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От септември т.г. WAGO Kontakttechnik има нов технически кон-

султант-продажби - инж. Светлин Гарев, съобщиха за списание Техно-

логичен дом от централния офис на компанията в столицата. „Инж.

Гарев има сериозен професионален опит в бранша на електротехника-

та и автоматизацията. Той ще отговаря за района на Западна Бълга-

рия, предлагайки на настоящите и бъдещи клиенти технически кон-

султации и подкрепа от търговски характер“, коментираха от WAGO

Kontakttechnik. „Инж. Гарев ще продължи да развива модерната и гъвка-

ва пазарна стратегия на WAGO Kontakttechnik, ориентирана към кон-

кретните нужди на българския пазар и изцяло фокусирана върху потреб-

ностите на партньорите ни. Сред приоритетните му задачи ще бъде

популяризирането на патентованата от WAGO Kontakttechnik техно-

логия на пружинната клема и изграждане на коректни и лоялни парт-

ньорски отношения с цел осигуряване на първокласно качество и об-

служване на клиента“, допълват от компанията.

WAGO Kontakttechnik България
развива екипа си

Евромаркет Груп откри регионален
център в Благоевград

На 18 септември т.г. компанията за строителна и индустриална

техника Евромаркет Груп официално откри регионален център за Юго-

западна България. Той се намира в Благоевград и включва администра-

тивна част, сервиз, шоурум, склад за резервни части и демопарк с обща

площ близо 1000 кв.м.

„В регионалния център ще бъдат представени всички 10 бизнес

направления на компанията - за строителна и подемно-транспортна

техника, ръчни и силови инструменти, индустриални компресори,

заваръчно оборудване, металообработваща техника, автосервизно

оборудване, индустриални консумативи и други“, заявиха от компани-

ята. Откриването на центъра е част от инвестиционната програма

на Евромаркет Груп за 2008-2009 г., която включва изграждане на

регионални представителства и сервизни центрове в градовете Плов-

див, Стара Загора, Бургас и Русе, както и откриване на нови работни

места и обучение на персонала.
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Кухненска мелница от Тека

Отскоро фирма Тека България предлага на българския пазар нов модел мелница за кух-

ненски отпадъци - TR 50.1, съобщиха за списание Технологичен дом от офиса на испанския

производител у нас. „TR 50.1 e снабдена с директно свързан пневматичен бутон. Устрой-

ството пневматичен бутон функционира на принципа на сгъстения въздух, т.е. за включ-

ването на мелницата не се изисква електричество, което в определени ситуации би могло

да бъде рисковано. Органичните отпадъци (кости от пилета, риба, обелки от плодове и

зеленчуци и т.н.) преминават директно през клапана на мивката, като се елиминират и

всички лоши миризми.

Попаднали в канализационната система, отпадъците достигат до пречиствателните

станции за отпадни води, където биха могли да се преработват, например в торове и енер-

гия. Освен че допринасят за опазване на околната среда, кухненските мелачки повишават

и хигиенните условия в помещенията, тъй като бързо и ефикасно елиминират хранител-

ните отпадъци, които са източник на бактерии, инфекции и неприятни миризми“, съобща-

ват от компанията вносител.

„Сред останалите предимства на кухненските мелачки се нареждат оптималните им

технически характеристики и минималната поддръжка. За функционирането си изразход-

ват средно толкова електричество, колкото би консумирала една 100-ватова крушка за

час работа, а разходът на вода в домакинството се повишава с незабележимите 0,04%“,

допълват от Тека България.

Брамак откри нов завод край София. Заводът за керемиди, на стойност
15 млн. лв., е на площ 40 000 кв. м.

произвеждаме вече десета година български продукт на световно

равнище. Така с два завода в страната – разположени стратегически

в двата края на България – в София и в Силистра, Брамак още веднъж

затвърждава позициите си на пазарен лидер и на надежден партньор“,

заяви Кирил Дяков, управител на Брамак Покривни системи. Новият

завод на стойност 15 млн. лева е разположен на обща площ от 40 хил.

кв. м. Производствената база има автоматична транспортна линия

и опаковка, технологична възможност за двойно покритие и лабора-

тория.

„Заводът се намира в непосредствена близост до жп линията София

- Карлово и разполага със собствен реновиран коловоз. Заводът про-

извежда керемиди Класик Про, Спектра Плюс и Спектра Икономик, сне-

гозадържащи керемиди, вентилационни керемиди, начални капаци и

тройници, съответстващи на европейската норма ЕN 490 491“, допъ-

лват от компанията.

„С годишното ни производство могат да бъдат покрити прибли-

зително 9000 еднофамилни къщи. Освен за българския пазар, продук-

цията ни вече се изнася за Сърбия, Македония, Албания, Косово и др.“,

поясняват от Брамак Покривни Системи.

В изграждането на съоръжението са взели участие 12 компании,

сред които Унгер Щалбау, Юнг, Рама Инженеринг, Сименс и Главбол-

гарстрой. В монтажа на машинното оборудване са се включили Бра-

мак Чехия и Брамак Унгария.

В началото на септември Брамак Покривни системи официално

откри нов завод за керемиди до с. Столник, община Елин Пелин. Сред

гостите на събитието бяха Инго Ведам, изпълнителен директор, Йозеф

Финк, мениджър Производство, и Гюнтер Хамър, отговорен мениджър

за региона на Югоизточна Европа от Концерн Брамак, както и високо-

поставени представители на Моние Руфинг Компонентс и Винербер-

гер.

„Нашият нов дом ще отговори на нарастващите нужди на стро-

ителната индустрия в региона. Със западна технология и ноу-хау ние
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От 22 до 25 октомври т.г Интер Експо

Център ще бъде домакин на международната

специализирана изложба за оборудване на хоте-

ли, офиси и ресторанти СИХРЕ. Организатори

са Агенция Булгарреклама и Национална асоци-

ация ХоРеКа. „Тазгодишното издание на СИХРЕ

ще предложи модерни и ергономични решения

за кухненско, барово, търговско и фитнес обо-

рудване, за хотелско и ресторантско обзавеж-

дане, системи за контрол на достъпа, маши-

ни, аксесоари и консумативи за услугите, пред-

Изложението СИХРЕ от 22 до 25 октомври
лагани в туристически и др. обекти. Ще бъдат

представени нови брандове, гарантиращи ви-

сок стандарт и качество в туристическата

и ресторантската индустрия“, заявиха орга-

низаторите. „Експозиционното разнообразие

ще се формира и от фитнес уреди, солариуми

и СПА оборудване. Нови дизайнерски концепции

за интериорно обзавеждане, плотове и подови

покрития в актуални тонове допълват пъстро-

тата на експонатите“, допълниха от Агенция

Булгарреклама.

През септември фирма Амбицио разшири

предлагания асортимент с осветителни

тела, които могат да се видят в открития

наскоро шоу-рум на компанията, информира

Димитър Христов, управител на Амбицио.

„Изложбеният салон е специализиран за луксоз-

ни ключове, контакти и осветителни тела.

В него са представени модели от водещи в

световен мащаб производители, сред които

Bticino, Vimar и Schneider Electric“, заяви г-н

Христов. „Сред най-новите маркетингови

Амбицио разшири продуктовата си гама
инициативи на фирмата е подготовката на

кампания, посветена изцяло на ключовете от

серията Kristall, които предлагаме. Кампани-

ята ще бъде подобна на организираната през

месец май и юни инициатива и ще стартира

в най-скоро време. Луксозната серия Kristall на

Bticino предоставя пълна свобода за създава-

не на разнообразни интериорни решения, бла-

годарение на внимателно подбраните тапе-

ти за вграждане, обособени в отделни колек-

ции“, допълни управителят на Амбицио.

ми и паркинг кули, които, според представи-

тели на компанията, са оптимално решение

на проблема с паркирането у нас. „В зависи-

мост от вида си, автоматичните паркинг

системи на немския производител на авто-

сервизна подемна техника и изложбени кули

Nussbaum Group, позволяват паркиране на от

2 до 44 автомобила на площ от 11 до 121 m2.

За по-големи паркинги с повече паркоместа

Евромаркет Аутомотив предлага автома-

тичните системи за етажно паркиране, про-

изведени от корейската фирма Dongyang

Семинар на Евромаркет Аутомотив във Варна

На 11 септември т.г. Евромаркет Ауто-

мотив презентира нови автоматизирани

паркинг системи във Варна, информираха за

списание Технологичен дом от компанията. В

рамките на събитието бяха представени

иновативни автоматизирани паркинг систе-

Menics. Системите за етажно паркиране на

Dongyang Menics са напълно автоматизирани

чрез специален софтуер, функционирането на

който не изисква оператор. Основното им

приложение е в обществени платени паркин-

ги с контрол на достъпа, паркинги на жилищ-

ни и административни сгради, търговски

центрове, хотели и други. Монтажът на по-

добна паркинг система за 20 автомобила

отнема около 45 дни“, пояснява Данаил Ружи-

нов, търговски специалист в Евромаркет

Аутомотив.
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Galleria Varna ще отвори врати
през 2009 г.
Инвеститор в търговско-развлекателния комплекс в морската столица е GTC Bulgaria

Още едно място за развлечение на

варненци ще предложат инвестито-

рите от Джи Ти Си България, дъщер-

но дружество на полския предприе-

мач Globe Trade Centre. Компанията

планира да вложи над 77 млн. евро в

търговско-развлекателен център

Galleria Varna, с местоположение

кръстовището на булевардите Ре-

публика и Сливница в квартал Мла-

дост.

Galleria Varna ще обхваща над 100

хил. кв.м разгърната застроена

площ, от които 37 хил. кв.м търгов-

ски площи за отдаване под наем.

Търговско-развлекателният център

ще предлага разнообразие от услу-

ги и възможности за забавление, над

160 магазина за мода, модни аксе-

соари, детски и спортни стоки,

както и множество заведения за

хранене. Предвижда се и изгражда-

нето на мултиплекс Cinema City с

няколко кинозали, фитнес и СПА

център. За посетителите са осигу-

рени 1300 паркоместа, информират

инвеститорите. Очаква се цен-

търът да отвори врати в средата

на 2009 г.

Инвестиционната компания Джи

Ти Си България е специализирана в

сектора на недвижимите имоти. На

българския пазар участва и с други

три проекта - Galleria Stara Zagora,

Galleria Russe и Galleria Burgas, кои-

то са част от веригата търговски

центрове Galleria. Проектант на

всички центрове от веригата е аме-

риканската компания Лагуарда Лоу

Архитектс. За новия център Галерия

Варна съпроектант от българска

страна е фирма Студио 17.5 София,

с главен проектант арх. Пламен На-

нов.



����� �� ���		�


�������

каране на велосипеди, езда и други ат-

ракции.

Параметри на голф игрището

Голф игрището, разгърнато на

площ от 85 хектара, ще се състои от

18 дупки. Целият комплекс ще бъде раз-

положен на територия от близо 2000

декара, в местността „Хижата“ до

Каблешково. Инвестицията в изграж-

дането на Black Sea Golf and Country

В настоящия брой на списанието продължаваме акту-

алната тема за инвестиции в голф комплекси у нас. В

статията можете да научите повече за изграждането

на Black Sea & Country Club, Тракийски Скали Голф & Спа

Рeзорт, Годлево Ризорт и Съмърленд Голф Енд Бийч Клъб

директно от инвеститорите и изпълнителите им.

Black Sea & Country Club -
испански стил и качество
отличават новия голф комплекс
в Каблешково
Новоизграждащият се голф комп-

лекс Black Sea & Country Club ще

включва игрище от висок клас, спа

центрове, магазини, ресторанти,

заведения, басейни, голф и тенис

академия. Комплексът ще предоста-

вя възможности и за екотуризъм,

Инвестиционни голф проекти
у нас
Инвестиционни голф проекти
у нас
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Club край град Каблешково, община По-

морие, е 194 млн. евро. Дизайнът и про-

ектирането са поверени на испанска-

та компания „Гонзалес енд Якобсен“,

с опит в реализацията на различни

голф и туристически проекти в САЩ,

Германия и Испания. Очаква се първа-

та фаза да приключи 36 месеца след

началото на строителството. Цяло-

стният проект ще се осъществи на

три фази, а финализирането му се

очаква през 2010 – 2011 г.

Все още не са избрани главен из-

пълнител на комплекса и подизпълни-

тели на части Електро, ОВК, ВиК,

осветление, системи за сигурност и

т.н.

Тракийски Скали Голф & Спа
Рeзорт - сред най-големите Голф
и Спа комплекси на Балканите
Комплексът Тракийски Скали Голф

& Спа Резорт ще бъде изграден край

каварненското село Божурец. Инвес-

титор е регистрираното в Австрия

дружество „Темпе“. Размерът на

инвестицията е около 120 млн. Евро

за първа фаза. Главен изпълнител на

проекта е „Главболгарстрой“.

Цялостният проект включва голф

игрище с 18 дупки, отговарящо на

всички международни стандарти за

провеждане на голф турнир, хотелс-

ка част, спа център, фитнес и басей-

ни. В комплекса ще бъдат построени

около 70 вили в модерен южноазиат-

ски архитектурен стил, петзвезден

бутиков хотел, СПА център, фитнес

зали, басейни, четиризвезден хотел с

конферентни зали. Предвижда се и из-

граждането на яхтено пристанище,

търговска част с магазини и ресто-

ранти, алеи и пътна артерия, която

свързва всички части на комплекса.

Той се разпростира на площ от 145

хектара, с изглед към Черно море.

Забележителност на Тракийски

скали Голф & Спа Резорт е търговс-

кият и развлекателен център на ку-

рорта Marina Village. Центърът раз-

полага с жилищна част с изцяло южно

изложение, разположена само на ня-

колко метра от водата, магазини,

ресторанти и колоритен площад.

Параметри на голф игрището

Дизайнер на игрището е голф ле-

гендата Гари Плеър, а проектът е

дело на една от най-големите меж-

дународни компании в сферата на

проектирането и архитектурата на

ваканционни селища WATG (Wimberly

Allison Tong & Goo). Голф игрището се

изгражда от Intergolf Design Inc., а

поливните системи се доставят от

Prato Verde S.P.A., представител на

Toro Company.

Работата по проекта стартира

през юли 2006 г. и ще се изгражда на

3 фази. В момента се работи върху

първата фаза която се предвижда да

бъде завършена за лятото на 2010 г.
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Годлево Ризорт - предстои избор
на подизпълнители на части
Електро, ОВК, ВиК, осветление и
системи за сигурност
Годлево Ризорт е луксозен комп-

лекс от затворен тип, с условия за

отдих и спорт, разположен в района

на Банско и Разлог. Туристическият

комплекс включва четиризвезден хо-

тел с 97 апартамента, отопляем

вътрешен плувен басейн с джакузи,

спортен център с фитнес зала, уел-

нес център със сауна и парна баня.

Приятна атмосфера ще създават и

озеленените градини и външни час-

ти в комплекса, алеи, пейки, градин-

ско осветление, детска площадка и

барбекю. Комплексът ще предлага

редовен организиран транспорт до

Банско и околните четири голф иг-

рища. Посетителите на комплекса

ще могат да се възползват както от

близките ски писти в Банско, Доб-

ринище и Кулиното, така и от чети-

рите проектирани голф игрища в

района. Голф игрището с 18 дупки на

Разлог, проектирано от Иън Уснам,

се намира на десетина километра и

отваря врати през есента на 2008

година.

Размерът на инвестицията 3 млн.

евро

Инвеститор на комплекса Годлево

Ризорт е Ийгъл Дивелъпмънт. Раз-

мерът на инвестицията ще достиг-

не 3 000 000 Евро. Строителството

на целия комплекс е разделено на две

фази. Първата включва изграждането

на секции A, B и C, където са разполо-

жени всички екстри на комплекса.

Втората фаза обхваща изграждане на

следващите две секции - D и E. Към

момента е договорено само строител-

ството на грубия строеж. Не са из-

брани подизпълнители на части Елек-

тро, ОВК, ВиК, осветление, системи

за сигурност. Строежът на комплек-

са Годлево Ризорт ще стартира през

месец май 2009 г. и ще завърши до

ноември 2010 година.

Съмърленд Голф Енд Бийч Клъб -
ваканционен комплекс и миниголф
игрище в град Каварна
Нов ваканционен комплекс от зат-

ворен тип ще бъде изграден в крайб-

режната зона на град Каварна, север-

но от Варна. Съмърленд Голф Енд Бийч

Клъб ще включва жилищни постройки

на три и четири етажа, три басейна,

СПА център и миниголф игрище. Ин-

веститор на комплекса е българска-

та компания „Иновейтив Криейшънс“.

Изпълнител на целия комплекс и при-

лежащите му атракции е фирма „Ай

Си Билд“. Компанията ще изпълни и

всички електро, ОВК и ВиК системи.

Системите за сигурност и техноло-

гичното обслужване на комплекса ще

бъдат поверени на IT компанията „Ай

Си Систъмс“. Поддръжката на комп-

лекса ще се извършва от фирма „Ийст

Мениджмънт“.

Предвижда се проектът, с раз-

гърната застроена площ 19 203 кв.м.,

да бъде изграден в две фази. Първа-

та фаза ще включва изграждането

на жилищни сгради, с четири секции

и плувен басейн. Втората фаза об-

хваща изграждането на поредица от

жилищни сгради, два басейна, един

тенис корт и миниголф игрище.

Завършването на фаза 1 е планира-

но за втората половина на 2009 г.

Точна информация за крайния срок на

завършване на втора фаза все още

няма.



����� �� ���		�

Предстои изграждането на Гранд Мол Варна
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Строителният предприемач Orchid

Developments Group ще инвестира над

100 млн. евро в един от най-големи-

те комплекси с търговско-развлека-

телно и бизнес предназначение в

морската столица - „Гранд Мол Вар-

на“, съобщиха от Orchid Developments

Group. За местоположение на мащаб-

ния проект инвеститорите са избра-

ли кръстовището на ул. Андрей Са-

харови бул. Владислав Варненчик, в

близост до автогарата на града.

„Няма съмнение, че това е една от

най-добрите локации в града. Място-

то е близо до центъра, което позво-

лява лесно придвижване с кола, град-

ски транспорт или пеша“, коменти-

рат от компанията.

Гранд Мол Варна ще обхваща 200

хил.кв.м. разгъната застроена площ,

50 хил. кв.м. от която са предвидени

за търговски площи. „Многофункцио-

налният център ще предлага разно-

образие от услуги, мода и модни ак-

сесоари, детски и спортни стоки,

техника и аксесоари за дома, заведе-

ния за хранене, развлечения и Arena

Cinema. Те ще бъдат разположени на

3 нива, като броят на магазините е

над 220“, уверяват инвеститорите.

Отдаването на площите под наем е

поверено на Colliers International, воде-

щата консултантска компания на

пазара на търговски площи в стра-

ната.

Сред първите наематели на Гранд

Мол Варна е една от най-големите

търговски вериги в Европа в област-

та на бързооборотните стоки – френ-

ската Carrefour. Хипермаркетът ще

бъде разположен на подземното ниво

върху площ 9 300 кв.м. Комплексът ще

се обслужва от подземен и надземен

паркинг.

„Проектът предвижда и изгражда-

нето на три офис кули, които ще се

извисяват над търговската част на

височина 75 м. и ще откриват пано-

рамна гледка към целия град“, съоб-

щи Ели Егози, съветник на борда на

директорите на Orchid Developments

Group. „Концепцията и дизайнът на

комплекса са дело на архитектите от

студио MYS Architects, които успяха

да предложат отлична архитектур-

на концепция в съответствие с най-

новите стандарти и нововъведения

в дизайна на търговско-развлекател-

ни центрове“, допълват от компани-

ята инвеститор.

Предстои изграждането на Гранд Мол Варна
Над 220 магазина, кино Арена и три офис кули ще предлага новият център от догодина,
уверяват инвеститорите
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Daikin ще открие собствен офис
в България
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Уважаеми г-н Хаас, представете на-
кратко дейността на Daikin в България.

Daikin навлезе на българския пазар

през 1994 г. Постепенно утвърдих-

ме позициите си, лансирайки нови

продукти и разширявайки дистрибу-

торската си мрежа. Благодарение на

лоялната работа на нашите търгов-

ски партньори, динамичното разви-

тие на строителния сектор и подо-

брената бизнес среда, все повече

хора в България се доверяват на

марката Daikin. Принос в налагането

ни на пазара оказва и повишеното

енергийноефективно съзнание на

потребителите и ориентацията им

към качествени продукти с енерги-

ен клас А.

Следващата логична стъпка в
присъствието ви тук не е ли открива-

не на собствен офис?
Много добър и интересен въпрос!

Наскоро бордът на директорите от

Daikin Централна Европа взе решение

да отвори местен офис в София.

Причините за това са повече от

очевидни. Компанията иска да пред-

ложи възможно най-добрата техни-

ческа и информационна поддръжка на

своите партньори в България. Също

така, с тази стъпка бихме желали да

покажем намеренията си да

присъстваме активно на българския

пазар, налагайки търговските марки

Daikin и Altherma.

Имате водещи позиции в областта на
климатизацията. Какви са основните
ви продуктови групи?

Бизнес стратегията на Daikin е ба-

зирана в развитието на четири ос-

новни производствени направления. В

първото от тях влизат продуктите,

с които клиентите най-често ни

идентифицират като марка – сплит

и мултисплит климатиците, VRV

системите и редица други изделия.

Това е сегментът, в който непрекъ-

снато инвестираме в развоя на ино-

вативни продукти с цел да затвър-

дим пазарните си позиции.

Друго направление, в което Daikin има

традиционно силни позиции, са при-

ложните решения. Като резултат на

присъединяването на компанията

McQuay, Daikin разшири продуктово-

то си портфолио с богата гама чилъ-

ри с мощност от 5 kW до 9 MW, нова

линия фенкойли и др.

Разкажете повече и за продуктите ви
от сферата на отоплението?

В областта на отоплението можем

да се похвалим с продуктовата линия

Altherma, която във време на посто-

янно растящи цени на горивата е

много добра инвестиция в сферата на

енергийноефективното отопление.

Преди две години пуснахме на пазара

система за отопление под тази мар-

ка, от типа термопомпа въздух-вода.

И днес тя продължава да бъде най-

съвременният отговор на днешните

и бъдещите проблеми, свързани с

увеличаване на разходите за енергия

и вредното въздействие върху окол-

ната среда. Altherma е еквивалент на

ниски сметки за енергия и минимални

емисии на въглероден диоксид. Разби-

ра се, все пак това не е последното

достижение на Daikin в областта на

отоплението. В близките няколко

години отново ще предложим на кли-

ентите ни много интересни и инова-

тивни продукти.

Кои са най-новите разработки на Daikin
в хладилната техника?

Новост в четвъртото ни направле-

ние - хладилната техника, е линията

Conveni, която прави възможно

свързването на климатична инстала-

ция, хладилни витрини и фризери в

даден обект само с едно външно тяло,

поддържащо възможност за утилиза-

ция на отработената топлина. Този

интересен продукт също ще бъде

представен на българския пазар в

следващите няколко години.

Какво ще кажете за конкуренцията си

в България?
Фирмената ни политика е базирана

на уважение към основните ни конку-

ренти. Разбира се, внимателно сле-

дим и пазарното им поведение.

Същевременно винаги се стараем да

ги изпреварим, като лансираме нови

и уникални продукти, сред които мога

да посоча Ururu Sarara, Round Flow

Cassette и Conveni, както и нови тех-

нологии като едновинтовите, изпол-

звани в произвежданите от Daikin

чилъри.

Енергийната ефективност е от ключо-

во значение за ОВК системите днес?
Какви са действията ви в тази насока?

Опазването на околната среда е едно

от най-важните направления в раз-

войната дейност на Daikin. Компани-

ята майка Daikin Industries, със седа-

лище в Япония, инвестира много сред-

ства в постигане на отпимално съот-

ношение между висока енергийна

ефективност и комфорт при всеки

отделен продукт. В резултат на това

цялата група Daikin притежава сер-

тификат ISO 14001. Винаги се стре-

мим да предлагаме на пазара продук-

ти с възможно най-висок COP и с

гордост съобщаваме факта, че всич-

ките ни сплит системи са с енерги-

ен клас А. Ако съществуваше енерги-

ен клас ААА, то със сигурност щяхме

да го притежаваме.

Daikin ще открие собствен офис
в България

инж. Михаел Хаас,
мениджър продажби за България

в Daikin Airconditioning Централна Европа
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Пазарът на водотръбни
котли
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Графиката илюстрира развитие-

то на пазара у нас на водотръбни

котли с общо производство на пара,

непревишаващо 45 t за периода 2005

– 2007 г. на базата на информация,

предоставена на редакцията от На-

ционалния статистически инсти-

тут (НСИ).

Поради отсъствието на други до-

статъчно задълбочени и обхватни

проучвания за мащабите на този

пазарен сегмент у нас, редакцията

приема като официална информаци-

ята, базирана на Интегрираната та-

рифа на Европейските общности –

ТАРИК. Проучване на редакцията

показва, че достоверността на дан-

ните за мащабите на пазара на во-

дотръбни котли с общо производ-

ство на пара, непревишаващо 45 t,

предоставени от НСИ, не се възпри-

ема еднозначно сред специалистите

в бранша. Някои смятат, че реални-

ят обем на вноса и износа се разли-

чава съществено от показания, до-

като други се доверяват напълно на

данните от НСИ.

На редакцията не са предоставе-

ни данни за износа на водотръбни

котли с общо производство на пара,

непревишаващо 45 t, за 2005 г. в

съответствие с изискванията за

конфиденциалност по чл. 29. (1) от

Закона за статистиката. Съгласно

закона, Интрастат операторите

могат да поискат разширяване на

статистическата конфиденциал-

ност по отношение на кода по Ком-

бинираната номенклатура на Репуб-

лика България за определена стока

Пазарът на водотръбни
котли
Внос/износ на водотръбни котли с общо производство на пара,
непревишаващо 45 t, в България за периода 2005 - 2007 г.

и търговски поток в два случая.

Първо, когато годишната стой-

ност на съответната търговия на

лицето със страни от общността

и извън нея съставлява повече от 85

на сто от общата стойност на

външната търговия на Република

България за съответната година с

тази стока и по този поток.

Втората причина е, когато

търговията, сумирана с тази на друг

оператор или други двама операто-

ри, при условие че този втори или

тези двама други оператори също са

поискали деклариране на конфиденци-

алност, съставлява повече от 85 на

сто от общата стойност на

външната търговия на Република

България за съответната година с

тази стока и по този поток.

Фиг. 1. Внос/износ на во-
дотръбни котли с общо
производство на пара,
непревишаващо 45 t, за
периода 2005 - 2007 г.
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Известен факт е, че в природата

процесите протичат винаги в една

посока - от по-високия към по-ниския

температурен потенциал до на-

стъпване на равновесие. За да се

осъществи обратният процес, ха-

рактерен за термопомпите, съглас-

но втория принцип на термодинами-

ката, в системата трябва да се

вложи енергия, която да увеличи ен-

тропията й. Този процес се осъще-

ствява по известния от термодина-

миката

обратен кръгов цикъл
на Карно
При този цикъл механичната ра-

бота пренася топлина, като еднов-

ременно с това повишава темпера-

турното й ниво. Получената по-ви-

сока температура е следствие на

сгъстяване на работното вещество

(газове или пара) в компресор. Като

показател за ефективността на

всеки кръгов процес се използва от-

ношението на полученото количе-

ство топлина или студ към изразход-

ваната работа.

Съществуват различни признаци,

Компресорни термопомпи
Акумулираната енергия се използва за отопление, подгряване
на вода и охлаждане

Във земята, въздуха и водата се акумулира голямо количество

топлинна енергия. На определена дълбочина в земните пластове

и във водните басейни температурата слабо се влияе от външни-

те атмосферни условия и се запазва относително постоянна през

цялата година. Известно е, че термопомпите оползотворяват

тази акумулирана слънчева енергия за отопление, подгряване на

топла вода или за охлаждане. Термопомпите са топлинни маши-

ни, преобразуващи топлина от по-ниско температурно ниво в

топлина от по-високо температурно ниво. За осъществяване-

то на процеса в системата се влага допълнителна енергия.
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по които се класифицират термо-

помпите. Основните са вид и агре-

гатно състояние на енергоносите-

ля, вид на топлоносителя, предназ-

начение на консуматора и принцип на

действие. Класификацията, основа-

ваща се на базата на агрегатното

състояние на енергоносителя, е в

зависимост от работното тяло,

подвеждащо топлина в изпарителя и

работното тяло, приемащо топлина

в кондензатора. Най-често срещани

са термопомпите: въздух-въздух,

въздух-вода, вода-въздух, вода-вода,

земя-вода.

Според вида на източника на енер-

гия, термопомпите се определят

като термопомпи, оползотворяващи

енергия на околния въздух, водоеми,

земни пластове, отпадъчна и техно-

логична топлина, слънчева енергия и

Фиг. 1. Принцип на работа на
компресорна термопомпа
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геотермална енергия. В зависимост

от предназначението си, термопом-

пите са предназначени за отопление,

за производство на гореща вода, за

изсушаване на въздух, а също и за

технологични цели. Според принци-

па на действие, се класифицират

като компресорни, сорбционни, ком-

пресорно-сорбционни, термоелект-

рически, пароежекторни и студено-

газови. В практиката най-голямо

приложение намират компресорните

и сорбционните термопомпи.

Работните цикли на компресорни-

те термопомпи са отворени и зат-

ворени.

Термосгъстяване
(отворени цикли)
При този процес парите от тех-

нологичния процес се засмукват ди-

ректно от компресора, където се

сгъстяват. Повишили своето наля-

гане и температура, те отново от-

дават топлината си на кондензация

в технологичния процес. За компре-

сорните термопомпи не са характер-

ни загуби от процеса на дроселира-

не. Температурната разлика ∆Т е

равна на Тк – То, където Тк е темпе-

ратурата на кондензация (темпера-

тура на отопляваната среда), а То е

температурата на изпарение (тем-

пература на охлажданата среда) и

покрива само термичните съпротив-

ления при топлообмена.

Топлинните баланси при този про-

цес са топлинен поток при изпаре-

ние (Qo), топлинен поток при конден-

зация (Qk), подведена мощност към

компресора (L). Коефициентът на

трансформация ϕ е отношението на

топлинния поток при кондензация

към подведената мощност към ком-

пресора.

Теоретично, коефициентът на

трансформация може да достигне

стойности ϕ >> 10 – 20, поради мал-

ките стойности на разликите в тем-

пературите и наляганията при кон-

дензация и изпарение. За да се полу-

чи действителният коефициент на

трансформация, теоретичният се

умножава с коефициента η, чийто

стойности варират в диапазона 0,55

- 0,70, в зависимост от производи-

телността на изпарителната ин-

сталация.

С помощта на коефициента η,

ориентировъчно се отчитат меха-

ничните загуби в компресора и елек-

тродвигателя, както и топлинните

загуби през изолацията.

Затворени цикли или т.нар.
термопомпени цикли
Процесът, който протича в ком-

пресорните термопомпи, е сух сту-

денопарен кръгов цикъл, който тео-

ретично се нарича още сравнителен

обратен кръгов цикъл. Теоретично,

термодинамичните процеси, които

протичат при този цикъл, са чети-

ри. Първият е процес на сгъстяване

на работното тяло в компресора, с

помощта на внесена отвън работа.

Вторият процес е процес на конден-

зация, при който се отвежда топли-

ната на кондензация чрез конденза-

ция на работното тяло, като наляга-

нето се запазва постоянно. След

кондензатора работното тяло преми-

нава през дроселиращ вентил, вслед-

ствие на което постъпва в изпари-

теля с понижено налягане. В изпари-

теля, с помощта на подвеждане на

топлина, работното тяло се изпаря-

ва, като налягането се запазва по-

стоянно.

В действителност, между теоре-

тичния и действителния компресо-

рен цикъл има няколко разлики. При

реално протичащия процес сгъстя-

ването на хладилния агент в комп-

ресора е необратим процес. Харак-

терни за него са: загуби при дросе-

лиране на хладилния агент, загуби от

триене, загуби в процеса на засмук-

ване от топлообмена, между хладил-

ния агент и стените на цилиндъра,

както и загуби вследствие на край-

ната температурна разлика, между

хладилния агент и топлоносителя, в

процесите на изпарение и конденза-

ция.
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Теоретичният коефициент на

трансформация ϕth се изразява с от-

ношението на специфичната топлин-

на мощност qk към специфичния раз-

ход на енергия l, или отношението на

масовия дебит на работното тяло Qk

към разхода на енергия L.

Енергийните загуби повишават
топлопроизводството
При компресорните термопомпи

енергийните загуби, освен че увели-

чават разхода на енергия, водят и

до повишаване на полезното топлоп-

роизводство. Затова при изчислява-

не на действителния коефициент на

трансформация трябва да се взе-

мат предвид особеностите на ком-

пресорната термопомпа, т.е инди-

каторният, механичният и електри-

ческият КПД както на компресора,

така и на електродвигателя. Сте-

пента на термодинамично съвър-

шенство η се изразява с отношени-

ето на действителния коефициент

на трансформация към теоретич-

ния, като η < 1.

Компресорни термопомпени
агрегати
Представляват готови за монтаж

съоръжения, включващи компресор

със задвижване, кондензатор, изпари-

тел, тръбни връзки между тях, пулт

за управление, предпазни и контрол-

но-регулиращи съоръжения. Според

вида на двигателя, задвижващ комп-

ресора, тази вид термопомпени агре-

гати се определят като електричес-

ки, газови и дизелови. А според типа

на компресора, се класифицират като

бутални, спирални, винтови и турбо-

компресорни.

Типът на компресора определя и

максималната мощност на термо-

помпените агрегати. С най-ниска

мощност са спиралните компресори

- от 10 до 200 - 300 kW. Турбоком-

пресорите се отличават с най-голя-

ма мощност в диапазона от 600 - 900

kW до 12 - 17 MW. За буталните ком-

пресори мощността е от 2,0 до 400

- 600 kW, докато за винтовите ком-

пресори мощността варира от 200

- 300 kW до 2,7 - 4,0 MW.
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Често, обаче, се забравя, че това

съвсем не е достатъчно. Защото, сред

базовите фактори за успех на един

ресторант е добрият микроклимат.

Както е добре известно, топлинният

комфорт през различните сезони и

качественият въздух са изцяло в сфе-

рата на действие на вентилационна-

та и климатичната системи.

Зониране според предназначението
При избора на подходяща систе-

ма за кондициониране възниква един

Вентилация и климатизация
в обществени заведения
за хранене
Оптималните параметри на микроклимата са от определящо
значение за успеха на едно заведение

много съществен проблем – наличи-

ето на различни като предназначе-

ние и изисквания към микроклимата

помещения. Това налага едновремен-

ното разработване на вентилацион-

ни решения за няколко отделни зони.

Често, обаче, при избора на венти-

лационна система задачата се свеж-

да до осигуряване на добра вентила-

ция в кухнята и поддържането на ком-

фортен микроклимат в залата за по-

сетители.

В по-луксозните заведения, къде-

то и изискванията са по-високи, се

обособяват няколко зони - помеще-

ния за подготовка на студени храни;

топла кухня; зала/и, кафене и/или бар;

офисни помещения; гардероб; сани-

тарни помещения. Във всяка зона е

необходимо да се предвиди отделна

смукателна или нагнетателно-сму-

кателна вентилационна система. Не

се допуска смесване на отвеждания

от различните зони въздух. Също

така, в съответствие с норматив-

ните изисквания, в залата за посе-

тители следва да се обособят две

отделни зони – едната за пушачи, а

другата за непушачи. Това налага

организация на въздухообмена, която

да не допуска достигането на цига-

рения дим до зоната за непушачи. А

там, където са предвидени места-

та за пушачите, димът да се отвеж-

да своевременно с цел недопускане

Възможностите на съвременното строителство, нестандарт-

ните и оригинални решения в интериорния дизайн могат да

превърнат всяка сграда и помещение в нея в уникално място. А

именно добре изпълненият и подходящ интериор, от една стра-

на, и, разбира се, добрата кухня са основни инструменти за успех

на заведенията за обществено хранене.
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Вентилацията - още на проектен
етап
Както е добре известно, основно

предназначение на вентилационните

системи е да поддържат чистотата

и подвижността на въздуха в ресто-

ранта в предварително зададени гра-

ници. Във вентилираните помещения

е необходимо да се подава пресен

въздух с дебит, който да задоволи

потребностите от свеж въздух на

хората, пребиваващи в тях. В също-

то време е необходимо да се ограни-

чат възможностите за натрупване на

вредни вещества. Коректното проек-

тиране и оразмеряване на въздухораз-

пределителната мрежа и въздухораз-

пределящите устройства е ключов

фактор, определящ ефективната ра-

бота на системата.

Осигуряването на добра вентила-

ция е въпрос не само на правилно ораз-

меряване, но и на добра организация на

въздухообмена. Именно поради тази

причина, специалистите в областта

препоръчват вентилационната систе-

ма да се предвиди още при проекти-

рането на всички останали системи

и инсталации в ресторанта. Предва-

рително се определят пътищата на

въздуховодите и местоположението

на вентилационните решетки по на-

чин, ненарушаващ интериорния дизайн

на помещението. И, разбира се, в

същото време осигуряващ ефективно-

то функциониране на системата.

Равномерно и с еднаква скорост
подаване на въздуха
Желателно е подаването на пре-

сен въздух във всяка отделна точка

от помещенията да се осъществя-

ва равномерно и с еднаква скорост.

В помещенията за посетители е не-

желателно образуването на зони с

повишена или понижена скорост на

въздуха. Обикновено равномерното

разпределение на подавания въздух се

постига с подходящ подбор и разпре-

деление на решетките в помещени-

ето. Добре е въздуховодите да

бъдат скрити в ограждащите сте-

ни или тавана, за да не нарушават

интериорния замисъл. Препоръчител-

но е подаваният във вентилираните

помещения въздух да се подложи на

предварителна обработка. За тази

цел е добре да се предвидят филтри

за различна степен на филтриране.

Също така, е необходимо система-

та да разполага и със секция за пред-

варително подгряване на въздуха. За

да не се допуска проникване на не-

приятни миризми или вредни веще-

ства отвън, подаваният външен

въздух следва да се засмуква от

места, в близост до които няма

източници на вредности. Препоръчи-

телно е мястото да бъде отдалече-

но от пътни артерии, както и от

места, в които се събират битови

или промишлени отпадъци. Разбира

се, като подходящо решение се оп-

ределя засмукването на пресен

въздух от намиращи се в близост

зелени площи.

Проблемът
с шума
Работата на част от съоръжени-

ята във вентилационната система е

съпроводена с повишаване нивата на

генерираните шумови въздействия.

Това налага взимането на мерки за

ограничаване на разпространението

и достигането им до вентилираните

помещения.

При неправилно оразмеряване на

системата и неточно пресмятане на

скоростта на въздуха във въздухораз-

пределителните устройства, те

също могат да бъдат източник на

шум.

Топлинният комфорт
В процеса на проектиране на ин-

сталациите в заведенията за обще-

ствено хранене е необходимо да се

обърне нужното внимание и на топ-

линния комфорт на хората. Венти-

лационната система, съвместно с

климатичната инсталация и незави-

симо от сезона, следва да осигуря-

ват подходящ микроклимат в поме-

щението. А именно, през топлите

месеци да предлагат прохлада, през

преходните сезони уют, а през сту-

дените месеци да не допускат

създаването на течения и премина-

ването на студени потоци въздух

през помещението. Като добро

техническо решение се приема и

обединяването на вентилационната

и климатичната системи с цент-

рално управление на параметрите

на въздуха.
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Вентилация на кухнята
Кухните са основна част от за-

веденията за обществено хранене,

в които се осъществяват предимно

подготвителни, довършителни и ми-

ячни операции. При извършването им

се отделят значителни количества

водни пари, маслени аерозоли, мириз-

ми и топлина. Поради тази причина

и с оглед спазване на санитарно-хи-

гиенните изисквания кухнята задъл-

жително се оборудва със смукател-

на и нагнетателна вентилация.

Над съоръженията за топлинна

обработка е необходимо да се поста-

вят местни смукателни устройства,

които да засмукват изпаренията със

скорост, непозволяваща тяхното

разпространение в помещението. По

този начин се осигурява благоприят-

на работна среда за персонала и се

ограничават възможностите за раз-

пространение на миризми в други

помещения.

В случаите, когато ресторантът

или кафенето се намират под офис-

но, жилищно или друг вид обитаемо

помещение, е необходимо да се пред-

види изход на смукателните възду-

ховоди над покрива на сградата. За

топлата кухня подаваният въздух

обикновено е с по-ниска температу-

ра. Добро решение е подаването на

въздух чрез нискоскоростни въздухо-

разпределители в долната част на

помещението. Свежият въздух из-

тласква от помещението замърсе-

ния топъл въздух, при което не се на-

блюдават резки промени в темпера-

турата и не се създават условия за

образуване на течения.

Климатичната система -
технически решения
За осигуряването на добра клима-

тизация в обществените заведения

се използват различни климатични

системи. Сред най-често прилагани-

те технически решения са смукател-

но-нагнетателна вентилационна ин-

сталация в комбинация със система

за климатизация, базирана на сплит

или мултисплит система. В този

случай се използват предимно

вътрешни тела касетъчен или кана-

лен тип. Те са предпочитани поради

факта, че се монтират в окачен

таван, като остават скрити и не

нарушават интериорната концепция.

Обикновено се поставят над цент-

ралната част на помещението, кое-

то позволява създаването на равно-

мерно температурно поле и изключ-

ват вероятността от генериране на

излишен шум.

Предимства на касетъчния тип

сплит система са равномерно раз-

пределение на въздушната струя в

четири направления, което позволя-

ва използването им и за по-големи по-

мещения. Много подходящи са за по-

мещения с по-сложна форма. Не на-

рушават общия изглед на заведени-

ето, тъй като видима е единствено

декоративната решетка. При изпол-

зването на канален тип сплит сис-

тема, разпределението на потока

въздух се осъществява по мрежа от

въздуховоди. Основна разлика на

каналния тип от останалите видо-

ве сплитсистеми е възможността

да се подава и свеж въздух, с дебит,

осигуряващ необходимата за поме-

щението вентилация. Посредством

система от въздуховоди въздухът се

подава в помещенията едновремен-

но от няколко страни, а при необхо-

димост е възможно да се разпреде-

ли и в няколко помещения. Сред най-

разпространените модели сплит

системи е настенният тип. Причи-

ните са невисоката им себестой-

ност, компактните размери и срав-

нително лесното им вписване в ин-

териора.

За по-големи заведения се препоръ-

чва използването на

многозонални климатични
системи

при които се използват същите

вътрешни тела, като при сплитсис-

темите. Като подходящо техничес-

ко решение се приемат и чилъри в

комбинация с конвектори, както и

изграждането на централна клима-

тична система, в която са обедине-

ни всички необходими модули за ком-

плексна обработка на въздуха.

Многото възможни варианти на

системи за климатизация дават

възможност да се избере климатич-

на система, която не само се вписва

най-добре в интериора, но и осигуря-

ва благоприятен микроклимат за по-

сетителите и персонала на ресто-

ранта.



�����#� ���		�

ВиК инсталациите
в СПА комплекси и центрове
за красота
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Най-новите технически изисквания

към ВиК инсталациите в SPA комп-

лексите и центровете за красота са

регламентирани в „Норми за проекти-

ране на сгради за битови услуги на

населението“. Нормативният доку-

мент се отнася до проектирането,

изграждането и техническата експ-

лоатация на канализационните и во-

доснабдителните системи в SPA ком-

плексите и центровете за красота.

Качество на водата
в SPA центровете
В съответствие с изискванията,

регламентирани в цитираната на-

редба, водоснабдителната и кана-

лизационната системи следва да се

проектират в съответствие с

„Норми за проектиране на вътреш-

ните водопроводни и канализацион-

ни инсталации“. Качеството на во-

дата, необходима за питейни, бито-

ви и производствени нужди, по прин-

цип трябва да отговаря на изисква-

нията на БДС 2823. Съответно, в

SPA центрове с повече от 50 мес-

та за къпане трябва да се предвиж-

да омекотяване на топлата вода,

когато тя е с временна твърдост

по-голяма от 7,14 mg-екв/л (или 20°

„немски“). Това би могло да се осъ-

ществи и при по-малка твърдост на

основание технико-икономическите

изисквания, а при използване на аг-

ресивни води е задължително да се

предвиждат предпазни мероприя-

тия.

Две отделни водопроводни мрежи
При конструирането на баните в

SPA комплексите, следва да се пред-

видят две отделни водопроводни

мрежи - една за битово-питейни

нужди, захранена направо от

външния водопровод, а другата за

производствени нужди - от изравни-

телни резервоари за топла и сту-

дена вода. Изравнителните резер-

воари трябва да са поставени на

височина, която да осигурява необ-

ходимия еднакъв напор за прибори-

те. Към мрежата на водопровода за

производствени нужди следва да се

включват санитарни прибори, мон-

тирани в къпалните, парилните

помещения, душовете, ванни отде-

ления, микробасейните. Съответно,

към мрежата за битово-питейни

нужди следва да се включат сани-

тарни прибори, монтирани в бито-

вите възли, съблекалните, тоалет-

ните, бюфетите, козметичните са-

лони, къпално-плавателните басей-

ни, оздравителните душове и др.

В баните с 200 места за къпане и

повече е необходимо да се предвидят

два захранващи водопровода (според

точка 3.52 от „Норми за проектира-

не на сгради за битови услуги на на-

селението“). Също така, е регламен-

тирано монтирането на кранове с

холендри за топла и студена вода за

почистване на къпалните и парилни-

те помещения, душовете и ванните

отделения, както и обходните пъте-

ки на басейните. А според същия нор-

мативен документ, студената и

топлата вода в оздравителни душо-

ве следва да се подава чрез

помпи с налягане 0,3 МPa
от специални резервоари
за топла и студена вода. За управ-

лението им се предвиждат ръчни

спирателни кранове или катедри за

управление. Нормативният документ

задава и необходимостта от изпол-

зване на водоразпределители, подре-

дени в колонки след изравнителните

резервоари на главните захранващи

водопроводи за топла и студена

вода. Те следва да се монтират на

достъпно място. От колонките за-

почват отделни водопроводни клоно-

ве с еднотипни консуматори. Всяка

колонка при водоразпределителя

следва да се отделя със спирателен

кран така, че да се създаде пункт за

централно управление на водата по

колони.

ВиК инсталациите
в СПА комплекси и центрове
за красота
Съвременни нормативни изисквания при проектирането
на водоснабдителните и канализационните мрежи

Свидетели сме на бум в изграждането на SPA комплекси и цен-

трове за медицинска козметика и красота. Днес в портфолиото

от услуги, извършвани от всеки хотел с претенции за висок клас

присъствието им е задължително. По тази причина в настоящия

брой на списание Технологичен дом представяме нормативни

изисквания при проектирането и реконструкцията им.
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Проектиране и оразмеряване
на водопровода
Общият воден разход, определен

от броя и оразмерителния разход на

приборите, коефициентът на еднов-

ременно действие, оборудването на

резервоарите, оразмерителният на-

пор на приборите трябва да са в

съответствие с т.8, раздел II от

Наредбата. Нормативно е дефинира-

но и проектирането на къпално-пла-

вателните басейни, което следва да

се съобрази с изискванията на раздел

„Водоснабдяване и канализация“от-

носно спортните съоръжения. В

къпално-плавателните басейни тряб-

ва да се предвиди и водообмен с ре-

циркулация на водата (оборотното й

използване с пречистване, дезинфек-

ция и едновременно попълване на за-

губите чрез доливане с прясна вода).

А за производствените води вътреш-

ната канализация да се проектира

като отделна мрежа, която да се

свързва с останалата (за битови и

дъждовни води) в края на сградата или

извън нея. Преливно-изпразнителните

тръби за резервоарите и басейните

следва да се отделят от общата

канализация чрез хидравличен затвор.

Отвеждането на водите
от подовете на помещенията с

мокър режим, в това число и от об-

ходните пътеки за къпално-плавател-

ни басейни, да се извършва чрез по-

дови сифони с диаметър на изходния

отвор 50 mm и 100 mm, както след-

ва:

� с диаметър 50 mm за всеки 1 до 2

душа;

� с диаметър 100 mm на всеки 3 до 4

душа или за всеки 10 до 12 места

от общата къпалня и парилнята;

� с диаметър 100 mm, когато води-

те от всеки 8 душа или две вани

се събират с улеи, където се раз-

полага подовият сифон;

� с диаметър 50 mm в преддверията

между съблекалните и мокрите

помещения.

На проходите в общите къпални не

се допуска поставяне на подови си-

фони и пряко свързване на ваните с

канализацията, а отвеждането на

водата от ваните да се извършва

чрез улеи и подови сифони.

Центрове за красота
и медицинска козметика
Посетителите на центрове за

красота и медицинска козметика

обикновено могат да се възползват

от следните услуги - бръснаро-фри-

зьорски, козметични услуги, водолече-

ние, светолечение, лечебна физкулту-

ра, както и хирургия в Центрове за

медицинска козметика.

Водата, която е необходима за

питейни, битови и производствени

нужди, трябва да отговаря на изиск-

ванията според цитираната по-горе

т.8 от Нормативния документ. Спо-

ред изискванията му, за нуждите на

водолечението трябва да се предви-

ди омекотяване на водата, при необ-

ходим денонощен разход на топла

вода над 10 m3 при временна твърдост

на водата по-голяма от 7,14 mg-кв/л

(или 20° „немски“). Водоснабдяването

на биосауните следва да се осъще-

ствява с дестилирана вода.

Проектирането и оразмеряването

на водопровода за топла и студена

вода и канализацията също следва да

съответстват на изискванията,

въведени от документа „Норми за

проектиране на вътрешните водо-

проводни и канализационни инстала-

ции“. Качеството на водата, необ-

ходима за питейните, битовите и

производствените нужди, е необхо-

димо да отговаря на изискванията на

БДС 2823. Общият воден разход се

определя в зависимост от броя и

оразмерителния разход на прибори-

те и коефициента на едновременно

действие.

При проектирането и оразмерява-

нето на водопровода за лекарския

кабинет и другите помещения в цен-

търа за красота, където се из-

вършват медицински услуги, важат

изискванията и нормите за проекти-

ране на здравни заведения, раздел

„Водоснабдяване и канализация“.

Съответно, в процеса на проектира-

не и оразмеряване на мрежата на

вътрешната канализация, отвежда-

нето и заустването на отпадъчните

води в приемника се извършва съглас-

но изискванията на раздел III „Водо-

снабдяване и канализация“ на „Норми

за проектиране на сгради за битови

услуги на населението“.
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Защита срещу поражения
от електрически ток
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Защитните устройства и импе-

дансите на веригите се избират с ха-

рактеристики, които осигуряват ав-

томатично изключване при поява на

дефект, в която и да е точка с пре-

небрежимо малък импеданс между

фазовия проводник и защитния про-

водник или достъпната токопроводи-

ма част.

За автоматичното изключване
на веригите
Периодът на автоматичното из-

ключване трябва да е равен или по-

малък от предписания. Описаното

изискване е спазено, ако е изпълне-

но условието Zs x Ia ≤ U0, където - Zs

e импедансът на контура на дефек-

та, образуван от захранващия източ-

ник, тоководещия проводник до мяс-

тото на дефекта и защитния про-

водник между мястото на дефекта

и на захранващия източник, Ω. Съот-

ветно Ia е токът, А, задействащ ус-

тройството за автоматично из-

ключване за нормативно регламен-

тиран период или за време, непреви-

шаващо 5 s. Когато се използва

прекъсвач за токове с нулева после-

дователност, Ia е номиналният ток

на задействане на този прекъсвач

(IdN). Във формулата U0 е номинално-

то напрежение между фазата и зе-

мята, V.

Максималните стойности на вре-

мето за изключване, посочени в нор-

мативния документ, се считат за

удовлетворяващи изискванията за

крайни вериги, захранващи (чрез ин-

сталационни контакти или директ-

но, без инсталационни контакти)

подвижни или преносими електричес-

ки изделия от клас I на защита сре-

щу поражения от електрически ток.

За разпределителни вериги в сгради

се допуска стойността на времето

за изключване да е не по-голяма от

5 s. По отношение на крайните ве-

риги, захранващи само стационарни

съоръжения, се допуска стойността

на времето за изключване да е по-

голяма от посочената, но не с пове-

че от 5 s. При това следва да е из-

пълнено - другите крайни вериги, за

които е предписано време за изключ-

ване, да са свързани към същото раз-

пределително табло или към съща-

та разпределителна верига. Необхо-

димо е също така да са спазени две

основни условия. Първото е импе-

дансът на защитния проводник меж-

ду разпределителното табло и точ-

ката на свързване на защитния про-

водник към главната верига за израв-

няване на потенциалите да не пре-

вишава 50Zs  /U0,  Ω. Второто условие

е връзката за изравняване на потен-

циалите да свързва към разпредели-

телното табло същите видове то-

копроводими елементи, както при

главната верига за изравняване на

потенциалите.

Прекъсвачи за токове
с нулева последователност
Ако цитираните изисквания не

могат да бъдат спазени чрез изпол-

зване на устройства за защита от

свръхтокове, се прави допълнителна

връзка за изравняване на потенциа-

лите. Защитата би могла да се оси-

гури и чрез прекъсвачи за токове с

нулева последователност. В изключи-

телни случаи, когато е възможно

получаването на дефект между фазо-

вия проводник и земята, трябва да е

изпълнено условието:

RB /RE ≤ 50/(U0 - 50),

където RB e общото съпротивление

на всички паралелни заземявания

(включително съпротивлението за

захранващата мрежа), Ω; RЕ - мини-

малното съпротивление на токопро-

водимите елементи спрямо земята,

които не са свързани със защитния

проводник и посредством които е

възможно да се осъществи дефект

между фазата, и U0 - номинално напре-

жение между фазата и земята, ефек-

тивна стойност при променливо на-

прежение, V.

Устройства за защита
при схема TN
При схема TN (характеризира се

с една точка, свързана директно със

Защита срещу поражения
от електрически ток
Част II - изисквания при осигуряването на защита срещу
индиректен допир до тоководещи части

Съгласно Наредба 4 за проектиране, изграждане и експлоатация

на електрически уредби в сгради, всички достъпни за допир

токопроводими части в електрическата уредба се свързват със

заземителна точка на захранващата мрежа. Свързването се

осъществява чрез защитни проводници, които следва да са за-

земени в близост до всеки захранващ трансформатор или гене-

ратор. В общия случай, заземената точка на захранващата мрежа

е неутралата.
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Фирма ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03 ЕООД е основана през 2003 година

земя, а достъпните токопроводими

части на електрическата уредба са

присъединени към тази точка по-

средством защитни проводници)

могат да се използват устройства

за защита от свръхтокове или

прекъсвачи за защита от свръхто-

кове с нулева последователност.

Необходимо е да се има предвид, че

при схема TN-С (функциите на за-

щитния и неутралния проводник са

обединени и се осъществяват по-

средством един проводник в цялата

мрежа) не се използват прекъсвачи

за защита от токове с нулева пос-

ледователност. При схема ТN-C-S

(функциите на защитния и неутрал-

ния проводник са обединени и се

осъществяват посредством един

проводник в част от мрежата), ко-

гато се използва прекъсвач за защи-

та от токове с нулева последова-

телност, след него няма проводник

PEN. Връзката на защитния провод-

ник с PEN се изпълнява преди

прекъсвача за защита от токове с

нулева последователност. За осигу-

ряване на селективност, прекъсва-

чи за токове с нулева последовател-

ност с времезакъснение - например

тип S, могат да бъдат инсталирани

последователно с основния тип

прекъсвачи за токове с нулева пос-

ледователност.

Устройства за защита
при схема ТТ
При схема ТТ (тук има една точ-

ка на захранването, свързана дирек-

тно със земя, а достъпните токоп-

роводими части на електрическата

уредба са присъединени към заземи-

тели, електрически отделени от за-

земяването на захранването) всич-

ки достъпни токопроводими части,

защитавани чрез едно защитно ус-

тройство, се свързват към защит-

ни проводници и се присъединяват

към един и същ заземител. Ако някол-

ко защитни устройства са разполо-

жени последователно, условието се

се прилага поотделно за всички до-

стъпни токопроводими части, защи-

тавани чрез същото защитно уст-

ройство. Неутралната точка на

всеки трансформатор или генератор

е заземена.

Защитата чрез индиректен допир

при схема ТТ изисква спазването

също и на следното условие RA x Ia ≤

50, V, където RA е сумата от съпро-

тивленията на заземителя и защит-

ните проводници на достъпните то-

копроводими части, Ω; Ia - токът,

осигуряващ автоматично задей-

стване на защитното устройство,

А. Когато то е прекъсвач за токове

с нулева последователност, Ia е но-

Таблица. 1.
Номинални напрежения и максимални стойности на времето за изключване за схема TN.
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миналният ток на задействане IdN. В

случай че изискването не би могло да

бъде спазено, се прави допълнител-

на връзка за изравняване на потен-

циалите.

За осигуряване на селективност,

последователно с основния тип

прекъсвачи за токове с нулева после-

дователност могат да се използват

модели с времезакъснение – например

тип S, като в разпределителните

вериги се допуска време за задей-

стване, най-много равно на 1 s.

При схема ТТ за защитни устрой-

ства се използват прекъсвачи за

защита от токове с нулева последо-

вателност и устройства за защита

от свръхтокове, които обаче са при-

ложими само когато съпротивления-

та RA на заземителите са много

малки.

Видове защити
при схема IT
За разлика от вече описаните схе-

ми, при IT всички тоководещи части

са изолирани от земя или една точ-

ка е свързана със земя посредством

импенданс, а достъпните токопро-

водими части на електрическата

уредба са присъединени към заземи-

тели или поотделно, или общо, или са

присъединени към заземителя на зах-

ранването. Това свързване е или в

неутралната точка на уредбата, или

в изкуствена неутрална точка на

уредбата. Тя би могла да е свързана

директно със земята, ако резултан-

тният импенданс с нулева последо-

вателност има достатъчна стой-

ност.

В случай само на един дефект към

достъпна токопроводима част или

към земята, токът на дефекта е

малък и изключването не е задължи-

телно. Въпреки това се вземат мер-

ки в случай на възникване на два де-

фекта по едно и също време, за из-

бягване на риска от опасно физиоло-

гично въздействие върху човек, кой-

то е в контакт с токопроводими

части.

Съгласно изискванията на норма-

тивния документ, нито един токо-

водещ проводник в уредбата не тряб-

ва да е свързан директно със земя-

та. Достъпните за допир токопро-

водими части се свързват със земя-

та - или индивидуално, или групово,

или общо. Във високи сгради, като

многоетажни блокове, където по-

вторните заземявания на защитни-

те проводници са невъзможни по

практически причини, заземяването

може да се извърши чрез връзки

между защитните проводници, дос-

тъпни токопроводими части и то-

копроводими елементи. Също така,

следва да е изпълнено следното ус-

ловие: RA x Id ≤ 50, V, където RA е

сумата от съпротивленията на за-

земителя и защитните проводници

на достъпните токопроводими час-

ти, Ω; Id – токът, който протича при

първи дефект през незначителен

импенданс между фазовия проводник

и достъпната токопроводима част,

А. Големината на тока Id отчита то-

ковете на утечка и общия импенданс

на електрическата уредба спрямо зе-

мята.

Когато в уредбата е предвидено

устройство за постоянен контрол на

изолацията, за индикация на възник-

ването на първи дефект на токово-

деща част трябва да се задейства

звуков и/или светлинен сигнал.

След появата на първи дефект,

условията за изключване на захранва-

нето при втори дефект са:

� достъпните токопроводими части

са заземени групово или поотдел-

но, както за схема ТТ, с изключе-

ние на изискването за зеземяване

на неутралната точка на всеки

трансформатор или генератор,

или

� достъпните токопроводими части

са свързани помежду си чрез защи-

тен проводник и са заземени гру-

пово, както за схема ТN.

Статията е продължение на материа-

ла, публикуван в брой 6 на списание Техно-

логичен дом. Поради мащабността на те-

мата, в статията са публикувани само

част от нормативно регламентираните

изисквания. Очакваме коментарите ви

относно техническото ниво, сигурността

и съвременността на залегналите в нор-

мативния документ изисквания.
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След публикуваната в миналия брой на списание Техно-

логичен дом статия, посветена на нормативните изис-

квания, свързани с използването на мълниезащита с

мълниеприемници с изпреварващо действие, в редакция-

та се получи коментар от проф. д.т.н. Стефан Илиев. Той

споделя с читателите на списанието становището си

за актуалността на действащите у нас норми във връзка

с избора на конвенционални мълниеприемници или такива

с изпреварващо действие.

Нормативна рамка в областта
Външната мълниезащита е задължителна за изграж-

дане към всеки обект – сграда, външни съоръжения и

открити пространства с жилищно, обществено и произ-

водствено предназначение. Действащите понастоящем

в България норми са:

Наредба 8, влязла в сила на 18.04.2005 г. Тя регламен-

тира използването на мълниеприемници (МП) с изпревар-

ващо действие (т.нар. активни МП).

БДС ЕN 62305, 1-4:2006. Това са европейските норми

ЕN 62305, 1-4:2006, приети през 2006 г. в България, на

английски език, без официален превод на български език

до момента. Съгласно тези документи, мълниезащита-

та се изгражда от обикновени МП (прът, включително

свободностоящи стълбове – мачти), мрежов МП и опъ-

нат проводник. Не се предвижда използване на активни

МП. С приемането на европейските норми, България

трябва най-късно до първи февруари 2009 г. да хармони-

зира и отстрани противоречията на националните спря-

мо европейските норми.

Отношение към изграждането
на мълниезащитите имат:
Международната електротехническа комисия (IEC),

която оценява и обобщава световните изследвания и

опит, приема през 2006 г. стандарт за мълниезащита IEC

62305, 1–4:2006.

Европейският комитет за електротехнически норми

CENELEC, без да прави каквито и да е промени в IEC 62305,

1-4:2006, приема тези стандарти като европейски норми

ЕN 62305, 1-4:2006 на 01.02.2006 г. Те са издадени на три

официални езика - немски (Europaische Norm), английски

(European Standard) и френски (Norme Europeen). Както

читателите на списание Технологичен дом вероятно зна-

ят, CENELEC включва следните национални електротех-

нически комитети - Белгия, Дания, Германия, Англия, Фин-

ландия, Франция, Гърция, Ирландия, Исландия, Италия, Ес-

тония, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия,

Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Швейца-

рия, Словакия, Словения, Испания, Чехия, Унгария, Великоб-

ритания и Кипър.

Американските норми NFPA за мълниезащитни систе-

ми не признават предимства на активните пред обикно-

вените МП.

Обобщеният практически резултат от международ-

ните изследвания в лабораторни и реални условия е, че

активните МП действат само като обикновени МП и

нямат претенциите за по-голям защитен обем.

Хармонизирането преди 1.02.2009 г.
Изложените данни отразяват оценката и решения-

та на водещи в световен мащаб, авторитетни инсти-

туции за нормативно регулиране на мълниезащитните

проблеми. Некоректно е търсенето на обосновка за раз-

личие в тълкуванието на международно приетата рав-

нозначност за „норма“ и „стандарт“. Хармонизиране-

то на националните ни норми трябва да стане реал-

ност преди крайния срок - 1.02.2009 г. Инициативата

е в Българския институт за стандартизация и съот-

ветното отговорно министерство. От своя страна,

отговорността за избор на мълниеприемници не след-

ва да се решава на ниво проектантски и строителни

фирми.

Мълниезащита с мълниеприемници
с изпреварващо действие
Коментар на действащата в страната нормативна рамка и необходимостта
от хармонизирането й с европейската
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съвременния потребител, осветителната система след-

ва да предлага удобство, икономия на енергия, функци-

оналност, възможност за регулиране на осветеността

и други. Добре познатото и широко разпространено

изграждане на осветителните системи на базата на

димери, електрически ключове, ПРА и осветителни тела

не предлага големи възможности за настройка и конт-

рол върху работата на осветителната система в съот-

ветствие с конкретните изисквания на потребители-

те.

Използването на системи за многовариантно управ-

ление на осветлението значително повишава енергий-

ната ефективност на системата и осигурява висок зри-

телен комфорт за хората в помещението. Те са две ос-

новни групи – аналогови и цифрови. В интерес на обек-

тивността следва да се отбележи, че наред с безспор-

ните им предимства те се характеризират и с редица

недостатъци. Технологиите за мултивариантно управ-

ление на осветлението са трудно приложими при по-

малки обекти.

Аналоговият интерфейс 1-10 V
Недостатъците на аналоговите системи са свърза-

ни предимно с твърде ограничените им възможности.

Типичен представител на тези системи е аналоговият

интерфейс 1 - 10 V, който е и един от най-разпростра-

нените индустриални стандарти за димиране на елек-

тронните баласти. Управлението с този интерфейс не

може да осигури необходимата гъвкавост на система-

та, както и възможност за нейния индивидуален конт-

рол. С него е възможно управление единствено на свет-

линния поток. За да се осигури комплексно управление,

например, са необходими голям брой управляващи уст-

ройства (контролери) и сложна топология на електри-

ческата и контролната инсталации. А това прави ин-

Контрол на осветлението с
DALI – I част
DALI е разработена специално за контрол на осветителни
системи, която може да бъде подсистема на BMS

Съвременните разбирания за интериор и екстериор отреждат на осветлението много по-различ-

на роля от система, която осигурява изкуствено осветление. От него се очаква да създава ком-

форт и настроение, от една страна, а от друга - да бъде енергийно ефективно. Изпълнението на

тези изисквания е много трудно, чрез традиционните подходи е почти невъзможно да се осигури

в средни и големи сгради с множество помещения с различно предназначение. Именно по тази

причина през последните години светлотехническата общност обръща все по-голямо внимание

на системите за управление на осветлението DALI. Това е и темата на настоящата и следващи

статии в списание Технологичен дом.

Видове технологии за управление
Днес, с развитието на системите за сградна авто-

матизация изискванията към осветлението се увеличи-

ха многократно. За да отговори на изискванията на
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сталацията на подобна система

трудна и скъпоструваща задача.

Трудно е и разширяването на вече

изградени системи. Основно предим-

ство на аналоговия интерфейс 1 -10V

в сравнение с цифровите е сравни-

телно по-ниската му цена.

Специфики на цифровите
технологии
Цифровите системи, от своя стра-

на, обединяват управлението на всич-

ки комуникации в сградата. С тях

едновременно се управляват системи-

те за осветление, климатизация, вен-

тилация, пожароизвестяване и т.н.

Сред най-популярните от тях са BMS

(Buildings Managing Systems) системи-

те, които са специално разработени

за приложение в сгради и на практика

биха могли да обединят контрола върху

всички инсталации в една админист-

ративна, търговска или офисна сгра-

да. Типичен техен представител са

системите със стандартизиран про-

токол на обмен на информацията EIB

(European Installation Bus) и LON (Local

Operating Network). Приложението им

води до намаляване на експлоатацион-

ните разходи в сградата и значител-

но повишава енергийната й ефектив-

ност. Многото възможности, които

предлагат цифровите системи обаче,

предопределя и тяхната висока цена,

която е една от основните причини,

поради която те все още имат срав-

нително ограничено приложение.

Стандартът DALI (Digital
 Addressable Lighting Interface)
Недостатъците на аналоговите и

цифровите технологии, както и необ-

ходимостта от качествено управле-

ние на осветителните системи,

създадоха предпоставки за разработ-

ване на нов стандарт, ориентиран

единствено към регулиране на освет-

лението – естествено, изкуствено и

аварийно. Този стандарт става изве-

стен под наименованието DALI, кое-

то е абревиатура от Digital

Addressable Lighting Interface. Първона-

чално стандартът е приет като меж-

дународен стандарт: IEC 60929 – E,

който впоследствие е заменен от

стандарта IEC 62386. Тъй като по

своята същност DALI е индустриален

стандарт, той създава необходима-

та база за унифициране на компонен-

тите и гарантира взаимозаменяе-

мост на изделията от различни про-

изводители.

Историята на стандарта старти-

ра с основаването на работна група

AG-DALI (Digital Addressable Lighting

Interface Working Group) към немската

Камара на електротехническата и

електронна индустрия - ZVEI (Zentral

Verband Elektrotehnik und Elektronik

Industrie). В групата взимат участие

водещи производители на електрон-

ни баласти и системи за управление

на осветлението. Като основа за

стандарта е използван интерфейсът

DSI, разработен от Zumtobel и Tridonic.

Стандартът DALI е нов интер-

фейс, приложим за устройства за

управление и контрол на осветлени-

ето. Той не е нова инсталационна

мрежова система или нова система

за сградна автоматизация. DALI е

нова унифицирана и стандартизира-

на технология за съвместна работа

с LON, EIB и други високоинтелиген-

тни системи, позволяващ използване

на предимствата на съвременните

ПРА /Пусково Регулиращи Апарати/.

Изгражда се със стандартни
компоненти
В основата на концепцията на

DALI, създателите залагат разработ-

ването на нов стандарт за цифрово

управление на осветителни системи,

съчетаващ от една страна интели-

гентността и функционалността на

EIB и LON системите, а от друга -

възможности за лесно приложение и

икономическа ефективност. Идеята

на DALI е управление на системите

със стандартни компоненти, имащи

невисока цена. Във функционално от-

ношение DALI почти се доближава до

високоинтегрираните и високоинте-

лигентни BМS системи, а в ценово

отношение стои доста по-ниско от

тях. Функциите му напълно умишле-

но са ограничени с цел опростяване

на комуникационната му структура.

Предназначен изключително за конт-

рол на осветлението, протоколът

DALI не е съвместим с протоколите

за управление на обекти от другите

BMS системи, базирани на OSI стан-

дарта. Разполага с предварително

въведен оптимален набор от коман-

ди, достатъчен за контрол на освет-

лението, който не отстъпва на

възможностите за управление на

осветлението чрез използване на

BМS система.

При интерфейса DALI, както при

BМS, всяко изпълнително устройство

притежава собствен адрес, на който

получава задание за изпълнение на

задача и съответно по интерфейсна-

та линия връща обратно информация

за състоянието си. Системата DALI

дава възможност за получаване на

Фиг. 1. Съпоставка
между стандарта
DALI и BMS.
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подробна обратна информация за

работата на източниците като брой

на включванията, време на работа,

светлинен поток. По отношение на

пусково-регулиращата апаратура се

получава обратна информация за:

включен/изключен източник, повреда

в лампата, отсъствие на запалване,

прегряване на баласта, дефект в

осветителя и др.

DALI не конкурира BMS
Както вече бе споменато, прото-

колът DALI е разработен специално за

управление на осветлението. Той оси-

гурява единствено комуникация меж-

ду елементите на осветителните

системи и не позволява към него да се

включват устройства от други сград-

ни системи. BMS, от своя страна, са

предназначени за мониторинг и конт-

рол на всички системи в една сграда.

Те осигуряват информация за работа-

та на съоръженията и са с неограни-

чени възможности по отношение на

разширение. DALI е стандарт, ориен-

тиран към по-малки потребители.

Броят на индивидуалните адреси е

ограничен до 64 адреса, т.е. съответ-

но до 64 броя осветители. Стан-

дартът предполага обединяването на

тези 64 адреса в 16 групи, с цел по-

лесно и по-удобно въвеждане на конк-

ретния светлинен сценарий. Тъй като

всяко осветително тяло притежава

собствен (индивидуален) адрес, то

може да излъчва светлинен поток

независимо от другите тела в осве-

тителната система.

На практика DALI не конкурира

BMS системите, а само ги допълва

като интерфейс от по-ниско ниво.

Стандартът се явява тяхна подси-

стема и може лесно да се интегри-

ра във всички съществуващи стан-

дартни BMS – EIB, LON и други, по-

средством специализирани устрой-

ства за комуникация с BMS. Също

така, възможността за обмен на

данни при DALI превръща стандарта

в много полезен при съвместната му

работа с BMS.

DALI и аналоговите управляващи
системи 1 - 10 V
Използването на аналогова управ-

ляваща система от вида 1 - 10 V

също дава възможност към мрежа-

та да се свържат устройства от

различни производители, но не позво-

лява индивидуално адресиране. Всич-

ки устройства, свързани към интер-

фейса 1-10 V, могат да бъдат управ-

лявани само съвместно. Това пред-

полага едновременна работа на ус-

тройствата на едно и също ниво.

Възможността за индивидуално ад-

ресиране при DALI позволява всеки

приемник да работи независимо от

другите в системата.

Също така, при системата 1 - 10

V отсъства обратната връзка, чрез

която да се получава on-line инфор-

мация за състоянието на устрой-

ствата. При DALI в управляващия

модул (контролера) се получава ин-

формация за състоянието на всеки

един от баластите, респективно на

източниците, свързани към тях –

ниво на светлинен поток, изгаряне,

дефект. Друг недостатък на 1-10 V

е невъзможността устройствата

да се комутират (вкл./изкл.) посред-

ством интерфейса.
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Предлагат се и доста нестандар-

тни модели, например кранове, които

под действието на светлината и

струите вода, приемат необикнове-

ни форми. За хората с финансови

възможности, любители на лукса, се

произвеждат и позлатени или изцяло

златни смесители, както и модели

със скъпоценни камъни.

Банята - удобна и функционална
"Въпреки че се срещат позлатени

смесители, както и модели, обсипа-

ни със скъпоценни камъни, аз специ-

ално считам, че е по-добре тези ма-

териали да се използват за бижута",

коментира арх. Гергана Стефанова,

един от водещите специалисти в

областта на интериорния дизайн.

"Банята е най-интимният кът от

дома и не виждам необходимост в нея

да се търси показност. Дори напро-

тив - стремежът е да се чувстваме

добре, да се отпуснем след натова-

реното ежедневие, а най-вече баня-

та да е максимално удобна и функци-

онална. Основен принцип е съчетава-

нето на технология, дизайн и каче-

ство. Това, разбира се, не означава,

че една смесителна батерия не може

да прилича на модерна скулптура или

авангардно бижу", допълва тя.

Формите все по-изчистени
"При батериите съвременните

тенденции в дизайна са към все по-

изчистени форми – цилиндрични, ку-

бични, със заоблени ъгли и плавни

преходи. Повърхността на батерия-

та, от своя страна, трябва да е из-

носоустойчива. Добрият модел се

познава по това, че дори след години

употреба не е изгубил блясъка си",

категорична е г-жа Стефанова.

"Когато търсим "ретро" стил в

банята, е възможно да изберем бате-

рии, напомнящи на старите модели –

с надписи топло и студено, но съче-

тани с модерни технологии на смес-

ване на топлата и студената вода и

регулиране на температурата й.

Например, на пазара се предлагат

модели кранове с четири или три

"лъча", вдъхновени от старинните

смесители, но изпълнени според

съвременните технологии и с дизайн,

хармониращ с модерния стил на об-

завеждане на банята. Разбира се,

добре е батериите в банята да са от

една серия или поне да имат сходен

дизайн – за умивалника, ваната, душа",

допълва тя.

Определящ за материала
е стилът
Сред различните материали, изпол-

звани при смесителите, като тради-

ционни се приемат стоманата и

месингът. Предлагат се и модели,

съчетание от два материала. Напри-

мер, модели от месинг, покрит с ни-

кел или специален емайл със защит-

Смесителните батерии
в банята
Изчистени като дизайн, с технически решения за ограничаване
разхода на вода и енергия

Съвременните тенденции в интериорния дизайн налагат все по-

нестандартни решения в разпределението и оформянето на про-

странството в дома, офиса, търговските обекти и обектите

за развлечение. Естествено, тези тенденции не подминават и

банята. Изборът на цветове, начинът на аранжиране на про-

странството, малките акценти в интериора са само част от

използваните похвати. Сред основните технически елементи,

намиращи задължително присъствие в банята, са смесителни-

те батерии. Освен по предназначение, те се използват и като

основен акцент в интериора, и дори като произведение на изку-

ството. Стиловото им разнообразие е огромно - от ретро до

най-съвременно дизайнерско изпълнение.
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ни свойства. Сред нетрадиционните

варианти са смесители с декорации

от дърво или мрамор.

"За "ретро" моделите се използва

бронз, патиниран или не, сатениран

никел, както и златно покритие. В

действителност се използва по-ско-

ро полиран месинг, отколкото злат-

но покритие. За моделите със съвре-

менен дизайн типични материали са

хромът, сатенираният и полираният

никел. Смесителната батерия "Он-

дус“, която бе наградена с престиж-

ната награда за дизайн "Red dot award"

за 2008 година, обаче е черна, със

специално керамично покритие.

Стъклото също добре хармонира с

водата. Такъв е моделът "Waterfall",

при който водата се разпръсква от

стъклена подложка", заявява в отго-

вор на въпроса какви са най-използ-

ваните материали при смесителите

арх. Стефанова.

Битката за по-нисък разход
на вода и енергия
Освен в уникален дизайн на сме-

сителя, водещите производители

инвестират в посока разработване

на модели с по-нисък разход на вода

и енергия. Все по-актуални и атрак-

тивни са енергийноефективните

смесители. Предлагат се различни

видове смесителни батерии с така

наречените екоограничители, чиято

основна характеристика е именно

икономията на вода и енергия. Из-

ползват се различни технически ре-

шения като механични ограничите-

ли, аератори и редуктори на водния

дебит. Някои от изброените приспо-

собления са фабрично вградени в

конструкцията на смесителя. Дру-

ги се предлагат във вид на допъл-

нителни приспособления, които се

монтират върху конвенционални

глави.

Допълнителните „екстри“
Освен с редуциране разхода на

вода и енергия, съвременните сме-

сителни батерии се отличават и с

редица други технологични нововъве-

дения. Производителите предлагат

смесителни батерии, които могат

да поддържат температурата на во-

дата постоянна, благодарение на

вграден в батерията термочувстви-

телен елемент. Сред най-новите

предложения при арматурата за баня

са електронните термостатични

батерии, при които настройката на

желаната температура на водата и

силата на струята става от клави-

атурата на панела за управление.

Стойностите се визуализират на

дисплей, предвидени са и предвари-

телно въведени настройки, които се

избират с натискане на един бутон.

Тези батерии предлагат и специален

икономичен режим на къпане.

По-познати сред потребителите

са смесителните батерии със сензор-

но управление, при които отсъстват

ръкохватките. Пускането на водата

се осъществява, благодарение на

сензор, поставен в основата на сме-

сителя, чрез който се регистрира

присъствието на човек.

През последните години някои от

водещите производители предлагат

модели смесители, захранвани от

"слънчева" енергия. Смесителите се

свързват с фотоелектрически панел,

който преобразува енергията на

слънчевото излъчване в електричес-

ка. Също така, най-съвременните

модели смесители поддържат кому-

никационни възможности, които ги

превръщат в елемент от общите

платформи за сградна автоматиза-

ция.

Безопасност  на използване
"Батерията трябва да осигурява

максимален комфорт - постоянни

дебит и температура, независимо от

колебанията на налягането и темпе-

ратурата на водата в тръбопрово-

да", заявява арх. Стефанова, допълвай-

ки: "Потвърждение на тази тенден-

ция са смесителите, при които мак-

сималната температура на водата

би могла да се регулира. По този начин

е възможно да се предотврати евен-

туално изгаряне, например на деца,

ако температурата на водата из-

веднъж стане висока".

Като красиво и практично опре-

деля събеседничката ни вграждане-

то на осветление с диоди в батери-

ята. Така водата "свети" с цвета на

температурата – от синьо за сту-

дената вода до червено за гореща-

та.

Батериите с механичен ограничител
При батериите с механичен ограничител керамичната глава на смесителя е оборуд-

вана със специален екодиск. При завъртане на приспособлението на 180о смесителят

преминава в икономичен режим на работа. Повечето батерии с механичен ограничител

поддържат и функцията ограничаване на температурата на водата.

Механичният ограничител може да бъде и под формата на керамичен затварящ клик

механизъм, при който от режим с висока консумация към икономичен режим се преми-

нава чрез вертикално движение на ръкохватката. Обикновено, тези смесители разпо-

лагат и с вграден ограничител за максимална температура на смесената вода.

Смесители с аерация на водната струя
Аераторните елементи се вграждат в някои смесители или се монтират върху на-

крайника на тръбата при други модели. Предназначението им е да ограничават макси-

малния дебит на водата, независимо от налягането в мрежата, като смесват водната

струя с въздух. В повечето случаи, аераторните смесители имат специална конструк-

ция, осигуряваща плавно регулиране на водния поток след пускане на смесителя. Изхо-

дящият воден поток от смесителя е винаги постоянен. Аераторът, също така, има и

задачата да пази смесителя от наслояването на твърди частици.

Смесители с редуктори на дебит
Някои производители на смесители предлагат и възможност за намаляване дебита

на водата в процентно съотношение, в зависимост от налягането в мрежата. За цел-

та на батерията се поставя допълнителен накрайник. Икономията се реализира посред-

ством използването на т.нар. редуктори на дебит.
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Тенденции при фурни и плотове
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В повечето случаи изборът на

фурна е силно повлиян от общото

дизайнерско решение за визията и

естетиката на кухнята. В това от-

ношение разнообразието е необятно

- предлагат се както фурни за вграж-

дане, модели за почитателите на

традиционния или ретро стилове,

така и за предпочитащите минима-

листичния дизайн. Цветовата палит-

ра при ретро стила предлага богат

избор между нюансите на бялото,

червеното, кафявото и т.н., докато

при минималистичния стил фурните

са предимно от инокс и стъкло.

Повечето фурни за вграждане вече

са мултифункционални, т.е. позволя-

ват едновременно използване и на

трите нива на фурната. По този

начин е възможно да се приготви

ястие с месо или риба, гарнитура и

десерт, без да се смесват аромати-

те и вкусовете, като едновременно

с това се пести време и електрое-

нергия. Най-нови са фурните с авто-

матични програми за изпичане на хляб,

пица и сладкиши, при които времет-

раенето и промените на температу-

рите по време на готвенето са тех-

нологично изчислени и зададени.

Сред техническите насоки, в кои-

то се развиват съвременните фурни,

е разработването на решения за

автоматично самопочистване
Сред тях е пиролизата, при която

във фурната се развиват 500 °C и

всички натрупвания на мазнини и за-

хар по вътрешните страни изгарят

и се отделят. Друг метод на самопо-

чистване са каталитичните панели,

които абсорбират отлаганията. В

зависимост от вида на каталитични-

те панели, те или се подменят (като

филтрите), или се мият в съдомиял-

на машина.

Освен традиционните 60 cm фур-

ни, вече се предлагат и нови 48 cм

фурни, които имат същата вмести-

мост като стандартните фурни.

Единствената разлика е височината,

тъй като командното табло е инста-

лирано в дръжката на фурната. Мо-

делите с височина 48 cm обикновено

се предлагат в два варианта – със

странично и вертикално отваряне.

Допълнителното пространство би

могло да бъде използвано рационално

за топло или декоративно чекмедже.

Друг елемент от дизайна на съвре-

менните фурни е управлението им. Тук

градацията започва от най-новите

управления, при които работата на

уреда се настройва чрез светлинни

икони. След това са фурните с елек-

тронни push-push бутони, както и с

обикновено механично управление с

копчета.

За ценителите на здравословното

хранене вече се предлага и парова

фурна. С нея храната се приготвя на

пара, за по-кратко време и на по-нис-

ка температура, посредством което

се запазват всички ценни съставки

на продуктите.

При плотовете решава размерът
Както при фурните, така и при

готварските плотове разнообразие-

то е огромно и понякога твърде

объркващо. Докато при фурните раз-

ликите са предимно в естетиката и

функциите, при плотовете особено

решаващ фактор е ширината.

На нашия пазар, за разлика от този

в Централна Европа, на специална

популярност се радва т.нар. домино-

плот с ширина 30 см. с две нагревае-

ми зони. Отсъствието на достатъч-

но пространство в кухнята, както и

цената се оказват решаващи при

решението за покупката. След плото-

вете с ширина 30 см следват стан-

дартните с ширина 60 см, в които се

поместват до четири нагреваеми

зони. При стъклокерамичните плото-

ве някои от зоните са с опции за двой-

но разширение или придобиване на

овална форма, което ги прави изклю-

чително практични. След моделите 60

см следват плотовете с ширина 75 см,

които могат да се вградят в стандар-

тен отвор от 60 см. „Тежката арти-

лерия“ се формира от плотовете с

ширина 90 см, които все още не са

особено популярни в България.

Според вида на нагряващите

повърхности гамите са доста разно-

образни – с електрически и газови

зони , стъклокерамични и смесени

плотове. Най-авангардни са индукци-

онните плотове. В България най-по-

пулярни са стъклокерамичните пло-

тове, поради липсата на централна

газификация, докато на запад се ра-

боти основно с газови плотове.

Интересен и практичен избор е

смесеният плот, т.нар. газ и керами-

ка, при който има комбинация от три

газови горелки и гъвкава стъклокера-

мична зона - обикновено кръг с опция

овал.

Изцяло газовите плотове
предлагат разнообразни горелки с

различни екстри – с двоен и троен

пламък на горене, чрез които е

възможно перфектно да се регулира

пламъкът и интензивността на гот-

вене. Те са със сигурна газова защи-

та и лесно възпламеняване със завъ-

ртане на едно копче.

Индукционните плотове са нещо

все още твърде екзотично за нашия

пазар, но широко се използват на

запад. Индукцията е иновативна

технология на загряване, базирана на

магнитно поле. Уникалността на гот-

венето се състои в това, че не

плотът нагрява съда. Топлообменът

се осъществява посредством индук-

ция, която протича, когато се поста-

ви съд. С това се постига максимал-

на ефективност и минимални топлин-

ни загуби. Непосредствено след като

се махне съдът, е възможно плотът

спокойно да се пипне с ръка.

По отношение на управлението,

основното разделение е на сензорно

– т. нар. Touch Control, и механично

управление с копчета.

Соня Кралева,

маркетинг мениджър

Индезит Кампъни България

Тенденции при фурни и плотове
Техническото развитие на кухненското оборудване според Индезит Кампъни

В миналия брой на списание Технологичен дом редакцията публикува ста-

тия, посветена на най-съвременните концепции, използвани при фурни-

те и плотовете на Kuppersbusch и Franke. В този брой ви запознаваме с

тенденциите при фурните и плотовете през погледа на Indesit Company.
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Тенденции при аспиратори и мивки
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Високооборотен вентилатор със
система за контрол
При съвременните аспиратори се

наблюдават редица технологични но-

вовъведения. Голямата част от тях се

отнасят до начините на вентилация

на въздуха при отделните модели. При

тези от тях, които използват режим

„циркулация“, замърсеният въздух се

абсорбира директно над котлона,

филтрира се, пречиства се и се от-

вежда обратно в помещението. При

моделите, които отвеждат въздуха

навън, вграден или външен мотор

отвежда миризмите в комин или дирек-

тно навън. Външният мотор може да

се инсталира на открито и така да

осигури мощна и безшумна работа на

абсорбатора. Метални филтри абсор-

бират изпаренията и миризмите и

филтрират съдържащите се в тях

мазнини. При режима „циркулация“

допълнителен филтър с активен

въглен се грижи за отстраняването

на миризми. Филтрите се изваждат

лесно и могат да се почистват и в

съдомиялна машина.

Съвременните абсорбатори прите-

жават и допълнителна система за

вентилиране, която позволява безшу-

мен режим на работа на абсорбато-

ра, дори и при работа на високи обо-

роти. Новост е конструктивният

възел, обединяващ високооборотен,

заглушаващ шумовете вентилатор с

иновативна електронна система на

управление. Халогенното осветление

при абсорбаторите е едно от техни-

ческите решения, което гарантира

оптимално осветяване на работното

място. Комфорт за ползвателите на

уреда се осигурява и от възможности-

те му за дистанционен контрол.

Автоматично превключване
между степените на работа
Техническа тенденция при абсор-

баторите е интегриране на степен

на мощност turbo plus, предлагаща

разнообразни възможности за управ-

ление. Към тях принадлежи опцията

за автоматично превключване на

интензивна степен при наличие на

екстремно силни пари в помещение-

то. Като допълнение, повечето съвре-

менни аспиратори притежават и

сензор за изпарения, който съобразя-

ва автоматично оборотите на вен-

тилатора с тяхната интензивност.

Някои от моделите се отличават и с

допълнително шумоизолиране и

възможност да преминават в безшу-

мен режим на работа.

Повечето съвременни абсорбатори

предлагат три степени на работа.

Нормална - след предварително зада-

дено време уредът превключва авто-

матично в желаната степен. Интен-

зивна - кратък режим на работа при

образуване на силни изпарения. Интер-

вална – проветрява помещението за

кратко време на най-ниската степен

през определени периоди от време.

Някои от моделите абсорбатори при-

тежават и допълнителна техническа

характеристика, позволяваща продъл-

жително пречистване на въздуха и

след края на готвенето, при което се

изтеглят остатъчните изпарения и се

подсушават филтрите.

Сред останалите предимства на

съвременните модели абсорбатори е

сензорното управление.

Цветелина Марева,

Дезигно Кюхе Арт енд Дизайн,

официален вносител на

Kuppersbusch за България

Сензорно управление и индикатор
за замърсеност на филтрите
Сред техническите нововъведения

при съвременните абсорбатори са

сензорното управление и интензивна-

та аспирация. Интензивната скорост

позволява въздухоотвеждането да се

осъществява при максимална мощ-

ност за определено време, след кое-

то уредът се връща на последната

избрана скорост. Съвременните аб-

сорбатори разполагат с вграден ин-

дикатор, който показва степента на

замърсеност на филтрите. Друга ино-

вация при тези уреди е т.нар 24-часо-

ва функция, която дава възможност

аспираторът да се включва на всеки

час за определено време при много

ниски нива на шума. Не на последно

място е акцентът върху изчистения

и елегантен дизайн, който е в синхрон

с най-новите тенденции. Използвани-

те материали за изработване на аб-

сорбаторите са инокс и стъкло.

Изискан дизайн от инокс и декор
При съвременните мивки се наблю-

дават нововъведения по отношение

на дизайна и използваните материа-

ли. Преобладават изчистените пра-

воъгълни форми на коритата и отцед-

ника, както и формите с нулев или ми-

нимален радиус на закръгление 25 мм.

Допълнително разнообразие в моде-

лите внасят и материалите, от ко-

ито са изработени мивките. Сред

най-често използваните материали

са инокс и неръждаема стомана с из-

ключително високо качество, чиято

дебелина варира от 0,8 до 1 мм. Друг

характерен материал, от който се

изработват мивките, е декор (Dekor).

В същността си декорът е неръжда-

ема стомана с ленена повърхностна

структура. Освен че предлага

възможности за комбиниране на мак-

симална функционалност и естетика,

декорът притежава и редица други

предимства - лесно почистване, сит-

нозърнеста матова структура, ус-

тойчивост на топлина, издръжливост

на драскане, по-добра шумоизолация

и много други. Разновидност на деко-

ра е микродекорът (MicroDekor). Ма-

териалът представлява микроленена

структура, изработена от хром-ни-

келова стомана. Не на последно мяс-

то следва да споменем материала

фрагранит (Fragranite), който е съче-

тание на естествен гранит (80%) и

акрилна смола (20%). Фрагранитът е

изключително компактен и твърд

материал и се предлага в разнообраз-

ни цветови гами. Тъй като те са

постигнати по естествен начин, са

изключително устойчиви във време-

то и са нетоксични.

Виолета Славова,

мениджър Продажби

във Франке България

Тенденции при аспиратори и мивки
Техническото развитие на кухненското оборудване през погледа на доставчиците - част II

В продължение на стартиралата в миналия брой поредица публикации

за техническите и дизайнерски нововъведения в съвременното кухнен-

ско оборудване, в настоящата статия поставяме акцент върху най-

новите тенденции при аспираторите и мивките. Коментари по тема-

та получихме от Дезигно Кюхе Арт Енд Дизайн и Франке България.
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IP базирани решения за
видеонаблюдение – част II
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IP базирани решения за
видеонаблюдение – част II
Мрежовите камери предлагат висококачествен пренос на
видео- и аудиоданни в реално време към всяка точка на света

Сред допълнителните им предим-

ства се нарежда интегрираният за-

пис на звукови и видеосигнали. За

разлика от аналоговите камери, кои-

то са устройство за генериране на

изображения, предлагащи възмож-

ност единствено за еднопосочно пре-

даване на данни, при IP камерите

сигналът е двупосочен.

Интеграция на звук,
данни и видео
Освен видео, мрежовите камери

поддържат функционалност за пренос

на различни видове данни, например:

входно-изходна информация, аудио,

данни за управление на камерата и

т.н. Сигналът, улавян от мрежовите

видеокамери, представлява светли-

нен сноп, формиран от лъчи с различ-

на дължина на вълната, който се

преобразува в цифров вид и се изпра-

ща по мрежата. Изображението е с

високо качество и се вижда в реал-

ните си цветове, благодарение на

факта, че преди да достигне лещата

на IP камерата, образът преминава

през оптичен филтър. Задачата на

филтъра е да поглъща инфрачервени-

те вълни и да настройва картината.

Изображението се предава без

забавяне и накъсване на картината,

благодарение на интегрирания режим

Progressive scan (б.ред. последовате-

лен преход). При него отделните ре-

дове на картината се записват в

естествената им последовател-

ност, за разлика от повечето чипове

за видеокамери, които записват

Широката функционалност на IP видеотехноло-

гиите ги прави подходящо решение за всички

сфери на сигурността. Благодарение на тях,

през IP базирана мрежова инфраструктура от-

далечено могат да се наблюдават офиси, банки,

казина, аерогари, училища, административни и

обществени сгради, търговски центрове, час-

тни домове, пътно-транспортен трафик и дру-

ги обекти. Освен като самостоятелно решение

за видеонаблюдение, мрежовите камери могат

да се интегрират и в по-сложни системи за

сигурност. Предимство, в сравнение с аналого-

вите видеокамери, им дават възможностите за

захранване през Ethernet кабел, лесната инста-

лация и поддръжка, както и неограничените спо-

собности за клиентски настройки и адаптира-

не към всеки отделен случай.
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Interlaced, т.е. първо нечетнитe ре-

дове на картината, след това чет-

ните и т.н.

Получените цифрови изображения

могат да се съхраняват или на хард

диска на компютъра, или на сървър за

съхранение на данни в мрежата. По-

вечето IP камери предават изображе-

нията в MPEG4 (Moving Picture Expert

Group) формат, което гарантира

високо качество на картината, голя-

ма гъвкавост при настройките на

разделителната способност, висока

скорост на потока данни, по-добро

възпроизвеждане на бързи движения

и др.

Възможности за свързване
с Интернет
Мрежовите камери разполагат със

собствен IP адрес и вграден софту-

ер за мрежова комуникация – уеб

сървър, FTP сървър, FTP клиент и

електронен адрес. IP камерите пре-

доставят няколко възможности за

свързване с Интернет. Сред тях са

стандартните и ISDN модеми, DSL

модеми, модеми за кабелна телевизия,

както и 10, 100 и 1000 Mbit Ethernet

връзки. В допълнение могат да се

ползват модеми за клетъчни телефо-

ни и различни опции за безжична мре-

жа.

Както вече бе подчертано, засне-

тите от камерата изображения се

предават директно по IP мрежата,

така че локално или отдалечено през

IP базираната мрежова инфраструк-

тура, видеоизображението може да

се наблюдава, управлява и съхранява.

Те работят независимо и могат да

бъдат свързани към мрежата през

всеки съвместим IP интерфейс.

Много широка приложна
област
Поради наистина широката функ-

ционалност, която предлагат, IP ви-

део технологиите са подходящо ре-

шение за различни сфери на сигурно-

стта – дистанционно наблюдение на

обекти, пътно-транспортен трафик,

съхранение на архиви в помощ на

криминалистиката и други. Използ-

ват се за охрана и контрол на достъ-

па в офиси, банки, казина, аерогари,

училища, административни и обще-

ствени сгради, търговски центрове

и къщи. Често намират приложение

във видеонаблюдението на отдалече-

ни обекти, или при едновременното

мониториране на няколко различни

обекта. Наблюдението би могло да се

извършва от съответните контрол-

ни зали или полицейски участъци,

например.

Мрежовите камери биха могли да

намерят адекватно приложение и в

индустрията, при наблюдението на

автоматизирани машини и поточни

линии. Оторизираното лице би могло

да следи от разстояние за евентуал-

ни проблеми при производството и да

предприеме съответните мерки.

Видове IP камери за
видеонаблюдение
В системите за видеонаблюдение

се използват няколко вида мрежови

камери, в зависимост от специфика-

та на приложението им. Най-тради-

ционният тип са камерите с фикси-

ран ъгъл на изображението, които се

монтират на стената. При монтаж

на открито могат да бъдат инста-

лирани в кутии и така да бъдат пред-

пазени от вредни атмосферни влия-

ния. Статичните ограничения на

този тип мрежови камери могат да

бъдат преодолени с използването на

PTZ (Pan, Tilt and Zoom) камери за

движещи се обекти или превозни сред-

ства. Както е видно от наименова-

нието им, камерите могат да рабо-

тят в режим панорама, наклон и ръчно

или автоматично приближаване. Дви-

женията им се ръководят от опера-

тор, наблюдаващ видеоизображение-

то от контролна зала.

В мрежовото видеонаблюдение се

използват още куполни PTZ камери.

Във възможностите им е покриване-

то на обширна територия, благода-

рение на голямата гъвкавост при ра-

бота в режими панорама, наклон и

приближаване. За разлика от други-

те PTZ камери, куполните PTZ каме-

ри позволяват 360 градуса панорама

и наклон от 180 градуса, като се

преместват автоматично между

предварително зададени позиции.

Този вид камери се монтират на

таван - при условия на закрито, или

върху стълб, или ъгъл - при използва-

не на открито.

Разновидност на този вид камери

са моделите PTZ с електронно реали-

зиране на движението, при които опе-

раторът може да избира режим пано-

рама, наклон или приближаване, без да

е необходимо самата камерата да се

движи. Незабавните движение и смя-

на на образа са предимство, в сравне-

ние с механичните PTZ камери, при

които преместването отнема пери-

од от около една секунда.
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 При ремот на сгради същите дей-

ности често се предшестват от пре-

махване на старите инсталации,

къртене на плочки, подови настилки

и други подобни. За улеснение на тези

дейности съществуват множество

електрически инструменти, широко

използвани от професионалистите. В

статията се разглеждат особенос-

тите на два типа такива инструмен-

ти - перфоратори и къртачи.

Перфоратори
Терминът означава инструмент за

пробиване, което е и значението на

думата бормашина ("машина за проби-

ване"). Основната разлика между два-

та инструмента е, че перфоратори-

те имат електропневматичен меха-

низъм за осигуряване на ударите по

време на пробиването. Поради това

силата на последните не зависи тол-

кова от натиска на работещия, как-

то е при ударните бормашини, което

има две основни предимства - енерги-

ята ("силата") на ударите на перфо-

раторите може да е по-голяма, а умо-

рата по време на работа е по-малка.

Последното е предпоставка за

продължителна работа и същевремен-

но осигурява по-голяма производител-

ност.

Класификацията им в каталозите

обикновено е в зависимост от тяхно-

то тегло, като най-често произвеж-

даните категории са 2, 3, 5, 7 и 11 kg,

но има перфоратори с тегло и 16 kg.

Тъй като корпусът на перфоратори-

те и механизмът за предаване на

движението от електродвигателя към

свредлото обикновено са от алумини-

ево-магнезиеви сплави нарастването

на теглото е главно поради увеличе-

ните размери от по-мощния електрод-

вигател и вида на предавателния

механизъм. Така с по-големите и теж-

ки перфоратори се пробива по-бързо,

но и по-лесно се натрупва умора при

продължителна работа.

Мощността на електродвигателя

е един от важните параметри при

избора на перфоратор, като по прин-

цип по-големите й стойности означа-

ват възможност за по-бързо пробива-

не. Голяма част от електродвигате-

лите са класически тип с въгленови

четки, чието състояние трябва пери-

одично да се проверява и при износва-

не своевременно те да се сменят.

Улеснение в това отношение са пер-

фораторите с индикатор, който се за-

действа при износени, но все още из-

ползваеми четки. Понякога индикато-

рите се използват съвместно с т. нар.

самоизклюващи се четки, които авто-

матично блокират работата на пер-

форатора при определена степен на

износване.

Подобно на класическите бормаши-

ни практически всички перфоратори са

снабдени с електронен блок за плавно

регулиране на оборотите на патрон-

ника чрез натискане на бутон. За улес-

нение в случаите на продължителна

работа бутонът в повечето модели

може да се застопори в крайно поло-

жение, без да е необходимо непрекъс-

натото му натискане. В каталозите

оборотите се означават с rpm и се

дават стойностите им при празен ход,

а често и при пробиване на определен

материал с нормален натиск. Обикно-

вено се отбелязва, че минималните

обороти са 0, но за намалявне на це-

ната на електронния блок и съответ-

но перфоратора реално те са няколко

десетки в минута. Минималните обо-

роти се използват в началото на про-

биването на каквито и да е отвори,

когато се правят отвори с голям ди-

аметър, особено в меки материали, или

при пробиване на листов материал.

Сравнително малко са перфоратори-

те с два обхвата на оборотите, за-

почващи от една и съща минимална

стойност и с различаващи се около 2

пъти максимални обороти. Основното

предназначение на големите обороти

е за пробиване на отвори с малък ди-

аметър. Съществуват модели с ус-

ложнен електронен блок, който позво-

лява избраните обороти да се

подържат неизменни независимо от

вида на пробивания материал и натис-

ка върху него. Друга разновидност са

електронните блокове с плавен старт

- дори при рязко натискане на бутона

оборотите бавно (за няколко секунди)

нарастват до съответстващите на

положението му.

За ефективността на работата с

перфораторите съществено значе-

ние имат параметрите им, свързани

с ударите на свредлото. Честотата

(нарича се и скорост) на ударите се

дава за минута (среща се означени-

ето bpm) и колкото е по-голяма, тол-

кова по-ситни са частиците на от-

немания материал и съответно про-

биването е по-прецизно. Големината

на частиците е пряко свързана и със

силата на ударите, измервана в джа-

ули (J) - един джаул може да премес-

ти 1 килограм на разстояние 1 метър,

като му придаде ускорение 1 m/s2 (за

сравнение ускорението при старта

на най-добрите спринтьори на 100

метра е около 10 m/s2). Логично по-

голямата сила означава и по-бързо

пробиване (при равни други условия)

и е характерна за големите и тежки

перфоратори.

Сред безспорно важните характе-

ристики на всеки перфоратор са

възможните диаметри на пробивани-

те отвори. Те се дават поотделно за

бетон, стомана и дърво, а в редки

случаи - и за цветни метали, като при

повечето перфоратори към тях се

прибавят и диаметрите на отворите,

издълбавани с боркорона. Естестве-

но, че по принцип е възможно и праве-

нето на дупки в бетон чрез ядково про-

биване, но за целта като принадлеж-

ност към перфоратора трябва са има

съответния инструмент.

Ударите на пробиващия инстру-

мент неизбежно се предават на це-

лия перфоратор, който непрекъснато

Професионални перфоратори
и къртачи
Неотменна част от строителството на нови сгради е прокар-

ването на инсталациите - ВиК, отоплителна, електрическа, ко-

муникационна, охранителна. Всички те изискват пробиване на

отвори в стените, оформяне на канали и на места за монтаж на

елементите (радиатори, бойлери, ел. табла, розетки, разклони-

телни кутии и т.н.).
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вибрира. Тези вибрации са не само са

неприятни, но и предизвикват по-

бързо настъпване на умора с всички

последици от това - отслабване на

вниманието и намаляване на работос-

пособността. Освен това ежеднев-

ната продължителна работа с перфо-

ратори (и всякакви други инструмен-

ти с вибрации) може да доведе до ув-

реждане на здравето. Всички тези

причини принуждават производители-

те непрекъснато да подобряват кон-

струкциите и намаляват вибрациите.

На първо място електродвигателят

се прикрепя към корпуса на перфора-

тора чрез система от еластични еле-

менти и е много добре балансиран (в

каталозите на някои производители

това е наречено "контрол на вибра-

циите" и е отбелязано с подходящ

символ). Като допълнение към това

корпусът на част от моделите е про-

ектиран така, че намиращият се във

вътрешността му въздух да служи

като допълнителна пружина. Специ-

ално внимание се обръща и на ръкох-

ватките, чрез които вибрациите се

предават на работещия - освен че те

са гумени или друг подобен матери-

ал, но и обикновено са свързани към

корпуса също чрез пружиниращи еле-

менти (т.нар. вибрационни ръкохват-

ки).

Производителите са задължени да

дават в каталозите стойностите на

вибрациите при пробиване в опреде-

лен материал (обикновено бетон) и да

отбелязват стандарта, по който са

определени. Най-точната им оценка

е измерването в три взаимно перпен-

дикулярни посоки в съответствие с

европейския стандарт EN60745. Ми-

нималните стойности на вибрации-

те са малко под 8 m/s2.

В сравнение с други електрически

инструменти, например бормашини,

има сравнително малко професионал-

ни перфоратори с акумулаторно зах-

ранване. Основната причина за това

е, че поради значителната мощност

на електродвигателя времето за ра-

бота с едно зареждане на акумулато-

ра е твърде малко. Частично компен-

сиране на този недостатък се пости-

га с втори акумулатор, който се за-

режда докато работи основният.

Приспособления
към перфораторите
Те имат не по-малко значение от

характеристиките на перфоратори-

те, тъй като разширяват приложени-

ята, а подходящото използване на

дането приспособление може значи-

телно да улесни и ускори работата с

инструмента. На първо място тряб-

ва да се отбележи патронникът. В

някои перфоратори той е един, но към

много модели се предлагат два или

три. По понятни причини вече най-

популярни са патронниците с бързо

затягане на свредлото, но към някои

модели се предлагат и класически за

свредла с цилиндрична опашка и затя-

гане с ключе. Последните се препоръ-

чват за обикновено пробиване без

удари.

Специфична е конструкцията на

патронниците със системата SDS,

разработена от Bosch и използвана

в значителна част от леките и сред-

ни перфоратори на различни произво-

дители. При варианта SDS-plus свред-

лата са с опашка със специален про-

фил и постоянен диаметър 10 mm, а

при SDS-max, предназначен за по-

тежки инструменти, диаметърът на

опашката е 18 mm.

За изрязване на големи кръгли

отвори в сравнително меки матери-

али (ламинирани плоскости, гипсокар-

тон, тухли) се използват боркорони,

а в бетон и камък– корони за ядково

пробиване с твърдосплавни зъби.

Съществуват и боркорони със зъби

с диамантено покритие, предназначе-

ни за много твърди материали, но

поради крехкостта на диаманта с тях

трябва да се пробива без удари.

Финият прах, отделян при проби-

ването на бетон и камък, прониква

навсякъде, което налага предпазване

на подвижните части на перфорато-

ра от него. За целта почти всички

модели имат уплътнители, чиято

изправност трябва редовно да се

следи и най-добре е да се сменят при

всеки ремонт или профилактика.

Освен това прахът затруднява и

забавя работата и вреди на здраве-

то на работещия. Затова към част

от перфораторите се предлагат

прахоуловители, които чрез вакуум

засмукват праха непосредствено от

мястото на пробиване.

Съществуват перфоратори с вгра-

дена ключалка и дистанционно задей-

стване, като с едно дистанционно

могат да се задействат няколко пер-

форатора или един перфоратор да се

задейства от няколко дистанционни.

Така не само се осигурява възмож-

ност за ползване на перфоратора от

определени оторизирани лица, но и се

ограничава вероятността от краж-

би.

Особености при използване
на перфораторите
При пробиване е възможно свред-

лото да достигне до място на мате-

риала с повишена твърдост (камък в

бетона), преодоляването на който

изисква по-голяма мощност от елек-

тродвигателя. Същото се получава

и при опит за много бързо пробиване.

За да не се претовари електродвига-

телят, в много модели е предвидено

автоматичното му изключване. В

такъв случай свредлото не трябва да

се изважда, а бутонът за оборотите

да се постави на минималната им

стойност. След това пробиването

трябва да продължи именно с мини-

малните обороти, като се внимава за

евентуално "подскачане" на перфора-

тора.

Сравнително малките габарити на

електродвигателите са причина за

значителното им загряване по време

на работа. За избягване на недопус-

тимо увеличаване на температура-

та им и евентуална повреда венти-

лационните отвори на перфоратора

трябва редовно да се почистват.

Значителна част от перфоратори-

те използват колекторни двигатели,

които искрят по време на работа.

Поради това за работа в помещения

със запалителни течности е задъл-

жително използването на перфорато-

ри с безколекторно задвижване (това

е отбелязано в каталога и упътване-

то за експлоатация).

Значителния шум на работещите

перфоратори е наложил създаването

на европейски норми за максимално

допустимата и безопасна дневна

продължителност на въздействие на

шума, която при нормални работни

условия е 15 минути, а при интензив-

на работа - 30 минути. Тя е сумарно-

то време на работа с перфоратора

за един работен ден.

Къртачи
Наименованието им показва тяхно-

то основно предназначение – раздро-

бяване на парчета на твърди строи-

телни конструкции, на първо място

бетон. Чрез шило или длето (секач)

като работен инструмент, поставен

в патронника им, те се използват за

разрушаване на бетонни конструкции,

но с лекота могат да се използват и

за тухлени стени. С помощта на

длетото могат да се отнемат и

желани части от повърхността на

твърди обекти, характерен пример за

което е свалянето на плочки от сте-
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ни и подове. Със своите качества

къртачите се превърнаха в почти

задължителен инструмент за под-

готвителния етап на ремонтни и

строителни работи.

Две са основните разлики между

перфораторите и къртачите – пат-

ронникът на последните няма върте-

ливо, а само ударно движение и сила-

та на ударите може да е по-голяма.

Това изисква по-мощен електродви-

гател и по-здрав ударен механизъм,

което е причината теглото на някои

къртачи да достига до 30 килограма.

В повечето моделите честотата на

ударите се регулира плавно, но има и

такива с превключвател за избор на

една от няколко фиксирани стойнос-

ти, както и с една-единствена чес-

тота. Съществуват и къртачи с

подържане по електронен път на

постоянна честота на ударите неза-

висимо от натиска върху обработва-

ния материал.

Качествата на къртачите се оп-

ределят от същите характеристики,

както перфораторите, но без често-

тата на въртене на патронника.

Специфична и важна тяхна характе-

ристика, която въпреки това не ви-

наги се дава в каталозите, е количе-

ството на изкъртения бетон за оп-

ределено време, най-често един час.

Тя е пряко свързана със силата на

ударите и обикновено е между 8 и 25

килограма за всеки джаул. Например

къртач с максимална сила на удари-

те 25 J раздробява 490 kg бетон на

час, а друг със сила 4,3 J се справя с

36 kg на час

Ефективната работа на къртачи-

те зависи силно от правилния избор

на работния инструмент и неговото

състояние. Поради това в упътвания

за експлоатация на къртачите се

дават препоръчваните форми на

шилата и длетата и ъглите, под

които те трябва периодично да се

заточват. Не по-малко важно е и

периодичното им закаляване, проце-

дурата за което също се изяснява в

инструкцията. Полезна особеност на

повечето модели е възможността

длетото да се поставя в патронни-

ка под различен ъгъл (обикновено 12

или 16 положения), което позволява

едновременно удобно държане на

къртача и отнемане от обработва-

ния материал в желана плоскост.

Мерките за безопасна работа с

къртачите по принцип не се различа-

ват от тези на перфораторите. Все

пак трябва да се има предвид по-го-

лемият шум при работа с тях, което

прави необходимо използването на

антифони. Съществува и значител-

на опасност от попадане на прах и по-

едри частици в очите, което налага

и използването на предпазни очила.

И за къртачите съществуват

европейски норми за максималната

дневна продължителност на работа,

която се изчислява както при перфо-

раторите. Нормалната и безопасна

дневна норма е 15 минути, а при не-

обходимост от интензивна работа се

допуска да е до 30 минути.

Шила и длета
за къртачи и ъглите

им на заточване
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