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Новини.
Новият стадион Варна. Проектирането ще приключи през
октомври.
Започна строителството на Mall Rousse.
Стартира изграждането на Bulgaria Mall.
Инвестиционни голф проекти у нас.
ЕСД България домакин на презентация.
Интервю с Димитриос Алексудис, управител на Калория
Вентилационни системи за подземни паркинги и гаражи. Важно и
задължително условие за безопасната им и сигурна експлоатация.
Нискотемпературни котли на газ и течно гориво. Все по-широко
използвано решение във време на скъпи енергийни източници.
Геотермално отопление. Рационален и екологичен технически
подход за отопление и горещо водоснабдяване.
Платформи за електрическо проектиране. Софтуерни пакети за
проектиране на електроинсталации в сгради, предлагани у нас.
Мълниезащита с мълниеприемници с изпреварващо действие.
Нормативни изисквания при проектиране и изграждане.
IP базирани решения за видеонаблюдение – част I.
Влакнесто-оптично осветление. Безкрайни цветови решения с
минимална консумация на електроенергия.
Пречистване на отпадни води от малки населени места.
Тенденции при фурни и плотове. Техническото развитие на
кухненското оборудване през погледа на доставчиците - част I.
Инструменти за кримпване и кербоване на кабели и проводници.
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Технологичен дом е запазена марка на Ти Ел Ел Медиа ООД. Всички права запазени. Никаква част от текстовете и илюстрациите в това списание не
може да бъде препечатвана или копирана под каквато и да е форма без писменото разрешение от страна на издателя. Авторските права на графичното оформление, статиите и илюстрациите принадлежат на издателя. Издателят не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами,
рекламни карета, рекламни публикации, платени статии. Правата на всички споменати търговски марки, регистрирани търговски марки, запазени
марки и т.н., както и използваните илюстрации от производители и доставчици, принадлежат на съответните им собственици.
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АСМ дистрибутор на AVE
Отскоро фирма
АСМ е оторизиран
дистрибутор за
България на италианската компания AVE,
съобщи за списание
Технологичен дом
Ваня Сарандева,
търговски директор
на АСМ.
„Новият ни партньор има водещи позиции в производството на електрическо и електронно оборудване. От богатата продуктова гама на
AVE на българския пазар ще предложим конзоли, монтажни рамки, управляващи устройства, контакти, информационни розетки, звукови сигнални устройства, димери, апартаментни табла, влагоустойчиви основи, капачки и контакти“, коментира г-жа Сарандева.
„Продуктите на италианския производител са предназначени за
жилищни, обществени сгради, хотели и ресторанти от висок клас,
където всеки детайл, дори най-малкият, трябва да се вписва в общата интериорна и екстериорна концепция“, допълва тя.
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Рам Индъстрис стана част от
Шнайдер Електрик
Наскоро Шнайдер
Електрик придоби
компанията Рам Индъстрис, водещ доставчик на автоматизирани системи
за контрол и управление, съобщиха за
сп. Технологичен
дом от българския
офис на компанията. „Придобиването на РАМ ще подпомогне развитието ни като глобален доставчик на цялостни решения и ще затвърди
пазарните ни позиции в областта на системите за енергийна ефективност“, коментират от компанията.
РАМ Индъстрис предоставя инженерни, проектантски и фабрични
решения за контрол на производители на ОВиК машини (OEM). „Да
станем част от Шнайдер Електрик е много добро развитие на нашия
бизнес. Силните търговски позиции и развитите канали за дистрибуция, които има Шнайдер Електрик на глобалните пазари, ще ни позволят да разпространяваме нашите решения до повече клиенти по целия свят“, заяви по повод присъединяването Джеф Граби, президент и
оперативен директор на РАМ Индъстрис.
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Bosch разшири позициите си в
областта на ВЕИ
В началото на
юни Bosch придоби
91.17% от активите на един от водещите производители на фотоелектрически панели в Европа - немската компания Ersol Solar
Energy, се твърди в
официално прессъобщение, изпратено до
редакцията на списание Технологичен дом - инсталации, оборудване,
инструменти.
„Ersol извършва развойна, производствена и търговска дейност със
силициеви фотоволтаични соларни клетки. Също така, разполага с
изградени производствени мощности за тънкослойни модули, което
е нова технология в областта. Считаме, че пазарът на фотоволтаични системи расте с бързи темпове и ние, заедно със специалистите на Ersol искаме да вървим по този път“, заяви Франц Ференбах,
председател на управителния съвет на Роберт Бош. ВЕИ не са нова
територия за групата от компании под шапката на Robert Bosch, се
съобщава още в пресдокумента.

ÑÒÐ. 6

7*2008

Семинар на GE Consumer&Industrial
и GE Energy

На 18-ти юни т.г. GE Consumer&Industrial и GE Energy, съвместно с
КИИП, бяха домакини на семинар в хотел Хилтън. На събитието
присъстваха електроинженери - проектанти и представители на фирми, работещи в сферата на инвестиционното проектиране и консултантската дейност. Гост-лектори на семинара бяха Андон Ичев, национален съветник на GE за България, Рафаел Камара, продуктов мениджър за модулни компоненти към GE Consumer&Industrial, и Даниел
Минев, мениджър продажби в GE Energy Газови двигатели Jenbacher.
Семинарът обхващаше две основни тематични области - Нови модулнозащитни устройства за приложение в сградното строителство
и Когенерация (СНР) и тригенерация (СНСР) за цялостно енергийно
обезпечаване на сгради.
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Колежката ни Татяна стана
г-жа Георчева
На 28 юни т.г. екипът на издателството пропътува с ентусиазъм разстоянието до град
Гоце Делчев, за да чуе изричането на най-важното „Да“ в живота на талантливата ни колежка от дизайнерския отдел Татяна Тосева. Шармантната булка и
щастливецът Венелин Георчев посрещнаха приятели, роднини и колеги в изискания ресторант „Орбел“, където се състоя и официалната
церемония по встъпване в граждански брак. Сватбеното тържество
продължи до ранни зори, като всеки от присъстващите се постара да
изпълни поръчението, отпечатано на поканата: „Да не напуска купона
трезвен, да играе хора и ръченици и често да вика горчиво“. Целият
екип на Ти Ел Ел Медиа от сърце пожелава на Таня и Венелин дълъг и
щастлив семеен живот!

Профил откри търговски комплекс
На 27 юни т. г. официално бе открит новият
търговски център на фирма Профил край град Пловдив. „Центърът e с разгърната застроена площ 20
хил. кв.м и се състои от
търговска сграда на четири нива, магазин за продажба на мебели, ресторант и др. Част от
площите са отдадени под наем. Идеята е в комплекса да се предлагат
стоки и продукти, свързани със строителството и обзавеждането
на дома“, коментира за сп. Технологичен дом Иван Шопов, управител
на компанията. „След въвеждане в експлоатация на новата част от
търговския център и двете новопостроени халета, Профил разполага
с още по-добри възможности да отговори на все по-високите изисквания на клиентите в строителния бранш“, допълва той.

ЕлИмпекс се премести в нов офис
Отскоро централният
офис на ЕлИмпекс се намира
на улица Преки път в столицата, информира Васил Праматаров, управител на фирмата. „Офисът ще изпълнява търговски и административни функции. Той удовлетворява нуждите ни от поголямо пространство за срещи с клиенти и организация на складовата ни база. Очакваме всичко това да доведе до оптимизиране на условията на труд, предоставяне на по-бързо и качествено обслужване
на клиентите и изпълнение на бъдещите ни планове за развитие“,
коментира г-н Праматаров. ЕлИмпекс е позната на българския пазар
като доставчик на комутационна техника ниско напрежение, кабелни
канали, гофрирани пластмасови и метални тръби за ел.инсталации,
електроинсталационни материали и др.
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Аквабион внедри пречиствателна
система в КК Албена
В началото на лятото фирма
Аквабион пусна в експлоатация
съвременна водно-пречиствателна
система, информират от компанията. Тя е внедрена в хотел Фламинго Гранд в курортния комплекс Албена. При нея питейната вода се
пречиства по нов метод - чрез инсталация за ултрафилтриране на вода (CSW), изпълнена по холандски
патент. „Новата система работи на принципа на галваничното третиране, почиствайки и предпазвайки водопроводните тръби за студена и гореща вода от котлен камък и корозия. За разлика от старите
технологии, новите водно-пречиствателни системи щадят също и
околната среда, тъй като изтичащата вода не е замърсена с химикали и може да се използва повторно за нуждите на промишлеността“,
допълват от Аквабион.

Нов склад и офис на Системеър
България
От началото на юни
т.г. Системеър оперира в софийския Бизнесцентър Искър-юг,
съобщиха от фирмата.
„Предприехме тази
стъпка, за да отговорим на нарастващото търсене на висококачествените продукти и
комплексни решения на Systemair от областта на вентилационната и
климатичната техника. Сред основанията да се преместим бе и
стремежът ни да осигурим по-голямо удобство на партньорите и
клиентите ни“, коментират от Системеър България. „Надяваме се,
че новото местоположение на офиса и склада ни ще допринесе и за още
по-бързото и динамично развитие на район Искър в тази промишлена
зона на София“, допълват от фирмата.

МЕВА България с нов офис в София
Отскоро офисът на МЕВА България
се намира в нова сграда на бул. Челопешко шосе (б.ред. наричано още Кремиковско шосе) в столицата, съобщи
за списанието Цветан Георгиев, маркетинг мениджър на фирмата. „Надяваме се с новия, просторен офис да
осигурим по-ефективно обслужване на
клиентите“, заяви г-н Георгиев.
Фирма МЕВА България, дъщерно
дружество на Мева АД Чехия,
присъства на българския пазар от 9
години. Компанията предлага богата
гама продукти и изделия в областта
на съдовете за отпадъци, офис оборудване, градински инвентар, ограничители за паркиране и други.
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Ти Ел Ел Медиа със завидни умения
в спортната стрелба
На 9 юли т.г. екипът на
издателство Ти Ел Ел Медиа премери сили в състезание по стрелба в комплекс Диана - Л в село Лозен
до столицата. Въпреки
първоначалните съмнения
в собствените сили, дамите от издателството се оказаха достойни противници на господата. И трите отбора, формирани на база жребий, се впуснаха с хъс и
ентусиазъм в разработването на войнски стратегии за победа. Като
на всяко състезание, обаче, имаше и победители, и победени, но само
в отстреляните точки. След разгорещените емоции на стрелбището, дали заради физическите усилия или от чистия витошки въздух,
екипът ни показа завидни умения и на маса.

Extreme CCTV се присъедини към
Robert Bosch
Наскоро Robert Bosch придоби
канадската компания Extreme
CCTV, съобщиха за списание Технологичен дом от българския
офис на компанията. Сделката е
на стойност 63 млн. евро.
"Extreme CCTV има водещи позиции в производството на инфрачервени осветителни източници, видеокамери за дневно/нощно виждане, модели за работа при неблагоприятни атмосферни условия и слаба видимост, както и за идентификация на регистрационни номера на превозни средства. Компанията
разполага с мрежа от офиси в Канада, Великобритания, Барбадос и други.
Придобиването на Extreme CCTV ще разшири позициите на Robert Bosch
в областта на системите за сигурност и по-конкретно в сектора за
видеонаблюдение", заявяват в допълнение от компанията.

КИИП-София с регистрация на
проектантски бюра
От 1 юли т.г. Камарата на инженерите по инвестиционно проектиране (КИИП), София-град, стартира регистрацията на проектантски бюра, съобщиха за списание Технологичен дом от пресцентъра
на КИИП София-град. На състоялата се в хотел
„Родина“ информационна среща, инж.Димитър Начев,
председател на КИИП София-град, запозна участниците с процедурата по регистрация на едно проектантско бюро, условията, на които трябва да отговаря, и необходимите документи (могат да се изтеглят от www.kiip-sofia.com). „Регистрацията на проектантските бюра в КИИП е доброволна, ежегодна и е въпрос на личен избор.
Условията са разяснени в приетата на заседание на Управителния съвет
на КИИП Инструкция 5 за регистрация на проектантските бюра в Камарата. Регистърът се публикува на електронната страница на КИИП
и се актуализира най-малко на три месеца“, заяви инж. Начев.
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Колежката ни Аделина се врече
на Бисер
След като в края на
месец юни колежката ни
Татяна Георчева вдигна
тежка сватба, още един
член от екипа на списание
Инженеринг ревю се реши
на тази стъпка. На 16 август Аделина Пацева от
редакционния отдел на издателството се врече на дългогодишния си
приятел Бисер. Пред близо 150 роднини и приятели г-ца Пацева официално стана г-жа Андрианова.
Екипът ни се присъединява към благопожеланията, отправени от
близките на младото семейство, съвместният им живот да е осеян
с много радост, щастие и усмивки!

Indesit Company представи Quadrio
Indesit Company разшири предлаганата гама продукти на българския пазар с нов модел хладилници,
съобщават от Индезит Кампъни
България. „Новото предложение с
марката Hotpoint-Ariston спестява
50% повече енергия в сравнение със
стандартните хладилници. Моделът Quadrio разполага с активен
въздушен йонизатор, който намалява бактериите с 99%. Хладилникът е проектиран така, че циркулацията на въздуха във вътрешността да съхрани дори и най-деликатните храни. Дизайнът на Quadrio
се отличава с новаторски заоблени форми, издължени дръжки и елегантни асиметрични линии“, допълват от фирмата.

Годишна среща на НИС в Пампорово
Традиционната годишна
среща на специалисти от
инсталационния бранш се
проведе на 28 и 29 юни,
съобщи за списанието С.
Стоянов, председател на
Националния инсталационен съюз. В събитието се включи представителна част от инсталаторския бранш в страната от областта на
отоплението, вентилацията, климатизацията, хладилната техника,
електротехниката, газо- и водоснабдяването, канализацията, енергоспестяващите технологии и възобновяемите енергийни източници.
„Идеята на форума е инсталационният бранш да се обедини около необходимостта от високо качество на извършваната дейност в съответствие с европейските изисквания и норми. И да обменим мнения
за най-новите технологии в областта, за необходимостта от промени в стандартизационната и нормативната уредба, за реализирани значими проекти и т.н.“, коментират от НИС.
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Новият стадион Варна
Проектирането ще приключи през октомври, уверяват от
Спортен комплекс Варна
За разлика от постоянно валящите новини за първа копка
на поредния мол или жилищен комплекс от затворен тип,
строителството на нови мащабни спортни съоръжения е
много голяма рядкост. Затова в настоящия брой на списание Технологичен дом представяме стадион Варна, изграждането на който стартира през май тази година.
РЗП на стадиона е 61 953 м2
Футболният стадион е част от
спортен комплекс, включващ още
фитнес зала, подземен паркинг, бизнес клуб и лаундж-бар, конферентни
зали, офиси, заведения за хранене и
развлечения, СПА център, както и
спортна търговска зона. Разгърнатата застроена площ на комплекса
е 114 905 м2, от които 61 953 м2 –
футболен стадион с 30 000 седящи
места. „Проектът е съобразен с
всички изисквания на FIFA и UEFA.
След построяването му Варна, а и
страната, ще разполага със съвременен, функционален и дори бих казал емблематичен футболен стадион, съответстващ и на най-строгите европейски норми. Надявам се, че
спортното съоръжение ще се
превърне в обект от национално
значение, на който освен футболни
мачове, ще се провеждат и много
други обществени прояви“, коментира Николай Николаев, председател на
Съвета на директорите на Спортен
комплекс Варна АД, инвеститор на
проекта.
Новият стадион се изгражда на
терена на съществуващия стадион
Черно море. Ориентацията на
спортното съоръжение ще бъде
съобразена с изискванията на FIFA.
Финансовите разчети оценяват инвестицията на 160 млн. лева. Проектирането във всички фази ще приключи в края на октомври, а новият
стадион се планира да отвори врати през 2011 г., уверяват от
Спортен комплекс Варна. Главен
консултант по проектирането е
GMP International. Партньор на неÑÒÐ. 12
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мската компания е българското проектантско бюро Проарх.

Ще бъде внедрена BMS
Стадионът ще разполага с внедрена система за мониторинг и управление на сградните инсталации, заявяват от Спортен комплекс Варна.
Предстои изготвянето на проект на
системата за сигурност, включително контрола на достъпа и видеонаблюдението. Проектите на поливната
и дренажната системи на игралното
поле са в процес на подготовка. Предвижда се подгряване на тревната
площ на стадиона.
Покривната му конструкция, трибуните и съседната сграда са проектирани с оглед максимален синхрон с
основната архитектурна идея, съществуващите функционални изисквания, както и стандартите за сигурност, уверяват от Спортен комплекс
Варна. „Използват се най-съвременни конструктивни разработки, ще
бъдат вложени модерни материали.
Трибуните ще са покрити от четири
отделни покрива, симетрични на две
централни линии, които се кръстосват в четирите ъгъла и по този начин формират непрекъснат равнинен
диск“, допълват те.
Покривното пространство ще
бъде изградено от трапецовидна
метална ламарина от външната
страна и прозрачно поликарбонатно
покритие от вътрешната страна. „С
цел да се избегне поставянето на
колони в трибуните, което би попречило на гледката на зрителите, главните надлъжни греди ще се окачат
посредством система от обтегачи“,

коментират инвеститорите. Между
главната надлъжна греда и мачтите
отсъства директна връзка. Въпреки
това, правоъгълната структура на
покрива е с дължина 184 м и ширина
151 м.
„Окачването на покрива е на базата на класически кабелен мост –
много икономична конструктивна
система, често използвана при мостовете. Неподвижни обтегачи пренасят вертикалните товари на покрива към краищата на мачтите“, допълват от Спортен комплекс Варна.
Oбтегачите са кабели с диаметри,
вариращи от 50 мм до 120 мм. Свързани са към стоманената конструкция
с болтови връзки. Изработени от
високоякостна стомана, обтегачите
ще бъдат защитени срещу корозия
посредством галванично покритие.

Климатична и отоплителна
инсталации
Планира се вътрешните помещения и функционалните площи да бъдат
климатизирани с въздухообработващи климатични централи. Предвидена е и допълнителна обработка на
въздуха посредством вентилаторни
конвектори, захранвани с вода. Някои
от помещенията ще бъдат оборудвани с отделни вентилационни системи. Управлението и регулирането на
централите ще се осъществява с
помощта на DDC-регулатори.
Сред помещенията, климатизацията на които ще се реализира с климатични централи, са VIP-ложите;
ресторантите; бизнес-клуба; кухните; съблекалните, в комплекс с помощните помещения; прес офисите,
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Електрическа инсталация
и осветление

заедно със смесените зони за срещи; коридорите; магазините; клубовете; залите за спорт и релаксация;
техническите и складовите помещения, както и сервизните (WC) помещения.
Охлаждането на сградата ще се
извършва със студена вода, произвеждана във въздухоохлаждаеми водоохлаждащи агрегати. Планира се чилърната инсталация да бъде разделена
на две части. Първата включва основното охлаждане и ще обхваща захранването на климатичните камери.
Общата монтирана инсталирана
мощност на инсталацията е 3 MW.
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Ще се покрива от два чилъра, всеки
с мощност от 1500 kW. Чилърите ще
се монтират на специална площадка
в югозападната страна.
Предвижда се паралелно със строителството на стадиона да бъде
изградена и топлопреносна мрежа на
централното топлоснабдяване. „Ако
мрежата не бъде готова до пуска на
стадиона, планираме изграждането
на временно котелно в северната
част на парцела с необходимата
мощност за отопление и БГВ. Основната консумация на топлинна енергия възлиза на 4,8 MWh“, съобщават
от Спортен комплекс Варна.

Ще бъдат изградени две мрежи – за
нормално и аварийно електрозахранване. „На този етап предвиждаме отделни табла за всяка от тях. Електрозахранването на потребителите от нулева категория ще бъде гарантирано
посредством авариен агрегат“, уверяват от Спортен комплекс Варна.
Планира се магазините, офисите и
някои зали, при отсъствие на специални изисквания, да се захранват с ТАП
(типови апартаментни табла).
Осветлението ще се изпълни с
газоразрядни лампи с ЕПРА. „Оразмеряването му ще съответства на
действащите български нормативи и
EN 12464-1:2002. Възможно е в големите зали с цел намаляване на пулсациите да се осигури трифазно захранване при условие на едновременно
изключване на фазите. Осветителните тела в представителните помещения ще бъдат избрани и монтирани в съответствие с архитектурния
план“, заявяват инвеститорите.
„В коридорите, стълбищата, баровете, ресторантите и всички помещения, в които се събират хора, как-
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то и помещенията пред касите, ще
бъде изграден независим клон за захранване на евакуационното осветление. То ще се изпълни с осветителни
тела с вградена самозареждаща се
акумулаторна батерия“, допълват
те.
Силовата инсталация ще захранва всички силови потребители, като
вентилатори, помпи, технологично,
барово и кухненско обзавеждане и др.
Гръмозащитната инсталация ще се
изпълни като свободно лежаща мрежа от бетонна стомана ф8mm. Тя ще
бъде положена върху хидроизолацията на дистанционни крепители, подходящи за покривната конструкция.
Металната конструкция на покрива
ÑÒÐ. 16
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ще бъде използвана като естествен
мълниеприемник.
В съответствие с нормативните
изисквания се предвижда изграждането на заземителен контур за изравняване на потенциалите. „В съответствие с препоръките на консултантска фирма Джи Ем Пи Интернешънъл, контурът ще бъде изпълнен
от три концентрично монтирани
поцинковани заземителя. Те следва да
отстоят на отстояние не по-малко
от 1,5 м един от друг“, поясняват от
Спортен комплекс Варна.

За стадион Варна
Капацитетът от 30 000 седящи
места и положението на местата за

различните групи зрители са определени в съответствие с препоръките
на FIFA за международни мачове, уверяват от Спортен комплекс Варна.
Трибуните са горни и долни. Съответно, долните трибуни са разделени в 6 сектора. Общият капацитет
на горните трибуни е 14 708 места,
разпределени в 4 сектора.
Във входното ниво на стадиона са
разположени шестнайсет ВИП ложи,
снабдени със санитарни помещения и
бар; приемна на администрацията на
стадиона и офиси.
Следващото ниво съдържа различни функционални единици, включително - бизнес салон, допълнителни ложи
за спонсори, здравен и рехабилитационен център. Централната кухня за
бизнес частта се намира непосредствено зад бизнес салона, до централното захранване на отоплението,
вентилацията и климатизацията за
ВИП и бизнес зоната.
След тях се намира централната
зона за спиране на автобусите на
отборите, както и специален паркинг за ВИП гости. От централната точка на спиране отборите достигат съблекалните в средата на
паркинг зоната и могат да
продължат към смесената зона, която е свързана със зоната за пресата. Помещенията за съдиите и допинг контрола се намират до тези
на мениджърите и треньорите.
Съблекалните ще бъдат снабдени с
всички необходими помещения – тоалетни, душове, стаи за масаж, вани
за отмора и зони за разгряване. Предвидени са още два клуба и заведения
за хранене.
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Започна строителството на Mall Rousse
Инвестицията в комплекса е на стойност 85 млн. евро, се твърди в прессъобщение
На 15 юли т.г в присъствието на
областния управител на гр. Русе
Мария Димова и заместник-кмета на
града Орлин Лазаров бе направена
първата копка на МОЛ Русе.
Проектът се реализира от RESB
(Real Estate Services Bulgaria), инвестиционното дружество в България на
Cinema City International и Ocif Group, в
партньорство с местното дружество
Ирис. „Град Русе продължава да привлича все по-големи инвестиции. Вярвам, че този проект ще доведе до
положителна промяна в облика на града и стандарта на живот на жителите“, заяви на състоялата се церемония г-жа Димова. „Всеки наш проект
се съпътства от сериозни предварителни проучвания и те категорично
показаха, че Русе е точният град за
този проект. Теренът ни позволява да
направим търговски център като „по
учебник“, с една търговска улица. Сега,
след като получихме разрешително за

строеж, веднага
започва строителството“, допълва
г-н Петър Дудоленски, изпълнителен
директор на инвестиционното дружество RESB.
Mall Rousse ще
бъде разположен на
площ от 60 000 кв.
м, между двете основни пътни артерии – бул. Липник и
бул. Потсдам. Разгърнатата застроена площ на обекта ще бъде над 51 000
кв. м и ще включва три надземни нива.
Отдаваемата площ е 35 500 кв. м със
160 магазина и над 1200 паркоместа.
„Ключовите наематели на Mall of
Sofia и Mall Plovdiv са представени и
в Mall Rousse с по-големи квадратури
- Пикадили, Cinema City, Техномаркет,
Leonardo, Happy, Esprit и Ciela. Пред-

вижда се в началото на следващата
година Mall Rousse да бъде 100% отдаден под наем“, информира Богомил
Димитров, изпълнителен директор на
Ирис.
След Mall Plovdiv, Park Tower и Mall
Stara Zagora, Mall Rousse е четвъртият активен проект за търговскоразвлекателен комплекс тип мол на
RESB у нас.

Стартира изграждането на Bulgaria Mall
Новият търговско-развлекателен център ще отвори врати през 2011 г.
На 15 юли в София на специална
церемония, организирана от компаниите LSProperty и Salamanca Capital, бе
направена първата копка на МОЛ
България. На събитието присъстваха кметът на София Бойко Борисов,
главният архитект Петър Диков и
Евтим Евтимов, кмет на район Триадица. Инвестицията в сградата е на
компаниите LSProperty и Salamanca
Capital, които са специализирани в
сектора на недвижимите имоти и
развиват дейност в много държави по
света.
Новият търговско-развлекателен
център ще се намира на кръстовището на булевардите България и Тодор
Каблешков. „Непосредствената близост до едни от най-престижните
райони на града – Бояна, Драгалевци,
Бъкстон, Иван Вазов, и лесният
достъп до центъра на столицата
правят мола изключително привлека-
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телна дестинация
както за търговците, така и за
бъдещите му посетители“, коментира Владимир Колев, маркетинг
мениджър
на
LSProperty.
Предвижда се
Bulgaria Mall да има
4 подземни и 4 надземни нива, разположени на площ от
137 000 кв.м. За
търговски площи са отделени над
33 000 кв.м, а приблизително 25 000
кв. м ще се предоставят за офиси.
Предвидени са повече от 140 търговски обекта, както и над 1100 паркоместа.
Сред първите наематели на
България Мол е една от най-големи-

те търговски вериги в Европа в областта на бързооборотните стоки
– френската Carrefour. Отдаването
на площите под наем е поверено на
Colliers International. Концепцията и
дизайна на комплекса са дело на архитектите от студио MYS
Architects.
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Инвестиционни голф проекти
у нас
Като продължение на откритата в миналия брой
на сп. Технологичен дом тема за инвестициите
в голф комплекси у нас, в настоящата статия
ви представяме актуална информация за три
проекта, получена директно от инвеститорите и изпълнителите им. Очаквайте продължение в следващия брой на списанието.

Пирин Голф и Кънтри Клуб - две голф игрища
в петзвезден международен голф комплекс
Пирин Голф и Кънтри Клуб включва две голф игрища
шампионски тип, всяко с по 18 дупки (Пар 72). Игрищата
са в различна степен на изграждане. Проектант на Йън
Уузнам е European Golf Design, а на Пирин Пайн Корс -

немската компания Professional Golf Concept и pha design.
И двете игрища са с площ от над 200 хектара. Освен тях,
проектът Пирин Голф и Кънтри Клуб ще включва и международен петзвезден комплекс с разнообразни атракции
и дейности за активна почивка, включително петзвезден
хотел, СПА център, разположен на площ от 4000 кв.м,
тенис кортове, волейболно игрище, конна база, планинско катерене. Комплексът ще включва и модерна и добре
оборудвана Голф Академия. Инвестициите в проекта са
над 150 млн. лева, а мажоритарен акционер е Балканстрой АД. Проектът получава сертификат за първи клас
инвестиция през 2007 година.
Даунтаун, Лейк, Пирин 1 и Пирин 3
Имотите в Пирин Голф и Кънтри Клуб са разпределени
в няколко отделни квартала, всеки от които предлага
различни условия, отговарящи на специфични предпочитания. В момента се изграждат Даунтаун, Лейк, Пирин 1
и Пирин 3.
Даунтаун включва търговската част на комплекса с
магазини, услуги, банкови офиси и офиси за продажба на
недвижими имоти. В съседство са хотелът и СПА
центърът. Квартал Лейк обхваща някои от най-луксозните имоти, разпределени в 13 прикачени къщи, които гледат към двете езера и разложката долина – Рила и Пирин,
и игрището на Йън Уузнам.
Комплексите Пирин 1 и Пирин 3 разполагат с индивидуални открити басейни. Едно от предимствата на Пирин Голф и Кънтри Клуб е неговото местоположение – само
на 5 километра от популярна ски дестинация като Банско.
Етапи на изпълнение на проекта
В момента проектът се намира в първата си фаза на
реализация, която включва изграждане на игрището на
Йън Уузнам, 5 дупки от Пирин Пайн корс, Даунтаун, Лейк,
Пирин 1 и Пирин 3. Първа фаза се очаква да приключи през
септември 2008 г., като Пирин 1 ще бъде завършен пред
декември 2008 г., уверяват инвеститорите.
Втора фаза, включваща изграждането на хотела и
квартал Пирин 2, стартира през септември 2008 г. и се
планира да приключи през септември 2009 г.
В трета фаза на Пирин Голф и Кънтри Клуб ще бъде
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завършен Пирин Пайн корс и ще бъдат
построени къщи, чието местоположение и вид могат да бъдат индивидуално избрани от клиентите.
Изпълнители на голф игрището
Изпълнител на строителните и
довършителните работи е Балканстрой АД. Компанията работи с консултанти за отделните дейности European Golf Design наблюдава изпълнението на игрището Йън Уузнам.
Professional Golf Concept е немска
компания, наета да ръководи изграждането на двете голф игрища. В изграждането и поддръжката на двете
голф игрища се използва качествено
оборудване от световноизвестни
доставчици в областта на голфа,
поливната инсталация е на RainBird,
машините за поддръжка са Ransomes
Jackobsen, съобщават инвеститорите от Балканстрой.

Pravets Golf & SPA уникален комплекс за региона
на Източна Европа
Pravets Golf & SPA разполага с голф
игрище с 18 дупки, тренировъчно
игрище и тренировъчен грийн. Игрището отговаря на всички стандарти
на PGA (Асоциацията на професионалните голф играчи) и предлага всичко
необходимо за провеждането на международни турнири. Теренът хармонично се слива с околния пейзаж, представлявайки класическо Par 72 с две
начални и крайни дупки с обща дължина от 6510 метра от задните площадки.
Инвеститор и изпълнители на проекта
Инвеститор на проекта е софийската фирма Тера Тур Сeрвиз ЕООД.
Компанията инвестира и управлява
недвижими имоти по Черноморието,
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и луксозни вили.
Тези, които търсят по-различно
място за прекарване на уикендите,
могат да отседнат в петзвездния
хотел Правец. Той ще разполага и с
модерен център за спорт и отдих с
площ над 3000 м2, атрактивен SPA
център, предлагащ широка гама услуги - таласо терапия, фитнес и
спортен салон, парни бани, сауни,
открит и закрит басейн. Близостта
на Pravets Golf & SPA до ловно стопанство Правец създава едно неповторимо съчетание на голф и хънт, което е изключително рядко срещано в
световен мащаб.

Capitol Golf Course нова инвестиция на Ер София
в голф игрище до София
в български ски курорти и в голф
туризма в страната.
Главен изпълнител на Pravets Golf
& SPA е фирма Голф Балкан. Поливната система ще бъде изпълнена от
представителството на Rainbird в
България. В момента целият комплекс
е на етап груб строеж, като предвиденият срок за завършване на всички
части на комплекса – хотелска част,
недвижима собственост, голф игрище и озеленяване е до 01.01.2010 г.
Обхват на комплекса
Комплексът предлага всички удобства на най-добрите голф игрища в
света и е подходящ за различни категории играчи. Базата на клуба обединява изискан ресторант, зала за членовете на клуба, магазин за голф
оборудване и наем на голф колички.
Тези, за които луксът е начин на
живот и необходимост, могат да
придобият собственост. За тях специално се предлагат комфортно обзаведени уютни къщи, апартаменти

Комплексът Capitol Golf Course ще
се изгради в близост до град София.
Теренът е разположен в полите на
Люлин планина в местност, известна със своя свеж и чист въздух и минерални извори.

Проектът включва голф игрище с
18 дупки, Пар 72, тренировъчно голф
игрище и зони, клубна сграда, хотел,
жилищни зони, паркинги.
Водещ архитект на голф игрището е Бетина Шрикел, която е работила дълго време с един от най-известните голф архитекти Роберт
Тренд Джоунс Джуниър. Собственик
на терена е Ер София.
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ЕСД България домакин на презентация
Компанията представи нови модели бар-код скенери за търговски приложения

На 25 юни т.г. ЕСД България бе
домакин на презентация, организирана в столичния парк-хотел Витоша.
В рамките на събитието бяха представени съвременни модели баркод
скенери на водещата в областта
компания Datalogic Scanning, на която ЕСД България е Quality Partner.
Присъстващите интегратори,
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търговци и специалисти от хранително-вкусовата промишленост
имаха възможност да се запознаят
със скенери за общи, търговски и индустриални приложения. Гост лектор
на презентацията бе Анна Брагинская-Вогт, експерт продажби в
Datalogic Scanning, която представи
новите високопроизводителни POSскенери за търговски обекти на
италианския концерн. „Datalogic
Scanning е световен лидер в сферата на високопроизводителните баркод скенери за търговски обекти.
Компанията предлага възможно найпълната гама от скенери за общи
приложения и индустриални ръчни
баркод четци“, заяви г-жа Брагинская-Вогт.
Сред представените продукти бе
линията POS-скенери Magellan,
включваща настолни стационарни
скенери за търговски точки с малки
натоварвания, двуоптични скенери

за вграждане и скенери-везни. „Скенерите за вграждане Magellan, използващи две оптични системи, са високонадеждно и много полезно решение.
Новите модели Magellan 8400 и
Magellan 8300 могат да бъдат оборудвани с патентованата от Datalogic
платформа All-Weighs и с вградена
система за деактивация на EAS
(Checkpoint или Sensormatic). Magellan
8400 е сред най-производителните 5странни POS скенери на пазара днес.
Моделът е с усъвършенствани алгоритми за успешно четене от първия
път. Скенерите са специално проектирани за високи натоварвания в
супер- и хипермаркети, представителни магазини, складове за търговия на едро и други обекти. Значителното намаляване броя на компонентите на скенера повишава надеждността и улеснява сервизирането“,
допълни г-жа Вогт.
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Нуждае ли се вашият дом
от кабели?
Безжичните инсталации са най-новото и комфортно предложение на пазара
Безжични телефони, безжични компютри… Защо не и безжична
електрическа инсталация? Безжичните механизми от гамата
Unica използват радиотехнология (RF) вместо кабел за обмен на
информация, така че да осигурят допълнителни удобства при използването на осветителните системи и щорите у дома.
Когато осигуряваме електроснабдяването на дома си, все по-често се
интересуваме не само от качеството,
цената или комплексността на предлаганите решения. От решаващо значение
за избора ни са безопасността и енергийната ефективност на домашната
електроразпределителна инсталация.
Комфортът отдавна вече не е въпрос на
лукс, а по-скоро необходимост. Пазарът
отговаря на тази необходимост с разнообразие от решения, съчетаващи в
себе си удобство и ефективност.

Какво представлява
безжичната система Unica?
Системата Unica на Schneider Electric
е пример за безжична електрическа
инсталация, изключително удобна за
ползване и лесна за монтаж. Електрическият сигнал в системата се предава на честота, равна на 868 MHz. Самата система включва предаватели, които излъчват сигнали, и приемници, които изпълняват задействаната от вас
функция. Предавателите могат да
бъдат бутони, димери, дистанционни
управления или комбинирани модули, и
могат да управляват един или няколко
приемника. Предавателите се захранват
с батерия и могат да бъдат монтирани
със завинтване или със залепване в избраната от вас точка на управление. Тъй
като разполагат със собствено захранване, те не се нуждаят от връзка с
централното. Приемниците могат да
бъдат комбинирани модули и подвижни
контактни излази. Ако е необходима
едновременна реакция на няколко приемника, механизмът може да я осигури с натискането на един бутон – чрез подходящо програмиране. Допълнителното
удобство се състои в това, че всички
бутони работят на един и същи принцип
„натисни и програмирай“ (т.е. научи
веднъж и повтаряй непрекъснато). За да
ги управлявате, не се нуждаете от софтуер или компютър, нито от каквито

и да било програмни умения. Всичко,
което трябва да направите, е да ги
свържете с радиочестотна връзка.
Безжичните продукти на Unica имат
обхват на действие 300 м на открито
и от 10 до 50 м на закрито. За продуктите, ползващи батерия, свързването
с безжична технология е оптимизирано
за удължаване живота на батерията (от
5 до 7 години, в зависимост от употребата).

Колко вида са безжичните
механизми Unica?
Можете да изберете между два вида
безжични механизми – прости и с няколко режима на действие.
При простите механизми връзката
между предаватели и приемници осигурява извършване на някои прости функции – включване, изключване и димиране. Необходимо е само да заместите
съществуващия ключ до вратата с комбиниран модул и да добавите безжичен
бутон с батерия до леглото.
Механизмът с няколко режима позволява свързването на определен бутон с
предварително зададен режим на осветеност. С помощта на подходящото
програмиране можете да избирате между ярката светлина за професионална
работа, приглушената светлина за семейни вечери и още много други видове
осветеност.
Основни предимства
Управлението на осветлението чрез
безжичен механизъм ще внесе в дома ви
изключително удобство. Вече ще можете да контролирате щорите и осветлението в целия си дом само с едно
докосване – от входната врата можете да включите осветлението в коридора, да вдигнете щорите на приземния
етаж и да включите осветлението във
всекидневната само с едно натискане
на ключа; на излизане също толкова
лесно можете да изключите всички лам-

пи в дома и да спуснете щорите. Колко
кабела биха били нужни, за да постигнете това със стандартното оборудване?
Друго безспорно предимство на безжичните механизми Unica на Schneider
Eelctric е лесната инсталация. Именно тя
ги прави подходящи за бързото обновяване на интериора в жилищни и малки
обществени сгради. Инсталацията на
безжичен механизъм не изисква разрушаване на стените, а усилията за окабеляване са редуцирани до минимум - не се
изисква прекарване на допълнителни
проводници, тъй като стандартното
силово окабеляване е достатъчно. Лесната инсталация, разбира се, означава
и финансово по-изгодно решение.
Безжичните, както и всички други
устройства от гамата Unica, се отличават с модерен дизайн, разнообразни
форми и цветове, така че лесно можете да откриете подходящото допълнение към вашия собствен стил. Съчетанието на високи технологии със съвременен дизайн ще променят вашия дом,
като ви позволят да се чувствате покомфортно от всякога, при това в още
по-приятна среда.

Шнайдер Електрик България:
Център "Обслужване на клиенти"
тел.: 0700 110 20, 02/ 932 93 33,
факс: 02/ 932 93 94
e-mail: csc@schneiderelectric.bg
www.schneider-electric.bg
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Нерегламентираните бизнес
отношения гонят младите хора
Димитриос Алексудис, управител на Калория,
пред сп. Технологичен дом

Уважаеми г-н Алексудис, ръководите
една от успешните фирми в областта
на ОВК в България. Защо избрахте да
правите бизнес у нас?
През 90-те години на вече миналия
век най-големият производител на
горелки в света RIELLO Group, с традиции от 1922 г., реши да навлезе на
българския пазар с официално представителство, даващо гаранционно и
извънгаранционно обслужване с оригинални резервни части. При това, заявявайки намерения за трайно търговско присъствие тук. Най-старият и
най-голям съдружник на RIELLO е
CALORIA S.A. - Гърция, която от 1952
година представлява компанията за
гръцкия пазар с около 40 000 броя продадени горелки на година. От 1994 г.
Калория е представител на двете
фирми в България. Работим усърдно, за
да създадем име на коректен партньор, както при доставката на съоръжения, така и с инженеринговата си
дейност на отоплителни инсталации,
системи със слънчеви колектори, горивно оборудване за индустриални
обекти и др. Благодарение на широката продуктова гама на RIELLO от над
2000 модела горелки с термичен диапазон от 16 kW до 32 MW, фирма Калория може да удовлетвори изискванията на всеки клиент.
Смятате ли, обаче, че в България и
Гърция се работи по различен начин в
сферата на отоплението?
Всеки, който ме познава, знае, че аз
съм човек, търсещ приликите, а не различията. Принципите на добрата
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търговия навсякъде по света са едни
и същи – намиране на взаимноизгодно
дългосрочно сътрудничество. Поставяме акцент върху технологичните
иновации, постигането на отлична
функционалност на продуктите с разумни разходи, сериозно отношение
към изискванията за опазване на околната среда. Настъпи моментът да се
търсят и прилагат всички възможни
варианти за икономия на енергия и за
намаляване на шума и вредните вещества, с грижа за природата и човека.
Според вас ще продължи ли възходящият тренд в строителството от последните години?
Ръстът на строителството рефлектира основно върху продуктите с
нисък термичен диапазон – котли и
горелки за битовия сектор. Но и хаотичното строителство може да
доведе до неконтролируеми процеси.
Страхувам се, че евентуална криза в
строителството ще доведе и до
криза при продажбите на съпътстващи стоки и услуги. Не трябва да следваме испанския пример, а да се строи
с уважение към природата и човека.
Не на последно място, от значение
е развитието на газификацията в
страната, което е свързано с промяна на горивната база и преоборудване на горивната техника. Но и тук има
уникалната особеност – за разлика от
страните в цяла Европа, се вижда силната амбиция на газоснабдителните
дружества да налагат избора на газови съоръжения. Това е все едно
„Енергоснабдяване“ да налага избора
на електроуреди на потребителите.
Тази практика пречи на процеса на
развитие на газификацията.
Калория е сред фирмите, инвестиращи
в модернизирането на лаборатории в
техническите ВУЗ-ове в България.
Какво е една съвременна технология без висококвалифицирани специалисти, които да я познават и прилагат? Оборудването на лаборатории
дава възможност бъдещите инженери и техници да се квалифицират, да
придобият практически умения за най-

съвременните технологични решения
в сферата на горивната и отоплителна техника.
Компанията разполага с най-големия изследователски център и изпитателна лаборатория. Висококвалифицираният екип от инженери разработва иновационни конструктивни
решения, започвайки от начертаването на всеки тип компонент със специално внимание върху горивната
глава, изследване на технологията на
горене, динамиката на флуидите,
електронните системи и контрол.
Плод на този изследователски център
е уникалната разработка на RIELLO
– premix technology - последна дума в
развитието на горивната техника.
Читателите на списанието вероятно знаят, че Калория оборудва лаборатории по газоснабдяване и горивна техника в ТУ-София и Русенски
университет, както и в ПГХТТ - гр.
Пловдив.
В каква посока възнамерявате да развивате дейността си?
През годините, в които навлязохме в България, не сме спрели да оптимизираме най-успешната формула
за развитието ни. Стремим се да
разширяваме продуктовата ни гама,
предлагайки най-новите разработки
горелки и котли на RIELLO. Също
така, поддържаме оригинални резервни части на склад за всички предлагани стоки. Ще продължим да разширяваме изградената партньорска
мрежа от представители в цялата
страна – това са инженерингови
фирми от областта на енергетиката и топлотехниката.
Ежегодно провеждаме и курсове за
обучение на специалистите от инженеринговия ни екип в Италия и Гърция.
В заводски условия партньорите ни
имат възможност да се запознаят с
най-новите продукти на RIELLO и да
проследят цикъла на създаването им.
Те се обучават в лабораториите на
RIELLO на експерименталните стендове при симулацията на различни
реални условия на експлоатация.
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Вентилационни системи за
подземни паркинги и гаражи
Важно и задължително условие за безопасната им и сигурна
експлоатация
Стотиците хиляди автомобили, пъплещи из задръстванията в столицата и големите градове
на страната, не само губят времето и късат
нервите на участниците в движението, но принуждават водачите да проявяват чудеса от
храброст в намирането на място за паркиране.
Сериозността на проблема вероятно провокира общинските власти да обявяват намерения
за изграждането на подземни паркинги. Те са незаменима част от „пейзажа“ и на строящите се
бизнес сгради, както и на търговско-развлекателните комплекси.
Много са предимствата на разположените под земята паркинги и гаражи, на фона на един сериозен недостатък – трудният достъп на пресен
въздух до тях.

Проблемът с прахта, влагата
и отровните газове
Доброто изолиране на сградите
значително повишава енергийната
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им ефективност и естествено почти напълно ограничава произволното проникване на външен въздух в
тях. По този начин, естествената
вентилация е силно ограничена, което налага изграждането на вентилационна система. Ако в сградата не
се предвиди принудителна вентилация, значително биха могли да се
влошат параметрите на въздушна-

та среда. И ако за надземните помещения отсъствието на вентилация до известна степен би могло да
се компенсира, то при подземните
паркинги и гаражи липсата на вентилация е сериозен проблем. При тях
единствената възможност за постъпване на пресен въздух е през
входната врата, което в повечето
случаи е крайно недостатъчно. Върху
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качеството на въздушната среда
допълнително неблагоприятно влияние оказва и работата на автомобилите, която е свързана с отделяне на вредни газове и пари. Съчетанието на вредни вещества и недостатъчно пресен въздух, обикновено води до натрупване на сериозни
количества прах, влага и отровни
замърсители. А подобни условия са
неблагоприятни не само за хората,
но и за паркираните в гаража автомобили.
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Помещения без задължителна
принудителна вентилация
Всеки специалист в областта
знае, че осигуряването на добра вентилация е препоръчително за всеки
гараж или паркинг, независимо от
местоположението му или броя на
автомобилите, за които е предназначен. Чрез вентилационната система се осигурява поддържане на
подходящ както за хората, така и
за автомобилите микроклимат в помещенията. Отделяните от авто-

мобилите вредни газове се изхвърлят навън, а нивата на въглеродните оксиди се поддържат в
пределно допустимите граници.
Осигурява се добра пожарна безопасност, като се възпрепятства
образуването на взривоопасни концентрации на лесно възпламеняващи се газове.
В случаите, когато гаражът е
предвиден за малък брой автомобили, разположен е над земята и съществуват условия за организиране на
естествена вентилация, то не е необходимо изграждането на допълнителна принудителна вентилационна
система. При повечето малки надземни гаражи, за осигуряване на добра вентилация е достатъчно във
външните врати да се оставят
отвори с площ 150 m2 за всеки автомобил. Допуска се, също така, и
за неотоплявани надземни многоместни гаражи да не се предвижда
принудителна вентилация. Възможно е те да се проветряват естествено по напречна схема. За тази
цел на противоположните стени се
остават равномерно разположени
отвори в два реда - над пода и под
тавана. Условието за нормалното
протичане на естествената вентилация е сумата от отворите на
всеки ред да бъде над 0,005 Апд (където Апд е площта на пода).
Изграждането на вентилационна
система за многоместни гаражи,
чието ниво е под кота терен с повече от 1 m, е задължително поради
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Естествена вентилация
В случаите, в които е възможно да се разчита на естествена вентилация, е достатъчно отстрани до вратата да се поставят нагнетателни вентилационни решетки (обикновено жалузийни), през които свободно да влиза пресен въздух. За изхвърляне
на замърсения въздух е възможно използването на дефлектор. Той обикновено се монтира върху покрива на изхода на смукателния въздуховод. Недостатък на този начин на
отвеждане на замърсения въздух е зависимостта му от атмосферните условия.
ограничените възможности за осигуряване на добра естествена вентилация. Принудителна вентилация
е необходима и за гаражи, в които
няма условия за организиране на естествена вентилация, както и за
такива, предназначени за автомобили, превозващи горивни, взривоопасни, отровни и други вредни вещества.

Характеристики
на принудителната
вентилация
За да поддържа необходимата чистота на въздуха в подземните паркинги и гаражите, системата подава пресен въздух с подходящ дебит,
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температура и чистота. Замърсеният въздух се отвежда и се изхвърля
извън сградата. Подаването на пресен въздух се осъществява чрез нагнетателна, а за отвеждането на
замърсения се използва смукателна
вентилационна инсталация.
Нагнетателната инсталация в
гаража обикновено обхваща няколко основни елемента – филтър, вентилатор, отоплителна секция, вентилационни решетки. Нагнетателните вентилационни системи в големите подземни паркинги представляват сложни системи, обединяващи голям брой от описаните
елементи. В процеса на изграждане
на вентилацията е възможно изпол-

зването и на вентилационен блок,
обединяващ филтър, вентилатор и
отоплителна секция. Предимство на
вентилационния блок е добрата
шумоизолация, а основен недостатък - по-високата цена. Подаваният външен въздух се засмуква
отвън през решетки. Преди де се
подаде към гаража, въздухът се подлага на предварителна обработка,
която най-често включва филтриране и загряване (ако е необходимо).
За филтриране на външния въздух се
използват предимно касетъчни филтри, които уловят праховите частици. Подгряването на въздуха се
реализира посредством електрически нагреватели, както и водни топлообменници. През студените месеци, когато гаражът се отоплява (опционално), нагнетателната вентилационна инсталация би могла да
работи и като система за топловъздушно отопление. Подаването на
въздух би могло да се осъществява
и през разпределителни решетки,
поставени в пода. Подходящо е и
използването на вертикални въздухоразпределителни колони.
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Комбинирана вентилация
Комбинираната вентилация обединява принудителна смукателна и естествена нагнетателна вентилация. Разликата с естествената е в използването на смукателен
вентилатор. Нагнетателните решетки се разполагат както при естествената вентилация, отстрани на вратата. За изхвърляне на замърсения въздух се използва смукателен вентилатор. Подходящи са както осови, така и покривни вентилатори. Недостатък на комбинираната система е необходимостта от непрекъсната работа на
вентилатора. Сред предимствата й са сравнително ниската цена, както и по-добрата
ефективност в сравнение с естествената.
Тъй като в повечето приложения
отопление на гаража не се предвижда, чрез нагнетателната инсталация се предотвратява възможността де се образуват застойни зони.
Изграждането на нагнетателна инсталация е задължително за подземни гаражи с плътно затварящи се
врати, в които естественото постъпване на пресен въздух е затруднено.

Смукателната вентилация задължителна
За разлика от нагнетателната
инсталация, която в някои приложе-
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ния отсъства, смукателната вентилация е задължителна. Препоръчително е въздухът да се изсмуква на 50%
от горната зона и 50% от долната
зона на гаража. Смукателните отвори се разполагат на разстояние 30 см
от пода.
Броят на смукателните вентилатори се определя в зависимост от
вместимостта на помещението.
При по-голям брой на паркираните автомобили се препоръчва използването на вентилатори с двускоростни
електродвигатели. За подземни паркинги, предназначени за повече от
100 леки автомобила или 50 товар-

ни, се приема за рационално предвиждането на два смукателни вентилатора с еднакви характеристики.
Необходимо условие е сумарният им
дебит да съответства на изчисления необходим поток на въздуха за
отвеждане на изгорелите газове.
Могат да се използват както осови,
така и канални вентилатори.

Енергийна ефективност
с рекуперация на топлина
В приложения, при които гаражът
е отопляем, освен вентилационна
система, се препоръчва използването на рекуперативен вентилационен блок. В корпуса му обикновено са
вградени пластинчат топлообменник, смукателен и нагнетателен
вентилатор, електрически нагревател за външен въздух и филтър. Рекуперацията на топлина се осъществява чрез пластинчатия топлообменник, през който едновременно
преминават изхвърляният и нагнетяваният в помещението въздух.
При преминаването си през топлообменника, изхвърляният въздух
отдава топлината си на постъпва-
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щия пресен въздух. По този начин се намалява температурата, до която се загрява външният въздух чрез
електрическия нагревател.
Известно е, че посредством рекуперацията на топлина се постига значително намаляване на енергийните
разходи. Недостатък на тази система е опасността от
замръзване на топлообменника, както и необходимостта от изграждане на два независими въздуховода – нагнетателен и смукателен.

Организация
на въздухообмена
По правило организацията на въздухообмена в гаражите се осъществява по схемата долу-горе. На практика това означава, че пресният въздух се подава в
долната част на помещението, а замърсеният се изсмуква от горната. Изхвърлянето на отведения въздух се
извършва над покрива на сградата, ако паркингът се
намира в жилищни или обществени сгради. По отношение на подземни гаражи, над които се намират незастроени площадки, изхвърлящите въздухопроводи се проектират с височина, не по-малка от 3 m над терена,.
Разполагат се на разстояние, не по-малко от 15 m до
жилищни и обществени сгради, детски и спортни площадки и места, предназначени за почивка.
Препоръчва се, също така, в големи затворени паркинги,
да се използва газанализаторна система, по сигнал на
която автоматично да се включват, изключват или превключват вентилационните системи. По този начин се
намаляват разходите за електроенергия.

Пресмятане на дебита
на въздуха
При предварително пресмятане на принудителната
вентилационна система, за определяне на дебита се
използва следната зависимост:
Vвз ≈ Aпд . g, m3/h,
където Aпд е площта на пода на гаража [m2], g е специфичният дебит за единица повърхност от пода на гаража.
Следва да се има предвид, че g = 5 m3/(hm2) за гаражи
към жилища и g = 10 m3/(hm2) за гаражи към обществени
сгради.
Действителният необходим дебит на въздуха за вентилация се определя с оглед поддържане на пределно
допустимата концентрация на въглероден окис.

Местна вентилация
Ако в гаражите се предвижда извършването на текущ
ремонт на автомобилите, е добре в определените зони
да се предвиди местна смукателна вентилация. В подобни приложения събирателният въздухопровод се монтира
под пода или под тавана.
Оразмеряването на въздухопроводната инсталация се
осъществява с дебит 400 m3/h от всеки щуцер.

Очакваме мненията и коментарите ви относно
нормативните изисквания и съвременните технически
решения за вентилиране на подземни паркинги и гаражи.
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Нискотемпературни котли
на газ и течно гориво
Все по-широко използвано техническо решения във време на
скъпи енергийни източници
Ключовите думи, обясняващи все по-широкото използване на нискотемпературните котли, въпреки по-високата им първоначална инвестиция, са висока ефективност, по-малък разход на гориво, експлоатационна надеждност. Както всяко техническо решение, обаче, нискотемпературните котли не са универсално
решение. Използването им следва да се съобрази с комплекс от
фактори. В противен случай, техническите им характеристики, зададени от производителя, биха били далеч от реалните. В
статията бихте могли да прочетете на характерни специфики
на нискотемпературните котли и наложили се конструкции.
КПД достига 95%
Именно намаленият разход на електроенергия, поради отпадането на
необходимостта от смесителна помпа, високата експлоатационна надеждност и високият КПД са сред основните предимства на нискотемпературните котли, превърнали ги в сериозна алтернатива на традиционно
използваните конструкции. При нискотемпературни котли с по-големи
мощности, оборудвани с двустепенни или модулни горелки, ефективността на съоръженията достига внушителните 95%, което обяснява
широкото им използване. Друго предимство на тези котли е предотвратената кондензация на водните пари,
съдържащи се в димните газове върху
топлообменните повърхности. Нискотемпературните котли са предпочитано решение и поради по-малката
консумация на гориво в сравнение с
обикновените модели.
Препоръчително е преди да се вземе окончателно решение за инвестиция в определен модел нискотемпературен котел, да се провери доколко
като конструкция и експлоатационно поведение съоръжението действително принадлежи към категорията
на нискотемпературните. В противен случай, при опити за поддържане
на нискотемпературен режим на работа от обикновен стоманен котел,
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животът на съоръжението се съкращава значително. Доказателства за
принадлежност на един котел към
нискотемпературните модели са специфичното му конструктивно изпълнение, материалите, от които са
изработени основните елементи на
котела, системата за автоматично
регулиране и наличието на тестови
изпитания от страна на производителя за отсъствието на кондензация
на водните пари в димните газове.
Наред с предимствата, характерни за нискотемпературните котли,
използването им налага и съобразяването с редица специфики. На първо
място, нискотемпературните котли
могат да обслужват инсталации с

максимална температура на
водата до 75 градуса Целзий
Необходимо е, също така, коминът
да бъде устойчив на влага.
В конструктивно отношение нискотемпературните модели се различават от обикновените котли, работещи с течно гориво и газ. Както е
известно, се наричат нискотемпературни, защото температурата на
топлоносителя на изхода на котела
е в диапазона от 40 до 75 градуса
Целзий.
Конструктивните специфики на
нискотемпературните котли обуславят по-ниската температура на изхо-

дящите димни газове и следователно
по-малките топлинни загуби, характерни за тях. Съвременните модели
нискотемпературни котли предлагат
възможността температурата на
подгряваната вода да се регулира
плавно, в зависимост от режима на работа на отоплителната инсталация.
Нискотемпературните котли се
отличават и с намалени загуби от
конвекция и излъчване, особено при помаломощните модели. Предотвратяването на кондензацията на водните
пари, съдържащи се в димните газове, ограничава корозионните процеси и води до удължаване на експлоатационния срок на съоръженията.

Използвани конструкции
Сред наложилите се в практиката
конструктивни решения на нискотемпературни котли са моделите с
т.нар. суха горивна камера. При тази
конструкция стените на горивната
камера (пламъчната тръба) нямат
пряк контакт със загряваната вода.
След излизането си извън горивната
камера, димните газове обтичат
силно оребрената и коаксиално разположена стена на пространството,
в което се намира подгряваният
топлоносител. Ребрата се изработват от чугун или стомана. Температурата им се поддържа висока. За да
работи котелът в нискотемпературен режим, следва да е доказано отсъствието на кондензация на водните пари в димните газове.
Друго конструктивно решение, характерно за нискотемпературните
котли, са т.нар. двучерупкови повърхности. При тези котли димните газове преминават през димогарни тръби,
които са решени конструктивно като
двучерупкови конвективни топлообменни повърхности. Двете черупки се
изработват от стомана или чугун и
са коаксиално разположени една спрямо друга с междинни дистанционни
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ребра. Температурата на вътрешната тръба винаги е по-висока с 15 до
20 градуса в сравнение с температурата на топлоносителя. Когато котелът работи в нискотемпературен
режим, т.е. температурата на топлоносителя не е висока, повърхностната температура на топлообменните повърхности е по-висока от тази
на топлоносителя.
Съвременно технологично решение, използвано при нискотемпературните котли, включва интегриране в конструкцията на съоръжението на система за повишаване температурата на връщащата се вода.
На практика, повишаването на температурата на връщащата се вода
се осъществява чрез непрекъснато
смесване на загрятата и постъпващата охладена вода или чрез различни като конструктивно решение схеми за топлопредаване. За бързо повишаване на температурата на връщащата се вода се разчита на гравитационното налягане. В нискотемпературните котли с подобна конструкция са формирани два взаимно свързани циркулационни кръга.
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Освен изброените конструкции
нискотемпературни котли, са разработени и успешно въведени в практиката и други решения, като например
двуконтурна схема на топлоносителя.

Кондензационните котли
Както е известно, постигането на
ефективност, по-висока от характерната за нискотемпературните котли, е възможно при използването на
т.нар. кондензационни котли. Характерно за тях е оползотворяването на
топлинната енергия, която се
съдържа в димните газове. Чрез използването на специална конструкция
се постига кондензация на водните
пари, съдържащи се в димните газове, при което наред с понижаването
на температурата им се отделя
допълнително количество топлинна
енергия.

За загубите на топлина
Загубите на топлина са резултат
от непълно горене, излъчване и конвекция в околната среда и изхвърлянето на горещите димни газове в

атмосферата. Известно е, че коефициентът на полезно действие на един
котел е правопропорционален на
топлинната мощност на котела в kW
и обратно пропорционален на количеството изгоряло гориво в kg/s или m3/
s, както и на долната топлина на
изгаряне на горивото в kJ/kg (kJ/m3).
От своя страна, загубите от димни газове са функция на температурата на димните газове (в градуса
Целзий), температурата на въздуха,
постъпващ в котела (в градуса Целзий), обемното съдържание на кислород в димните газове (в проценти) и
обемното съдържани на въглероден
диоксид (в проценти). Загубите от
димни газове в един котел се определят в относителни единици. Загубите от непълно горене се дължат на
наличието на въглероден оксид в
димните газове. Загубите от конвекция и излъчване са познати и като
остатъчни газове. Определят се
като изравнителен член на топлинния баланс. При съвременните конструкции нискотемпературни и кондензационни котли са пренебрежимо
малки.
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Геотермално отопление
Рационален и екологичен технически подход за отопление и
горещо водоснабдяване
Геотермална е топлинната енергия, съдържаща се в земното
ядро, която се излъчва постоянно към повърхността на Земята.
Източник на тази енергия е магмата. Като резултат от различни процеси, част от магмата се придвижва към повърхността.
Достигайки я, магмата изригва, образувайки вулкан. По-голямата част от нея, обаче, остава под повърхността, създавайки
обширни подземни райони с горещи скали. Просмукваната през
процепи и пукнатини вода в земната кора влиза в контакт с
разтопените скали, нагрявайки се до високи температури. Част
от тази вода циркулира и достига обратно до земната
повърхност, във вид на горещи извори и гейзери. Друга част от
водите остава затворена под повърхността.
Именно, естественото събиране
на гореща вода под земната
повърхност се нарича геотермален
резервоар. Известно е, че те представляват екологично чист, постоянен и на практика неизчерпаем източник на енергия.
България е сред държавите, които
са изключително богати на геотермални води. На територията ни до
момента са проучени около 840 находища с температура на водата до
приблизително 103 оС. Освен за балнеология, геотермалните води могат
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успешно да се използват за отопление и горещо водоснабдяване, а дори
и за производство на електроенергия.

За технологични цели - води с
температура 40 до 100 оС
Като геотермална се приема подземна вода с температура, по-висока от 20 оС. Най-често срещаните
геотермални води са с температура
в диапазона от 40 до 100 оС. Направени проучвания показват, че найвисоката температура, която би
могла да достигне геотермална вода,

намираща се в близост до земната
повърхност, е 300 оС.
Приложната област на геотермалните води зависи от температурата, която достига водата в геотермалния резервоар. Водите, чиято
температура е в диапазона от 20 до
40 оС, се използват предимно за лечебни цели. Тези с температура от
40 до 60 оС са подходящи за стопански цели, като отглеждане на растения в оранжерии, например. За технологични цели и за отопление най-подходящо е да се използва геотермална
вода с температура от 40 до 100 оС.
Температурата не е единственият критерий, определящ приложимостта на геотермалния източник като
енергоносител в отоплителни системи. Преди да се пристъпи към разработването му, е необходимо да се
вземат предвид и фактори като дебит, очаквана продължителност на
експлоатация, физико-химичен
състав, близост до населено място,
налична инфраструктура и други.

Приложимост според
температурата на източника
Съобразно температурния си потенциал, геотермалните източници

> åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò
се разделят на три основни групи –
ниско-, средно- и високотемпературни. Нискотемпературни са тези източници, при които температурата
на водата е до 25 °С. Като среднотемпературни се определят източниците с температура на водата до
60 °С. Съответно, високотемпературни са източниците с температура на водата по-висока от 80 °С.
Описаната класификация е базирана на приложимостта на геотермалните води в отоплителната
техника. Нискотемпературните
геотермални източници, например,
са подходящи за отоплителни системи, включващи термопомпени агрегати. Среднотемпературните
геотермални източници е възможно да се използват в директни отоплителни системи, без да се налага приложението на междинен топлообменник. За да се оползотворява енергийно водата от високотемпературен източник, е необходимо
изграждането на индиректна отоплителна система с междинен топлообменник.
Описаните отоплителни системи
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са подходящи за жилищни сгради,
промишлени цехове, оранжерии, сушилни инсталации, за подготовка на
топла вода за битови нужди, за подгряване на водата в басейни и др.
Сред най-честите им приложения е
отопляване на отделни сгради или
цели жилищни райони.

Последователното използване
на водата е рационално
За отопление и битова гореща
вода (БГВ) в сгради с различно предназначение - жилищно, административно и т.н., е необходимо температурата на топлоносителя да не е пониска от 50 - 60 оС. По тази причина
типично приложение на геотермалните системи е именно отоплението на сгради с термална вода, чиято температура е около или над 60
оС, изпомпвана от резервоари с различна дълбочина. Посредством преобразувател, топлината на геотермалната вода обикновено се предава на водата в градската отоплителна мрежа, като двата потока не
се смесват. Геотермалната вода и
водата от отоплителната мрежа се

движат по близко разположени, но
отделни водопроводи. След нагряването й, водата от отоплителната
мрежа се подава към жилищните
отоплителни системи, а термалната вода се влива обратно в резервоара, за да се нагрее и използва
повторно.
Счита се, че сред най-рационалните начини за оползотворяване на
геотермалната вода е нейното последователно използване, а именно
първоначално термалната вода се
използва за отопление, а след това и
за горещо водоснабдяване. Приложението на тази схема, обаче, е свързано със следния сериозен проблем.
Обикновено, потреблението на топла вода през цялата година е относително постоянно, докато отоплението е сезонно. То се влияе от климатичните условия на района, температурата на външния въздух и други параметри. В практиката се прилагат различни схеми за използване
на термалните води за отопление и
БГВ. Обект на разглеждане в статията са едни от най-често прилаганите.
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Фиг. 1.
1 - Геотермален източник. 2 - Топлообменник отоплителна
инсталация. 3 - Отоплителна инсталация. 4 - Топлообменник
битово горещо водоснабдяване I степен. 5 - Топлообменник битово горещо водоснабдяване II степен

Фиг. 3.
1 - Геотермален източник. 2 - Изпарител. 3 - Регулиращ вентил. 4 - Кондензатор. 5 - Компресор.

Фиг. 2.
1 - Геотермален източник. 2 - Котел. 3 - Отоплителна инсталация. 4 - Акумулатор.

Отопление и БГВ от високотемпературен източник
Геотермалната вода с температура по-висока от 80
е много подходяща като топлоносител в отоплителните инсталации, но тази вода обикновено е много силно

оС
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минерализирана. По тази причина се налага използването на междинен топлообменник. Както се вижда от фиг.
1, изпомпваната от геотермалния източник вода се разделя на два отделни потока. Единият преминава през топлообменника за отопление, след което постъпва в топлообменника 1-степен, където се подгрява водата за
горещо водоснабдяване. Другият поток постъпва директно в топлообменника 2-степен.
За де се избегне замърсяването на тръбопровода, се
препоръчва геотермалната вода да се използва с междинен топлообменник. В този случай, високоминерализираната вода от източника първоначално се подава в резервоар със серпентина. През нея преминава обикновена вода,
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която отнема топлина от термалната вода в резервоара и вече подгрята се подава към потребителя. Минералните соли, съдържащи се в геотермалната вода, се отлагат в резервоара или върху серпентината. Недостатък на тази схема е намаляване на работния потенциал на геотермалната вода.

Специфики на
нискотемпературни източници
Преди да се използва геотермална
вода с температура, по-ниска от 80
оС, е необходимо да се повиши енергийният й потенциал. За целта се
използват различни схеми. Една от
най-наложилите се в практиката е
едновременно използване на термалната вода за отопление и горещо
водоснабдяване. Обикновено в системата се предвижда и допълнителен
източник на топлина за дозагряване
на водата при необходимост.
Подходящо е също така приложението на геотермални термопомпи,
както и на системи, обединяващи
термопомпа и допълнителен енергиен източник.
При едновременно отопление и БГВ
с допълнително загряване част от
изпомпваната от източника вода
постъпва директно към системата
за горещо водоснабдяване, а другата
част се подава в котел. Именно тази
вода се загрява и при достигане на
необходимата температура се подава към отоплителната система.
Принципна схема на описаната система е показана на фигура 2.

Геотермална термопомпена
инсталация
Принципна схема на система за
утилизация на топлина от нискотемпературния източник с помощта на
компресорна геотермална термопомпа е показана на фигура 3. Горещата
вода от източника се подава към
изпарителя на термопомпата. Там тя
отдава топлината си, вследствие на
което работното вещество се изпарява. Образувалите се пари се засмукват от компресора. В него парите на
работното вещество се сгъстяват
и повишават температурата и налягането си, след което се подават към
кондензатора, където кондензират,
отдавайки топлината си на кондензация на водата, циркулираща в ото7*2008 ÑÒÐ. 47
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горещо водоснабдяване, тя се дозагрява в котела.

Подходяща е за
нискотемпературни системи

Фиг. 4.
1 - Геотермален източник. 2 - Система за пречистване на водата. 3 - Помпена станция. 4 - Вентил. 5 - Котел. 6 - Отоплителна инсталация. 7 - Смесител към отоплителната инсталация. 8 - Кондензатор. 9 - Изпарител. 10 - Смесител към инсталацията
за битово горещо водоснабдяване. 11 - Акумулатор.

плителната система.
Характерно за термопомпените
системи е, че повишават ефективността си през по-топлите месеци в
годината, работейки в режим на охлаждане.

Използването на термопомпа
и котел
За да се повиши ефективността на
термопомпената система, както и за
да се използва напълно потенциалът
на геотермалната вода, е възможно
използването на по-сложна схема. Тя
съчетава система за топлоснабдяване с трансформация на топлина от
връщащата се вода с допълнително
подгряване и качествено регулиране.
При схемата (фиг. 4), преди да
постъпи в отоплителната система,
водата от геотермалния източник се
пречиства, след което чрез помпа се
подава към инсталацията. След помпата водата се разделя в два отделни потока. Единият поток - Q 1, с
температура t1, се подава директно
към инсталацията за горещо водоснабдяване. Вторият поток - Q2, по-
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стъпва в котел, където допълнително се загрява до температура tк. След
котела, потокът вода Q2 с температура tк постъпва в смесител, където
към него се добавя предварително
загрятата до температура tс, отвеждана от отоплителната инсталация
вода. Подготвената в смесителя вода
се подава към отоплителната инсталация. На изхода й водният поток се
разделя на три. Единият от потоците, както стана ясно, постъпва в
кондензатора на термопомпата, загрява се до температура tс и се подава към смесителя. Вторият поток се
подава в изпарителя на термопомпата, където отдава топлината си и
се отвежда извън системата. Третият поток постъпва в смесителя на инсталацията за горещо водоснабдяване, където се смесва с потока геотермална вода Q1. След смесителя
водата постъпва в акумулатор и
оттам се подава към системата за
горещо водоснабдяване. В случай че
температурата на геотермалната
вода не е достатъчно висока, преди
да се подаде към инсталацията за

С цел повишаване на отоплителния коефициент и осигуряване на подобро регулиране, термопомпената
система се включва към системата
за топлоснабдяване по последователно–противотокова схема. По този
начин загряването на водата в кондензатора и охлаждането на отвежданата вода в изпарителя се осъществява на няколко степени.
При изменение на температурата
на външния въздух, регулирането се
осъществява чрез котела. Следователно, топлопроизводителността на
термопомпата и изпомпваната вода
от геотермалния източник остават
непроменени. Когато котелът не е
необходим, качественото регулиране
се осъществява чрез термопомпата.
Това осигурява равномерен годишен
график на потребената от геотермалния източник вода.
Частта на използваната топлинна енергия от геотермалната вода
при описаната схема ще бъде толкова по-голяма, колкото по-ниска е разчетната температура в отоплителната система. Поради това е целесъобразно де се използва нискотемпературна отоплителна инсталация,
например конвекторно отопление, при
което температурата на топлоносителя е в диапазона 40 - 45 оС.

Недостатъци на геотермалните
технологии
Основен недостатък на тази екологично чиста технология е честото
отлагане на соли в тръбите и топлообменниците, поради по-високите
концентрации на минерали и химикали в геотермалните води.
Понякога, в геотермалните резервоари присъства сероводород (Н2S),
който в много високи концентрации
би могъл да бъде токсичен. В случай
че наличието му е установено, се
отстранява от водата в геотермалните резервоари с помощта на съответно оборудване.
Геотермалните резервоари съдържат и малко количество въглероден
диоксид (СО2), който се освобождава, когато горещата вода се
превърне в пара.
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Платформи за електрическо
проектиране
Софтуерни пакети за проектиране на електроинсталации в
сгради, предлагани у нас
Уважаеми колеги, в настоящия брой на сп. Технологичен дом ви
представяме предлагани на българския пазар софтуерни платформи за проектиране на електроинсталации в сгради. Активното
строителство на офисни, административни и битови сгради през
последните няколко години доведе до повишен интерес към софтуерни продукти за проектиране на електрическите им инсталации.
Разбира се, част от платформите, които се предлагат у нас, не
са специализирани, а предоставят възможности за проектиране
на всички сгради инсталации. Други, напротив, са разработени
единствено с цел подпомагане работата на ел. проектантите.
Редакцията се обърна към водещите доставчици на подобни софтуерни платформи за по-подробна информация относно най-новите им продукти, поддържаната от тях функционалност и базовите им системни
изисквания. Освен продуктите, представени в статията, на българския
пазар се предлагат и други, с възможностите на които ще ви запознаем в
други броеве на списанието.

AutoCAD Revit MEP Suite 2009
Софтуерът AutoCAD Revit MEP Suite
2009 е интуитивен инструмент за
проектиране на електрически, ОВК и
ВиК системи, който осигурява по-добра координация и бърз процес на проектиране в строително-информационния модел. Оптимизацията на проек-

тирането на инженерни инсталации се
извършва чрез автоматично оразмеряване и конструиране с помощта на
данни от единен строително-информационен модел (Building Information Model
- BIM). По този начин се създават побързо проектни данни и се постига понадеждна комуникация с клиента. Чрез
използването на единни, съвместими
модели, създадени в Revit Architecture
или Revit Structure, е възможно да се
сведат до минимум отнемащите много време грешки между електро-, ОВК
и ВиК инженерите, конструкторите и
архитектите.
С Revit MEP 2009 се създават реалистични презентации на електро, ОВК и ВиК системи за по-добро представяне на проектите. С помощта на
Revit MEP 2009 се визуализира за-

мисълът на проекта посредством
цветни планове, които улесняват проверката от страна на клиента. Всички прегледи и поправки в цветните
планове се актуализират автоматично в целия модел. Не съществуват ограничения по отношение на броя схеми и поддържането им съгласувани по
време на целия проект.
Поддържани от продукта функции
Използването на схеми за осветление и електрическото захранване
позволява да се проследят натоварванията, за да се контролират
свързаните устройства и за да се
проверяват дължините на веригите.
Дефинират се видът на проводниците, обхватите на напрежение, системите за разпределение и коефициентите за натоварване, за да се предотврати претоварването на системата. Изчисляват се точно проектните натоварвания върху захранващите кабели и панели, с което се
постига бързо и ефективно оразмеряване на оборудването.
Автоматичното окабеляване на
осветителните приспособления и
щепселните кутии е направено с оглед включването им обратно в таблото, зададено за тези устройства.
Автоматизираните инструменти за
окабеляване предоставят различни
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варианти на трасета, от които се
прави избор на подходящия маршрут за
анотиране. Анотирането на строителната документация е не само лесно, но и повишава прецизността.
Продуктът поддържа метода на
зоналната кухина, с който автоматично се изчисляват нивата на осветеност в помещенията. Задават се
стойностите на отражение на
повърхнините в помещението. Стандартните за индустрията файлове се
съпоставят с данни IE и се определя
височината на работната равнина, за
да може средната стойност на осветеност да се изчисли автоматично.
Пакетът AutoCAD Revit MEP Suite
2009 идентифицира падовете на напрежение и прилага коефициента на
понижаване на мощността в процеса на проектиране. По този начин се
оптимизират проектантските данни
с помощта на изключително важна
инженерна информация. Оценяването
на най-добрата електрическа система за проекта е едно от основните
предимства при използването на
софтуера Revit MEP.
Друга функция, поддържана от
пакета, е т.нар. двупосочна асоциативност. Запазването на информацията в единна база данни помага винаги целият модел да се поддържа актуализиран. Параметричната технология автоматично управлява всички
промени и помага проектът да е актуализиран и точен. Ключово предимство на Revit MEP е способността му
да променя таблиците и автоматично да актуализира модела.
Възползването от богатия на информация Revit MEP продукт подпомага потребителя при вземането на
решения чрез използването на вградени инструменти за анализ на представянето на сградата. Revit MEP
поддържа езика на природосъобразно
строителство (gbXML), който
съдържа информация за пространствата и зоните, както и данни за
осветлението.
Пакетът Revit MEP Suite 2009, също
така, поддържа параметрични компоненти, предлагащи отворени графични системи. Използването им оптимизира и най-сложните сглобки за
електро-, ОВК и ВиК системи, без необходимост от програмен език или кодиране.
Поддръжката на файловите форма-
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ти DWG™, DWF™, DXF™ и DGN помага за осигуряване на напълно съвместим обмен на данни. Способността
да импортира, експортира и свързва
данни с водещия в индустрията формат DWG прави Revit MEP едно от найдобрите решения за координация и
сътрудничество.
Системни изисквания за пакета
Базово изискване е осигуряването
на Intel Pentium IV 1.4 GHz или еквивалентен AMD Athlon процесор. Системата следва да поддържа операционна система - Windows Vista 32-bit
(Business, Enterprise, Ultimate, Home
Premium), Windows Vista 64-bit
(Business, Enterprise, Ultimate, Home
Premium), Windows XP Home SP2,
Windows XP Professional x64, SP2.
Други системни изисквания са 3 GB
RAM, 5.9 GB дисково пространство за
32-bit, 6.3 GB дисково пространство
за 64-bit , разделителна способност
на дисплея 1280 x 1024 True Color, 256
MB Video Adapter Card, Microsoft-Mouse,
Microsoft Internet Explorer 6.0, SP1 или
по-нова версия и др.
инж. Георги Харизанов, управител
на BMG, официален дистрибутор
на Autodesk за България

AutoCAD MEP 2009
и Revit MEP 2009
Предлагаме пакет от два програмни продукта - AutoCAD MEP 2009 и
Revit MEP 2009 – лиценз едно работно място. По този начин потребителите имат на разположение мощността на технологията BIM (Строителен информационен модел) и сигурността на AutoCAD MEP/Auto CAD с
множество допълнителни функции по
изграждането на всички вътрешни
инсталации в сградите.
Autodesk Revit MEP е третият от
фамилията Revit продукти след Revit
Architecture – продукт за архитектурно проектиране, и Revit Structure –
продукт за проектиране на конструкцията на сградата. С тях и продукта
Revit MEP за проектиране на всички
инсталации, процесът на проектиране и управление на сградата е завършен. Важно е да се отбележи, че и
трите продукта работят с един и същ
файлов формат, т.е. след като архитектите завършат своята част от

проекта, изпращат модела на сградата на конструкторите и те, от своя
страна, след това подават същия
модел на инженерите, проектиращи
различните вътрешни инсталации.
Поддържана функционалност
I Строителен информационен модел
за ОВК/ВиК/електрически системи.
Autodesk Revit MEP е интуитивен
софтуер за по-лесно проектиране и
координиране на системите в строителния модел. Грешките при взаимодействието на отделните специалности (архитектура, конструкции, ОВК, ВиК и ел. системи) са минимизирани в средата на Revit.
I Интуитивно проектиране с 3D
обекти. Процесът на проектиране
отразява този на реални обекти
от инженерните специалности.
Autodesk Revit MEP изгражда цялостен модел на постройката,
свързвайки механични, електро- и
тръбни системи с архитектурните и конструктивни елементи. По
този начин потребителят се
възползва от предимствата на
строителния информационен модел
по отношение на лесното проектиране, анализиране и координиране
на системите в сградата.
I Проектиране на електрически системи. Проектирането на електрически системи чрез инструментите за проследяване на натоварвания, устройства и дължина на веригата намалява грешката.
Възможно е бързото създаване на
репорти и точна документация,
като балансът между натоварванията и електрическата верига се
променя директно от спецификацията. Autodesk Revit MEP автоматично свързва електрическите
устройства с панелите в системата, предлагайки възможност за
избиране на пътя и надписите.
I Проектиране на ОВК системи.
Autodesk Revit MEP разполага с библиотека от 3D параметрични компоненти, базирани на индустриални стандарти. Възможно е „вмъкването“ на 3D въздуховоди и тръби
чрез провлачване в модела. Всички
изгледи и чертежи се обновяват автоматично, когато се направи промяна и така цялата проектна документация е точна и координирана.
Графичното представяне на систе-
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мите би могло да се осъществи с цветни схеми за високо
и ниско налягане, скорост и други критерии.
I Оразмеряване и изчисления.Чрез вградени калкулатори е възможно да се правят изчисления за преоразмеряване на клонове и дори на цялата система. Оразмеряването и изчисленията за загуба на налягане се извършват чрез установени стандарти като ASHRAE.
Autodesk Revit MEP визуализира критичните стойности в системата и в реално време се сменят елементи
с цел получаване на максимална икономия и ефективност.
I Проектиране на тръбни системи. Autodesk Revit MEP
разполага с 3D обекти за бързо и лесно проектиране
на тръбни системи. Продуктът извършва изчисления
и автоматични надписвания на хоризонтални и вертикални тръби. Автоматично се създават планове, разрези, сечения, детайли и спецификации с динамично
обновяваща се информация от модела.
I Изчисления на осветеността. Пакетът използва зонални методи за изчисляване на осветеността в помещенията. Необходимо е да настроите стойности на
отражението на повърхностите в стаята, да добавите стандартни IES данни и Autodesk Revit MEP ще пресметне средната осветеност на помещението.
Базови системни изисквания
Минималните системни изисквания за инсталиране на
пакета AutoCAD MEP 2009 и Revit MEP 2009 са процесор
Intel Pentium4, 1.4 GHz, или еквивалентен AMD Athlon.
Операционна система - Microsoft Windows XP (Professional,
Home, Tablet PC Edition) или Windows 2000 SP4, Microsoft
Windows Vista™ (Enterprise, Business, Premium, Ultimate
Edition), 2 GB RAM, 2 GB свободно дисково пространство,
1280x1024 монитор и видеокарта с 24-битов цвят, със128
MB или повече, поддържаща OpenGL, DVD за инсталацията на продукта, както и интернет връзка за регистрация и Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1 или следващ).
Препоръчителните системни изисквания са процесор
Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz или еквивалентен AMD Athlon,
Операционна система Microsoft Windows XP Professional
SP2, 4 GB RAM, 2 GB свободно дисково пространство. Сред
изискванията са графична карта 128 MB или повече, поддържаща OpenGL, графична карта, поддържаща хардуерен OpenGL 1.3 или по-нов, DVD-Rom - само за инсталацията на продукта, интернет връзка за регистрация, както и Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1 или следващ).
Юрий Николов, управител на КАД ПОЙНТ

Продуктите SEE Technical, SEE Building LT
и CADdy ++/SEE Electrical
На българския пазар предлагаме три CAD програми за
проектиране на инсталации в сгради - SEE Technical, SEE
Building LT и CADdy ++/SEE Electrical. Първата - SEE
Technical, подпомага ежедневните проектни задачи и
дава възможност за лесно проектиране на електрически инсталации. От своя страна, най-новата версия на
професионалния CAD софтуер за електротехническо проектиране CADdy++/SEE Electrical е резултат от успеш-
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ното сътрудничество между ABB
България и ИЖЕ+КСАО Балкан. В програмата е включена база данни на
ABB на български език, която облекчава процеса на проектиране и пести от ценното време на потребителя. Към всяка нова версия на програмата се добавят и допълнителни
решения за автоматизирано изработване и управление на проектната документация. Целта е да се
улесни потребителят и едновременно с това да бъде осигурена по-висока ефективност, бързина и качество на работния процес. CADdy++/
SEE Electrical включва специализиран
модул Building (House Installation), който също е подходящ за проектиране
на електрически инсталации в сгради. Друг нов за българския пазар продукт е SEE Building LT. Той е изцяло
преведен на български език. CAD програмата позволява изготвяне на проекти на електрически инсталации с
възможност за количествени сметки.
Приложна област на пакетите за
проектиране
Продуктовата гама на ИЖЕ-КСАО
включва голямо разнообразие от CAD
програми с различни възможности всички насочени към проектирането
на електрически инсталации в сгради, индустриалната автоматизация
и изграждането на електрически
мрежи и системи за високо, средно
и ниско напрежение. Потребители на
тези програми са както малки проектантски фирми и организации,
така и големи предприятия от промишлената сфера.
CAD продуктите са полезни за
подобряване на качеството и надеждността на изработване на чертежи, скици и диаграми в областите
електротехника, електроника, хидравлика, пневматика, хладилна техника и архитектура.
Поддържана функционалност
SEE Technical е практичен CAD
продукт, удобен както за всеки електроинженер, така и за големите
проектантски организации. Подходящ е за малки по обем проекти и за
проектанти, които желаят да оптимизират работния си процес, като
започнат работа с CAD продукт.
Програмата съдържа многобройни
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възможности, като библиотека от
над 2100 символа и запис на проектите във формат DXF/DWG. Удобни
за използване са опциите - избиране
на електропроводник, различни формати на чертожния лист, аларма за
„късо съединение“, оразмеряване на
2000 обекта, обработване на текст,
вмъкване на изображения, щриховане на обекти, избиране на формат на
чертожния лист и т.н. SEE Technical
дава възможност за изчертаване на
отсечка, дъга, правоъгълник със или
без закръгления, окръжност през две
или три точки, елипса, полилиния или
част от нея, крива на Безие, сплайнкрива.
Продуктът се използва за лесно
създаване на схеми, чертежи и диаграми в областите на електротехниката, електрониката, хидравликата и пневматиката, хладилната
техника и строителството. Включва бази данни с каталози на всички
водещи производители на електротехническо оборудване. CAD системата разполага с библиотека с над
2000 символа с възможности за потребителско допълване на елементи.
От своя страна, SEE Electrical
обхваща следните самостоятелни
модули:
I Basic - включва автоматични функции в реално време, като наборът
от инструменти се допълва чрез
системно интегрирани библиотеки oт интелигентни символи и
обекти.
I Standard - икономично решение, което освен възможностите на модул Basic обхваща и широка гама от
функции за професионално проектиране на електронни панели и
електрически табла.
I Advanced - експертната система
за създаване на електротехнически чертежи, скици и диаграми,
която надгражда функциите на
Basic и Standard и позволява без
допълнително усилие автоматично да бъдат интегрирани монтажни чертежи на електрошкафове,
както и изменения и редакции на
спецификациите.
I Cabinet -професионалният CAD модул за проектиране на монтажни
чертежи на електротабла и шкафове.
I Building (House Installation) – удобен

модул за изчертаване на електрически инсталации на сгради с
възможност за вмъкване на DXF/
DWG файлове от други архитектурни приложения. Позволява лесно изчертаване на електрически
инсталации, както и изготвяне на
количествени сметки.
SEE Building LT e самостоятелен
софтуер за проектиране на електроинсталации. CAD програмата
предлага лесен обмен на чертежи и
схеми с клиенти, подизпълнители и
доставчици чрез DWG формат. CAD
софтуерът съдържа голям брой библиотеки на водещи производители на
електроапаратура НН (ABB, Legrand,
Merlin Gerin, Moeller, Siemens и др.),
които могат да се използват директно. Сред най-удобните за проектантите функции, поддържани от модула, е изготвяне на количествени
сметки, включително определяне
броя на символите по чертежа, както и необходимия метраж на използваните кабели. SEE Building LT позволява многократно използване на
части или цели схемни решения от
разработени проекти. Друга функционалност на програмата е бързо и
лесно създаване на собствени символи.
Базови системни изисквания
CAD програмите на ИЖЕ-КСАО са
самостоятелни и базирани на Windows
приложения, което позволява добра
съвместимост с други програми под
Windows 95/98/NT/2000/XP. Те се отличават с минимални системни изисквания – Windows 95/98/NT/2000/XP,
минимум 166 MHz RAM и CD ROM устройство, дисплей с минимум 1024 х
768 пиксела.
Ивелина Цекова, асистент
продажби в ИЖЕ+КСАО Балкан

Пакетите AutoCAD MEP
и Revit МЕР
КАНИСКО предлага две решения,
предназначени за проектиране на
сградни инсталации. Първият софтуер е базиран на AutoCAD и се нарича
AutoCAD MEP. Втората платформа е
Revit и продуктът се казва Revit MEP.
Текущата им версия е 2009. В двете
решения са заложени специализирани
инструменти за проектиране на ОВК,
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електро-, ВиК и противопожарни инсталации. Revit MEP
е съвременен продукт, който позволява на проектантите да се възползват от вече създадения 3D модел в Revit
Architecture и върху него да базират и проекта на сградните инсталации. AutoCAD MEP е софтуер, разработен
за създаване на проекти и проектна документация в
познатата AutoCAD среда. Фирмата предлага и курсове
за работа с програмите по програми за начинаещи и
напреднали.
Приложна област на пакетите за проектиране
AutoCAD MEP е предназначен за инженери, използващи
архитектурни подложки изградени с AutoCAD Architecture
или обикновен AutoCAD. Ако архитектът е изградил модела на сградата с помощта на AutoCAD Architecture,
проектантите от различните специалности могат да се
възползват от този 3D модел, като директно го „вмъкнат“
в програмата като подложка. С него автоматизирано се
създават спецификации, разрези и детайли на отделните елементи от сградните инсталации.
От своя страна, Revit MEP се предлага на пазара в пакет
с AutoCAD MEP. Подходящ е за инженери, които работят
с архитекти, създаващи проектите си на Revit Architecture
или AutoCAD. Освен изчертаване на проекта, създаване
на модел на инсталациите и оформяне на проектната
документация, в Revit MEP са заложени инструменти за
пресмятане на топлинните загуби и постъпващата
топлинна енергия в помещенията на сградата. Програмата разполага и с инструменти за оразмеряване на ОВ
и ВиК системите.
Поддържана от пакетите функционалност
Продуктът AutoCAD MEP се предлага с обширна библиотека на различно оборудване. Предлага възможност
за автоматично създаване на разрези и спецификации.
Модифицирането на вече създадена система се реализира бързо без допълнителен труд за нанасяне на корекции
във вече готовите спецификации и разрези. Пакетът
предлага връзка към външни програми за инженерни пресмятания, например Dialux. AutoCAD MEP позволява да се
използват инструментите на AutoCAD и по този начин
плавно да се направи прехода от обикновенния AutoCAD
към по-специлизирания AutoCAD MEP.
Revit MEP позволява създаването на единен модел на
сградната инсталация, като при всяка промяна автоматично се отразяват промените в отделните чертежи,
разрези и спецификации. С богатата документация и
обучението, предлагано към двата продукта, интегрирането на продукта във всекидневната работа на инженерите става лесно и бързо.
Базови системни изисквания
Описаните софтуерни пакети са нови и е напълно
нормално да изискват нови компютри.
Пакетът AutoCAD MEP изисква следната конфигурация
- Intel Pentium IV 3.0 GHz, еквивалентен AMD Athlon 3.0 GHz
или по-мощен процесор, операционна система Windows XP
Professional SP2 или по-нова,
3 GB RAM за 32-bit, 4 GB за 64-bit, 4.3 GB дисково пространство за 32-bit, 5.0 GB дисково пространство за 647*2008 ÑÒÐ. 55
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bit в зависимост от инсталационните възможности, разделителна способност на дисплея 1280 x 1024, 128
MB видеокарта и др.
По отношение на пакета Revit MEP,
препоръчителните системи изисквания включват - Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz,
или еквивалентен AMD Athlon процесор, операционна система Windows XP
Professional SP2 или по-нова версия, 4
GB RAM, 4 GB дисково пространство,
подходяща видеокарта със съответстваща хардуерна поддръжка за
OpenGL spec 1.3 или по-нова версия.
Радослав Стефанов,
eксперт софтуерни решения за
архитектурно и инженерно
проектиране в КАНИСКО ЕООД,
риселър на Autodesk за България

Продуктът EPLAN Electric
P8 Professional
Немската компания EPLAN
Software&Service предлага платформата за електротехническо проектиране EPLAN Electric P8 1.8. Продуктът EPLAN Electric P8 Professional
поддържа пълната гама от инструменти, необходими на един проектант. С програмата могат да се
изготвят както еднолинейни, така
и принципни схеми. Предлага автоматично номериране на устройства и
кабели, потенциали, вътрешни
връзки и сигнали, като форматите
на номериране могат свободно да
бъдат дефинирани от потребителите. EPLAN освобождава проектанта
от необходимостта да задава обратни референции, тя автоматично
следи за връзките между символите,
представящи едно устройство.
В EPLAN могат да се нанасят кабелни трасета върху съществуващи
архитектурни подложки, вмъкнати в
проекта като DWG/DXF формат.
Програмата предлага автоматично
сумиране на дължини на кабели, заложени в проект и сортирани по типове.
С помощта на EPLAN е възможно
лесно да се оформи разпределението
на устройствата по монтажни плочи. При избора на дадено устройство
от библиотеките, програмата прочита размерите му и то лесно би могло да бъде разположено на подходящо
място. С EPLAN е възможно да се
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направи първо разпределението на
устройствата по монтажните плочи и след това да се премине към
изграждане на схемите, както и да се
предприеме обратният процес.
Функционалност на платформата
С помощта на различни филтри и
инструменти лесно се избират подходящите апарати, кабели и механични аксесоари. Изборът се прави от
съществуващи библиотеки на водещите производители на ел. апаратура на българския пазар, като
Schneider Electric, Siemens, ABB и др.
С пускането на пазара на пазара на
версия 1.9 клиентите, ползващи
EPLAN с активирана услуга "Софтуерна поддръжка", ще имат достъп до
интернет базиран сървър EPLAN Data
Portal. От него потребителите ще
могат да използват технически данни за електрически и механични елементи и апарати на всички големи
европейски производители. Въпросните масиви с данни ще съдържат
както текстово описание на търсените компоненти, така и всички
асоциирани 2D и 3D макроси, изображения и символи. Цялата информация
от EPLAN Data Portal е достъпна за
потребителя чрез допълнителен
прозорец „навигатор“. Той позволява копиране на желаните данни от
онлайн библиотеката локално върху
твърдия диск на работната станция
на потребителя. Данните в Data
Portal са сертифицирани от съответните фирми-производителки, което
гарантира точността им и помага за
стандартизиране на изготвените
документи между фирмите.
Версия 1.9 на програмата поддържа
вътрешните си библиотеки чрез SQL
сървър, което е от определящо значение за безпроблемна работа с големи масиви от данни.
Програмата позволява:
I Автоматично генериране на
съдържание на проект;
I Автоматично генериране на списъци с кабели и кабелен журнал;
I Автоматично генериране на списъци с клемореди и клемен журнал;
I Автоматично генериране на диаграма на конектор, списъци с конектори;
I Автоматично генериране на спецификации и списъци с устройства,
списъци за поръчка;

I Автоматично генериране на диаг-

рама на връзките към клеморед и
диаграма на свързване на устройство;
I Автоматично генериране на диаграма на подвързване на кабел и
диаграма на връзките към конектор;
I Автоматично генериране на
списък с вътрешни връзки и потенциали;
I Автоматично генериране на PLC
диаграми и PLC списъци със сигнали;
I Автоматично генериране на интерактивна диаграма на връзки към
PLC;
I Интерактивни списъци с потенциали и списъци с ревизии;
I Автоматично генериране на списъци с етикети на връзки, устройства, кабели;
I Автоматичен превод на проект;
I Монтажен план с обратни референции към схематични страници
и автоматично мащабиране на устройства;
I Автоматично генериране на легенда на устройства, монтирани на
монтажна плоча;
I Автоматично генериране на
списък с ревизии и др.
Изброените автоматични рапорти могат да бъдат включени, както
като таблица в самият проект, така
и да бъдат експортирани във формати *.xls, *. txt, *.xml. Съдържанието в
колоните би могло да бъде определено от потребителите на системата. Всички документи са динамични, т.е. автоматично се подновяват
при нанесена промяна на схематичните страници.
Системни изисквания
Сред препоръчителните системни
изисквания за EPLAN Electric P8
Professional е операционна система Windows XP Professional SP2, Windows
Vista Enterprise, Windows Vista Business
N, както и Windows Vista Ultimate. Други
изисквания - процесор Pentium 4 на 2
GHz или алтернативен, RAM - 1 GB,
дисково пространство – 1 GB, и резолюция на екрана - 1280 x 1024.
инж. Трифон Плачков,
Продуктов мениджър в Ритбул
ЕООД, дистрибутор на EPLAN
Software&Service за България
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Мълниезащита
с мълниеприемници
с изпреварващо действие
Нормативни изисквания при проектирането и изграждането на
нови обекти и реконструкцията на стари
Проектирането на мълниезащитни уредби с мълниеприемници
с изпреварващо действие за сгради с височина до 60 м и открити пространства е регламентирано в Наредба 8. Тя е утвърдена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Наредбата, влязла в сила от април 2005 г.,
се прилага при проектирането и изграждането на нови обекти
и при реконструкцията на съществуващи мълниезащитни уредби. Според наредбата, мълниеприемници с изпреварващо действие се проектират и изграждат в случаите, при които чрез
конвенционални мълниеприемници не би могла да се осигури
надеждна защита срещу ефектите от протичане на ток на
мълния в мълниезащитна уредба.
Използват се и когато е невъзможно да се осигури и поддържа необходимото ниво на мълниезащита, при
затруднена или невъзможна практическа реализация, както и при несъответствие с естетическите изисквания. Използването им зависи от вероятността за пряко попадение на
мълния, последствията, специфичните особености на обекта и икономическата целесъобразност. Защитите
с изпреварващо действие се проектират предимно при мълниезащита на
сгради и външни съоръжения със специално предназначение, както и на
големи открити пространства (зони
за отдих и спорт и други).

Мълниеприемниците със съответните документи
В рамките на прединвестиционното проучване се определят необходимото ниво на мълниезащитата,
възможните места за инсталиране
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на мълниеприемници с изпреварващо
действие, местата на токоотводите, разположението и типът на заземителите. Отчитат се и архитектурните решения на обекта, както
и възможностите за негативно влияние върху тяхното възприемане.
Задължително условие при проектирането на мълниезащита с
мълниеприемници с изпреварващо
действие е използването на мълниеприемници, произведени в заводски условия. Важно е също те да са
придружени със съответните документи, включително сертификати
и удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и други, удостоверяващи безопасността и качеството им. Съгласно данните от
документацията на производителя
се определя мълниезащитната зона
на мълниеприемника с изпреварващо
действие. Върхът на мълниеприемника се проектира на разстояние

най-малко 2 м над зоната, която той
защитава, включително антени,
кули за охлаждане, комини, резервоари и други.

Мълниезащита на открити
пространства
При проектиране на мълниезащита
на открити пространства като
спортни терени, басейни, къмпинги,
терени за голф и други, мълниеприемниците с изпреварващо действие се
инсталират върху носачи. Сред тях
са мачти за осветление, пилони, както и върху съседни сгради, които
осигуряват мълниеприемникът с изпреварващо действие да обхване
защитното пространство. При необходимост се предвижда издигане на
мълниеприемника с изпреварващо
действие – например чрез удължаваща мачта. В случаите, при които тя
е с токопроводими мачтови въжета,
е възможно те да бъдат свързани в
долните точки на закотвяне към
токоотводите.
В процеса на проектиране на
мълниезащитната уредба се отчита
възможността за използване на
сградни конструкции и елементи,
подходящи за инсталиране на мълниеприемници с изпреварващо действие, като технически помещения,
разположени на тераси, островърхи
завършеци на покриви и метални или
зидани комини.

Определяне радиуса
на защита
Мълниезащитната зона на мълниеприемник с изпреварващо действие
се определя посредством ротацион-
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Фиг. 1.
Радиуси на защита - hn
е височината на върха
на мълниеприемника с
изпреварващо действие спрямо хоризонтална повърхност, преминаваща през върха на
разглеждания защитаван обект; Rpn – радиус
на защита на мълниеприемника с изпреварващо действие за разглежданата височина.

ната обвивка около ос, съвпадаща с
оста на мълниеприемника. Представя се чрез радиусите на защита, които съответстват на различни разглеждани височини h (фиг. 1). Радиусът на защита Rp на мълниеприемник с изпреварващо действие зависи
от височината му спрямо защитаваната повърхност, от изпреварването на привличането и от избраното
ниво на мълниезащита.
При h ≥ 5 m радиусът на защита
Rp се определя по формулата:
Rp = √h (2D - h) + ∆L (2D + ∆L),
където
h е височината на върха на мълниеприемника с изпреварващо действие
спрямо хоризонталната повърхност,
преминаваща през върха на разглеждания защитаван обект;
D – разстоянието на изпреварване
или радиусът на фиктивната сфера,
m; D = 20 m за ниво на мълниезащитата I, D = 30 m за ниво на мълниезащитата II, D = 45 m за ниво на
мълниезащита III, D = 60 m за ниво на
мълниезащита IV; ∆L – изпреварване на привличането за конкретния
мълниеприемник с изпреварващо действие, m.
От своя страна,∆L се определя от
израза ∆L(m) =ν(m/µs) . ∆T(µs), където ∆T e изпреварването на привличането, получено в резултат на експериментални тестове за оценка на
съответния тип мълниеприемник с
изпреварващо действие. Стойност-
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та на ∆T се представя в документацията на производителя.
При h<5 m радиусът на мълниезащита се определя по графичен метод
с номограми. Прилага се за нива на
мълниезащитата от I до IV. За всеки
конкретен случай се използват номограмите, предоставени в документацията на производителя на мълниеприемника. Радиусът на защита се
определя, като в съответната номограма се избират необходимата височина h и ∆L.

Изисквания
към токоотводите
Всеки мълниеприемник с изпреварващо действие се свързва със заземител/и посредством един или повече токоотводи. Следва да се има
предвид, че най-малко два токоотвода се проектират в следните случаи
- хоризонталната проекция на токоотвода е по-голяма от вертикалната му проекция; както и когато сградата (външното съоръжение) е повисока от 28 m. В случаите, при които токоотводите са два или повече, те се разполагат върху различни
фасади на сградата.

За съпротивлението
на заземителя
Нормативният документ указва,
че съпротивлението на заземителя,
измерено за честота 50 Hz, трябва
да е по-малко или равно на 10 Ω. Тази
стойност следва да се постигне за
всеки заземител, когато той няма
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електрическа връзка с който и да е
друг токопроводим елемент. В приложения, при които поради високото
специфично съпротивление на терена с обичайните средства е
невъзможно да се постигне цитираното съпротивление на заземителя,
се предвижда третиране на почвата. По този начин се намалява импеданса и се осигурява по-добра
възможност за отчитане на тока на
мълния. Други подходи са добавяне на
вертикални пръти към кръстато разположени ленти или към вече положени пръти, както и увеличаване
броя на взаимно свързаните заземители. Когато в защитаваното пространство са включени няколко
отделни сгради, заземителят се
свързва към подземната система за
изравняване на потенциалите.

Изграждане
на уредбите

Задължителната
документация

Мълниезащитните уредби се изграждат в съответствие с изискванията, определени в конкретния
проект, при максимално използване
на градивни елементи – мачти, скоби за закрепване, контролни клеми
и други, произведени в заводски
условия. В процеса на изграждане на
уредбите се спазват общите изисквания на нормативните актове за
изпълнение, контрол и приемане на
строежите. При изпълнение на сгради и външни съоръжения с проектна
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височина до 25 m следва да се спазват изискванията на чл. 12, ал. 2 от
Наредбата. Необходимо е металните съоръжения с проектна височина, по-голяма от 15 м, преди изправянето си да се присъединят към
заземител, който отговаря на изискванията за защита при преки попадения на мълнии. При изпълнението на сгради и външни съоръжения
с проектна височина, по-голяма от
25 м, освен постоянна мълниезащита се предвижда и временна мълниезащита (в съответствие с чл. 12,
ал. 2).
Мълниезащитните уредби се приемат и въвеждат в действие при
спазване изискванията на Наредба 2
от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.
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При приемането и въвеждането в
експлоатация на мълниезащитната
уредба строителят е длъжен да представи следната документация - чертежи и схеми на мълниезащитата
уредба, в т. ч. на елементите, разположени в земята; протоколи за проведени предварително приемателни
проверки и изпитвания и др.
По отношение на дискутираните
мълниезащитни уредби строителят
представя освен изброените документи и протоколи за резултатите от

проверките и изпитванията на мълниеприемниците в съответствие с
указанията на производителя. Необходимо е да се има предвид, че проверките и изпитванията на мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства се
извършват от упълномощени физически или юридически лица.

Проверки при въвеждане
в експлоатация
При въвеждането в експлоатация
на мълниезащитните уредби се извършват проверки за съответствие
с проекта; за качество на изпълнението; за съответствие на съпротивлението на заземителите и за качество на електрическите връзки.
Мълниеприемниците с изпреварващо
действие се изпитват със съответната апаратура, съгласно указанията на производителя за установяване на тяхната годност след окончателното им изграждане.
При предаването на въведена в
действие мълниезащитна уредба
строителят предоставя на възложителя (собственика) на сградата,
съоръжението или откритото пространство техническо досие, което
съдържа основните технически данни на мълниезащитната уредба; окончателните чертежи; резултатите
от проверките и изпитванията на
мълниезащитната уредба при въвеждането й в експлоатация.
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IP базирани решения за
видеонаблюдение – част I
Поради безспорните си предимства мрежовите решения ще
спечелят пазарната битка с аналоговите модели
Системите за сигурност са неразделен елемент от инсталациите на една сграда - било то футуристична бизнес или обществена сграда, или стара постройка с архитектура от минали столетия. Нарастващата популярност на системите за сигурност
е двигател в развитието на техническите решения за тях. През
последните години водещите компании във видеонаблюдението
се обединиха около становището, че мрежовите решения са
бъдещето на технологиите в областта. И макар че у нас IP
камерите тепърва си проправят път, вече са налице индикации,
че скоро ще спечелят пазарната битка с аналоговите си противници. В този и следващи броеве на сп. Технологичен дом ще ви
запознаем с важните аспекти на мрежовата сигурност. Не се
колебайте да ни пишете, ако считате, че заедно бихме могли да
„осветлим“ някоя незасегната в публикациите част от обширната област, наречена „Мрежови решения за видеонаблюдение“.
С развитието на

IP (Internet Protocol)
комуникациите
и изграждането на интегрирани
мрежи за глас, данни и видео, използването на IP камери се превръща във
все по-технически и икономически
изгодно решение, разширяващо в
невъзможни до скоро граници възможностите на видеонаблюдението и

системите за сигурност и контрол.
С тяхна помощ потребителят наблюдава следения обект в реално време
чрез стандартен уеб браузер от всяка точка на света. Охранителните
системи, използващи IP камери, са
лесни за инсталация и поддръжка и
практически предлагат неограничени възможности на клиентските настройки. А това позволява създаването на максимално адекватна за

конкретното приложение система за
сигурност.

IP видеонаблюдението
IP камерите лесно се интегрират
в сложни системи, но също така
могат да функционират и като самостоятелни решения в системи за
видеонаблюдение. В същността си
представляват камери с вграден
видеосървър и кабелен или безжичен
изход. Изображението, получено от
тях, е изцяло цифрово и се предава
през мрежата (LAN/ WAN/ Internet/
GPRS&3G) с гарантирано отсъствие на загуби по трасето и висококачествено изображение, сравнимо с DVD качество. В много случаи една IP камера с оптимално местоположение би могла да замени
няколко аналогови камери с ниска
резолюция. При това, без нужда от
коаксиални кабели и от допълнително окабеляване – IP камерите могат
да използват вече

съществуващата LAN
или безжична мрежа
За функционирането си охранителната система, изградена на базата на мрежови камери, се нуждае
от високоскоростен Интернет,
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Типично приложение на IP видеонаблюдение в охраняем паркинг

жичен или безжичен рутер (в зависимост от спецификите на камерата), статичен IP адрес или динамичен DNS (Domain Name Server) доставчик, персонален компютър за
конфигуриране на камерата и мониториране на генерираното изображение. Обикновено камерата е снабдена със специализиран софтуерен
пакет, който осигурява поддръжката на основни функции, като конфигурация, наблюдение, контрол и запис на изображението.
За разширяване на техническите
характеристики на камерата потре-
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IP видеокамерите позволяват наблюдение от всяка точка на света

бителят би могъл да закупи допълнително специализиран софтуер за
видеонаблюдение. Обикновено, той е
разработен за основните марки камери, поддържа функция за получаване на електронни съобщения, изображения и видео на мобилен телефон
или компютър.
Допълнителен елемент в системата за видеонаблюдение, изградена на базата на IP камери, би могъл
да бъде и енкодерът, наричан още видеосървър. Използва се в приложения,
в които потребителят разполага с
вече изградена система от аналого-

ви камери и би желал да премине към
цифрова система. Енкодерът, т.е.
кодиращото видеоустройство, цифровизира аналоговите видео сигнали и разпространява цифровите
изображения през IP-базираната
мрежа.

Работят дори при отпадане
на захранването
Сред предимствата на IP камерите е и възможността да се монтират дори на места без централно
електрозахранване. Повечето подобни камери поддържат опцията PoE
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Различни модели видеокамери в зависимост от приложението им

(Power over Ethernet) и се захранват през Ethernet кабел.
Тази функция улеснява инсталирането на продукта, тъй
като централното електрозахранване не е задължително. Мрежовият видеопродукт работи дори когато има
повреда в електрозахранването.
При някои камери PoE е вградена функция, а други изискват допълнителен PoE адаптор. PoE интегрира захранването в стандартната LAN инфраструктура и го доставя до мрежовото устройство (IP телефон или камера). Освен това резервното захранване на цялата система за видеонаблюдение може да се осигури само с един
UPS.

Захранване на мрежови камери през Ethernet кабел

Гъвкавост и възможности
за интеграция
Според специалисти от бранша, въпреки настоящия
доминиращ пазарен дял на аналоговите CCTV камери,
бъдещето принадлежи на цифровите решения в областта. Причината е в неоспоримите предимства на IP
системите за видеонаблюдение, които предлагат повече гъвкавост и отлични възможности за интеграция.
За разлика от CCTV камерите, мрежовите решения за
видеонаблюдение предоставят възможности за дистанционен достъп и управление през Интернет мрежата.
Освен това, комуникацията е с високо ниво на сигурност, благодарение на предлаганите методи за криптиране и идентификация. Плюс на цифровите решения
е и интегрирането на интелект в камерите, което
предполага безброй възможности за анализ на видеосъдържанието с цел откриване на определени лица,
засичане и броене на хора, прочитане на знаци, регистрационни номера, следене на обекти, регистриране
на движение и други.

Висококачествено изображение
в реално време
Сред останалите предимства на IP камерите са интегрираният запис на звукови сигнали, което отменя необходимостта от допълнително окабеляване. За разлика
от аналоговата камера, която е устройство за генериране на изображения, предлагащо възможност единствено за еднопосочно предаване на данни, при IP камерите
сигналът е двупосочен. Те биха могли напълно да се интегрират в наличните информационни системи, както и
да комуникират едновременно с няколко приложения и т.н.
Мрежовите камери с интегриран уеб сървър нямат нужда от директна връзка с PC или друг хардуер и софтуер.
Те работят като самостоятелни устройства, необходима е само връзка към мрежата.
През Ethernet интерфейса една камера от висок клас
може да предава данни директно на най-малко 10 компютъра едновременно. Ако изображенията се изпращат първо
на външен уеб сървър (вместо директно на наблюдаващия в контролния пункт, например), видеото може да бъде
наблюдавано в реално време от неограничен брой потребители на IP мрежата.
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Влакнесто-оптично осветление
Безкрайни цветови решения с минимална консумация на електроенергия
Влакнесто-оптичното осветление е сред най-модерните декоративни осветителни технологии. Възможностите, които предлага за изпълнение на ефектни интериорни или екстериорни светлинни решения, са безкрайни. В настоящата статия са разгледани специфичната структура на оптичните влакна, ключовите
елементи в системата и принципът й на работа.
За оптичното влакно
Структурата на оптичното влакно обикновено е цилиндрична (фиг. 1).
Базовата му структура е изградена
от цилиндрична сърцевина (с радиус
а) и от коаксиална обвивка с пръстеновидно напречно сечение (с вътрешен радиус а и външен радиус b). Оста
z на оптичното влакно е и ос на световодното разпространение. Световодният процес във влакното се осъществява, ако сърцевината му е оптично по-плътна от обвивката, т.е
ако е изпълнено условието n1 > n2 ,
където n1 и n 2 са коефициентите на
пречупване, съответно на сърцевина-
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та и на обвивката. Принципът на
действие на оптичните влакна е
познат като пълно вътрешно отражение на влакната. Благодарение на
това качество, светлината, попаднала веднъж във влакното, се направлява в ядрото до края му, без да го
напуска.
Сърцевините и обвивките на оптичните влакна се изготвят от високопрозрачни диелектрици – стъкла
и полимери. Защитните покрития на
влакната могат да бъдат двуслойни.
Вътрешният слой обикновено е тънък
лаков филм от епоксидна смола, силикон, целулозен ацетат или уретан,

Фиг. 1.

а външният – полетилен, найлон или
силиконова гума.

Основни елементи на системата
Освен оптичните влакна, ключов
елемент в системата е източникът
на светлината. Най-често това е
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халогенна или металхалогенна лампа. Разнообразието от цветове, с които светят оптичните влакна, се
постига като след източника на
светлина се поставят филтри, пропускащи само желания цвят. Филтрите имат за задача да определят
какъв цвят светлина ще излъчва
влакното, както и да задържат топлинната част от светлината, излъчвана от източника. По този начин оптичните влакна пренасят само
и единствено видимата от очите
светлина и не загряват осветяваните предмети.
След източника, на пътя на светлината се поставя т.нар. колимираща система. Тя насочва излъчената
от източника светлина в следващия
елемент на системата, а именно
оптичното влакно. То може да свети
само в единия си край, да излъчва
светлина по цялата си дължина или
да е комбинирано.
Последният елемент от осветителната система са т.нар. разсейватели. Изработват се от различни
материали. Дори от кристали на
Swarovski. Поставят се на края на
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кабела. Мисията им е да насочват
светлината, да осигуряват постигането на специални декоративни ефекти или дори просто да служат за
декорация.

Дълъг живот и безопасна
експлоатация
Основното, което отличава влакнесто-оптичното от традиционното осветление, са безкрайните
възможности за ефектна декорация
на външни или вътрешни пространства, които предоставя. Допълнително предимство се явява фактът,
че осветяваният обект не е подложен на въздействието на ултравиолетови или инфрачервени лъчи, защото те не се провеждат от оптичното влакно.
Също така, оптичните влакна не
се нуждаят от каквото и да било
обслужване или профилактика. Сред
предимствата им е и тяхната
дълготрайност. В сравнение с добре
познатата ни електрическа крушка,
животът им е направо безкраен - 15
до 20 години. А поради факта, че не
провеждат електричество, допирът

до тях е съвсем безопасен - във всеки един момент и по цялата им дължина.

Други приложения
на оптичните влакна
Благодарение на уникалните си
технически характеристики, освен за
изработване на декоративно осветление, оптичните влакна предоставят и огромни възможности за пренасяне на информация. В съвременните телекомуникационни системи все
по-често се използват влакнесто-оптични линии за връзка. По оптичните кабели се предават телевизионни програми, телефонни разговори,
компютърна информация, изградени
са междуконтинентални оптични
линии за връзка.
Широко приложение намират и в
медицинската диагностика за пренасяне на оптични образи. В някои високотехнологични сгради оптичните
влакна се използват, за да насочват
слънчева светлина от покрива до другите части на сградата, като по
този начин осигуряват естествено
осветление.
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Пречистване на отпадни води
от малки населени места
Като малки се приемат пречиствателните станции с производителност до 1500 m3 за денонощие. Изграждат се предимно за пречистване на отпадните води от малки населени места, отделни
жилищни и ваканционни комплекси, курортни селища и други.
За механичното и биологично пречистване на отпадните води от тях
се предвиждат стандартни съоръжения. Механичното стъпало най-често
включва решетки и песъкозадържатели. Първичните утаители обикновено не са задължителен елемент от
тези станции. Включването на първичен утаител зависи от предвидените съоръжения за биологично пречистване. От тях при малките пречиствателни станции се използват
предимно биобасейни и биофилтри. В
последните години за пречистване на
малки количества отпадни води все
по-широко приложение намират комбинирани съоръжения.

Механичното пречистване
Първият етап от пречистването
на отпадните води е т.нар. механично стъпало. В рамките на този етап
се извършва предварителна обработка на водата, като се отстраняват
по-едрите механите примеси. Основни съоръжения, които се използват за
това в малките пречиствателни
станции, са решетки, песъкозадържатели и първични утаители.
Решетките са първият и задължителен елемент в технологичната
схема на една пречиствателна станция. Основното им предназначение е
да задържат по-едрите примеси, влачени от водата, като по този начин

предпазват следващите съоръжения
от блокиране. Известно е, че колкото по-малка е пречиствателната
станция, толкова по-сигурно следва
да бъде предпазването на съоръженията от биологичното стъпало от
едри материи. Прилагат се и технологични схеми, в които отсъстват
песъкозадържатели и първични утаители. Следователно, от особено
важно значение при проектирането
на пречиствателната станция е да
се предвидят подходящи решетки.
Това означава да се избере точният
вид решетка с подходящ светъл отвор. Препоръчва се използването на
решетки със светъл отвор между
прътите в рамките от 16 до 30 mm.
Не се препоръчва използването на решетки с ръчно почистване, тъй като
могат да възникнат проблеми при
експлоатацията.
Желателно е в пречиствателни
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станции с капацитет над 500 жители да се използват решетки с механично пречистване, при които отпадъците се прехвърлят в контейнер.
Необходимо е почистването на контейнерите да се осъществява поне
веднъж в седмицата. Добре е да се
предвиди авариен обходен канал с
ръчно почиствана решетка със
светъл отвор 100 mm, за случаи на
повреда на включващо-изключващата
част на почистващото устройство.
Необходимо е, също така, технологичният възел на решетката да бъде
покрит, за да се осигури нормална му
работа при ниски температури.
Песъкосъдържателите задължително се предвиждат, когато пречиствателната станция ще обслужва
повече от 500 жители . В случаите,
в които станцията обслужва под 100
жители, решетката, песъкозадържателят и утаителят могат да се заменят с многокамерни септични ями.
В пречиствателните станции,
обслужващи повече от 2000 жители,
се препоръчват кръгли песъкозадържатели. В зависимост от конкретния
случай могат да се използват и аерирани песъкозадържатели. Също така,
изваждането на пясъка би могло да се
осъществява ръчно.
Когато е наложително в технологичната схема на пречиствателната
станция да се включи и първичен утаител, следва да се предвиди изграждането на стъпало за третиране на
утайките. Времето за утаяване на
водата се приема от 0,5 до 1,5 часа.

Първичните утаители могат да отпаднат, когато в пречиствателната
станция е предвидено използването на
биореактор със стабилизация на утайките. Възможно е да не се изгражда
песъкозадържател, когато биобасейните са изпълнени като окислителни
ровове за битови отпадъчни води при
разделна канализация. Ако се използват комбинирани съоръжения, обаче, е
задължително изграждането на решетки и песъкозадържатели.

Биологично пречистване
Биологичното пречистване при
малките пречиствателни станции
обикновено се осъществява посредством биореактори с активна утайка и прикрепена биомаса. По-рядко
срещано е използването на биологични езера, а приложението на филтрационни полето е много ограничено.
Широко се прилагат биобасейни за
пълно биологично пречистване с ниско натоварване и стабилизация на
утайката. Методът осигурява висока степен на пречистване и голяма
експлоатационна надеждност.
Биобасейните принадлежат към
групата на съоръженията за биологично пречистване на отпадните води с
помощта на активна утайка. Те са с
непрекъснато действие и представляват изкуствени водни екосистеми.
Постъпващите в тях отпадни води и
активните утайки се размесват непрекъснато, като чрез различни аерационни системи интензивно се подава въздух. При използването на тези
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съоръжения в малки пречиствателни
станции, поради отпадане на необходимостта от използване на първичен
утаител, се предопределя образуването на по-едри флокули, които по-лесно се утаяват.
Когато в технологичната схема на
пречиствателната станция са предвидени съоръжения за стабилизация
на утайките, е необходимо за излишната активна утайка да се изградят
съоръжения за уплътняване и депониране. Счита се, че използването на
тази утайка е много подходящо за
наторяване в селското стопанство.
Комбинираните съоръжения за
биологично пречистване включват няколко елемента. Сред най-често срещаните конструкции е обединяването на биобасейн и вторичен утаител,
както и на първичен утаител с биобасейн и вторичен утаител. Срещат
се и конструкции, обединяващи първичен утаител, биобасейн, вторичен
утаител и стабилизатор. Една от
най-широко застъпените конструкции се базира на използването на
биобасейните-утаители.
Сред основните предимства на
комбинираните съоръжения са малките им габарити. Характерна за тях
е ефективната рециркулация на утайките, както и опростена и надеждна
експлоатация.
Биофилтрите представляват
пречиствателни съоръжения със
сравнително несложна конструкция.
Обикновено се изпълняват като реактори с кръгла, правоъгълна или мно-
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гоъгълна форма, изградени от стоманобетон и запълнени с пълнежен филтърен материал. Те принадлежат към
съоръженията за аеробно пречистване, в които процесът протича с участието на аеробни организми в
присъствието на свободен кислород.
Процесът се основава на способността им да усвояват разнообразни
вещества като източник на енергия
и биологични елементи за клетъчната им структура.
При изграждането на малки пречиствателни станции е възможно използването на различни модификации
биофилтри. Като подходящи се приемат както биофилтри за пълно пречистване, така и за непълно, обикновени и много натоварени, с естествен и изкуствен пълнеж. Също
така, могат да се използват и комбинирани съоръжения с биофилтри.
Основна тенденция в развитието и
приложението на биофилтрите е
насочена към приложението на изкуствен пълнеж и активни водоразпределителни устройства.
От потопяемите биофилтри в
малките пречиствателни станции

най-често се използват въртящите
се биоконтактори (биодискове). Те
представляват съоръжения, в които
се извършва аеробно биологично пречистване. За отстраняване на биологичните замърсители се използва
активна утайка.
В конструктивен аспект, биодисковете представляват правоъгълни
по форма резервоари с овални дъна,
които се изграждат от една или няколко секции. Основният им конструктивен елемент са бавно въртящи се
дискове, най-често изработени от
пластмаса или метал. Монтират се
върху вал при изпълнение на условието да бъдат само частично потопени във водата.
Рециркулацията на пречистената
вода не е препоръчителна при биодисковете. Основните им предимства са
бързо въвеждане в експлоатация и
образуване на биомаса. Като недостатък се приема възможността от
задръстване на междините между
дисковете. Отстраняването на
утайката от резервоара също е проблем.
Когато пречиствателната стан-

ция се изгражда в селски райони, се
приема като много подходящо предвиждането на биологични езера. Те
представляват съоръжения, които се
препоръчват основно за пречиствателни станции за малки количества
битови отпадъчни води. Сред основните им предимства са висока експлоатационна сигурност, стабилност на процеса и възможност за
третиране на отпадъчни води от
смесена канализационна мрежа.
Конструктивно биологичните езера представляват изкуствено създадени съоръжения-биобасейни, предназначени за биологично пречистване и допречистване на отпадните
води. Пречистването в тях се осъществява на основата на естествените процеси на самопречистване във
водоемите. Необходимо условие за
нормално протичане на пречиствателните процеси е температурата
на водата да е по-висока от 6 оС. При
по-ниски температури пречиствателният ефект се влошава. Обикновено, за да се интензифицира работата им, се използват устройства
за изкуствена аерация.

П и М Консултинг АД
НОВ ОФИС: 1434 София, ул. Босилек 55А, (Симеоновско шосе, след околовръстен път)
тел.: 02/961 40 45, факс: 02/961 40 05, e-mail: office@pimconsultingbg.com
Магазин: 1618 София, ул. Тодор Каблешков 61, тел. 02/480 64 12, GSM: 0894304329

Международен Технически Панаир Пловдив,
29.09 - 04.10.2008 г., открита изложбена площ XV-40

www.pimconsultingbg.com

Инженеринг, доставка и монтаж на модулни пречиствателни станции за малки населени места, хотелски комплекси, стопански обекти.
Доставка и монтаж на оборудване за пречиствателни станции за питейни и отпадни води.
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Тенденции при фурни и плотове
Техническото развитие на кухненското оборудване през погледа на доставчиците - част I
От настоящия брой на списание Технологичен дом редакцията стартира поредица от материали, посветени на техническите тенденции в развитието на кухненското оборудване. За да ви предоставим най-актуална информация по темата, се обърнахме към доставчиците на техника за кухнята. Статията в този брой е посветена
на най-съвременните концепции, използвани при фурните и плотовете. В следващите редове бихте могли да прочетете коментари
от Дезигно и Франке България.

Икономичност и лесно
почистване с катализатор
Съвременно техническо решение,
намиращо приложение при фурните, е
катализаторът. Той е предназначен
да пречиства замърсения при готвенето въздух. Устройството представлява нагревател и оплетка, изработена от специален материал с
добавка на благороден метал. Замърсеният с мазнини, миризми и дисперсни примеси въздух се всмуква от
мотора и минава през катализатора.
По този начин нежеланите вещества
се разграждат без остатък до вода
и въглероден диоксид. Така фурната
остава чиста и от нея излиза само
пречистен въздух. В сравнение с пиролизата катализаторите не изразходват допълнителна енергия и са
изключително икономични. Моделите
от най-високия клас разполагат с
пакет напълно автоматични програми. В зависимост от количеството
и вида на продукта те сами определят режим на работа, времетраенето на готварската процедура и необходимата температура.
Само с едно докосване се включват
намиращите се зад стъкло сензорни
бутони и невидимата до момента графика се появява на дисплея. Дисплеят с текстовите съобщения помага
на потребителя да се ориентира във
функциите и програмите, при това с
възможност за настройка на различни езици. Въпреки многообразието от
програми и високотехнологични нововъведения, новите модели са изключително икономични, благодарение на
тройно остъклената врата, терморефлекторното вътрешно стъкло,
двойната изолация и енергоспестяващото вътрешно осветление.
Сред новостите са и светещите
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пръстеновидни шалтери. Те потъват
при всяка настройка и се изравняват
с панела за управление. Наред с лесното почистване, по този начин се
избягва и неволното включване.
Друга тенденция, която намира
приложение при съвременните фурни,
е покритието на вътрешността им
с незалепващ екоемайл, който предотвратява полепването на остатъци от храната.
Модерните фурни предлагат и
възможност за едновременно или
отделно използване на до четири изтеглящи се телескопични двойки. Техническа иновация са и системите с
топъл въздух, които представляват
пръстеновиден нагревател, който се
намира на задната стена на фурната, огражда мотора и осигурява печене на до четири нива, без да се
пренася миризмата от едното на
другото печиво. Сред все по-широко
използваните решения са и сондата
за измерване на вътрешната температура на ястието, накланящ се грил
с голяма площ на нагревателите, комбинация на скарата с камък за пица,
функция бързо загряване, при която
фурната стартира автоматично на
максимални градуси за кратко време,
след което се връща автоматично на
предварително зададената температура на работа. Като стандартни за
съвременните фурни могат да се определят защитната блокировка за
деца, защитното самоизключване, самоизключването на осветлението на
фурната по време на работа и др.

Новости при стъклокерамичните
котлони
Сред техническите тенденции при
стъклокерамичните котлони за вграждане е оборудването им с висококаче-

ствени нагреватели, които много
бързо нагорещяват зоните. Обикновено съвременните модели позволяват
избор между сензорно управление и
шалтери. Друга екстра е функцията
за бързо завиране - зоната стартира
на максимална температура и впоследствие превключва на по-ниска
степен.
Пред следващите години, вероятно, много по-широко ще се използват
индукционните котлони, които се регулират лесно, спестяват енергия и
гарантират сигурност. Тайната на
индукцията: непосредствено образуване на топлина директно на дъното на тенджерата (тя задължително трябва да е с магнитно дъно). Тъй
като самият котлон не се нагорещява, нищо не може да загори.
Съвременните котлони поддържат и аларма с автоматично
изключване, която съобщава за изтичане на програмираното време, като
се изключва и съответната зона.
Както и при фурните се осигурява и
централно изключване, при което
всички зони могат да се изключат
едновременно. Също като стандартни биха могли да се определят сензорът за разпознаване на тенджерата и нейната големина, индикаторът
за оставащо време, защитната блокировка на деца, защитното самоизключване. Когато се говори за технически и технологични новости, не
бива да се изключва зоната за поддържане на топлината, зоната за
пържене, която се формира от две
кръгли зони, които се използват поотделно, но могат да се включат
заедно като овална зона за пържене.
Водещите производители на кухненско оборудване предлагат и
възможност за добавяне чрез свързваща лайсна на допълнителни модули към
класическия стъклокерамичен котлон
- например с фритюрник и грил.
По отношение на комбинираните
ел. фурни на пара новост в техническо отношение е вградената електронна система за пара и топъл въздух.
При нея парата се образува извън
вътрешността на уреда във външен
парообразувател. За секунди се дос-
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тига оптимален микроклимат и преходът от пара към
топъл въздух протича изключително плавно, уверяват специалистите.
Друга иновация, намерила място при тези уреди, е регенерирането на топлина за претопляне на вече приготвени ястия. Съвременните модели поддържат и функциите професионално печене, което представлява комбинация от пара и топъл въздух. Комбинираните ел. фурни
разполагат със сензор за климат, който постоянно контролира климата във вътрешността на уреда и прецизно съобразява количеството на добавяната пара и топъл
въздух.
Фурните разполагат и с автоматичен индикатор за
премахване на варовика, резервоар за прясна вода, дисплей
с текстови съобщения, сонда за измерване на вътрешна
температура на ястието, сензорно управление, както и
защитна блокировка за деца.
Цветелина Марева,
Дезигно Кюхе Арт енд Дизайн,
официален вносител на Kuppersbusch за България

Сензорно управление и изчистени
форми от инокс и стъкло
В резултат на активната развойна дейност на „Франке“, през последните години фурните и стъклокерамичните плотове претърпяха сериозно развитие в техническо
отношение. Нововъведенията са в няколко основни направления: екологичност, енергоспестяване, безопасност и качество на готвене.
Термоизолацията на вратите, което се постига чрез
използването на 2, 3 или 4 стъкла, води до намаляване на
енергоемкостта и повишава безопасността при работа
с уреда. Друга новост са плъзгачите или телескопичните
водачи за решетките и тавите, снабдени със специална
система, предпазваща съдовете от преобръщане при тяхното изтегляне. Все по-широко се използва и сензорното
управление с възможност за програмиране на няколко езика и запаметяване на различни рецепти и сондата за отчитане на температурата във вътрешността на продукта при термичната обработка. Наличието на специален
пароотвод във вътрешността на фурната, от една страна, предотвратява опасната концентрация на гореща пара
във вътрешността, която може да предизвика неприятни
изгаряния, а от друга, не позволява смесването на миризми, като по този начин едновременно могат да се приготвят разнородни ястия. През последните години навлезе и
т.нар. пиролитично почистване – програма, която при 500
°С изгаря всички натрупани мазнини по вътрешните страни
на фурната. По отношение на дизайна в съответствие с
най-новите тенденции са актуални изчистените прави
форми от инокс, със специална обработка против оставане на следи от пръсти, и стъкло.

в зависимост от типа на готвенето. Двата кръга могат
да готвят по отделно или едновременно. По-голямо предимство имат комбинираните плотове газ–керамика и така
наречените модулни плотове, които дават възможност за
различни комбинации - газ, керамика, барбекю, фритюрник.
С тенденция към все по-широко приложение са индукционните плотове, работещи на принципа на магнитна индукция. Топлината се генерира директно на дъното на съда,
където е най – необходима, без топлообмен и съответно
загуба на топлина през стъклокерамичната повърхност.
Едно от най-големите предимства на разработваните от
„Франке“ индукционни плотове е разпознаването на съда.
Активира се само тази част от индукционната зона, която е в контакт със съда. Използват се съдове, на които
дъното създава магнитно поле. По отношение на керамичните плотове сред техническите новости е електронната плоча със сензорно управление. Конфигурациите на плочите се проектират с оглед оптимизиране на консумацията на електрическа енергия. Друга иновация при керамичните плотове е т.нар. multi-level-power функция, позволяваща да се програмира максимална мощност на четири нива
- 2.4 kW, 3,4 kW, 4,4 kW и 9 нива за регулиране на температурата, индикатор за визуализация на нивото на мощността. Все повече модели разполагат с вграден индикатор за остатъчна топлина, както и с бутон ключ за сигурност на деца. Съвременните плотове имат и система
за безопасност при заливане с течности.
Виолета Славова,
мениджър Продажби във Франке България

Регулиране на мощността при съвременните плотове
Съвременните тенденции са за все по-широка употреба на газовите плотове, иновация при тях са котлоните
с двоен и троен пламък. Това е система, която позволява
равномерно разпределение на топлината и регулиране на
пламъка. Благодарение на двата /трите/ концентрични
кръга, може да се избере между три нива на интензивност,
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Инструменти за кримпване
и кербоване
Свързването на кабели и проводници помежду им и към куплунги
и клеми от най-различен вид е рутинна операция както при изграждането на класическите електрически силови и телефонни

Фиг. 1

инсталации, така и на новите комуникационни мрежи, към сигурността на които се поставят все по-строги изисквания. А
професионалистите добре знаят, че едно от местата с най-честа

1

поява на повреди са връзките на проводниците и кабелите.

Фиг. 2

Затова в много случаи краищата на проводниците (многожилните) трябва да са снабдени с подходящи накрайници (например кабелни обувки или кабелни гилзи), а
свързването на куплунгите трябва да осигурява освен
добра електрическа връзка и необходимата механична
здравина. За техниците, които изграждат и подържат
мрежи е не само важно бързо да поставят нови накрайници и конектори, но при нужда бързо да заменят повредените.
Това се осигурява чрез специализираните инструменти за кримпване. Основното значение на английската дума
crimping е нагъване, надипляне, но в случая тя има смисъл
на пресоване – чрез силно притискане и огъване на съответния детайл, той здраво се свързва към кабела или
проводника. В зависимост от нуждите механичната
връзка се прави само с оголен проводник и осигурява преди
всичко електрическата връзка, или е съчетана и с връзка
към изолираната част на проводник или кабел за по-стабилно закрепване.
Сравнително по-рядко се използва наименованието
инструменти за кербоване, като между думите кримпване и кербоване няма принципна разлика. Все пак някои
производители влагат в думата кербоване смисъл на
извършване на операцията с по-голям натиск върху
свързваните материали, които съответно могат да са
с по-голямо сечение, надхвърлящо в някои случаи 200 mm2.
В каталозите може да се срещне и наименованието преса
за кербоване, обикновено на кабели.

2

3

делен профил в зависимост от предназначението на
връзката. Най-често използваните профили са дадени на
фиг. 2.
Шестоъгълният профил 1 се използва за закрепване и
електрическа връзка на едножилни и многожилни проводници към коаксиален куплунг, най-често тип BNC, TNC, RG6,
RG8, RG11 и RG58, както и на такива за телевизионни
кабели. Той е подходящ и за закрепване на куплунги SMA,
SMB, SFR, SC и ST към оптични кабели. Специфичната
форма на профил 2, както и квадратният профил 3 са пред-

Основни характеристики
Осъществяването на електрически контакт чрез
кримпване в много случаи замества неудобното, по-бавно и скъпо запояване. От друга страна, за улесняване на
свързването на многожилен проводник вместо калайдисване на края му там чрез кримпване може да се постави
подходящ накрайник. Разрез на такова монтиране е показан на фиг. 1. Чрез кримпване на медна втулка с поставени в нея изолирани проводници се осъществява стабилна
механична и се подобрява електрическата връзка между
тях. Във всички случаи, кримпването реално представлява деформиране на детайл за получаване на точно опре7*2008 ÑÒÐ. 77
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назначени за втулки за снаждане и за
поставяне на накрайници на тънки
многожилни оголени проводници. Профил 2 се използва и за втулки за разклоняване на електрически свързани
проводници, както и на накрайници с
ъгъл от 90 градуса (проводникът е
перпендикулярен към мястото на закрепване на накрайника). От друга
страна, квадратният профил 3 осигурява много добър електрически контакт проводник-накрайник и улеснява подреждането на повече проводници, например при свързването им
към клемореди дъски. Той се препоръчва за проводници със сечение между
0,08 mm2 и 10 mm2.
Следващият профил 4 е за закрепване на оголени проводници в надлъжно срязаната част на накрайници (последната улеснява поставянето на проводника) и е характерен за
силови проводници. Овалният профил
5, както и този с бъбрековидна форма 6 са за закрепване на изолирани
накрайници към изолиран проводник,
но може да се използва и за накрайници върху оголени проводници. Профилът 7 с видоизменена бъбрековидна форма е за поставяне на накрайници върху оголени многожилни проводници. Освен показаните на фиг. 2,
често използван е трапецовидният
профил, главно за поставяне на накрайници върху сравнително дебели
оголени проводници (сечение между 10
mm2 и 95 mm2).
Описаните профили са предназначени основно за професионалисти,
правещи ежедневно стотици кримпвания, но сигурността на свързването позволява използването им и в
други случаи. Само за свързване в
домашни условия на накрайници към
оголени проводници се използват
профили с формата на дъга, които
изискват по-малко усилие за формирането им. Те са подходящи за проводници със сечение 0,05-10 mm2 и в
някои каталози са наречени "hobby
клещи". Сравнително рядко се срещат
инструменти за такъв профил, позволяващи работа с проводници до
185 mm2.
Независимо от вида на профила
той се получава чрез приближаване и
прилепване на две подвижни части на
инструментите, често наричани
вложки или камъни, които съответстват на челюстите на обикновени-
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те клещи. В зависимост от вида на
вложките съществуват два типа
инструменти. В първия те са неразделна част от инструмента и като
правило имат 2 до 5 еднакви профила
с различни размери. Пример за такива вложки със споменатия дъговиден
профил е даден на фиг. 3, като вдясно
от средата се вижда оста, около
която те се въртят. За да осигурят
повече размери, производителите
предлагат няколко инструмента с
един и същи профил, но различни размери. Когато работата изисква формирането на повече профили, би трябвало да се купи набор от инструменти. Това се избягва чрез втория тип
- инструменти със сменяеми вложки,
често наричани универсални инструменти. Броят на вложките е не помалък от 10, като към комплекта (в
подходящо куфарче) са и ключовете
за смяна.
На фиг. 4а е показане вложка с
трапецовиден профил от комплекта на
инструмент, като се вижда пружината, която я отваря при прекратяване
на натиска (аналогично на клещи с автоматично отваряне на челюстите).
На фиг. 4б е представена вложка за
кербоване на кабелни обувки и куплунги с голямо сечение. За улесняване на
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смяната на вложките в някои инструменти вложкитете
се поставят в специални жлебове, където автоматично
се закрепват (подобно на поставянето и самозакрепването на свредлата в някои патронници). Още по-удобно е да
се сменя частта на инструмента с вложките, обикновено
наричана глава, което е характерно за не малко модели.
Всички вложки имат определен експлоатационен срок, след
който вече не се гарантира качествено кримпване. Той найчесто е 50 000 работни операции.
Примерите на фиг. 3 и фиг. 4 се отнасят за по-голямата част от инструментите, в които проводникът се
поставя отстрани, т.е. е перпендикулярен на равнината
им. Съществуват инструменти за кримпване на накрайници върху оголени проводници с поставяне отпред. Скица на главата на такъв инструмент е дадена на фиг. 5.
Най-напред се поставя накрайник и проводник в него (действие 1), чрез съответното механично въздействие (2)
вложките се притискат и отварят и накрая (3) проводникът се изважда с фиксирания накрайник.

Фиг. 5

Механични инструменти
Обикновено те се наричат клещи за кримпване, тъй
като работата с тях наподобава тази с обикновените
клещи – механичното усилие за осъществяване на кримпването е ръчно, чрез приближаване на двете дръжки.
Очевидно е, че по-голямото усилие за кримпване при дебели проводници изисква по-дълги дръжки, а това означава по-обемист, тежък и скъп инструмент. Има няколко
основни вида клещи в зависимост от изпълняваните опе-
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рации. Първият вид са за поставяне на гилзи в края на
оголен проводник с цел по-лесното му прикрепване. Те са
с фиксирани вложки и няма принципни ограничения за вида
на проводника, но обикновено това се прави за многожилни проводници. Формата на напречното сечение на гилзите може да е правоъгълна, бъбрековидна или някаква
друга, но задължително трябва да съответства на профила на клещите. Не по-малко важен е правилният избор
на големината на отвора на гилзите, които трябва да са
малко по-големи от диаметъра на проводника. При твърде
широк отвор кримпването не осигурява достатъчно добър
контакт (контактното съпротивление гилза-контакт е
твърде голямо), което може да създаде проблеми в процеса на експлоатация. Обикновено е възможно поставянето на гилзи на проводници със сечение между няколко
десети от mm2 и 50 mm2, а съществуват и клещи за
поставяне на обща гилза върху два проводника. Обикновено клещите имат специален механизъм за отваряне на
вложките при прекратяване на натиска върху тях.
Вторият вид са клещите за кримпване на кръгли контакти върху края на оголен проводник. Те представляват
щифтове с различен диаметър, дължина и форма (фиг. 6а)
за поставяне в букси или съединяване с други щифтове,
като кримпването се извършва върху частта от тях към
проводника. Минималното сечение на проводниците и тук
е няколко десети от mm2, а максималното - 10 mm2.
Подобен е третият вид клещи за кримпване на различни типове контакти и на накрайници (фиг. 6б). При това
е възможно както кримпване само върху оголения проводник, така и кримпване и върху изолацията.
Последният вид са клещите за поставяне на куплунги
(конектори). При коаксиални куплунги се поставя метална
втулка върху изолирания кабел непосредствено до куплунга и след кримпването тя добива квадратно или шестоъгълно сечение. Съществуват клещи за обраотка на оптични
кабели чрез подобно кримпване, но втулката е част от
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куплунга. Към този вид са и клещите за телефонни и комуникационни конектори за 4, 6 и 8-проводен кабел.
Дължината на механичните инструменти е между 160
mm и 540 mm, а теглото им е в границите на 120-750 грама.
Клещите за кербоване са за проводници със сечение над
10 mm2 и съответно са по-големи – дължината им достига до 860 mm, а теглото е до 3,2 килограма. Някои от тях
са предназначени само за медни проводници, а други и за
алуминиеви, като максималното сечение на последните
за дадени клещи е около 2 пъти по-малко в сравнение с
медните.
Друга съществена особеност, имаща значение за удобството и минималната умора при работа, е формата на
дръжките. Правите дръжки изискват малко по-голямо усилие и съответно водят до по-бърза умора, поради което
се използват основно в модели за неголеми диаметри на
проводниците. Такива са и дръжките на клещите за кербоване, тъй като с тях обикновено се работи с две ръце,
но те са по-дълги, а в някои модели – телескопични. За
улесняване на хващането с една ръка има немалко модели
с дъговидна форма на едната дръжка. Главата на клещите
може да представлява продължение по права линия на
дръжките или да е извита спрямо тях на ъгъл 10-15 градуса, като последното създава допълнителни удобства. Не
са малко клещите (особено тези за кербоване), чиято глава
може да се завърта около оста си на произволен ъгъл до
180 градуса, което улеснява работата на тесни места.
Полезна практическа особеност на някои модели е възможността на регулиране в няколко степени на натиска на

вложките върху кримпвания материал. Цялото това конструктивно разнообразие налага при покупката да се прави
индивидуален избор на най-подходящите клещи.

Ръчни хидравлични инструменти
Независимо от дължината и формата на дръжките,
механичните инструменти не могат да осигурят необходимия натиск на вложките за кримпване на кабели с
голямо сечение. Именно това е причината за съществуването и използването на хидравличните инструменти.
При много модели в една от дръжките е вграден малък
цилиндър за сгъстен въздух, който се напомпва с другата дръжка. При достигане на максималното налягане на
въздуха, той се освобождава автоматично и осигурява
точно определен натиск върху вложките. Последният е
една от специфичните характеристики на хидравличните инструменти и е в границите между 50 kN (килонютона) и 130 kN. Известно е, че 1 kN е силата на натиск
на 100-килограмово тяло върху мястото, където е поставено, т.е. упражняваната от вложките сила има впечатляващи стойности. В някои модели чрез специално лостче може да се избира една от двете възможни стойности на натиска. Основното предназначение на хидравличните инструменти е за дебели кабели – тяхното максимално сечение е между 16 mm2 и 400 mm2, докато минималното е в границите от 1,5 mm2 до 6 mm2. Нормалното
напомпване е осигурено само в определен работен температурен обхват на инструментите, който обикновено
е между -20 и +40 oC. Подобно ограничение не съществува при механичните инструменти.
Наличието на резервоара и съпътстващите го механизми увеличава размерите и теглото на инструментите, като последното е в границите от 3 до 8 килограма.
Повечето модели са със сменяеми глави, поставяни заедно с тялото в подходящо куфарче.

Електрохидравлични инструменти
Като правило те са с вграден акумулатор, като само
някои модели имат допълнителната възможност за
свързване с кабел към постоянно напрежение 12 волта,
например от автомобилен акумулатор. Вместо ръчното
напомпване на резервоара със сгъстен въздух, то се
извършва чрез подходящ механизъм, захранван от акумулатора. Конструктивно инструментите наподобават
електрическа бормашина и както при нея позволяват
работа с една ръка. Кабелът се поставя в главата, натиска се бутон и за 2 до 15 секунди автоматично се
извършва напомпването, кримпването и освобождаването на кабела. Силата на натиск обикновено е между 10
kN и 130 kN, с едно зареждане на акумулатора могат да
се правят между 60 и 200 кримпвания, а времето на зареждане е до 1 час. Максималното сечение на кабелите
е в същите граници, както при ръчните хидравлични
инструменти, а теглото е от 1,2 до 7 килограма.

Комбинирани инструменти
Преди кримпването често е необходимо проводникът
или кабелът да бъде отрязан и оголен. Удобството от
използването на комбинираните инструменти е, че позволяват извършването и на трите операции.
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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:
/
/
име:
компания:
Моля, попълнете:
Адрес за получаване: служебен

(дд / мм / гггг)
фамилия:
отдел:
домашен

длъжност:

пощ. код:

населено място

/ жк.
________________________________________________ No.:
/ бл. ____________________ вх. ______ ет. _______ ап.
ул.
тел.: ___________ / __________________ мобилен: _____________ / _____________________ e-mail:
Дейност:
Инвеститор
Строителна фирма
Строителен консултант
Мебелист
Друго

Строително-инвестиционна компания
Проектантско и архитектурно бюро
Инсталаторска и инженерингова фирма
Фирма за градинско и парково строителство

Частен инвеститор в строителни обекти
Общински архитекти, инженери и специалисти
Дизайнерски студиа, къщи и бюра
Доставчик на продукти за инсталации, оборудване и
инструменти

✁

Талон за личен платен абонамент
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.

дата:
/
/
име:
компания:
Област на дейност:
Адрес за получаване: служебен

(дд / мм / гггг)
фамилия:
отдел:
домашен

пощ. код:

длъжност:
населено място

/ жк. ________________________________________________ No.:
/ бл.
____________________ вх. ______ ет. _______ ап.
ул.
тел.: ___________ / __________________ мобилен: _____________ / ______________________ e-mail:
не
плащане: пощенски запис
банков път
Желая данъчна фактура: да
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

Индекс на рекламите в броя
АДАРА ИНЖЕНЕРИНГ ...................... 71
АКВАПРО .......................................... 14
АКВАСТАРТ ....................................... 73
АР БИ ЕМ БЪЛГАРИЯ ...................... 45
AРНИ БРАДЪРС ......................... 53, 66
АСМ .................................................... 4
АСТЕЛ ............................................... 20
БАРОС .............................................. 15
БЕГЕЛИ БЪЛГАРИЯ ........................... 15
БЕРИЛ .............................................. 45
БИ ДЖИ АР ГРУП ........................ 9, 41
БОЛКАН ТРЕЙД ГРУП ....................... 68
БУЛКЛИМА ....................................... 35
БЪЛГАРИЯ ТЕРМ .............................. 39
ВАЛТРОНИК ...................................... 59
ВИСМАН БЪЛГАРИЯ ............... К. I, К. II
ГЕО – ИВАНОВ ................................... 2
ГРУНДФОС БЪЛГАРИЯ ..................... 23
ДЕЗИГНО КЮХЕ АРТ
ЕНД ДИЗАЙН ................................... 74
ДЕКАМЕКС ....................................... 15
ДЖИ И ЕЙ ....................................... 28
ДИТЕК .............................................. 21

ЕВОН БГ ........................................... 46
ЕЛЕКТРАВТОМАТИКА 2005 .............. 60
ЕЛЕКТРО ПЛЮС ................................ 81
ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03 .............................. 53
ЕЛМАРК .............................................. 3
ЕХНАТОН КО ................................... К.III
ЕЪРМЕКС КЛИМА ............................ 34
ЕЪР СИСТЕМС ................................. 36
ЕЪР ТРЕЙД СЕНТЪР .................... 7, 43
ЖО И ВЕН ........................................ 76
ИЖЕ+КСАО БАЛКАН ....................... 53
ИНДУСТРИАЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ ................. 5
ИНЕКС МОНТАЖИ ............................ 30
ИНТЕКСТ .................................... 51, 79
ИНТЕРКОМПЛЕКС....................... 61, K.I
КАЛОРИЯ .......................................... 40
КАНИСКО .................................. K.I, 55
КАРАИВАНОВ И СИН ....................... K.I
КАСТИВА .......................................... 44
КНИПЕКС .......................................... 77
КОВАС – ВАСИЛ ЙОТОВ .................. 69
КОВЕС .............................................. 49

КОМЕЛ СОФТ СЕКЮРИТИ ................ 64
КОРАДО БЪЛГАРИЯ ......................... 42
КОРОЗА КАРАТ ................................ 71
КСЕЛЕКС .......................................... 72
ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ .................. К.I, 17
МАКРИС ГПХ .................................... 83
МАКСИЕЛ ......................................... 62
МТ – 1 ............................................. 80
МУЛТИТЕРМ ..................................... 45
ПИМ КОНСУЛТИНГ ........................... 73
ПРИЗМА ........................................... 70
ПРОКСИМУС ИНЖЕНЕРИНГ ............. 37
ПРОЛАЙТ БГ ..................................... 70
ПРОТЕРМ .......................................... 32
РАДИМЕКС ....................................... 82
РЕВМА ТМ ........................................ 78
РОБЕРТ БОШ
СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ ............... 65
РОБЕРТ БОШ ТЕРМОТЕХНИКА ......... 47
РОМСТАЛ ........................................... 6
СЛИ ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ ........ 13
СИМЕНС, НАПРАВЛЕНИЕ
БИЛДИНГ ТЕХНОЛОДЖИС ............... 11
СИСТЕМЕЪР БЪЛГАРИЯ ................... 33
СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ,
КЛОН ОВК ........................................ 27

СТИМАР ........................................... 61
СТРОЙКО 2000 .......................... К.I, 24
СЪНЛАЙТ ИНДАСТРИЪЛ .................... 1
СУЛИС .............................................. 31
ТЕБИКС ............................................ 63
ТЕЛЕТЕК ........................................... 57
ТЕОС СЕКЮРИТИ ............................. 67
ТМТ ЕЛКОМ .................................... К.IV
ФУТУРЕЛ .......................................... 83
ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК
БЪЛГАРИЯ ........................................ 25
2R ..................................................... 14
CADPOINT ......................................... 52
DAIKIN .............................................. 29
HVAC BG .......................................... 45
R&M ................................................. 19
WAGO БЪЛГАРИЯ ............................. 13
TD МАГАЗИН
КАРАИВАНОВ И СИН ....................... 85
РЕПОРТ БГ ....................................... 86
РУВЕКС ИНТЕЛИГЕНТНИ
ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ ................ 84
СИНХРОН-С ...................................... 86
СТРОИТЕЛСТВО ИМОТИ ................... 86

7*2008 ÑÒÐ. 87

✁

✁

Абонирайте се
за списание

ÑÒÐ.

88

7*2008

