране
Домакините на събитието пред-

ставиха подробно и софтуерни плат-

форми на Moeller Electric за проекти-

ране на приложения. Разгледани бяха

три софтуерни продукта – SPIDER,

FGPROFIL и Curve Select. „SPIDER е

графично ориентирана система за

проектиране и оразмеряване на елек-

трически мрежи ниско напрежение,

изпълнени с продуктите на Moeller.

Всички пресмятания, като отпадане на

напрежение, съпротивление, късо съе-

динение, разпределение на товара, са

базирани на IEC стандартите. Софту-

ерът FGPROFIL e предназначен за

полуавтоматично проектиране на

системи с разпределителни табла

ниско напрежение Profi-Line, SVTL,

xEnergy и Xboard, оборудвани с елект-

роапаратура Moeller Electric. Третият

пакет - Moeller Curve Select, e програ-

ма, изчертаваща кривите на изключ-

ване на силовите автоматични

прекъсвачи NZM и IZM, моторните

защити PKZ, термичните релета ZB,

миниатюрните автоматични

прекъсвачи и стопяемите предпазите-

ли“, коментират от Моеллер Елект-

рик България.

На 29 май т.г. Моеллер Електрик България, съвместно с камара-

та на инженерите по инвестиционно проектиране у нас, органи-

зира еднодневен семинар в столичния хотел „Родина“. Събитие-

то бе част от сериозна маркетингова инициатива, включваща

провеждането на поредица от подобни презентации в страната.

Основна част в лекционната програма на събитието бе посве-

тена на продуктовата гама на Moeller Electric в областите сград-

на и индустриална автоматизация, както и на софтуерните

решения на компанията за проектиране на различни приложения.

Семинар представи новости
от Moeller Electric
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Предлагаме продукти, отговарящи
на най-строгите изисквания
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След едногодишно присъствие в Бълга-
рия, как компания от ранга на Бош Тер-
мотехника оценява пазара у нас като
мащаби, предлагане, търсене, потен-
циал...?

Отоплителният пазар в България е

много разнороден. Основните продаж-

би в областта на техниката, захран-

вана с газ, са на стенни котли за

бита. В този пазарен сегмент конку-

ренцията е много силна. За минала-

та 2007 г. продажбите се задържаха

на нивото от 2006 г., формирайки

обем от 10 000 броя, разпределени

между повече от 20 марки и вносите-

ли. Фактори от особено значение за

този сегмент са темпът на газифи-

кация на жилищните райони и цена-

та на газта. Пазарният сегмент от

котли на твърдо гориво е добре раз-

вит. В България се пласират годиш-

но около 13 000 броя, предимно от

чешки производители. Бош Термотех-

ника навлезе на пазар със силни игра-

чи, някои от които диверсифицирали

дейността си в различни направления.

Каква е политиката на Бош Термотех-
ника в подобни пазарни ситуации?

Бош Термотехника е най-големият

европейски в частност и световен

производител на отоплителна техни-

ка. Портфолиото ни включва 12 раз-

Предлагаме продукти, отговарящи
на най-строгите изисквания

инж. Йордан Дочев, ръководител отдел
Термотехника в Роберт Бош

лични марки. В България концернът е

представен с марката Будерус и от

една година с марката Юнкерс. Въве-

дохме продуктите на Юнкерс на

българският пазар след дълго и внима-

телно пазарно проучване. Убедени сме,

че можем да предложим подходящи

решения за българските специфики,

базирайки се над 100-годишния опит

на марката. В България се придържа-

ме към търговския модел, наложил се

в повечето европейски държави, а

именно изграждане на партньорска ди-

стрибуторска и сервизна мрежи в

населени места с потенциал. Като

цяло, се обръщаме към специалисти-

те в отоплителния бранш, като раз-

виваме тяхната компетентност със

специализирани обучения и предоста-

вяне на ноу-хау от Бош.

Успяхте ли да изградите вече партньор-
ска мрежа?

Вече имаме 20 партньори в страна-

та, с които сме покрили предимно

големите градове. В момента сме в

процес на изграждане на търговска-

та мрежа, като продължаваме да

търсим партньори в столицата и

страната. Партньорите ни предла-

гат пълната гама от продукти на

Юнкерс, като осигуряват проектира-

не, монтаж и поддръжка по места.

Бизнесът ви е пряко свързан със състо-
янието на строителния сектор у нас. В
каква посока ще се развива той през
следващите години?

Наистина, продажбите ни, най-вече

на газови уреди, пряко зависят от

жилищното строителство. Засега не

наблюдаваме отлив на интерес в

тази посока. Налице е тенденция за

излизане от бетонните комплекси и

установяване в по-спокойни райони,

както и строежа на крайградски

къщи, които са идеален пазар за про-

дуктите ни. Според мен, в обществе-

ното строителство, както и в стро-

ителството на хотели се наблюда-

ва сериозно ограничаване на темпо-

вете на растеж, причина за което са

различни фактори.

Наблюдавате ли засилен интерес към
модерни, енергоспестяващи техноло-
гии предвид поскъпването на горивата?

Все по-силно се акцентира върху ин-

теграцията на регенеративна енер-

гия с отоплителни и БГВ системи.

Отговаряйки на тенденциите, Юн-

керс пусна на българския пазар нова

серия кондензни газови уреди Cerapur

Comfort и Cerapur Smart с интегрира-

на нова патентована соларна опти-

мизация Solar Inside. Тя осигурява допъ-

лнителна икономия на газ до 15% при

производството на БГВ. Също така,

предлагаме и високоефективни солар-

ни колектори, с които клиентите в

максимална степен могат да се

възползват от безплатната слънче-

ва енергия. Новите системни регула-

тори интегрират функцията на со-

ларна инсталация и газов котел.

Юнкерс е производител на продукти,

отговарящи и на най-строгите изис-

квания за ефективност и комфорт,

съчетаващи модерната кондензна

технология със слънчевата енергия.

Дойде ли времето за по-сериозна реа-
лизация на слънчеви колектори у нас?

Липсват точни статистически дан-

ни за пазара на слънчеви колектори у

нас. По наши данни, обемът на този

пазарен сегмент в България за 2007 г.

е около 40 000 м2. Определено считам,

че географските условия са подходя-

щи за използването на соларни систе-

ми. България е с по-голямо слънцегре-

ене от централноевропейските

държави, което прави соларните сис-

теми едно наистина добро решение,

с възможности за целогодишно изпол-

зване. За Европа, очакваният ръст на

този пазар е средно 12% годишно.

Вярвам, че българският пазар и занап-

ред ще продължи да надхвърля този

процент. Пазарната ситуация опреде-

лено е добра, като в момента се кон-

центрираме върху селективни слънче-

ви колектори, предлагайки различни си-

стемни решения за производство на

БГВ, отопление на басейни и соларно

подпомагане на отоплението.
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Изгражда се European Trade Center
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Мащабите на проекта са мобили-

зирали голяма част от капацитета в

българския строителен сектор. По

данни на проектанта, към момента

около 60 процента от строителния и

инженерингов ресурс в София е анга-

жиран в изграждането на центъра, а

на терена работят 14 крана. Откри-

ването е планирано за януари 2010 г.

Центърът ще обхваща пет сгради
Центърът се изгражда в общ ком-

плекс с Мол „Карфур Цариградско“,

което ще предоставя допълнителни

удобства на бъдещите наематели.

European Trade Center ще обхваща пет

офис сгради с обща разгърната зас-

троена площ от 70 000 кв. м.

Сграда А е най-високата офис сгра-

да, строяща се в момента в страна-

та, със своите 65 м., уверяват инве-

ститорите. Размерът на сгради B, C,

D и E ги прави подходящ за големи

корпоративни и административни

офиси. Офис центърът ще разполага

с две конферентни зали на първия

етаж и панорамен клуб-ресторант на

последния етаж на сграда А. Сгради

В, С и D са подредени по протежение

на страничната улица в низходящ ред.

Сграда E е разположена над челната

фасада на шопинг мола към бул. „Ца-

риградско шосе“. Всяка сграда има

самостоятелен вход и пряк достъп до

подземния гараж и складовите поме-

щения. Центърът и Мол „Карфур

Цариградско“ ще имат топла връзка.

Изгражда се European Trade Center
Модерни и енергоспестяващи решения ще бъдат използвани в най-големия офис център у нас

Всяка от сградите
със слънчеви батерии
European Trade Center ще бъде из-

граден на базата на редица „зелени

технологии“, понижаващи енергийни-

те разходи и оптимизиращи функци-

оналната среда в центъра, уверяват

инвеститорите. Всяка от сградите

ще бъде оборудвана със слънчеви

батерии, а покривите им ще бъдат

озеленени.

Комплексът ще разполага с подзе-

мен паркинг с 830 места, високока-

чествени комуникационна система,

окабеляване, HVAC система, както и

улеснен достъп за хора с увреждания.

Безопасността ще се осигурява от

модерна противопожарна система, а

независимостта на електрозахранва-

нето - от дизелови генератори.

Центърът ще бъде снабден с най-

модерните системи за сигурност.

„Индивидуалното проектиране на

офис площите предлага практично и

гъвкаво използване на пространство-

то от тип „open space“. Офисите се

изграждат в съответствие с между-

народните стандарти. Фасадата и

вътрешният дизайн са проектирани

да бъдат както функционални, така

и представителни. Изпълнението е с

качествени материали, с естествен

гранит, като фоайето на сграда А ще

има конструктивна височина от 10

метра“, коментира архитектът на

офис центъра Илиан Илиев.

Окачената елементна фасада със

стъклопакет ще осигурява висока

енергийна ефективност, максимална

прозрачност и звукоизолация. Сграда

А ще разполага с 6, а останалите с

по 4 високоскоростни асансьора, ко-

ито също са енергоспестяващи. „Това

са първите асансьори от този тип в

България, като скоростта им е 2,5 м.

в секунда. Сграда А ще разполага със

17 надземни етажа, сграда B е 12-

етажна, сграда C – 11-, а D и E са 10-

етажни“, допълва г-н Илиев.

Центърът отговаря
на съвременните стандарти
„Целта е да задоволим нараства-

щото търсене на първокласни офис

площи, като създадем бизнес център

от най-висок клас. Ще предоставим

комфортни офис пространства, кон-

курентни цени и висококачествени

услуги“, заяви Емил Емануилов от

Европейски търговски център.

„Офис центърът се изгражда

съгласно най-добрите практики за

момента. Съвременните стандарти

налагат офисите да отговарят на

определени критерии за площ, достъ-

пност, комфорт, шумо- и звукоизола-

ция, които далеч не всички реализи-

рани у нас проекти покриват. Из-

граждането на European Trade Center

е ясен знак, че пазарът вече е готов

за проекти от този мащаб“, комен-

тира Атанас Гаров, изпълнителен ди-

ректор на Colliers International Бълга-

рия.

Мащабен офис център ще бъде изграден до най-

голямата транспортна артерия на столицата -

бул. "Цариградско шосе". Планирането и изграж-

дането на центъра са съобразени с най-новите и

високотехнологични решения в сектора. Инвести-

тор на проекта е международният консорциум от

частни инвеститори и компании и финансови

институции "Европейски търговски център".

Проектант е водещото архитектурно студио "АС

– Илиев". Строителните работи се извършват от

международната компания TERNA, а проектният

мениджмънт е поверен на SAVANT. Ексклузивен

консултант е Colliers International България. Общи-

ят размер на инвестицията е 70 млн. евро.
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Axis, Bosch и Sony с общ стандарт
за мрежови решения

Представен бе проект за
изграждане на Мол Стара Загора
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В края на месец май т.г. инвести-

ционно дружество Real Estate

Services Bulgaria (RESB) представи

мащабния си проект за изграждане

на Мол Стара Загора. Гост на съби-

тието бе кметът на града проф.

Светлин Танчев. В сътрудничество

с фирма Градус-1, RESB планират

изграждането на търговско-развле-

кателен комплекс с офисна част на

бул. “Славянски“, в близост до авто-

гарата на Стара Загора. „Няма

съмнение, че това е най-добрата

локация в града, а както знаете,

мястото е сред ключовите предпо-

ставки за успеха на един мол. Наема-

телите, с които работим по други-

те ни проекти, вече изразиха жела-

нието си да ни последват, и мога да

заявя, че към момента над 30% от

площите вече са заети. Нашите

дългогодишни партньори MYS

Architects отново предлагат отлич-

на архитектурна концепция в съот-

ветствие с най-новите стандарти

и нововъведения в шопинг мол дизай-

на“, заяви Петър Дудоленски, из-

пълнителен директор на RESB.

Мол Стара Загора ще обхваща над

56 000 кв.м разгърната застроена

площ, която предоставя 21 000 кв.м

търговски площи и 6000 кв.м офиси в

центъра на града. Търговско-развле-

кателният център ще предлага раз-

нообразие от услуги, мода и модни

аксесоари, детски и спортни стоки,

техника и аксесоари за дома, заведе-

ния за хранене, развлечения и мултип-

лекс Cinema City, разположени на 3

нива и половина, като броят на мага-

зините е над 115, уверяват инвести-

торите. Офисите са разположени на

5 етажа. Комплексът ще се обслуж-

ва от подземен паркинг за над 600

автомобила. Очаква се центърът да

отвори врати през 2010 г., а инвес-

тицията по изграждането му да над-

хвърли 72 милиона евро.

„За нас този проект е предизви-

кателство. Вярваме в опита на RESB

и се радваме, че заедно ще създадем

любимо място на старозагорци за

срещи и прекарване на свободното

време“, изрази удовлетворението си

Ангел Ангелов, изпълнителен дирек-

тор на фирма Градус-1, която е сред

най-големите инвеститори в облас-

тта на хранително-вкусовата про-

мишленост в страната.

Мол Стара Загора е четвъртият

проект за търговско-развлекателен

комплекс на RESB след Mall of Sofia,

Mall Plovdiv и Mall Rousse.

Представен бе проект за
изграждане на Мол Стара Загора
Центърът ще отвори врати през 2010 г., а планираната инвестиция надхвърля 72 млн. евро

Водещите компании в областта

на системите за сигурност - Axis,

Bosch и Sony, се обединиха в посока

разработване на глобален отворен

комуникационен стандарт за мрежо-

ви системи за видеонаблюдение,

става ясно от официално прессъоб-

щение, разпространено от компани-

ите. „Оперативната съвместимост

между продуктите на различните до-

ставчици ще опрости инсталиране-

то на мрежово оборудване, незави-

симо от марката. Голямата свобо-

да за крайните потребители при

избора на оборудване за IP-базирани

технологии за видеонаблюдение ще

осигури многократно по-изгодни и

гъвкави решения. В момента няма

единен стандарт за комуникация

между различните групи мрежови

видеопродукти, като камери, видео-

енкодери и видеосистеми“, се

твърди в прессъобщението. Рамка-

та на стандарта, която

ще включва ключови раз-

бирания за осигуряване на

оперативна съвмести-

мост между мрежовите

видеопродукти, се очаква

да бъде пусната през ок-

томври 2008 г. в Есен,

Германия.

„Инициативата на Axis,

Bosch и Sony показва висо-

ка степен на ангажира-

ност и подкрепа към пре-

хода от аналогови към цифрови тех-

нологии в областта на видеонаблю-

дението в частност и системите за

сигурност като цяло. Специален фо-

рум, създаден от трите компании, ще

предоставя възможност всички фир-

ми и групи, които биха искали, да се

включат в процеса по разработване-

то на новия стандарт“, заявяват от

компаниите.

„Това сътрудничество

представлява огромен скок

напред в посока създаване

на международен открит

форум по въпросите на

мрежовото видеонаблюде-

ние. Форумът ще бъде и

ефективен начин произво-

дителите на видеооборуд-

ване да осигурят оператив-

на съвместимост между

продуктите си“, заяви Герт

ван Иперен, изпълнителен

вицепрезидент на Bosch. „Радостни

сме да обявим старта на сътрудни-

чеството между нашите компании. С

отворения стандарт интеграторите

и крайните потребители ще могат

многократно по-лесно да се възполз-

ват от възможностите на IP-базира-

ните технологии за видеонаблюде-

ние“, заявява Рей Мичел, президент на

Axis Communications.

Axis, Bosch и Sony с общ стандарт
за мрежови решения
Първоначалната версия на документа се очаква през октомври т.г. в Германия
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Има ли почва
голф индустрията у нас?
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е бумът в изграждането на голф комплекси или става

въпрос за намерения в неопределеното бъдеще. Издирих-

ме координатите и се опитахме да се свържем с инвес-

титорите, за да получим

актуална и, най-важното,
обективна информация

за параметрите на игрищата и прилежащите им комп-

лекси, размера на инвестициите, поливните системи,

електро-, ОВК и ВиК инсталациите, осветителните

решения и системите за сигурност.

За съжаление, опасенията ни, че зад част от публику-

ваната в Интернет пространството информация се крие

просто медиен „шум“, се оказаха верни. За част от обя-

вените намерения за изграждане на голф комплекси е много

трудно или почти невъзможно да се получи информация

„от извора“. В стартиращата от този брой на списание

Технологичен дом поредица от публикации поместваме

единствено информация, получена от инвеститорите или

изпълнителите на проекти за изграждане на голф комп-

лекси. Разбира се, темата остава отворена за всеки,

който реши да изкаже мнение или да популяризира даден

проект в областта.

Проучването ни показа, че предпочитаните терени за

изграждане на игрищата са в подножието на планината

или на брега на морето, където паралелно с играта се

предлагат и много други възможности за забавление и

спорт. Развитието на голф туризма у нас се благопри-

ятства и от климатичните условия в страната, които

позволяват да се играе на разнообразни терени и то почти

през цялата година. Според мнението на специалисти,

само след няколко години България би могла да се превърне

в предпочитана дестинация за голф играчи от цял свят.

За начало на поредицата от статии публикуваме крат-

ко интервю със секретаря на Българската голф асоциа-

ция относно настоящото състояние и развитието на голф

индустрията у нас.

Има ли почва
голф индустрията у нас?
Реален ли е инвестиционният интерес към голф комплекси в
страната, проучи сп. Технологичен дом

Голфът винаги е бил възприеман като спорт, практикуван от хора с дебели портфейли, обикно-

вено част от обществения елит. У нас, обаче, традиции в голфа няма поради доста причини. За-

това е логично, че само допреди няколко години възможността да се практикува този спорт в

страната отсъстваше. Ако днес, от любопитство или професионален интерес, обаче, човек се

разходи из публикациите по темата в Интернет, ще остане с впечатление, че по нашите земи

голфът има „дълбоки корени“. Обявените, преразказани или загатнати инвестиционни намерения

за изграждане на голф комплекси са толкова многобройни, че говорим за голф индустрия. Стра-

ната ни вече разполага с няколко готови голф игрища и запалени родни привърженици на този

спорт - макар и все още малобройни.

Провокирани от намеренията за развитие на този

пазарен сектор у нас и благоприятното въздействие,

което би оказало то върху бранша на фирмите, занима-

ващи се с проектиране, изпълнение и поддържане на

терените и комплексите, както и на доставчиците на

техническите решения, решихме да надникнем зад „заве-

сата“. Заехме се с нелеката задача да проучим реален ли
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Наблюдава се развитие и по отношение броя на специ-

алистите в областта на голфа, което се дължи на разра-

стващата се голф индустрия в страната. България е нов

и бързо прогресиращ пазар и голфът се превръща във важна

част от много новостроящи се комплекси.

Повечето от голф проектите, които се изграждат в

момента в България, са на много високо ниво, тъй като са

проектирани от някои от най-добрите ландшафтни архи-

текти в бранша. Разбира се, не може да се отрече, че много

от компаниите, ангажирани с изграждането на голф те-

рени, използват услугите на чуждестранни специалисти,

поради отсъствието на местни експерти.

Наблюдава ли се процес на специализация на български фирми в
областта на изграждането на голф терени?
Познавам българска компания, която в момента специ-

ализира единствено в изграждането на голф терени и

курорти. В нея участват освен български, и опитни меж-

дународни експерти. Когато инвеститорите разберат, че

в страната наистина има нужда от опитни специалисти,

особено в сферата на планирането и мениджмънта на голф

комплексите, които да работят съвместно с други екс-

перти, подпомагащи обучението на местните специалис-

ти, бъдещото развитие на голф индустрията в България

ще бъде осигурено.

Материалът продължава в следващия брой

на сп. Технологичен дом

Сет Ъндерууд,
секретар на Българска Голф Асоциация

България е нов и
бързо развиващ се
пазар в областта
на голф
индустрията

Как оценявате инвестиционния интерес към изграждането на
голф терени и прилежащите им комплекси с жилищен, развле-
кателен и хотелски характер у нас?
През следващите няколко години се очаква много се-

риозен инвестиционен интерес към голф комплексите в

България. България има какво да предложи на инвестито-

рите – благоприятен климат, красива природа и приемли-

ви цени, в сравнение с други европейски държави. Всичко

това я прави доста привлекателна дестинация за чужде-

странните инвеститори и купувачи. Освен това, голфът

вече се превръща в глобален спорт и важен маркетингов

инструмент на пазара на недвижими имоти.

Считате ли, че у нас се изграждат голф терени от добра евро-
пейска класа?
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Климатизация на зали - бизнес,
развлекателни, спортни
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Климатизацията на големи поме-

щения включва комплекс от различни

мероприятия, чрез които се осигуря-

ва комфортен микроклимат в тях.

Сред основните изисквания е подава-

нето на достатъчно количество

външен въздух за добра вентилация.

Съвременните системи за климати-

зация на големи помещения осигуря-

ват автоматично регулиране на тем-

пературата и влажността на възду-

ха чрез нагряване, охлаждане, овлаж-

няване или изсушаване. Също така,

Климатизация на зали - бизнес,
развлекателни, спортни
Постигането на комфортни условия в залите налага
използването на специфични технически решения

функционални изисквания към систе-

мите са пречистване на въздуха от

прах, различни механични примеси и

други.

Климатизирането на големи

търговски, културни, администра-

тивни и бизнес центрове е сложна

задача, тъй като към големия брой

помещения с различно предназначение

и габарити се поставят различни

изисквания към параметрите на мик-

роклимата. Често не се налага посто-

янното климатизиране на цялата

сграда, тъй като в нея обикновено има

помещения, които не се използват

постоянно.

Като най-целесъобразен успешен

подход за климатизиране на тези

сгради се е наложила централната

климатизация, реализацията на коя-

то не нарушава архитектурния облик

на сградата. Основното оборудване

би могло да се разположи на покрива,

в двора, в самата сграда, в специал-

но обособени помещения, както и на

други подходящи за целта места.

Наложили се технически
решения
Сред най-често използваните

технически решения за климатизация

на голямо габаритни помещения са

многозоновите системи, системите

с въздухоохлаждаем водоохлаждащ

термопомпен агрегат (чилър), по-

кривните климатици (Rooftop) и цен-

трализираните климатични систе-

ми.

На проектантите на ОВК сградни инсталации е добре известно,

че предназначението на всяка климатична система е да осигури

и успешно да поддържа подходящи стойности на параметрите

на микроклимата в затворени пространства. Крайната цел от

изграждането на съвременна климатична инсталация е темпе-

ратурата, относителната влажност и подвижността на възду-

ха да се поддържат в граници, ненарушаващи топлинния комфорт

на хората, пребиваващи в помещенията.
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Многозоновите климатични сис-

теми с директно изпарение на фре-

она във всяко отоплително тяло, по-

знати повече като VRV или VRF, са

сред най-модерните решения за кли-

матизация на административни, раз-

влекателни, спортни центрове и др.

Както читателите на сп. Техноло-

гичен дом сигурно си спомнят, те

бяха разгледани в два последовател-

ни броя на списанието в началото на

тази година. Накратко, VRV или VRF

системите представляват разно-

видност на мултисплит решенията,

но предлагат много по-големи

възможности в сравнение с тях. Сред

най-големите им предимства е

възможността отоплителните тела

в различните помещения да работят

в различен режим, т.е. някои в режим

на отопление, а други в режим на ох-

лаждане. Многозоновите системи са

сред най-енергоспестяващите тех-

нически решения за климатизация,

тъй като предлагат възможности

излишната топлинна енергия от

южната фасада на сградата да се

оползотвори енергийно за отоплени-

ето на северната фасада, например.

При VRV (VRF) системите към

един външен блок могат да бъдат

включени няколко десетки вътреш-

ни тела. Също така е възможно цен-

трализирано управление на няколко

външни блока, обединени в обща си-

стема. За изграждането им се изпол-

зват вътрешни тела с различна

мощност и различна конструкция –

стенни, касетъчни, канални и други.

Многозоновите системи са наложи-

лите се в международен план техни-

чески решения за климатизация на

сгради с многобройни и различни

като приложение помещения, поради

което се използват често в админи-

стративни и офисни сгради.

Системите с въздухоохлаждаем

водоохлаждащ термопомпен агрегат

(чилър) също предлагат възможнос-

ти за независимо регулиране на тем-

пературата в различните помеще-

ния. В чилъра се охлажда или нагрява

вода или незамръзваща течност,

която по система от тръбопроводи

с помощта на помпена станция се

подава към вътрешните тела. Чес-

то този вид системи за климатиза-

ция се изграждат с вентилаторни

конвектори. Както е добре извест-

но, те са подобни на радиатори и

могат да се използват както за ото-

пление, така и за охлаждане на по-

мещението. Предлагат се различни

модели и като конструкция, и като

мощност, и като цена. Специално

внимание на чилърите ще бъде

обърнато в следващи броеве на сп.

Технологичен дом.

Покривният климатик, познат у

нас и с английското си наименование

rooftop климатик, представлява хла-

дилна машина във вид на моноблок,

който се инсталира на покрива на

сградата или непосредствено до ох-

лажданото помещение. Като дизайн

наподобява голям прозоречен клима-

тик. Покривните климатици под-

държат функцията самостоятелно

да нагряват или охлаждат въздуха и

с помощта на центробежен венти-

латор го подават към помещенията

по въздуховоди. Тъй като подавани-

ят въздух представлява смес от

пресен и рециркулационен въздух, по-
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кривните климатици осъществяват

едновременно климатизация и венти-

лация на помещенията. Подходящи са

за охлаждане на големи помещения –

спортни зали, супермаркети, кафене-

та, летища, конферентни зали, т.е.

големи помещения с общ покрив.

Централизираните климатични

системи, принципно, също са сред

подходящите решения за климати-

зация на помещения с големи разме-

ри, като театрални зали, закрити

стадиони и други. Представляват

комплекс от съоръжения, чрез кои-

то въздухът се пречиства и обра-

ботва. Също така, му се предава не-

обходимата енергия за транспорти-

ране. Структурата на централизи-

раните климатични системи се

определя в зависимост от конкрет-

ните изисквания за топлина и влаж-

ност на въздуха. Елементите за

обработка на въздуха конструктив-

но са оформени във вид на секции и

блоксекции, предназначени за регу-

лиране, нагряване, охлаждане, изсу-

шаване, овлажняване и смесване на

въздуха.

Изисквания към системите
за климатизация
Независимо от конкретното тех-

ническо решение, което се използва

за климатизация на бизнес зали,

спортни и развлекателни центрове,

към системите се поставят редица

общи изисквания. Например, в проце-

са на проектирането им топлинните

загуби се пресмятат за 20-часова

неосигуреност на външната темпе-

ратура tвн. Топлинната мощност на

системите за кондициониране се

определя в зависимост от зимните

температури, при относителна влаж-

ност ϕвн = 88%. През лятото tвн и ϕвн

се пресмятат за 98% осигуреност по

енталпия.

През зимния и летния периоди,

температурата на въздуха в помеще-

нията се изменя от 20 оС при зимни

условия до 28 оС за летния изчисли-

телен режим, а относителната влаж-

ност ϕп варира от 40 до 50% през

зимата и от 50 до 55% през лятото.

Работата на голяма част от

съоръженията, използвани в клима-

тичните системи - като помпи, вен-

тилатори, горелки и други, е съпро-

водена с отделянето на шум. С цел

ограничаване на неговото разпрост-

ранение, се препоръчва технически-

те помещения, в които се разполагат

тези съоръжения, да се избират с

оглед избягване на непосредствена-

та им близост до основните зали - по

вертикала и/или хоризонтала.

По отношение на осветлението е

препоръчително в зрителните зали да

не се предвиждат устройства за

естествено горно осветление, пора-

ди опасността от прегряване от

пряка слънчева радиация. За сгради-

те със зали с над 1000 места е добре

в преддверието на главния вход да се

заложи инсталирането на топловъз-

душна завеса.

В процеса на проектиране на кли-

матичната инсталация е добре да се

предвидят повърхностни топлооб-

менници за загряване на въздуха и

оросителни камери за овлажняването

му, както и система за оползотворя-

ване на енергията на изхвърляния

въздух.

Въздухопроводите се оразмеря-
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ват за режим на работа със 100% външен въздух. Върху

нагнетателните въздухопроводи и тези за външен

въздух се полага топлинна изолация. Препоръчително

е, също така, на всеки клон от въздухоразпределител-

ната и въздухосъбирателната мрежи да се монтира

жалузийна решетка или клапа. В местата, в които

въздухопроводите пресичат ограждение, разделящо две

различни противопожарни зони, се поставят противо-

пожарни клапи.

Комбиниране на климатизация
и отопление
В не малък брой приложения климатичните инстала-

ции се комбинират с отоплителна инсталация, използ-

вана през студените месеци. Параметрите на топло-

носителя се определят в зависимост от вида и техни-

ческите характеристики на проектираната система за

отопление. Във вентилираните и климатизираните по-

мещения в ролята на топлоносител се използва предим-

но въздух.

В процеса на проектиране на инсталациите в голе-

ми зали с външни стени и прозорци е препоръчително

да се заложи на комбинирано отопление, съчетаващо

конвективно с отоплителни тела и топловъздушно в

комбинация с вентилация и климатизация. Следва да се

има предвид, че конвективното отопление се оразме-

рява за празна зала, при неработещо осветление и

неработен режим на други уредби. Когато залите се

намират във вътрешността на сградата или в случа-

ите, когато с външен въздух граничат само тавана и

малка част от стените, се препоръчва използването

на топловъздушно отопление.

Приложна област
на техническите решения
Големите зали, с повече от 600 места, както и фоай-

етата към тях, следва да бъдат климатизирани. В по-

малките зали също е добре да има климатизация, но при

тях се допуска и използването само на принудителна

вентилация. В зависимост от предназначението на зали-

те се поставят различни изисквания към климатичната

инсталация. Например, зали с постоянно разположение на

местата се климатизират с нискоскоростни климатич-

ни инсталации с постоянен дебит. За залите, в които

местата на зрителите са на различни нива (например

партер, балкони), се използват многозонови климатични

инсталации. В залите с фоайета, имащи многофункцио-

нално предназначение, се препоръчва изграждането на

климатични инсталации с променлив дебит на подавания

въздух. За сцените в театрални и оперетни зали е добре

още на проектния етап да се заложи на самостоятелна

нискоскоростна еднозонова климатична инсталация. Не

се препоръчва климатизирането на зали и фоайета с обща

централа.

Въздухообменът – при формиране
на архитектурния план
Схемата, по която ще се организира въздухообменът,

в значителна степен зависи от архитектурните спе-

цифики, конструкцията и предназначението на залата.

Добре е схемата на въздухообмен да се определи още в

периода на формиране на архитектурното решение. Пре-

поръчително е подаването и изсмукването на въздуха

от залите да се организира с оглед осигуряване на рав-

номерно разпределение на въздуха по цялата площ на по-

мещението, без да се допуска образуването на непро-

ветряеми зони. Необходимо е да се гарантира независи-

мост на движението на въздуха от конкретния експло-

атационен режим, дефиниран от външните климатични

условия, броя на заетите места, разположението на

хората, включените уреди и осветителните тела. След-

ва да се предотврати и пренасянето на въздух от зони

с по-голямо топлинно натоварване към зони с по-лек ек-

сплоатационен режим.

За организация на въздухообмена се използват няколко

основни схеми:

Схема „долу-горе“. При тази схема подаването на

обработения въздух се осъществява от камера, намира-

ща се под пода на помещението. Обикновено не се пред-

виждат елементи за регулиране дебита на въздуха, пода-

ван от устройства, монтирани около столовете. Усло-

вието е температурата на подавания в камерата въздух

да е tн > (tп - 5) в оС. Към броя на отворите, през които

се изсмуква въздухът, и разположението им в простран-

ството, обикновено не се поставят специални изисква-

ния.
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При използването схемата „долу-

горе“ се постига висока степен на

равномерност в разпределението на

въздуха и стабилна картина на токо-

вите линии при поддържане на промен-

ливи експлоатационни режими. Необ-

ходимите параметри на микроклима-

та се осигуряват с относително

малки дебити на въздуха. Това е една

от често прилаганите схеми за го-

леми зали с постоянно разположение

на столовете. Схемата се приема за

подходяща и за зали, в които се от-

делят значителни количества цига-

рен дим.

Схема „горе-долу“. В сравнение с

предходната, тази схема се характе-

ризира с не толкова добри експлоата-

ционни характеристики при сравни-

телно съизмерими капитални вложе-

ния. Необходимо е решетките за по-

даване на въздух да осигуряват

възможност за регулиране на количе-

ството на въздуха и на направлени-

ето на струята. Устройствата за

изсмукване на въздуха следва да са с

хидравлично съпротивление, по-висо-

Фиг. 1. Организация на въздухообмена по схема „долу-горе“ с
равномерно подаване през пода и зониран вътрешен подиум

ко от 12 Ра. При схемата „горе-долу“

равномерността на разпределение на

въздуха в помещението се постига

чрез изсмукване на въздуха в непос-

редствена близост до зрителите.

При изменение на режима се наблю-

дава променлива картина на токови-

те линии.

Схема с надлъжно проветряване.

Счита се, че схемата е подходяща за

климатизиране на малки киносалони и

клубове. Въздухопроводната мрежа се

проектира и разполага в зоните, не-

посредствено до стените на залата,

което облекчава монтажните рабо-

ти. Следва да се има предвид, че при

работа в режим на охлаждане, пода-

ването на компактна струя създава

предпоставки за неравномерност на

подвижността на въздуха в различни-

те зони.

Схема с напречно проветряване.

Препоръчва се използването й за

организация на въздухообмена в мал-

ки зали с широчина, по-малка от 15 m,

и с места, които не е задължително

да бъдат стационарни. Характерна за

схемата с напречно проветряване е

наблюдаваната голяма неравномер-

ност на температурното поле. За

подобряване на характеристиките е

възможно организирането на частич-

но засмукване през централната зона

на тавана.

Схема „горе-горе“. Подходяща е за

широкоплощни зали с равен под, като

дискотеки, зали за събрания, коктей-

ли и други. При нея от съществено

значение за ефективността на сис-

темата оказват въздухоразпредели-

телните устройства. В зали с по-

малка височина, за преодоляване на

голямата неравномерност на темпе-

ратурното поле е препоръчително

използването на решетки с турбули-

затори. Схемата „горе-горе“ е под-

ходяща за изграждане на системи с

променящ се дебит на подавания

въздух. Често се използва за органи-

зация на въздухообмена във фоайета.

Изсмукването на въздуха е от най-

високите части на фоайето, около ос-

ветителни тела, бюфети и места за

пушене.

Фиг. 2. Организация на въздухообмена по схема „горе-долу“ с
равномерно изсмукване през пода и напречно проветряване на
сцената

Фиг. 3. Организация на въздухообмена по схема с двустранно
напречно проветряване

Фиг. 4. Организация на въздухообмена по схема „горе-горе“
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Абонатни станцииАбонатни станции
Основни схеми, специфики в използването им, съображения при
избора на елементи

Според това дали мрежовата вода

постъпва директно в отоплителни-

те тела или се използва за подгрява-

не на друга вода, абонатните стан-

ции се определят като директни и ин-

директни. Не толкова добре извест-

ни са, обаче, условията, при които е

целесъобразно използването на две-

те схеми на присъединяване. Разби-

ра се, днес индиректните абонатни

станции имат многократно по-широ-

ка област на приложение от директ-

ните, но все още има приложения, в

които е по-рационално да се използ-

ва зависима схема на свързване.

Специфики в използването
на зависимата схема
Отоплителните инсталации мо-

гат да се свързват към топлопренос-

ните мрежи по зависима схема, само

ако налягането на обратния тръбоп-

ровод при всички режими не превиша-

ва 0.6 MPa.

Елеваторната схема на смесване е

препоръчителна, когато разликата в

налягането между подаващата и об-

ратната магистрала е достатъчна за

осигуряване на оптимална работа на

елеватора. Помпеното смесване се

реализира чрез три базови решения -

с помпа на смесителната тръба, с

помпа на подаващия тръбопровод след

смесителната връзка и с помпа на

обратния тръбопровод преди смеси-

телната връзка. Изборът на всеки от

изброените подходи за присъединява-

не на отоплителните инсталации по

схема с помпено смесване далеч не е

случаен. Помпата се монтира на сме-

сителната тръба, когато е налице не-

достатъчен за нормалната работа на

елеватора напор на входа. Тази схема

на смесване намира приложение и ко-

гато налягането на подаващия

тръбопровод превишава статичното

налягане на отоплителната инстала-

ция с не по-малко от 0.1 MPa, но не

повече от допустимото. За монтаж-

но място на помпата се избира пода-

ващият тръбопровод след смесител-

ната връзка, в приложения, при които

статичното налягане на инсталаци-

Че абонатните станции представляват комплекс от съоръже-

ния, чрез който консуматорите на топлина се свързват към

топлопреносната мрежа, е добре известно. Познати са и двете

основни схеми за присъединяване на топлопотребителите към

водните отоплителни системи.
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ята е равно или по-голямо от наляга-

нето в подаващия тръбопровод на

топлопреносната мрежа. Схемата на

смесване се препоръчва и когато

съществува необходимост от увели-

чение на разполагаемия напор. Трета-

та схема, при която помпата се мон-

тира на обратния тръбопровод, но

преди смесителната връзка, е прило-

жима в случаите, когато налягането

в него е по-високо от допустимото.

Индиректната схема осигурява
хидравлично изолиране
За предимствата на индиректната

схема на присъединяване би могло да

се говори много. Достатъчно е да се

каже само, че чрез използването й се

постига хидравлично изолиране на

отоплителните инсталации от топ-

лопреносната мрежа. Както при рабо-

тата й в статичен, така и в динами-

чен режим.

Друг важен въпрос, пред който

проектантите често са изправени, е

изборът на схема за присъединяване

на горещото водоснабдяване. Извес-

тно е, че се използват две схеми -

отворена с директно водочерпене и

затворена с водоводни подгреватели.

Изборът на затворената схема на

присъединяване е свързан с избор

между три възможни решения за

присъединяване на водоводните под-

греватели към топлопреносната мре-

жа - двустепенно последователно, дву-

степенно смесено и едностепенно па-

ралелно. Основен критерий за избор на

посочените схеми на присъединяване

е съотношението между максималния

товар за горещо водоснабдяване и

товара за отопление. В приложения,

при които съотношението е по-малко

или равно на 0.6, се избира двустепен-

ната последователна схема. Ако съот-

ношението е по-голямо или равно на

0.6 и по-малко или равно на 1.2, препоръ-

чително е използването на двустепен-

на смесена схема. Логично, ако съот-

ношението между товарите за БГВ и

отопление е по-голямо или равно на 1.2,

намира приложение едностепенната

паралелна схема.

Сглобяеми и блокови абонатни
станции
Важни критерии при избора на оп-

тимална за даденото приложение або-

натна станция са видът и броят на

системите, които тя обслужва.

Фиг. 1. Двустепенна последователна схема на присъединяване на система за битово
горещо водоснабдяване. Т - термометър; ЕВ - елеватор; ОИ - отоплителна инстала-
ция; П - помпа; ТМ - топломер; ВМ - водомер.

Фиг. 2. Двустепенна смесена схема на присъединяване на система за битово горещо
водоснабдяване. Т - термометър; ОИ - отоплителна инсталация; М - манометър; РПТ
- регулатор на потребление на топлина.

Фиг. 3. Едностепенна паралелна схема на присъединяване на система за битово горе-
що водоснабдяване. Т - термометър; ОИ - отоплителна инсталация; М - манометър;
РПТ - регулатор на потребление на топлина.



Възможностите са - централно ото-
пление със или без зоново регулиране,
горещо водоснабдяване за битови или
технологични нужди, централно ото-
пление и горещо водоснабдяване. Дис-
кусионен е и въпросът относно пре-
димствата и недостатъците на два-
та основни вида абонатни станции
според начина на доставка и монтаж
- сглобяеми и блокови. Въпреки често-
то разминаване в мненията между
поддръжниците на единия или другия
вид абонатни станции (АС), съще-
ствува консенсус по становището, че
сглобяемите дават възможност за
реализиране на АС с произволни струк-
турни схеми. За разлика от тях, изпол-
зването на сглобяемите е свързано
със сериозно удължаване на периода
от момента на поръчване на абонат-
ната станция до пускането й в експ-
лоатация. При блоковите АС всички
съоръжения и елементи са предвари-
телно монтирани върху обща рама.
Абонатната станция се доставя като
готово, завършено изделие. Като пра-
вило времетраенето на монтажните
работи е по-кратко, тъй като мон-
тажът се свежда до присъединяване

към източника на топлина и консума-
торите. Въпреки очевидните предим-
ства и недостатъци на единия и дру-
гия вид абонатни станции, оптимал-
ното за даденото приложение реше-
ние е въпрос на преценка на конкрет-
ните изисквания и специфики.

Основни елементи на комплекса
от съоръжения

Всеки елемент от целия комплекс
съоръжения - топлообменник, тръби,
спирателна и контролна арматура,
измервателни уреди и т.н., има съще-
ствен принос в оптималното експло-
атационно поведение на абонатните
станции. Когато става въпрос за
водни абонатни станции, следва да се
обърне съществено внимание на топ-
лообменника. Напоследък широко се
използват пластинчати топлообмен-
ници, които по мнението на специа-
листите са високоефективни и се
отличават с надеждна експлоатация.

В случаите, при които абонатната
станция е директна, съществена роля
в оптималната й работа често има
елеваторът. На практика, функциите
на елеватор изпълнява водоструйна

помпа, която засмуква част от връща-
щата се вода и я смесва с водата от
подаващата магистрала. Работата
на елеватора се базира на хидравлич-
ния напор на водата между подаваща-
та и връщащата линия. Смесването
на връщаща се вода с магистралната
води до понижаване на налягането и
температурата на водата към ото-
плителната инсталация. В случаите,
при които е налице претоварване на
топлопреносната мрежа и стойности-
те на разполагаемия напор са по-нис-
ки от необходимите, е препоръчител-
но пред елеватора да се монтира
помпа. По този начин се осигурява нор-
мална работа на елеваторния възел,
тъй като напорът на помпата се су-
мира с елеваторния.

Друг основен елемент от конструк-
цията на абонатните станции са ко-
жухотръбните скоростни водоводни
подгреватели. Те са многосекционни
с различна дължина на всяка секция.
Обикновено кожухът им се изработва
от стоманени безшевни тръби. Широк
диапазон от мощности се покрива чрез
комбинация на различен тип подгрева-
тели и брой на секциите.



Потопяеми помпи за
отпадни води

Електрическото захранване към
помпата се подава чрез един или
повече гъвкави проводници с подходя-
ща за инсталацията дължина. Много
потопяеми помпи могат да се инста-
лират с т.нар. сух монтаж, като
обикновени помпи. Този тип на инста-
лиране на помпите осигурява непрекъ-
сната работа, дори и при евентуал-
но наводняване на сухата камера.

Конструктивни елементи
на помпата

Както вече бе посочено, потопяе-
мата помпа има два основни конст-
руктивни възела – помпена част и во-
доустойчив двигател. От своя стра-
на, помпената част е изградена от

работно колело, кожух и необходими-
те свързващи елементи за различни-
те типове инсталации. Свързващи-
те елементи са водещата част на
помпата, която се присъединява към
дъното на шахтата, стойка за сво-
бодно стоящи помпи и всички необхо-
дими свързващи фланци за сух монтаж
или уплътнителен пръстен за колонен
монтаж на помпи. Електрическият
двигател е „сух“ със съединен накъсо
ротор, който покрива широк диапазон
на приложения и натоварвания. Дви-
гателят и помпата обикновено са с
общ вал с лагери и уплътнения на вала.
Двигателят разполага с водонепро-
пусклив вход за кабела и дръжка за
повдигане на помпата.

Видове работни колела
на помпите

Потопяемите помпи са с различни
работни колела в зависимост от
приложението им. В зависимост от
вида си, работните колела се класи-

Потопяеми помпи за
отпадни води
Конструктивни специфики на потопяеми помпи за отпадни води

Потопяемите помпи за отпадни води представляват агрегат,

състоящ се от помпена част и електрически двигател, които се

потапят в мокри шахти с изпомпваната течност. Възможно е

помпата да се съединява с помощта на специална основа към

дъното на шахтата с цел по-лесен монтаж и демонтаж, както

и да се куплира с маркуч или друга арматура за нагнетателен

тръбопровод.

Фиг. 1. Потопяема помпа за мокър
монтаж, с водач за автокуплираща
система
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фицират като:

� Работни колела за отпадни води;

� Работни колела с режещ нож;

� Работни колела за аксиални помпи.

Според конструкцията си, работ-

ните колела се определят като:

� Затворени;

� Полуотворени и

� Отворени.

На фигура 3 са показани работни

колела със затворена - a, полуотво-

рена - b и затворена конструкция - c.

Полуотворените и отворените ра-

ботни колела имат точно определе-

но разстояние между работното ко-

лело и кожуха (около 0,5 мм). Ефектив-

ността им е силно зависима от из-

носването и се намалява драстично

при увеличаване на посоченото раз-

стояние.

Ефектът от износването при от-

ворени и затворени работни колела

на потопяемите помпи е показан на

фигура 4. Отворените и полуотворе-

ните работни колела са високо чув-

ствителни към замърсявания, които

могат да попаднат между работно-

то колело и плочата, забавяйки рабо-

тата или напълно да блокират пом-

пата.

За да се избегне блокирането на

помпата или задръстването й, са

разработени специални работни ко-

лела за отпадни води - едноканални,

двуканални и вортексови.

Концепцията
на свободния проход

е от специално значение за помпите

за отпадни води, уверяват специали-

сти. Свободният проход представля-

ва способността на помпата да пре-

нася твърди частици заедно с теч-

ността, т.е. да не се задръства.

Размерността на свободния проход се

Фиг. 2. Потопяема помпа за хоризонта-
лен сух монтаж Фиг. 3.
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дефинира като най-големия сферичен

обект, който би могъл да премине

през работното колело и кожуха на

помпата. Когато се определя с два

размера, се вземат именно размери-

те на най-голямото правоъгълно тяло,

което преминава свободно през пом-

пата.

Обикновено свободен проход от 80

мм е достатъчен при малките и сред-

ни помпи за отпадни води. При по-

големите, той трябва да е минимум

100 мм.

Сам по себе си свободният про-

ход не е достатъчен за предотвра-

тяване на запушването на помпата.

Размерите и формата на работни-

те колела, като и на лопатките,

също следва да са специални. Има

случаи, когато проблемите с блоки-

ране на помпите се решават, като

се смени помпата, дори и с модел с

аналогични свободен проход, работ-

но колело и обороти, но от друг про-

изводител.

Диаметърът и топологията на

тръбопровода за отпадни води е

много важен за осигуряване на опти-

мална работа на помпите. Реалните

условия в системи за отпадни води не

могат да се симулират в лаборато-

рия и добрите помпени производите-

ли разчитат на дългогодишен опит и

реални изпитания на място.

Едноканални и двуканални
работни колела
Едноканалното работно колело

(фиг. 5) е проектирано за най-добър

КПД в рамките на зададения свобо-

ден проход. Характерно за него е, че

твърдите частици могат да преми-

нат през работното колело по един-

единствен път, което осигурява доб-

ра устойчивост срещу задръстване.

Асиметричната форма на работното

колело изисква поставянето на балан-

сиращи тежести. Най–високият КПД

е в диапазона 70 - 75%.

Двуканалните работни колела

(фиг. 6) се отличават с не толкова

добри характеристики по отношение

на пренасянето на влакнести мате-

риали. Дългите влакна могат да вля-

зат едновременно в двата канала и

по този начин да блокират помпата.

Недостатъкът се избягва чрез пре-

цизен дизайн на входа на двата кана-

ла, което е постижимо чрез изслед-

ване на работното колело в реални ус-

ловия на т.нар. тежки помпени стан-

ции. С оптимална конструкция и сво-

боден проход от 100 мм, двуканални-

те работни колела биха могли да

пренасят неекранирани отпадни води.

Най-високият постижим коефициент

на полезно действие е от порядъка на

80 - 85%.

Три- и четириканални
работни колела
При много големи помпи е възмож-

но използването на работни колела с

три или четири лопатки. Характерен

за тях е свободен проход от 100 мм

и добри способности срещу блокира-

не. При тези работни колела най-важ-

на е конструкцията на направляващи-

те и входа на лопатката. Коефици-

ентът им на полезно действие е в

диапазона 82 - 86%.

Вортексови работни колела
Принципът на работа на работ-

ните колела от тип вортекс (фиг.

7) е създаването на силни вихрови

движения на флуида в отворения

кожух на помпата. Изпомпването

при тях е индиректно, тъй като ра-

ботното колело се намира извън ос-

новния поток на течността. Вор-

тексовите работните колела имат

отлични характеристики срещу

блокиране и се отличават с много

плавна работа. Най-високият им

КПД е около 50%.

Специфики на битови помпени
системи за отпадни води
Конструкция: Повечето потопя-

еми помпи за отпадни води са с ре-

жещ нож или вортексови работни ко-

лела. Имат свободен проход от 50, 65

или 80 мм.

Система: Системите са с 1 или 2

помпи, с малък брой и обем на резер-

воарите. По принцип са с малки диа-

метри на тръбопроводите - DN50,

DN65 до DN80.

Материали: Предимно се използ-

ват чугунени помпи и стандартни

гумени уплътнения.

Управление: Елементарно и ефек-

тивно управление, предимно базира-

но на използването на поплавъци и

релета.

Фиг. 4

Фиг. 6.

Фиг. 6.

Фиг. 5.
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ва да са свързани сигурно и да се

отличават с достатъчно висока здра-

вина и трайност. Целта е да под-

държат изискваните степени за защи-

та по отношение отделянето на то-

ководещите части при нормална екс-

плоатация, както и с отчитане на

външните влияния.

Защита чрез ограждения
Известно е, че огражденията пре-

дотвратяват непреднамерен контакт

с тоководещи части, но не могат да

изключат преднамерени опити за за-

обикаляне на ограждението. Също

така, възпрепятстват непреднамере-

но физическо приближаване до токо-

водещите части, както и непреднаме-

рен допир до тоководещите части по

време на обслужване на електрообза-

веждане, което е под напрежение.

По принцип, огражденията могат

да се отстранят, без да се използва

ключ или инструмент. Монтажът им

се прави с оглед изключване на

възможността да непреднамереното

им отстраняване.

Защита чрез разполагане извън
зоната на досегаемост
Друг вид защита срещу директен

допир, която възпрепятства един-

ствено непреднамерени контакти, е

разполагане на тоководещите части

извън зоната на досегаемост. Части,

които са достъпни за едновременен

допир и имат различни потенциали, не

трябва да се разполагат в зоната на

досегаемост, показана на фиг. 1.

Когато пространството, в което

се намират или нормално се движат

хора, е ограничено в хоризонтално

направление чрез защитно огражде-

ние (парапет или решетъчно пано),

осигуряващо степен на защита, по–

ниска от IP 2X или IP XXB, зоната на

досегаемост започва именно от това

защитно ограждение. Във вертикал-

но направление, зоната на досегае-

мост се ограничава на 2,5 m. За ба-

зова се приема повърхността S, на

която се намират или по-която се

движат хора, без да се отчитат

междинните ограждания, осигуряващи

степен на защита, по-ниска от IP 2X

или IP XXB. Размерите на зоната на

досегаемост предполагат контакт

направо с голи ръце, без да се изпол-

зва междинното средство, например

инструменти или подвижна стълба.

Допълнителна защита
чрез прекъсвачи
за токове с нулева последовател-

ност. Използването на прекъсвачи,

чийто номинален ток на задействане

е равен или по-малък от 0,03 А, се

приема като допълнителна защита

срещу поражения от електрически ток

при нормална работа. Целта от изпол-

зването им е задействането на

прекъсвачите след отпадане на дру-

гите технически мерки за защита

срещу директен допир или поради не-

Фиг. 1. Зона на досегаемост.
S: повърхност, на която могат да се
намират хора



предпазливост от страна на ползва-
телите. Прекъсвачите за токове с
нулева последователност не се при-
знават като пълна защитна мярка и
не отменят задължението за прила-
гане на останалите защитни мероп-
риятия.

Защита срещу индиректен допир
или т.нар. защита при дефект на
изолацията, се осъществява чрез
автоматично изключване на захран-
ването, посредством използване на
електрообзавеждане от клас II или
чрез еквивалентна изолация, защита
чрез токонепроводими места или по-
мещения, чрез незаземени локални
връзки за изравняване на потенциа-
лите, както и защита чрез електри-
ческо разделяне.

Защита чрез автоматично
изключване на захранването

Основните изисквания към защита-
та чрез автоматично изключване на
захранването, формулирани в Наредба-
та, се отнасят към електрическото
захранване на верига или на елемент
от електрообзавеждането, които се

изключват автоматично чрез защит-
но устройство. В случай на дефект на
изолацията между тоководещите
части и достъпната токопроводима
част - или в защитния проводник във
веригата, или в елемента от елект-
рообзавеждането, изключването би
следвало да задържи допирното напре-
жение за време, достатъчно за изключ-
ване при риск от опасен физиологичен
ефект върху човек. Независимо от го-
лемината на допирното напрежение
при някои условия, се допуска време за
изключване не повече от 5 s, съобраз-
но схемата на заземяване. Стойнос-
ти за времето за изключване и за
допирното напрежение, по–големи от
предписаните, се допускат в уредби-
те за производство и разпределение
на електрическата енергия. Необходи-
мо е достъпните токопроводими ча-
сти да се свързват към защитни про-
водници, съобразно специфичните ус-
ловия за всяка схема на заземяване. В
приложения, при които е възможен ед-
новременен допир до токопроводими
части, те се свързват към една и съща
система за заземяване.

Във всяка сграда към

главната връзка за изравняване
на потенциалите

се свързват главните защитен про-
водник, заземителен проводник и
заземителна клема. Свързват се и
следните достъпни за допиране то-
копроводими части - металните
тръбни инсталации във вътрешно-
стта на сградата – например за газ,
вода; метални части за конструк-
цията, инсталациите за централно-
то отопление и за кондициониране
на въздуха; металната арматура на
стоманобетонната конструкция.

Главната връзка за изравняване
на потенциалите обхваща метални-
те обвивки на телекомуникационни-
те кабели. Следва да е налице съгла-
сието на собствениците или пол-
звателите на кабелите. В случай че
такова съгласие няма, собственици-
те или ползвателите на кабелите
носят отговорност за избягване на
всяка опасност вследствие разеди-
няване на кабелите от главната
връзка за изравняване на потенци-
алите при спазване на изисквания-
та, посочени в нормативния доку-
мент.
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Светодиодни лампи
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Все още, обаче, те не са спечелили битката с милиар-

дите произведени лампи с нажежаема жичка, главно пора-

ди по-ниската им цена. Приложението им се затруднява и

от малката максимална сила на светлината от отделния

светодиод, но проблемът е решим чрез използването на

няколко източника в един осветител. В следващите стра-

ници се разглежда принципът на действие на светодиод-

ните лампи, техните най-важни параметри, предимства

и недостатъци и реализации на осветителни тела с тях.

Светодиодът (LED) е полупроводников кристал
през който може да протича ток само в една посока и част

от неговата енергия се преобразува в светлина. Тя е с

твърде тясна лента, т.е. винаги има определен цвят,

зависещ от вида на полупроводника. Добиващите все по-

голяма популярност бели LED съдържат кристал със синя

светлина, която осветява специален луминофор и той, от

своя страна, излъчва бялата светлина. За разлика от

другите източници на светлина, напрежението върху из-

лъчващия LED е малко и е пряко свързано с цвета на свет-

лината – между 1,6 V за червените и 3,6 V за сините и

белите. Светлинният поток зависи от големината на тока

и съответно от консумираната електрическа мощност.

Например при 1 W син LED има поток 10 lm, съответно

зеленият и белият са с 30 lm, а червеният - с 44 lm.

За осигуряване на желаните стойности на постоянно-

то напрежение и ток на LED в осветителните тела

трябва да има електронен блок, захранван от мрежата.

Голяма част от тези блокове осигуряват неизменна

стойност на тока при промени на мрежовото напреже-

ние. Токът на LED за осветление (мощни LED) е от някол-

ко стотици mA до малко над 1 А, като производителите

се стремят към увеличаването му. Това е трудно, тъй

като токът нагрява полупроводника, а максимално допу-

стимата му температура е малко над 100 °С.

Животът им достига 100 000 часа
Светлинната им ефикасност е най-голяма от всички

светлинни източници. Тя е между 50 и 100 lm/W, докато

при лампите с нажежаема нишка е 12-15 lm/W, а при луми-

несцентните – около 50 lm/W. Това, заедно с много по-

малкото нагряване на LED (в сравнение с лампите с наже-

жаема нишка, те са студени), определя КПД между 25 и

35%. Общият резултат е осигуряване на желана сила на

светлината с 10, а понякога и с повече пъти по-малък разход

на електроенергия. Например, 12 W LED може да дава свет-

линен поток колкото 150 W лампа с нажежаема нишка.

Експлоатационният срок на LED, в края на който свет-

линният им поток намалява с 30% спрямо първоначалния

Светодиодни лампи
LED предизвикаха революция в осветителната техника

Навлизането на светодиодите в осветителната техника промени традиционните представи за

характеристики на светлинни източници и разкри нови, много широки възможности пред дизай-

нерите за реализация на непостижими до момента светлинни сценарии. Светодиодните лампи са

и енергийно ефективни, екологични и предлагат разнообразие от цветове, при немислимия до ско-

ро експлоатационен живот до 100 000 часа.

(практически незабележимо за окото), е средно 50 000 часа,

като вече не са малко диодите с експлоатационен срок

100 000 часа. Едва след това започва забележимо намаля-

ване на силата на светлината, но без познатото от лам-

пите с нажежаема нишка внезапно изгаряне. Експлоата-

ционният срок на LED е несравнимо по-голям от този на

лампите с нажежаема нишка (средно 1500 часа) и е причи-

на осветителните тела с LED да се считат за вечни.

Например при непрекъсната работа (24-часов режим) и ми-

нималния експлоатационен срок, LED ще се използва в

продължение на 6 години, а обикновената лампа трябва да

се сменя на всеки два месеца. Предимството нараства,

когато става въпрос за трудно достъпни места (освет-

ление на фасади, рекламни табла) и такива с отговорни

функции (светофари, осветление на тунели, предупреди-

телни светлини на високи сгради, мостове, аварийно ос-

ветление). Дългият срок позволява запояването на LED в

осветителните тела вместо завиването им като обик-
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новена лампа. Така се избягват повре-

ди поради лоши контакти, независимо

от причините за възникването им.

Палитра от цветове
Светодиодите са и значително по-

устойчиви на удари и вибрации, тъй

като нямат чуплив стъклен балон,

нито тънка нишка, която да се къса.

Същевременно малкото им нагрява-

не ги прави подходящи за места, къде-

то трябва да се подържа ниска тем-

пература (хладилници, фризери).

Не по-малко важно предимство е

непосредственото излъчване на

светлина с определен цвят. За съща-

та цел другите лампи изискват по-

ставянето на цветни филтри, което

не само повишава цената, но и нама-

лява силата на светлината (филтри-

те пропускат само част от нея). Вече

има и LED със специфични цветове

като розов, кехлибарен, кралско синьо

и дори чернобилско синьо.

Малките размери на мощните LED

(например 9x9x4 mm) позволяват в

едно осветително тяло да се монти-

рат множество диоди с различен цвят

и чрез лесно включване и изключване

на едни или други от тях да се полу-

чава различна светлина. Същевремен-

но значително по-лесно и евтино в

сравнение с другите видове източни-

ци може да се регулира силата на

светлината в много широки граници

(например от 2 до 100%), без това да

променя цвета й. Всичко това създа-

ва условия за получаване на желано по

сила и цвят осветление в помещени-

ето. Допълнително предимство на бе-

лите LED е, че тяхната светлина е

по-близка до естествената.

Друго предимство, обусловено от

малките размери на LED, е възможно-

стта за създаване на

компактни и лесни за монтиране
 осветителни тела

използвани във все по-популярното и

същевременно по-икономично диск-

ретно осветление. Широко се изпол-

зват и в осветителните тела със

светлина, насочена върху сравнител-

но малка площ – настолни лампи, спо-

тове, лунички. За целта обикновени-

те лампи, които реално излъчват във

всички посоки, изискват обемисти

рефлектори и лещи, докато есте-

ственият малък ъгъл на излъчване на

LED само в някои случаи налага кон-

струкцията им да съдържа миниатюр-

ни насочващи елементи.

Няма излъчване от LED на ултра-

виолетови и инфрачервени лъчи, как-

то при лампите с нажежаема нишка.

И накрая LED са екологично чисти,

докато например халогенните лампи

съдържат живак.

Засега максималната сила на свет-

лината на най-мощните LED не над-

хвърля тази на електрическа лампа от

десетина W. Този недостатък се на-

малява чрез реализация на осветител-

ни тела с много LED, като светлинни-

ят поток на някои от тях вече над-

хвърля този на 1000-ватова лампа с на-

жежаема нишка. Това все още ограни-

чава приложението им за осветяване

на цели жилищни помещения. Втори-

ят съществен недостатък, по-висо-

ката покупна цена, е не по-малко съще-

ствен, но, както при много други из-

делия, с течение на времето той би

трябвало да намалява.

Многообразие от модели
След първите плахи стъпки от пре-

ди няколко години, днес не са малко

производителите, които предлагат

няколко десетки разновидности на
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светодиодни източници и осветителни тела, а общият брой

на моделите им понякога надхвърля 500. Някои фирми произ-

веждат светодиодни лампи с Едисонов цокъл, които непос-

редствено заменят съществуващите с нажежаема нишка.

Но много по-широко се произвеждат източници и освети-

телни тела, в които LED са неподвижно закрепени (обикно-

вено запоени). Подобно типично светодиодно осветително

тяло е снабдено с 9 светодиода с различни цветове, осигу-

рява светлинен поток между 200 и 600 lm, има електричес-

ка мощност 36 W и експлоатационен срок 50 000 часа.

Многобройни са разновидностите в зависимост от

предназначението. Произвеждат се осветителни тела за

непосредствено закрепване на стени и тавани или за

вграждане в тях. Сред тях има такива с възможност за

непрекъсната промяна на цвета, които обикновено са

плоски и с разновидности на конструктивното оформле-

ние за поставяне в ниша или висящи.

Съществуват тела за външно осветление и за монти-

ране във водата на басейни и фонтани. Формите им са

кръгли, квадратни и правоъгълни, включително дълги с раз-

положени в един ред LED. Има модели с 24 и 48 LED в ред.

Кръглите тела могат да са с различен ъгъл на излъчване

(12, 25 и 40 градуса). Дълбочината, на която могат да

бъдат потопявани, достига до 10 m.

Осветителни тела за различни дизайнерски решения
Ъгълът на излъчване на LED осветителните тела е

твърде различен. Има такива с малък ъгъл под формата

на прожектори за осветяване на фасади и тревни площи

с покривано разстояние до 30 m. Съществуват модели с

лесно регулируем ъгъл на излъчване, например в граници-

те от 5 до 30 градуса. За същите цели има осветителни

тела под формата на гъвкава лента, подобна на гумено-

то уплътнение на алуминиева дограма, но по-дебела от

него. Тя е с вградени LED по цялата си дължина и се

доставя на рула, от които могат да се режат парчета

с необходимата дължина.

Предлагат се и LED осветители за монтаж в земята,

в пътни и подови настилки, чрез които се осъществява

декоративно осветление на дворове и паркове, включи-

телно очертаване на пътеките и алеите. Върху някои

подобни модели могат да преминават коли и малки ками-

они, тъй като издържат статичен товар до 2 тона.

Осветителите, наречени спотове, обикновено са с малък

диаметър (3-3,5 cm), съдържат по един LED и могат да са

единични и двойни. Съществуват оригинални разновидно-

сти с един спот, монтиран на края на дълга и огъваща се

тръба, включвани в електрически контакт и излъчващи

като правило бяла светлина. Използват се за четене в

кресло или леглото, като светлината им лесно се насочва

непосредствено върху книгата. Има и по-големи спотове

с по три LED, които могат да се монтират по няколко върху

рамка и са подходящи за домашен бар и малки заведения.

За декоративно осветление чрез плъзгаща се по сте-

ната светлина съществуват малки тела, обикновено с

призматична форма и лъч в една посока. Вградено в сте-

ната светодиодно тяло с много слаба светлина (по-ско-

ро сияние) е удобно да бъде поставено в спалнята или в

друго помещение през нощта, за да може лесно да бъде

намерен ключът за осветление.
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Инструменти за рязане
Независимо от конструкцията,

външния вид и наименованието на

инструментите се използват ос-

новно два вида профили на режещи-

те им части, като този на фиг. 1а

е подходящ за сравнително меки

материали като мед, алуминий и

изолации, а другият (фиг. 1б) е за

твърди материали като желязо и

стомана – укрепващите жила на

някои кабели, винтове и пирони с

неголям диаметър.

В зависимост от начина на рязане съществуват три

основни вида инструменти. При тези с  право рязане две-

те режещи повърхности се движат успоредно една на

друга (фиг. 2а). При рязане на многожилни кабели с тънки

проводници има опасност от сплескване на част от тях

в мястото на отрязване (фиг. 2б), което затруднява мон-

тажа и особено поставянето на куплунги. Тази опасност

е значително по-малка при инструментите с диагонал-

но рязане (фиг. 3а), което е известно още от класичес-

ките ножици и секачки. Същевременно то изисква значи-

телно по-малка сила на рязане и е най-масово разпрост-

раненото, включително в многобройните съвременни раз-

новидности със специално подбрана кривина на режещи-

те части. Тази кривина още повече намалява необходи-

мата сила на рязане и отчасти определя характерния вид

на използващите я инструменти. Тъй като режещите еле-

менти при работа постепенно се изхабяват, много от

производителите предоставят възможност за закупува-

не на нови.

Гилотинното рязане (фиг. 3б) представлява комбина-

ция от първите два вида – движението на режещите

части е както при правото рязане, но поради тяхната

кривина то наподобава диагоналното. Необходимата сила

на рязане е между тази на първите два вида. Приложени-

ята са главно за рязане на кабели с диаметър между 15

и 120 mm в инструменти с хидравличен механизъм. Пос-

ледният задвижва едната режеща част по посока на

другата, която остава неподвижна. Така рязането не

Инструменти за рязане
и зачистване на проводници
Отминаха времената, когато техници и монтажници режеха проводниците и тънките кабели с

обикновени клещи или тенекеджийски ножици, по-дебелите кабели с ножовка и зачистваха провод-

ниците със скалпел, нож или поялник. Днес пазарът предлага голямо разнообразие на инструменти

за рязане и зачистване и правилният им подбор и ползване не само улеснява работата и я прави

по-бърза, и качествена. Към инструментите за класическите медни и алуминиеви кабели се при-

бавиха и тези за оптични кабели със своите специфични особености.

Фиг. 2.

а

б

Фиг. 1.

а б
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изисква особено усилие, а необходи-

мото налягане на работния флуид

може да се осигури по различни начи-

ни.

Най-простият е напомпване с

ръчка, като максималният диаметър

на кабела достига до 70 mm. Съще-

ствуват специализирани ръчни хид-

равлични инструменти за кабели със

стоманени жила или предпазни обвив-

ки с дебелини до около 20 mm. При

втория начин инструментът има

режеща глава, която се свързва с

маркуч (дължина между 2 и 10 m) към

крачна помпа с вграден резервоар.

Максималният диаметър на кабелите

е между 50 и 120 mm. Третият начин

е подобен, но помпата е електричес-

ка, а приложенията са за професио-

нални стационарни инструменти. И

в трите разновидности след завър-

шване на рязането налягането в ре-

зервоара рязко намалява и подвижна-

та режеща част автоматично се

отваря.

Удобното хващане на инструмен-

та и минималната умора при рабо-

та са винаги от значение, но особе-

но важни са при продължително не-

прекъснато използване. За удобство

при хващането много производите-

ли предлагат инструменти с извити

дръжки. Най-добра форма по принцип

няма и затова изборът й трябва да

е един от критериите при покупка-

та. Положението с умората при

ръчните инструменти е подобно –

по-дългите дръжки позволяват ряза-

не с по-малко усилие и съответно на

по-дебели проводници, но увеличават

теглото. Полезна разновидност са

инструментите с допълнителен

чифт рамена за удължаване при нуж-

да на дръжките. Поради това при

покупката е добре да се знае за как-

ви материали и с каква максимална

дебелина ще се използва инстру-

ментът. Сравнително малко са пред-

назначените само за медни провод-

ници и кабели, а най-много - тези за

медни и алуминиеви. Съществуват

такива и за рязане на стоманен тел,

винтове и пирони с диаметър до 2-

3 mm. Сравнително малко са и ножи-

ците, с които могат да се режат и

тънки метални, пластмасови и кар-

тонени листове. Материалът на

дръжките също има значение за на-

маляване на умората – тя е по-голя-

ма при хлъзгави дръжки, особено

когато са влажни или зацапани с

мазнини. Немалко производители

обръщат сериозно внимание на това

и използват материали практичес-

ки без опасност от хлъзгане на ръце-

те.

Друго улеснение при работата,

използвано в немалко модели с диаго-

нално рязане, е пружината между

ръчките, която държи режещите

части отворени. Така след отрязва-

не е достатъчно ръчките да се от-

пуснат.

Налагащото се понякога отрязва-

не на кабел на точно определено мя-

сто е трудно, когато той трябва да

се държи с ръка, особено когато е с

голям диаметър. Поради това съще-

ствуват инструменти с диагонално

рязане, които чрез палец или по друг

начин могат да се закрепят към ка-

бела, а самото рязане се извършва на

стъпки – всяко затваряне на дръжки-

те премества режещата част с една

стъпка. Допълнително предимство е

възможността за рязане само с една

ръка.

Все по-популярни стават акумула-

торните инструменти за рязане,

които са хидравлични с гилотинно

рязане. Те са предназначени основно

за дебели кабели (максимален диа-

метър между 50 и 80 mm) с медни или

алуминиеви проводници, като време-

то за отрязване е 20 – 40 секунди. Има

такива и с допълнителна възможност

за рязане на стоманени проводници и

пръти с диаметър, достигащ в някои

модели до 25 mm. Съвременните ин-

струменти обикновено са с две ско-

рости на движение на режещата

част – бързо, за достигане на кабе-

ла, и бавно, при рязане. Друго улесне-

ние е възможността за завъртане на

главата с режещите елементи на 90,

180 или 360 градуса, вместо това да

се прави с целия инструмент, за да

се отреже кабел с фиксирано положе-

ние. С едно зареждане на акумулато-

ра, което трае между 15 и 60 мину-

ти, могат да се отрежат около 40

кабела с максимален диаметър. Тег-

лото на тези инструменти достига

4-8 килограма.

Не са редки случаите, когато се

налага рязането на проводници и ка-

бели под напрежение, при което

трябва да се гарантира безопасно-

стта на работещия. В зависимост

от модела, максималното напреже-

ние е между 6 и 30 kV, а конструкци-

ята им позволява и използване навън,

в някои случаи дори във влажно вре-

ме или при дъжд.

Значителна популярност имат

инструментите с кръстосващи се в

затворено положение режещи части,

които осигуряват гладко отрязване.

Освен описаните съвременни ин-

струменти, за рязане продължават да

се използват с различни подобрения

и класическите ножици и секачки за

сравнително тънки проводници и ка-

бели. Обикновено те са с изолирани

дръжки и основното им предимство

е малкото тегло – на ножиците 50-

70 грама и на секачките 60-90 грама.

Има и специални ножици за оптични

кабели.

При избора на инструмент
за рязане

особено важно е да се знае максимал-

ното очаквано сечение S или макси-

малният диаметър D на рязаните

проводници и кабели (връзките меж-

ду тях са S = 0,785D2  и D = 1,13√S). За

всеки инструмент стойностите на

Фиг. 3. а б
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S и D са различни в зависимост от

вида на проводниците. Ако максимал-

ното сечение на едножилен меден

проводник се приеме за 1, това на

многожилен проводник е около 4 и на

проводниците на многожилен кабел е

около 2. За едножилен алуминиев про-

водник и кабели с едножилни и много-

жилни също алуминиеви проводници

стойностите са около 2, а максимал-

ният външен диаметър на комуника-

ционни кабели е около 1,2. Така напри-

мер, един и същ инструмент може да

се използва за медни и алуминиеви

едножилни проводници със сечение

съответно до 16 mm2 и 35 mm2, за

многожилни медни проводници до 70

mm2, многожилни кабели със сечение

на медните и алуминиевите провод-

ници съответно 35 и 70 mm2. Макси-

малният диаметър на комуникационен

кабел е 20 mm.

Инструменти
за зачистване
Това е втората по ред операция в

подготовката на проводниците и

кабелите за свързване, която пред-

ставлява премахване на защитните

обвивки и изолациите и се нарича още

оголване и заголване. Към елементар-

ното на пръв поглед зачистване има

сериозни изисквания – тоководещите

части и останалата изолация да не

се нараняват, върху оголените про-

водници да не остават парчета от

изолацията и отрязването да е глад-

ко. Освен това в много случаи отряз-

ването трябва да се прави на точно

определено място на проводника и

кабела, а не в краищата му. Не по-

малко важно е инструментът за за-

чистване да позволява работа в ог-

раничено пространство, например в

разпределителни кутии, шкафове и

шахти.

За не особено прецизни случаи и

неголеми обеми на работа могат да

се използват ножчета за зачиства-

не с удобна за хващане форма и спе-

циална форма на острието. По-усъвъ-

ршенстван вариант са специализира-

ните инструменти за зачистване или

за зачистване и рязане. Сред широко

използваните инструменти от пос-

ледния тип са тези с фиксирани от-

вори на челюстите за няколко разме-

ри на проводниците (обикновено със

сечение между 0,5 и 4 mm2) и остри-

ета за рязане под тях. Отрязаната

изолация се отстранява с ръка. В

автоматичните инструменти от

този тип след отрязването на изо-

лацията дръжките се затварят още

малко и тя се отстранява от провод-

ника. Сечението на зачистваните

проводници може да е между 0,5 и 16

mm2. Някои производители предлагат

към тези инструменти набор от

сменяеми пластинки, с което става

възможно зачистването на по-голям

набор от проводници. В набора може

да има пластинки с два отвора един

до друг, позволяващи зачистването

на мостови (симетрични) проводни-

ци.

Значително е разнообразието на

инструменти с поставяне на провод-

ника или кабела не отстрани, а от-

пред. В най-простите от тях нагла-

сяването на желаната дълбочина на

изолацията се прави ръчно с винт.

Предимството им е във възможнос-

тта за зачистване на проводници

със сечение в доста широки грани-

ци, например между 0,5 и 10 mm2. Не-

достатък е, че при понижено внима-

ние може изолацията да не се отре-

же добре или, което е по-лошо, про-

водникът да се нарани и съответно

да се влоши здравината и намали се-

чението му. Подобрена разновидност

са инструментите с възможност за

настройване на желаната дължина

на отрязваната изолация, като

съществува значително разнообра-

зие в конструкциите. Обикновено

има възможност за избор на диа-

метъра на зачиствания проводник и

дължината на зачистване. Провод-

никът се поставя в отвора, инстру-

ментът се стиска, завърта и из-

дърпва. Теглото на тези инструмен-

ти е 25-30 грама. Подобни инстру-

менти има и за оптични кабели, но с

фиксиран диаметър. За по-големи

диаметри, например между 0,08 и 6

mm2 или между 6 и 16 mm2, се изпол-

зват автоматични инструменти с

дръжки, затварянето на които оси-

гурява зачистването и отстранява-

нето на изолацията.

Доброто зачистване на проводни-

ци с диаметър под няколко десети от

милиметъра чрез описаните механич-

ни инструменти е твърде трудно,

например нараняването на тънък

проводник може да означава срязва-

нето му или най-малко прекъсване при

огъване. За такива случаи се използ-

ват инструменти с нагряване, в чий-

то комплект влиза токозахранващ

блок. Чрез последния може плавно да

се регулира температурата на зачи-

стващите пластинки, обикновено до

около 600 градуса. Зачистването е

просто – пластинките се притискат

към мястото на срязване на изолаци-

ята и инструментът се завърта.

Диаметърът на проводниците обик-

новено е между 0,05 и малко над 10

mm.

За монтажни и ремонтни работи

в ограничено пространство и/или

наличието на много кабели са разра-

ботени инструменти с цилиндрична

глава с острие, чието разстояние до

извита притискаща пластинка се

регулира чрез лостче така, че ост-

рието да проникне в изолацията и

достигне до проводника. Тя се отряз-

ва чрез движение на инструмента,

което може да е по спирала по окръж-

ност или по протежение на кабела.

Така чрез комбинирането на един над-

лъжен и два кръгови разреза може да

се премахне изолацията на свързан в

двата си края проводник.

Съвременните коаксиални и кому-

никационни кабели обикновено имат

две изолации с ширмовка между тях,

като при монтажа може да се нало-

жи всяка от тях да се зачисти на

определена дължина. За целта се

използват инструменти с три ножа

с фиксирано разстояние (около 6 mm)

между тях, като отрязването на

трите пласта се прави едновремен-

но. Тези инструменти обикновено са

за кабели с диаметър между 2 и 8 mm

и е възможно отстраняването на

един от ножовете, когато два от пла-

стовете трябва да се отрежат на

едно място.

Оптичните кабели са с фиксиран

външен диаметър, например 0,25 mm,

и на влакното (например 0,125 mm) и

поради малката механична здравина

на последното зачистването трябва

да се прави значително по-прецизно.

За целта има специални инструмен-

ти, основно предназначени за фикси-

рани стойности на двата диаметъ-

ра.
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Запис на аудиофайлове
В специфични случаи (например при слаба осветеност),

когато видеоматериалът не е достатъчен да се анали-

зира регистрираното от системата събитие, аудиодан-

ните могат да се превърнат във важен носител на ин-

формация. Съвременните системи поддържат запис на

няколко аудиоканала, всеки от коитo съдържа WAV-фай-

лове на твърдия диск. Те са организирани по същия начин,

както и видеофайловете, и могат да бъдат „преглежда-

ни“ паралелно с тях за едно и също приложение. При това,

системата ще записва видео/аудиоданни не само когато

регистрира движение в обхвата на камерите, но и кога-

то установи сигнал от някой от микрофоните.

Дистанционно видеонаблюдение
Както вече бе споменато, модерните системи за

видеонаблюдение предлагат възможност за наблюдение

на изображението през Интернет. Някои производители

залагат и на възможност за т.нар. двуканална аудиоко-

муникация (two-way audio communication). С нейна помощ

вече е възможно през браузър да се предава и звук в реално

време, като операторът и клиентът, често намиращи се

на километри разстояние, дори могат да разговарят

помежду си. При последното поколение WebCam системи

от един-единствен Web браузър могат да наблюдават

десетки различни камери. При това не е необходимо всички

те да са включени към един сървър, което означава, че

от произволна точка по света може да се наблюдават

едновременно камери от десетки различни видеосървъри.

Допълнителна възможност на системата за дистан-

ционен контрол е изпращане на съобщение по електрон-

на поща. Модерните DVR системи могат да изпратят e-

mail на потребителя с прикрепен JPEG файл с изображе-

нието от съответната камера. Ако той разполага с i-

mode клетъчен телефон, има възможност да получава в

реално време снимки от системата директно до теле-

фона си.

Характеристиката скорост на запис
Както е известно, скоростта на запис, която систе-

мата за видеонаблюдение поддържа, е основен критерий

при избора на техническо решение за видеонаблюдение.

Въпреки че в повечето приложения от 4 до 6 кадъра в секунда

в режим на запис са достатъчни, съществуват ситуации,

изискващи по-висока скорост. Повечето системи за видео-

наблюдение поддържат скорост на запис от 25 fps. С

допълнителен хардуер е напълно възможно постигането на

тази скорост дори при голям брой включени в системата

камери. Решението е PCI карта ускорител, която се свързва

с охранителната платка и позволява запис на събитието

с 25 fps на всяка от камерите. Използва се в честите случаи,

когато пред компютъра постоянно има оператор - той

може да реагира своевременно.

Камери и обективи
В зависимост от мащабите и топологията на конт-

ролираната зона, която ще се наблюдава, специалисти-

те препоръчват използването на различни видове каме-

Системи за видеонаблюдение
Част II. Характеристики на съвременни системи, критерии за избор на камери и обективи

В продължение на темата от миналия брой на списа-

ние Технологичен дом, в настоящата статия представя-

ме възможности за архивиране на видео- и аудиоинфор-

мация, за дистанционен контрол на системата и прило-

жения на видовете камери и обективи.

Възможности на SRT
Сред най-новите възможности, поддържани от софту-

ера на модерните системи за видеонаблюдение, базирани

на DVR платки, е т.нар. Smart Recording Technology (SRT).

Нейната задача е разпределяне на системните ресурси на

платката по начин, който позволява в даден момент оп-

ределена камера да използва по-голяма част от тях. Ако

например, системата разполага с 5 камери, 2 от които са

външни, вероятността от събитие в зоната им за наблю-

дение през нощта е по-висока. В такъв случай потребите-

лят може да използва smart режима за тези 2 камери. Ако

платката осигурява 25 fps (кадри в секунда), при нормални

обстоятелства всеки порт ще разполага с по 5fps. В SRT

режим, обаче, при движение в обхвата на външните каме-

ри и отсъствие на събития при вътрешните, ресурсите

на платката ще бъдат насочени и разпределени между

двата порта. Следователно е възможно да се постигнат

над 10 fps за всяка от външните камери, да се осигури по-

голям брой кадри - т.е. повече информация за събитието.
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ри. За малки по размер площи могат

да се използват стандартни камери,

съоръжени с широкоъгълни обективи,

имащи фокусно разстояние 2,6 – 4,0

mm.

Подходящи за средни по големина

площи са камерите с по-дългофокус-

ни обективи (4–12 mm фокусно раз-

стояние) с висока разделителна спо-

собност, която осигурява качествен

образ с възможност за различаване на

дребни детайли.

При видеонаблюдението на големи

площи са необходими обективи с про-

менливо фокусно разстояние - т.нар.

вариообективи и камери с висока

разделителна способност. В повече-

то случаи те поддържат възможнос-

ти за дистанционно управление и по-

зволяват фокусиране на образа при

наблюдение на определени точки от

зрителната картина.

Критерии за избор на обектив
Изборът на обектив зависи пре-

димно от вида на камерата за видео-

наблюдение. Сред най-често използ-

ваните са обективите с фиксирано

фокусно разстояние. Стандартните

му стойности от 2.8 до 16.0 mm. При

т.нар. вариообективи фокусното раз-

стояние достига и до 70.0 mm. Кол-

кото по-малко е фокусното разстоя-

ние, толкова по-голямо е зрителното

поле на камерата. За малки системи

за видеонаблюдение обикновено се

препоръчват обективи с фиксирано

фокусно разстояние 2,8; 4,6 и 8 mm.

Обективът може да бъде вграден

в камерата или да се закупи допълни-

телно. Възможностите за избор са

големи и оптималното решение зави-

си от задачите, които ще се възло-

жат на камерата.

Предлаганите обективи са с фик-

сиран или променлив фокус, с възмож-

ности за автоматично или ръчно фо-

кусиране. Ръчно регулируемите обек-

тиви са подходящи за използване във

вътрешността на сградата и в ком-

бинация с камера с електронно регу-

лиране на количеството светлина,

попадащо върху сензорите. Използват

се в малки помещения с постоянно

ниво на осветеност. Счита се, че не

са подходящи за монтиране на мес-

та, върху които слънчевата светли-

на попада директно върху обектива

(близо до прозорци или входни врати).

Също така, поради отсъствието на

бленда, която да ограничава светлин-

ния поток, имат малка дълбочина на

рязкост на изображението дори при

добра осветеност. Поради тази при-

чина, този вид обективи не са подхо-

дящи за наблюдение на територия, в

която има различно отдалечени от

камерата обекти.

Осветеност
Наред с вида на камерата и избора

на подходящ обектив, важно условие

за постигане на качествена картина

е осветеността на контролираната

зона. При ниско ниво на осветеност

постигането на високо качество на

изображението е трудно, дори обек-

тивът и камерата да могат да осигу-

рят перфектна картина. Причината е,

че при намаляване на осветеността

блендата се разширява, дълбочината

на рязкост намалява и повечето обек-

ти имат неясно изображение. Камери-

те се предлагат с различни парамет-

ри по отношение на възможностите

им за заснемане при различна освете-

ност. Камерите, подходящи за рабо-

та при осветеност над 1 lux, следва

да се използват само в добре освете-

ни помещения. Камери, които се изпол-

зват за запис на видео през нощта,

обикновено са оборудвани с инфрачер-

вен източник.
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Пазарът на смесителни
батерии у нас

Графиката илюстрира развитието

на пазара на смесителни батерии в

България за периода 2005 – 2007 г.

Информацията е предоставена на ре-

дакцията от Националния статисти-

чески институт (НСИ). Поради от-

съствието на други достатъчно

задълбочени и обхватни проучвания за

мащабите на този пазарен сегмент

у нас, редакцията приема като офи-

циална информацията, базирана на

Интегрираната тарифа на Европей-

ските общности – ТАРИК. Допитва-

не на редакцията показа, че досто-

верността на публикуваната инфор-

мация се приема нееднозначно сред

доставчиците на смесителни бате-

рии у нас. Застъпват се различни

мнения, дори крайно противоположни

– някои приемат напълно данните от

НСИ, докато други считат, че реал-

ният обем на пазара се различава

съществено от показания.

Най-голям е обемът на вноса

от Китай
Водещи вносители на смесителни

батерии у нас за целия разглеждан

период са Китай, Германия и Италия.

Наблюдава се обща тенденция към

увеличаване на вноса, като най-сери-

озно е нарастването на реализирани-

те обеми от Китай. Вносът от тази

държава през 2005 г. възлиза на 4 718

468 лв., през 2006 г. - на 6 852 555 лв.,

а през 2007 г. достига 8 220 478 лева.

За 2005 г. обемът на вноса от Герма-

ния и Италия е съизмерим. Реализи-

раният внос от Германия е в размер

на 1 724 298 лв., а от Италия - 1 470

277 лв. През 2006 г. вносът от Гер-

мания е нараснал до 2 668 703 лв.,

докато мащабите на вноса от Ита-

лия относително се запазват - 1 428

507 лв. От данните за 2007 г. е вид-

но, че обемът на вноса от Германия

сериозно се е увеличил до 4 139 068

лв., докато този от Италия е в раз-

мер на 2 712 817 лева. През същата

година по-сериозен внос на смесител-

ни батерии е реализиран и от Испа-

ния – 1 982 712 лева.

Износът е десетки пъти

по-голям от вноса
Както е видно от графиката,

обемът на вноса на смесителни ба-

терии е с пъти по-малък от износа.

Интересен факт е, че Германия и

Италия са не само сред основните

вносители, но и сред държавите, в

които се реализира голяма част от

износа. За 2005 и 2006 г. най-голям е

износът към Германия. През 2005 г.

обемът на износа за Германия възли-

за на 24 677 203 лв., а през 2006 г. се

увеличава почти двойно и достига 44

269 939 лева. През следващата 2007

г. износът за Германия възлиза на 47

049 882 лева. Обемът на износа за

Италия следва същата тенденция

към нарастване. През 2005 г. е в

размер на 8 572 037 лева,  през 2006

г. достига до 18 054 923 лв., а през

2007 г. - 29 777 488 лв. Сериозен е

ръстът в износа за Руската федера-

ция и Франция. През 2005 г. износът

за Русия възлиза на 6 363 494 лева,

докато през 2006 г. се увеличава до

24 031 059 лв. Съответно, през 2007

г. в Руската федерация е реализиран

най-големият износ - 50 023 963 лева.

За разглеждания период износът на

смесители за Франция също се е

увеличил многократно. През 2005 г.

той е едва 33 132 лева, през 2006 г.

вече е 18 054 923 лв., а през 2007 г.

достига внушителните 32 654 374

лв.
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Пазарът на смесителни
батерии у нас
Внос/износ на смесителни батерии в България за периода 2005 – 2007 г.

Фиг. 1. Внос и износ на смесителни батерии за периода 2005 – 2007 г.
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Специалистите в областта на

сградните ВиК системи са много на-

ясно с изискванията на действащата

Наредба 4 за проектиране, изгражда-

не и експлоатация на водопроводни и

канализационни инсталации. Добре

известно е и нормативното изисква-

не за задължително монтиране на во-

домери с дистанционно отчитане във

всички новопостроени жилищни сгра-

ди. На всеки представител на бранша

е точно толкова ясно и че примерите

за неспазване на цитираната клауза

от Наредба 4 са многобройни. Както

и причините за неспазването, които

също са ясни и не подлежат на комен-

тар. По тази причина, в настоящата

статия не търсим отговори защо

изискванията за дистанционно отчи-

тане на водомерите в жилищни сгра-

ди все още не се прилагат, а предста-

вяме възможностите и произтичащи-

те от тях ползи при изграждане на по-

добни системи.

Нормативната рамка
Според изискванията на чл.30(2) от

Наредба 4, индивидуалните водомер-

но-арматурни възли за студена и го-

реща вода за битови нужди в нови

жилищни сгради следва да се проекти-

рат с водомери с импулсни изводи за

дистанционно отчитане. Електронни-

те уреди за отчитане на водомерите

се инсталират в метално табло, ко-

ето се разполага в помещението след

общия водомерно-арматурен възел.

Допуска се таблото да бъде разполо-

Дистанционно отчитане на водомери
Съвременни технически изисквания и средства, възможности на системите

жено в други подходящи и лесно дос-

тъпни помещения или обособени мес-

та за общо ползване в сградите, като

е необходимо да бъде изпълнено усло-

вието за допустимо разстояние меж-

ду водомерите и отчитащите елект-

ронни уреди, съгласно техническата

спецификация на водомера.

Структура на системата
Водомерите с дистанционно отчи-

тане работят на същия принцип, как-

то и традиционно използваните моде-

ли. Имат сходна конструкция и метод

на измерване на консумираната топ-

ла и студена вода, продължавайки да

разчитат основно на надеждната

технология, която отчита количе-

ството преминала течност чрез броя

завъртания на специална турбинка.

Разликата е в наличието на пре-

давателен модул, т.е. във възможно-

стта за дистанционно отчитане на

разхода. Наред с дистанционното

отчитане на показанията от апарта-

ментните водомери, съществуват

много по-големи възможности за из-

граждане на комплексна, обща за

жилищния блок автоматизирана сис-

тема, която събира и съхранява ин-

формацията от отделните уреди.

Данните от всеки водомер се преда-

ват към приемници - мрежови възли,

които съхраняват информацията за

бъдещи справки. Обикновено систе-

мите на автоматично отчитане

обхващат много подобни възли, раз-

положени на стълбищните площадки.

Основният мрежов възел представ-

лява по-сложен комуникационен модул,

най-често се монтира на партерни-

те етажи. За да отчете информаци-

ята, инкасаторът се свързва с него,

като използва преносим компютър.

Комуникация между модулите
Съществуват две принципни тех-

нологии за изграждане на системи за

дистанционно отчитане на водомери-

те. Едната е жична и при нея връзка-

та между отделните измервателни

уреди и модулите за събиране на ин-

формацията се осъществява по кабел.

При втората технология комуникаци-

ята е безжична. Едно от предимства-

та при инсталиране на безжични сис-

теми за дистанционно отчитане на

водомерите е избягване на скъпото

окабеляване в сградата. Безжичните

решения разчитат, вместо на дълги и

сложни за инсталиране кабели, на ра-

диосигнали. Предавателят на радио-

сигнала се намира върху водомера, а

приемникът - в мрежовия възел. Дан-

ните за консумираната топла и сту-

дена вода от всеки водомер се преда-

ват към съответния мрежов възел,

като комуникацията обикновено е ед-

нопосочна. Както бе посочено, мрежо-

вите възли се монтират обикновено

на стълбищната площадка, и то не на

всяка, а през един етаж. Разбира се,

разположението им винаги следва да

е съобразено със спецификите на сгра-

дата – например броя на апартамен-

тите на всеки етаж, пространстве-
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ните и конструктивни специфики, и т.н. От своя страна,

мрежовите възли комуникират двупосочно, като обменят

помежду си информация за потребеното количество вода.

Без ограничения в мащабността на системите
При израждането на системите обикновено се спазва

следното правило - мрежовият възел, монтиран най-ниско

в кооперацията, например на първата междуетажна пло-

щадка или на партера, разполага с вграден комуникацио-

нен модул, който е по-сложен от останалите. След като

се свърже физически или дистанционно с този модул, чрез

преносим или хенд-хелд компютър инкасаторът прехвърля

събраната информация за потреблението на целия блок.

Като структура системите за дистанционно отчита-

не могат да обхващат практически неограничен брой

водомери, което ги прави приложими за много големи

блокове и дори цели комплекси. Съвременните техноло-

гии позволяват и няколко радиомрежи, всяка от които

поддържа много водомери, да бъдат обединени в една обща.

Гарантирана достоверност на данните
Основен въпрос, стоящ пред проектантите, изпълните-

лите и ползвателите на системи за дистанционно отчи-

тане на водомерите, е сигурността на обменяната и

съхранявана информация. Според специалисти в областта,

вероятността от грешка е изключително минимална.

Сигурността на информационния обмен се осигурява, бла-

годарение на специален, уникален номер, чрез който се

обозначава и защитава всеки пакет данни. Вероятност-

та от загуба на информация при спиране на захранването

се изключва, тъй като всеки от мрежовите възли разпо-

лага с резервно батерийно захранване. Повечето модели

са с основно мрежово и резервно батерийно захранване.

Предавателните модули на водомерите обикновено също

разполагат с вградени батерии, което прави автомати-

зираната система като цяло енергонезависима от

прекъсвания в електрическата мрежа. Освен това, всеки

мрежов възел пази информацията за всички водомери в

системата и така малко вероятната повреда на един, два

и дори три възела няма да окаже негативно влияние върху

сигурността на информационния обмен, стига само един

от възлите да е в добро експлоатационно състояние.

Разбира се, не бива да се забравя, че работата на всяка

автоматизирана система за дистанционно отчитане на

водомерите е пряко зависима от възможностите, подгот-

веността и отговорността на съответния доставчик.

Предимства на дистанционното отчитане
Предимствата на системите за безжично дистанци-

онно отчитане на водомерите са безспорни. От една

страна, те създават условия за централно снемане на

показанията на всички водомери във входа. Спестяват

всички възможни проблеми, свързани с полагането на

кабелите. В същото време, напълно изключват субектив-

ния фактор при отчитане на показанията и неволните

грешки. Също така, системите за дистанционно отчи-

тане предлагат много по-широки възможности. Например,

вместо веднъж в месеца, предавателите могат да се

настроят да изпращат информация към мрежовите възли

през определен период. Автоматизираните системи биха

могли да съхраняват данните за потреблението за дълги

периоди от време, което създава информационна база за

изработване на справки и анализи.

Разбира се, оптималната структура, комуникационна

среда и функционалност на системата са въпрос от

компетенциите на проектанта и изпълнителя.
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Ако не отговаряте на условията за безплатен специализиран абонамент за списание Технологичен дом - Инсталации,
Оборудване, Инструменти - можете да се абонирате, като заплатите сумата от 36 лева с включен ДДС.

Талон за личен платен абонамент

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Област на дейност:

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

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

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

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

Организация:                                                        МОЛ:

EИН:                                             ЕИН по ЗДДС:

Седалище: _____________________________________________________________________________________ град:
За да станете абонат на сп. Технологичен дом: попълнете съответно един от двата талона или формите на www.tech-dom.com
За личен платен абонамент заплатете сумата от 36 лв. с ДДС по някой от следните начини:
банков превод: Ти Ел Ел Медиа ООД, ОББ – клон Цар Борис III, BIC CODE: UBBS BGSF, IBAN: BG04 UBBS 78271013893307
Пощенски запис: София 1612, бул. "Акад. Ив. Гешов" 104, офис 9, Ти Ел Ел Медиа ООД
Пратете талона и копие от платежния документ по пощата, на факс: 02/ 818 38 00 или на ludmil@tech-dom.com

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

Талон за безплатен специализиран абонамент
�

Списание Технологичен дом - Инсталации, Оборудване, Инструменти, се разпространява чрез безплатен
специализиран абонамент до професионалисти в областта на сградните инсталации, оборудване и инструменти.

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Моля, попълнете:

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

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

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

Дейност:
Инвеститор Строително-инвестиционна компания Частен инвеститор в строителни обекти
Строителна фирма Проектантско и архитектурно бюро Общински архитекти, инженери и специалисти
Строителен консултант Инсталаторска и инженерингова фирма Дизайнерски студиа, къщи и бюра
Мебелист Фирма за градинско и парково строителство Доставчик на продукти за инсталации, оборудване и
Друго инструменти
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Абонирайте се
за списание
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