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WAGO с офис в морската столица

Водещата в областта на електроапара-

турата и сградната автоматизация немска

компания WAGO разшири структурата си в

страната, откривайки офис във Варна, съоб-

щи за списание Технологичен дом Мая Иршик,

маркетинг мениджър на представител-

ството в страната.

"С тази стъпка специализираната в об-

ластта на електроапаратурата и сградна-

та автоматизация фирма се надява да раз-

шири контактите си с нови и вече утвър-

дени клиенти в региона и източната част

на страната. Откриването на офиса във Варна ще ни направи по-гъвка-

ви в провеждането на търговската и маркетинговата ни политика.

Виждаме сериозни бизнес перспективи и решението ни да отворим офис

във Варна се приема добре от клиентите ни в региона. Наличието на

офис във Варна също оптимизира възможностите за поддръжка на вече

инсталирана техника на WAGO", коментира целите, възложени на но-

вия офис, г-жа Иршик.

"Развитието на строителния сектор, включително изграждането

на малки предприятия, хотелски комплекси, офиси и жилищни сгради,

ни дава основания за определим бизнес климата като интересен и мно-

гообещаващ, както по отношение решенията за сградна автомати-

зация на WAGO, така и на електроинсталационните материали, кои-

то предлагаме" заявява в отговор на въпроса как оценяват бизнес кли-

мата във Варна и региона Мая Иршик.

Конференцията по осветление през 2007

Най-новото издание на традиционната кон-

ференция по осветителна техника се проведе от

10 до 12 юни т.г. в курортния комплекс „Св. Св.

Константин и Елена“. Събитието привлече ин-

тереса на около 200 светлотехници от всички

направления на осветителната техника в стра-

ната - проектанти на осветителни инсталации,

производители и търговци на светлотехничес-

ки изделия и научни работници. Наред с българ-

ските специалисти форума уважиха и чуждест-

ранни лектори. Паралелно с конференцията се

проведе изложба на светлотехнически изделия и

дискусионни кръгли маси на теми, свързани с пре-

дизвикателствата пред българския светлотех-

нически бранш във връзка с членството ни в

Европейския съюз, тенденциите в развитието

на осветителната техника, новите подходи в

оценяването на ефективността на осветлени-

ето и др.

Събитието бе открито от инж. Мони Монев,

председател на Българския комитет по освет-

ление, който се обърна към участниците с:

"Щастлив съм да ви приветствам с добре дош-

ли на традиционната национална конференция с

международно участие, посветена на вечния чо-

вешки стремеж към повече светлина. Особено

съм радостен да отбележа факта, че настояща-

та конференция се провежда в страна членка на

Европейския съюз. В тази връзка сред разгледа-

ните на конференцията теми са двете европей-

ски програми E-Street и EnERLIn. Новите условия

в европейската геополитическа среда неизбеж-

но ще доведат до по-широко сътрудничество

между светлотехниците в България в частност

и в Европа като цяло“.

Европейската инициатива за енергийно ефек-

тивно осветление в жилищния сектор EnERLIn е

част от програмата Интелигентна енергия за

Европа. Разработена е от консорциум, включващ

14 европейски държави, включително и България.

„Инициативата има за цел да се проведе коорди-

нирана поощряваща кампания на европейско рав-

нище, която да доведе до увеличение на компак-

тните луминесцентни лампи (КЛЛ) във всяко

домакинство на участващите страни. Даже и

в случай че само една лампа от 75W във всяко

домакинство на Европейския съюз бъде замене-

на с 15W КЛЛ, ще бъдат спестени годишно око-

ло 22.5 TWh електроенергия. Предвижда се раз-

работване на нова версия на Хартата на ЕС за

качествени характеристики на компактните лу-

минесцентни лампи. При това ще се вземат

предвид научните постижения и аргументи за

някои технически въпроси на КЛЛ“, коментира г-

н Монев. Повече информация за европейската

инициатива EnERLIn търсете в следващия брой

на Технологичен дом.

На 11 юни т.г. официал-

но бе открит магазин от

веригата ПРОФС на фирма

Каммартон в град Троян,

съобщи за списание Техно-

логичен дом Албена Василе-

ва, мениджър маркетинг и

реклама на Каммартон.

„Чрез магазините си

ПРОФС фирма Каммартон

за първи път стъпва на

територията на град Тро-

ян. Новият магазин се намира на улица Сеновоза, по пътя за Троянския

манастир. Това е петият обект от веригата ПРОФС на Каммартон след

магазините в София, Плевен, Смолян и Сливен“, коментира г-жа Василева.

В него се предлага пълна гама инструменти за мебелната индустрия, вклю-

чително пневматични пистолети от търговските марки Josef Kihlberg

и Haubold, ръчни и електрически такери Rapid, лични предпазни средства

Sundstrom, лакове, байцове Sayerlack, термостопяеми лепила Hermankoll,

бързи връзки Cejn, китове Bogh Consult, шлангове Lynddahl plast, въздухо-

подготвящи групи CUBEAIR, шкурки Ekamant. „В магазина клиентите ни

от Троян и региона могат да намерят също индустриална и строителна

техника, включително заваръчни машини и консумативи ESAB, компре-

сори, изсушители Ceccato, ръчни инструменти BAHCO, пневматични ин-

струменти Atlas Copco, инструменти за газокислородно рязане GCE,

вакуумни машини за почистване Starmix, дискове и четки за метал Molemab,

повдигащи и укрепващи средства Forankra, строителна техника Chicago

Pneumatic и др.“, допълва г-жа Василева.

Отвори врати магазин ПРОФС в Троян

Валентин Георгиев,

ръководител на офиса

във Варна
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Шоу-рум на Италмодалуче в София

Модерен шоу-рум на

Италмодалуче, изграден в

съответствие със съвре-

менните тенденции в

представянето на осве-

тителна техника, отвори

врати в столицата. Мос-

трената зала, в която

могат да се видят завър-

шени интериорни и екстериорни решения за дома и офиса, както и

различни модели дизайнерски осветителни тела от среден и висок

ценови клас, се намира на бул.“Симеоновско шосе“ в столицата. Пред-

ставени са изделия от водещи търговски марки, дистрибутирани от

Италмодалуче в страната, включително SILLUX, ZONKA, MARTINI,

SIMES, PRIZMA. Обърнато е специално внимание и на хотелското ос-

ветление, представено от фирмите LUMIS и ESTRO, както и на клю-

човете и контактите на компанията VIMAR. В шоу-рума могат да се

видят и осветители, производство на Италмодалуче.

„Във връзка с плановете си да разшири пазарното си присъствие в

София и региона, Италмодалуче инвестира и в изграждането на втори,

по-мащабен шоу-рум в столицата. В изложбените зали на фирмата ди-

зайнерите, проектантите и архитектите имат възможност да се за-

познаят с наистина голямото многообразие от марки и модели осве-

тителни тела и комплексни решения на Италмодалуче, които покриват

всички възможни приложни области в областта на строителството“,

коментира за списанието Велко Кузмов, управител на Италмодалуче.

Autodesk придоби компанията за 3D

проектиране NavisWorks
В началото на ав-

густ тази година

Autodesk официално обя-

ви, че придобиването на

NavisWorks е финализи-

рано успешно. Компани-

ята NavisWorks със се-

далище в Шефилд, Анг-

лия, е специализирана в

разработването на софтуер за 3D координация, сътрудничество и пос-

ледователност при проектиране и строителство. „С придобиването на

NavisWorks Autodesk разширява водещите си позиции в сферата на 3D

софтуера за архитектурно проектиране, инженеринг и строителство,

както и в сферата на корабостроенето и промишленото проектиране.

Със съвместната си работа двете компании планират да разработят

съвместно и да предоставят още по-завършен програмен пакет реше-

ния за проектиране и строителство. Добавянето на технологиите на

английската компания към портфолиото на Autodesk ще даде възмож-

ност на клиентите на компанията да съберат в едно проектна инфор-

мация от многобройни платформи, включващи както решения на

Autodesk, така и създадени от други компании“, се твърди в официално

прессъобщение на Autodesk. „Придобиването на NavisWorks демонстри-

ра усилията на Autodesk да даде ново определение на проектирането и

да увеличи стойността на проектните данни“, коментира по повод сдел-

ката старши вицепрезидента на Autodesk AEC Solutions Джей Бхат.
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На 30 юни и 1 юли т.г. специалисти по

инсталационна техника от цялата страна се

събраха на традиционната среща, организи-

рана от Националния инсталационен съюз. В

оживени разговори и дискусии, включително

и по актуални теми, засягащи развитието

на бранша във връзка със строителния бум

от последните години, премина последното

издание на форума. В курортния комплекс

Пампорово над 300 специалисти имаха

възможност да се запознаят с най-новите

нормативни изисквания в областта на инста-

лационната техника, да обменят информация

за бизнес тенденции и продуктови новости.

Нови модели микровълнови фурни за

вграждане представи на пазара в страна-

та Тека България. Сред тях е TMW 22 BIT,

отличаваща се с луксозен дизайн, елеган-

тна визия и богата функционалност. С

тези характеристики моделът напълно се

вписва в концепцията на испанския произ-

водител, залегнала в създаването на две-

Микровълнова фурна с луксозен дизайн от Тека България

те нови серии микровълнови фурни за

вграждане – TMW 22 и TMW 20.2, уверяват

от фирмата.

Фурните са разделени в серии на база-

та на обема си, съответно 32, 20 и 18

литра. Снабдени са с напълно вграден квар-

цов грил с мощност 1000 W, пет нива на

мощност на микровълните и термостат
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Среща на НИС обсъди европейски норми

Основна тема на тазгодишния форум бяха пре-

дизвикателствата пред фирмите от инста-

лационния бранш след членството на Бълга-

рия в Европейския съюз. Председателят на На-

ционалния инсталационен съюз инж. Сергий

Стоянов приветства участниците във фору-

ма, подчертавайки важността на качество-

то при изграждането на сградните инстала-

ции, която по думите му ще се превръща във

все по-важен фактор за пазарен успех.

Лектори бяха Жан Виденов от Европейс-

кия колеж по икономика и Ели Воденичарова

от Главна дирекция Програмиране на регио-

налното развитие към Министерството на

с автоматична защита. Всички модели са

в цвят инокс и с покритие, предотвратя-

ващо оставянето на отпечатъци. Предо-

ставена е възможност за избор между три

типа управление – сензорно с цифров дис-

плей, управление с цифров дисплей и меха-

нично управление без дисплей. Моделите с

механично управление могат да бъдат про-

грамирани до 60 минути и притежават

функцията „Автоматично размразяване“

на продуктите, чрез задаване на определен

период от време. Останалите модели са

снабдени с таймер, програмируем до 90

минути, и възможност за автоматично

размразяване по зададено време или спо-

ред теглото на продукта. Сред основни-

те предимства на всички модели от сери-

ите TMW 22 и TMW 20.2 е разработената

от Тека съвременна технология, осигуря-

ваща ефективно охлаждане и предотвра-

тяване изпускането на миризми извън

уреда.

„С луксозния си дизайн микровълновите

фурни на Тека отговарят напълно на изисква-

нията на новата модерна кухня от по-висок

клас“, уверяват от Тека България.

регионалното

развитие и бла-

гоустройство-

то. Участници-

те в срещата се

запознаха с въз-

можностите за

достъп до евро-

пейските про-

грами и проек-

ти, включител-

но с условията

за кандидатстване по оперативната програ-

ма Регионално развитие.

Дискусиите през първия семинарен ден

бяха посветени на проекта на решение на

Европейския парламент, целящ разработва-

нето на обща рамка за предлагане на продук-

ти на пазара, както и на задължения на ико-

номическите оператори. С активно участие

от страна на специалистите премина и дис-

кусията, която бе посветена на нормиране-

то и ценообразуването на монтажните ра-

боти в инсталационния бранш. Разгледани

бяха и норми за време за изпълнение на мон-

тажно-инсталационни дейности.
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Недопустимо е
един архитект да
не следи и познава
законодателството
и новите технологии

> èíòåðâþ

Господин Йовчев, за ролята на проек-

танта в обществото обикновено се

говори след срутването на някоя но-
вострояща се сграда и то в контек-

ста на търсенето на вина между него
и изпълнителя. Какво е мястото на

КАБ в регулирането на отношенията

инвеститор - проектант - изпълни-
тел?

Със Закона за камарите на архитек-

тите и инженерите в инвестицион-

ното проектиране, който бе приет

през 2003 г., държавата на практи-

ка делегира саморегулиращи се фун-

кции на нашата гилдия. България е

една от малкото държави, членки на

ЕС, в които регулиращите функции

са прехвърлени на Камарата със

закон.

Основната задача на Камарата е

да регулира дейността на архитек-

тите, т.е. тя носи отговорност-

та на бранша, образно казано. Ка-

марата е структура, грижеща се

за професионалния статут на спе-

циалистите, занимаващи се с ар-

хитектура.

Проектантите са отговорни пред

обществото за качеството на услу-

гите, които предлагат, и по тази

причина Камарата трябва да налага

високи стандарти в тяхната прак-

тика и подготовка.

Архитект Петко Йовчев,
председател на Управителния съвет на
Камарата на архитектите в България,
пред списание Технологичен дом

Считате ли, че действащият Закон за

камарите на архитектите и инженери-

те в инвестиционното проектиране
въвежда точната рамка за работа на

бранша?
В някои аспекти ще търсим промени

в действащия в момента закон, кой-

то е синхронизиран с европейските

изисквания. Пледираме за разделяне на

спецификите на получаване на проек-

тантска правоспособност на архи-

тектите и инженерите в отделни

глави на закона. Причината е, че в

директивите на Европейския съюз

много точно са дефинирани изисква-

нията по отношение на архитекти-

те, но не и по отношение на инжене-

рите.

Очакват ли се някакви промени в евро-
пейските директиви, отнасящи се до

работата на проектантите?

Да, на 20 октомври 2007 г. влиза в сила

Директива 2005/36/ЕК, която ще за-

мени действащата към настоящия

момент Директива 85. В съответ-

ствие с европейските принципи, но-

вата директива влиза едновременно

във всички държави, членки на съюза,

включително и България.

Държавите, които реално са извърши-

ли дейности, свързани с утвърждава-

не на принципите, залегнали в Дирек-

тива 2005/36/ЕК в националното си

законодателство, не са повече от 7

- 8. Дори държави като Франция и

Германия изостават с процеса. Радо-

стно е, че България значително ги е

изпреварила в хармонизирането на

законодателството си в съответ-

ствие с изискванията на новата ди-

ректива.

Предстои регистрация на проектант-

ските бюра в камарата. Това стъпка в

правилната посока ли е?
Да, защото не трябва да съществу-

ва възможност проектантско бюро

да бъде регистрирано от случайни

хора. Не може всеки, които има сред-

ства, да реши да извършва тази дей-

ност. Собствениците на проектан-

тски бюра следва да бъдат хора от

професията. Съставянето на ре-

гистър на проектантските бюра е

приоритетна задача на КАБ, като в

близко бъдеще предстои цялостна

регистрация на всичките 1000 – 1200

дружества. Считаме, че това е из-

ключително важно условие за органи-

зацията на работа на целия бранш. По

този начин камарата ще може да

следи за коректното изпълнение на

договорите и за лоялната конкурен-

ция между пазарните субекти в на-

шия бранш.

Недопустимо е
един архитект да
не следи и познава
законодателството
и новите технологии
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При това динамично законодателство,

без допълнителна подготовка един ар-
хитект трудно би могъл да е в крак с

новостите!

Именно тук е ролята на Камарата на

архитектите. Неподготвените, ма-

кар и добросъвестни колеги, поняко-

га са по-голям проблем от нелоялни-

те членове на гилдията ни. Предвиж-

даме като условие за подновяване на

лиценза да се изисква задължително

документ за преминати квалификаци-

онни курсове по въпросите на законо-

дателството. Защото съобразяване-

то на проектите с нормативната

база има огромно значение за обще-

ството. Затова държим архитекти-

те да бъдат адекватни с последни-

те изменения в законодателството.

В процес сме на създаване на квали-

фикационни центрове.

Важно условие за конкурентноспособ-

ност на архитекта е да познава и

новостите в техниката и техноло-

гиите в областта на строителство-

то и сградните инсталации.

Дори и архитектът да познава новости-

те в техническо отношение, как би могъл

да убеди инвеститора да ги заложи, ос-
къпявайки по този начин сградата?

Съществуват различни инструмен-

ти, включително от страна на държа-

вата, които да стимулират инвести-

торите да внедряват новите техно-

логии. Типичен пример е Германия,

където 30% от експлоатационните

разходи на новопостроените с обще-

ствени средства сгради следва да се

покриват от самата сграда. А това

създава пазар за нови технологии -

като фотоелектрически слънчеви

панели, термопомпи, вятърни генера-

тори и т.н. Конкуренцията в област-

та на строителството също е мо-

щен фактор, налагащ интереса към

новите техники и технологии. А не

бива да забравяме и ефекта на мода-

та, която е един от факторите с най-

силно влияние при избора на техноло-

гии. Естествено, големите произво-

дители разбират тази тенденция и

отделят все повече средства за

развитие на материалите и техно-

логиите в строителството.

Бурното строителство и голямата кон-

куренция не понижиха ли на практика

качеството на проектантския труд?
За съжаление, инвеститорите изис-

кват много висока скорост на проек-

тиране. И тази тенденция се дължи

както на добрия инвестиционен кли-

мат, така и на динамичното законо-

дателство. А от високата скорост

на проектиране в крайна сметка

страда потребителят. Архитектът

е водеща фигура в проекта, но той

не може да замести останалите си

колеги. Всичко друго е поправимо, ин-

сталациите се подменят, естетич-

ността би могла да се подобри, но си-

гурността - не. Затова тя трябва да

бъде приоритет в етапа на проекти-

ране. За сигурността на една сграда

голяма част от отговорността но-

сят конструкторите, които в стре-

межа си да осигурят сигурността й

преоразмеряват сградата. В резул-

тат на подобни действия в много

случаи страда естетичността на

сградите. Разбира се, всеки архитект

желае да проектира сигурна и есте-

тична сграда, но когато периодът за

проектиране е крайно недостатъчен,

и резултатите не са добри.

Резултатите са повече от очевидни -

неестетични сгради, с неразбираемо
еклектичен стил…

За съжаление, хората не осъзнават

какво влияние оказва върху тях сре-

дата, в която живеят. Когато човек

върви по улицата, не се интересува

от това колко точно и красиво е

проектирана и изпълнена отвътре

сградата, край която минава. Фаса-

дата е това, което е видно за всич-

ки. Човек трудно би могъл да е пози-

тивно настроен, когато е заобиколен

от грозни сгради. Пораженията върху

хората са големи, но невидими. Имен-

но затова, стремеж на Камарата на

архитектите е гилдията за поеме

отговорността не само за сигурно-

стта и функционалността на сгради-

те, но и за естетичното им възпри-

ятие. Затова ние пледираме да се

дадат необходимите права на архи-

тектите, да получават те достой-

но заплащане и респективно да носят

огромната си отговорност пред об-

ществото за неговата материална

култура и възпитание.

В тази връзка, как посрещат българс-
ките архитекти конкуренцията със

западните си колеги на отворения евро-

пейски пазар?
Българските архитекти са не по-мал-

ко образовани и способни, при това

работят при по-ниски възнаграждения.

Имаме колеги с успешни проектантс-

ки практики в Австрия и Германия.

Така че, реално чуждите архитекти би

трябвало да са притеснени повече. Ако

мога да се изразя така, Дамоклевият

меч, надвиснал над българските архи-

текти във връзка с отварянето на

пазара, е дървен и не представлява

проблем за гилдията.

Напоследък все по-модно става реали-

зацията на една сграда да се прави от
инженерингова фирма, обединяваща

проектирането, строителството и
консултациите. Каква е позицията на

КАБ по въпроса?

Категоричната ни позиция е, че про-

ектантската, строителната и кон-

султантската дейност по един про-

ект не бива да се възлагат на една и

съща фирма. Според Закона за устрой-

ство на територията, субектите,

изпълняващи тези дейности, са неза-

висими, което е предпоставка за

яснотата по отношение на носената

от тях отговорност. В противен

случай отговорността се размива. Не

сме против тези дейности да се из-

вършват от консорциуми, но с ясно

разграничени дейности. По този на-

чин, при възникнал проблем ще из-

гърми "виновният" бушон, а не цяла-

та инсталация.

И накрая, г-н Йовчев, къде сме ние по
отношение броя на архитектите на

глава от населението?
В Европейския съюз работят около 530

хиляди архитекти. От държавите

членки най-много архитекти има в

Италия – около 135 000, или приблизи-

телно един архитект на 500 човека. В

Германия тази цифра е 700, а страна-

та с най-нисък показател е Румъния –

4600. В България един архитект се

пада средно на 1700 човека.

> èíòåðâþ
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Съвременната
климатизация
е бързо
възвръщаща
се инвестиция
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Господин Иванов, познават ли българс-

ките проектанти и инсталатори
съвременните решения за сградна кли-

матизация?

Голяма част от проектантите на

ОВК инсталации в България познават

и използват в своите проекти съвре-

менна климатизация. Технологиите в

тази област обаче бързо се развиват

и е необходимо специалистите не-

прекъснато да се усъвършенстват,

да следят новите технологии. Зато-

ва смятам, че пред работещите в

областта има много неизползвани

възможности. Освен това всяка ком-

пания, произвеждаща климатична

техника, има свои специфични разра-

ботки, които за марката LG могат

да се видят в Академията за клима-

тична техника в Будапеща, за която

и списание Технологичен дом съобщи.

Специалистите от нашия офис в

България също популяризират тази

техника, използвайки маркетингови

инструменти като семинари и обуче-

ния.

Ако проектантът не заложи вида на

климатичната система на проектния

Съвременната
климатизация
е бързо
възвръщаща
се инвестиция

Иван Иванов,
мениджър маркетинг и
продажби Електродомакинска
техника в LG Electronics,
пред списание Технологичен дом

етап, впоследствие се налагат проме-

ни на фасадата или нещата се приспо-
собяват някак, а това рефлектира

върху естетичността.

Да, разбира се! Сериозно предимство

е правилната инсталация да бъде

заложена още на фаза проект. В

държавата ни има фрапиращи приме-

ри на изключителни архитектурни

постижения, съчетани обаче с непод-

ходящи системи за климатизация.

Затова използвайки опита, гаранци-

ята и авторитета на водещите про-

изводители, проектантите могат да

допълнят оригиналните си идеи с

качествено изпълнение в климатиза-

цията. Така се спестява много вре-

ме, средства и не на последно място,

не се прави компромис с облика на

сградата.

Как проектантът да си заложи главата
в нещо ново, за което има само увере-

нията на доставчика, че ще работи?

Дори и в България новите технологии

да не са прилагани, в световен мащаб

специалистите, работещи в област-

та на климатизацията, имат опит

във внедряването им. Когато става

дума за международни компании с

утвърден имидж, съвременните тех-

нологии и решения, макар и нови за

България, вече са изпитани. Следова-

телно, става въпрос за рационално

използване на вече натрупания в

международен план опит, за трансфе-

ра на ноу-хау. Дори и най-новите раз-

работки на сградни инсталации вече

се експлоатират в някои страни по

света и са доказали своята надежд-

ност.

Крайното решение за инсталиране на

съвременно решение е на инвеститора,
а той обикновено се ръководи от иконо-

мически съображения.
Всяка новост се възприема трудно,

особено когато средствата за

въвеждането й в експлоатация са

сериозни като размер. Съвременната

климатизация следва да се възприе-

ма като инвестиция, която се изпла-

ща значително по-бързо от остаре-

лите технологии. Не на последно

място, консумацията на енергия на

един обект със съвременна климатич-

на инсталация е далеч по-малка. Спе-

стява се и от мястото, необходимо
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за инсталиране на външните и

вътрешните тела. Елементарната

калкулация в 4–5-годишен план показ-

ва, че макар и първоначалната инве-

стиция да е по-висока, на практика в

дългосрочен план това е по-евтино-

то решение. Убеден съм, че всеки

инвеститор, държащ на имиджа и на

клиентите си, вече прилага или в

близко бъдеще ще започне да изпол-

зва новите технологии. Точно зато-

ва в LG Electronics сме предвидили и

специално обучение за инвеститори.

През държавни инструменти като сер-

тифициране на сградите в класове,
според енергийната им ефективност,

и данъчни облекчения за "отличниците"
ли минава пътят на съвременните

технологии към по-широката им пазар-

на реализация?
Регулацията в сектора е огромна

тема и аз не бих искал да я засягам

в дълбочина. Ще кажа само, че една

добра обосновка и разграничение на

сградите в зависимост от точно

определените им функции би помог-

нала от една страна да се позицио-

нира пазарно сградата, а от друга

страна, още на етап проект да се

заложат технологии, отговарящи на

целта и желанията на инвеститори-

те и клиентите. Съвременните сгра-

ди вече не са съвкупност от строи-

телни материали, локация и ме-

ниджмънт. Те са отражение на все по-

високите изисквания на клиентите за

комфорт и съвременен начин на ра-

бота и живот. Именно това ще нало-

жи по-широкото прилагане на съвре-

менните технологии. По отношение

на нашия принос за това, климатич-

ната техника на LG е с енергиен клас

AA, което освен че отговаря на всич-

ки изисквания за енергийна ефектив-

ност, е и в основата на все по-широ-

ката й реализация.

Коя е топ технологията в климатизаци-
ята на сгради за бита и обществения

сектор в световен мащаб?
През последните години инверторна-

та технология се наложи като най-

предпочитана, както за битови нуж-

ди, така и в обществения сектор. По-

стабилната работа на  инверторни-

те компресори, както и значително-

то енергоспестяване, стават все

по-търсени. Напоследък стават осо-

бено търсени и приложими мултиси-

стемите на директно изпарение чрез

разпределяне на хладилната и топлин-

ната мощност според специфичните

нужди на помещенията. Това, напри-

мер, дава възможност на един и същ

етаж в административна сграда

стаите да се охлаждат или отопля-

ват едновременно и независимо,

като, забележете, се използва един

външен агрегат.

Става въпрос за т.нар. гъвкавост на

климатизацията. Разкажете повече за
тази възможност?

Климатичните особености през на-

стоящата година са типичен пример

за необходимостта от използване-

то на новите технологии. Всички си

спомняме дните, в които през юли

външните температури паднаха до

14-16 градуса в рамките на няколко

часа. Някои сгради имаха нужда от

отопление, а същевременно клима-

тичните системи бяха настроени за

работа в режим охлаждане. А при

използването на традиционните

чилъри, гъвкавостта в климатизаци-

ята е трудно постижима. Освен

това, все по-често изискванията на

клиентите налагат възможността

за лесно преминаване от един режим

в друг, дори синхронна работа на

една климатична система – едновре-

менно в режим охлаждане и отопле-

ние. Съвременните климатични сис-

теми, и в частност LG климатични-

те системи, предлагат готови ре-

шения за осигуряване на висока

гъвкавост.

Направлението, за което отговаряте,
включва и електродомакинска техника.

В техническо и ценово отношение как са

позиционирани уредите на LG Electronics
спрямо техниката на други производи-

тели?
LG Еlectronics е наложило се име сред

компаниите, инвестиращи в развоя

на нови технологии в електродома-

кинската техника. Като пример ще

спомена само, че на българския па-

зар не се предлагат хладилници LG

със статична система за охлажда-

не, а само със съвременната "No

Frost" технология. Един наш продукт

лесно би могъл да бъде разпознат по

вложените в него технологии и по

иновативните решения, като комби-

нирането на микровълнови печки с

тостер или кафеварка, прахосмукач-

ки с едновременна работа с торба и

без торба, перални, работещи с пара

и други. В същото време сме абсо-

лютно конкурентни в ценово отно-

шение, което се доказва и от сери-

озното ни пазарно присъствие.

Някои производители определят като
свое маркетингово предимство факта,

че предлагат цялото необходимо кух-

ненско оборудване. На какви акценти
залага LG Electronics по отношение на

оборудването за кухня?
Съвременната кухня е не просто

обособено помещение от дома, тя е

част от цялостния интериор и

видът й зависи най-вече от вижда-

нето на собствениците за стил,

комфорт и функционалност. В това

отношение LG предлага продукти,

отговарящи на съвременния начин на

живот, на все по-широкото прилага-

не на електрониката и уникалния

дизайн, реализиран с участието на

водещи имена в областта. Затова в

бъдеще ще предложим много нови

продукти, които да затвърдят визи-

ята ни за съвременната кухня. Спе-

циален знак в това отношение е

цветната гама перални, които са

само началото на бъдещата ни кон-

цепция за изграждане на интериора.

Като цяло LG Electronics следва по-

литиката си да показва и доказва на

клиентите чрез продуктите си, че

животът е хубав, каквото е и мото-

то на компанията.

По традиция задаваме въпроса как спо-
ред LG Electronics ще изглежда кухнята

на бъдещето?
Живеем в свят на информационни-

те технологии и осмисляне на сво-

бодното време. Бъдещето несъмне-

но принадлежи на цялостните ин-

тегрирани решения и в съвременна-

та кухня, което ще включва конт-

рол и управление на уредите дистан-

ционно чрез Интернет или мобилна

връзка, единни системи за връзка

между уредите с визуализация на

телевизионния екран. Като водещ

производител не само на електро-

домакинска техника, LG electronics

вече разработва подобни домашни

системи, като дори някои от тях са

в експлоатация в реални условия.

Като цяло определяме бъдещето

като вълнуващо и сме готови за

всички предизвикателства.
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Семинарната програма бе откри-

та от г-н Пол Блек, регионален ме-

ниджър на GEWISS за България, кой-

то представи компанията, производ-

ствените й мащаби и пазарните й

позиции. Стоил Крумов от ИНТЕКСТ

запозна гостите на събитието с

новата гама

продукти за сградна
автоматизация CHORUS
на GEWISS. „Серията CHORUS ком-

бинира високо качество, широка фун-

кционалност и елегантна визия. Пред-

ставлява иновативна система, позво-

ИНТЕКСТ представи продукти за
сградна автоматизация
Надеждност, функционалност и елегантен дизайн в новата система CHORUS на GEWISS

ляваща централизирано управление на

инсталациите и системите в дома за

постигане на сигурност, комфорт и

енергийна ефективност“, коментира

лекторът възможностите и прилож-

ната област на системата CHORUS.

В рамките на семинарната програ-

ма бяха представени основните еле-

менти на системата, включително:

n електрическо табло ACTIVO, кое-

то осъществява цялостно управ-

ление на електрическата система

на дома и сигнализира за възникна-

ли проблеми;

n табло за управление на системи-

те за сградна автоматизация

MASTER;

n видеодомофонна система, включ-

ваща портативен видеодомофон с

възможности за лесна комуникация;

n модул за сградна автоматизация

KNX/EIB Easy. Осигурява управлени-

ето на отделните системни компо-

ненти. Системата разполага с Ин-

тернет порт, чрез който системи-

те за сигурност могат да се управ-

ляват през Интернет, както и

n ключове и контакти ONE, LUX и ART.

Отделните елемента на система-

та могат да се използват в комбина-

ция или поотделно, увери г-н Крумов.

„Системата позволява и допълнител-

но надграждане с нови елементи в

зависимост от променящите се нуж-

ди на потребителя“, допълни той.

Ключове и контакти ONE, LUX и ART
С интерес гостите на семинара

разгледаха предоставените от орга-

низаторите мостри на ключове и

контакти от сериите ONE, LUX и ART

от гамата CHORUS. „Характерните

и за трите серии нестандартни ди-

зайнерски решения по отношение на

формата и използваните материали

се отличават с функционалност и

практичност“, подчерта лекторът.

В серията ONE производителите са

заложили на правоъгълната форма и

изчистен дизайн, а използваният ма-

териал е метализиран или лакиран

технополимер. В сериите LUX и ART

се залага на естествени материали

като стъкло, кожа, дърво, камък.

„Вътрешната хромирана рамка под-

чертава семплата правоъгълна форма

на ключовете от серия LUX“, комен-

тират от ИНТЕКСТ. При серията ART

дизайнерите са заложили на контра-

ста между вътрешната правоъгълна

хромирана рамка и овалния капак.

За улеснение на потребителите,

ключовете и контактите от серии-

те ONE, LUX и ART осигуряват

възможност за избор между пет раз-

лични светодиодни лампи или симво-

ли върху предния панел. Сериите се

предлагат в три основни цвята. „Пре-

включването е плавно и безшумно,

благодарение на специалния меха-

низъм, вграден в ключовете. Сред

спецификите на сериите е лесната

инсталация. Конзолата е универсал-

на за всички серии контакти. Това

улеснява сглобяването и увеличава

възможните комбинации“, уверяват

от ИНТЕКСТ.

В рамките на семинарната програ-

ма бе отделено време и за автома-

тичните предпазители от серия 90

на GEWISS, както и на новия патент

на компанията - самотестващи се

дефектнотокови защити. „Тестване-

то се извършва в процеса на работа,

което позволява за извършването на

тестове да не се изисква прекъсва-

не на електрическото захранване“,

съобщи лекторът.

На 4 юли тази година ИНТЕКСТ, официален представител на

водещия италиански производител GEWISS, организира семинар,

на който бе представена новата луксозна серия електромате-

риали CHORUS. Събитието се проведе в столичния Парк Хотел

Москва и бе уважено от клиенти и партньори на фирмата в

областта на строителството, включително архитекти, проек-

танти, инвеститори.
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Лектори на семинара бяха Карло

Андреазоли и Алесандро Черети от

Ferolli. Всеки от специалистите, ува-

жили организираното от КлиВенТо

събитие, получи сертификат на Ferolli

за преминат курс на обучение.

Котлите DOMIproject
Сред разгледаната на семинара

гама от газови съоръжения на Ferolli

бе серията битови котли DOMIproject

за комбинирано производство на го-

реща вода и отопление. Котлите

DOMproject се захранват с природен

газ и пропан-бутан. Серията обхва-

ща модели с мощност от 7,2 до 32 kW.

Сред конструктивните специфики на

котлите са използването на меден

топлообменник и шестходова тръба

за битовото горещо водоснабдяване

(БГВ). Котлите DOMIproject се пред-

лагат в две изпълнения - F с отворе-

на камера и C със затворена камера.

Проектният коефициент на полезно

действие на моделите F е 91%, а на

моделите С - 93%. Всеки котел от

серията DOMIproject е оборудван с два

датчика - единият, изпълняващ функ-

циите на защитен термостат, и

другият, измерващ температурата

на водата в системата за отопление.

Сред спецификите на котлите

DOMIproject са компактните му раз-

мери, опростено управление и функ-

цията ECO/COMFORT на БГВ. В рам-

ките на семинарната програма лек-

Презентация на Кливенто за газови
котли на Ferroli
Представени бяха сериите котли DOMIproject, DIVAtop и Econcept

торът обърна специално внимание на

лесната настройка на моделите кот-

ли DOMIproject.

Котлите DIVAtop
Акцент в програмата на семинара

бе поставен и върху стенните газо-

ви котли от серията DIVAtop на Ferolli.

Съоръженията са предназначени за

комбинирано отопление и битово

горещо водоснабдяване. Серията

включва модели с мощности 24 и 32

kW. Както котлите DOMIproject, и

моделите от серията DIVAtop рабо-

тят с природен газ и пропан-бутан.

Сред техническите им специфики е

конструкцията с допълнителен топ-

лообменник за БГВ, но с обща помпа.

За разлика от котлите DOMIproject,

тези от серията DIVAtop могат да

работят с датчик за външна темпе-

ратура, с цел да се постигне макси-

мален комфорт при минимален разход

на гориво, подчерта лекторът.

Котелът се отличава със съвреме-

нен цифров контролен панел, проек-

тиран за удобство на потребители-

те с дисплей, визуализиращ работни-

те параметри на котела.

Кондензационни котли Econcept
Представени бяха и кондензацион-

ните котли с предварително смесва-

не от серията Econcept на Ferroli.

Предлага се версия с подгряване на

вода за битови нужди, използващи

вторичен стоманен плочков топлооб-

менник с микрорезервоар в първичния

контур. Серията включва модели с

мощности от 7,5 kW до 96 kW с

възможност за каскадно включване.

Специфична конструктивна особе-

ност на котлите е корпусът им, пред-

ставляващ алуминиев топлообменник,

в който водата в системата преми-

нава единадесет пъти. Горивният

процес се осигурява от керамична

горелка с предварително смесване с

голяма повърхностна площ, която

осигурява възможност за създаване

на „подложка“ от пламъци. По този

начин съоръжението работи с изклю-

чително ниски емисии на димните га-

зове (клас 5 по стандарта UNI EN 297).

Микропроцесорната управляваща

система, с която е оборудван ко-

телът, осигурява бърза реакция на

подадените команди и прецизен кон-

трол на данните и желаната темпе-

ратура, увери лекторът. „Работните

параметри и записаните данни се

съхраняват в системата, като при

сервизните операции могат да бъдат

извеждани чрез свързване с персона-

лен компютър. Управлението на кот-

лите би могло да се осъществи и с

таймер за дистанционно управление.

Електронната платка има връзка за

външен датчик. Този режим на рабо-

та гарантира значителни икономии

на енергия и по-добро управление на

комфорта“, допълни лекторът.

Сред натоварения с маркетингови прояви в

инсталационния бранш месец юли бе и органи-

зираният от фирма КлиВенТо семинар, посветен

на газови съоръжения, производство на итали-

анския им партньор - компанията Ferolli. На 17

юли т.г. в Парк Хотел Москва се събраха специ-

алисти от проектантски и инсталационни фир-

ми, които имаха възможност да се запознаят в

подробности с конструктивни специфики, начи-

ни на монтаж, експлоатационни характеристи-

ки и възможности за сервизно обслужване на

битови отоплителни, климатични и вентилаци-

онни решения, които Ferolli произвежда.
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Събитието бе открито от кмета

на град Долна Баня Васил Христов,

който подчерта важността на инве-

стицията за развитието на региона.

Илия Лазаров и Кирил Недев, изпълни-

телни директори на Голф клуб Ибър,

обърнаха специално внимание на дизай-

на на игрището, разработен от воде-

щата в областта компания Nicklaus

Design и мащабността на проекта,

включващ 18 дупки Championship - 4

дупки par 3, 10 дупки par 4 и 4 дупки par

5. "На една от първите ни срещи със

специалистите от Nicklaus Design,

обяснявайки стратегическото место-

положение на голф игрището в бли-

зост до зимния курорт Боровец, коле-

гите сериозно ни окуражиха, заявявай-

ки: "Сега, вие подчертавате като пре-

имущество близостта на Боровец, но

когато игрището бъде готово вече ще

се говори, че в близост до него се на-

мира един нелош зимен курорт с име

Боровец", коментираха изпълнителни-

те директори.

Ефективно използване на водата
По повод подписването на догово-

ра инж. Неделчо Неделчев, управител

на Дитек, посочи като основна причи-

на за успеха на Rain Bird на българския

пазар високото ниво на инженеринг при

проектирането на системите, поста-

вянето на преден план на тяхната

сигурност и надеждност и заложени-

те съвременни технически решения.

"Сред най-големите предимства на

системата, която ще бъде изградена,

е насочеността й към разумно и оп-

тимално използване на водата в съот-

ветствие с концепцията на Rain Bird

за интелигентно използване на този

Поливната система в Голф клуб Ибър
Подписан бе договор за изграждането й между Голф клуб Ибър,
Rain Bird и фирма Дитек

толкова важен природен ресурс. По

отношение на обслужването, всички

продукти са конструирани така, че да

бъдат удобни за поддръжка, без да се

налага демонтаж или разкопаване,

лесни за промяна на настройките и с

възможност за взаимозаменяемост на

различни поливни глави в едно и също

тяло", допълни той.

За голф игрището
Голф игрището е разположено на

приблизително 1000 декара и се на-

мира на около 70 километра от Со-

фия и на около 18 километра от Бо-

ровец. Проектирано е и се изгражда

с цел обслужване само на членове на

клуба, подчертават от Голф клуб

Ибър. До самото голф игрище е раз-

положено вилно селище, което разпо-

лага с 450 самостоятелни къщи, апар-

таменти, хотел, клуб и СПА център

с топла минерална вода, басейн,

спортни съоръжения, магазини, рес-

торант и барове. Архитектурата на

селището обединява възрожденски

стил и модерни строителни решения.

Автоматизираната подземна
поливна система

която ще бъде иградена, съответства

на най-новите тенденции в областта,

уверяват от Дитек. Осигурява пълно

покритие на игралните зони от тип

Wall to Wall, благодарение на прибли-

зително 1400 разпръсквача, които ще

бъдат монтирани. Управлението на

поливната система ще се осъществя-

ва с централна контролна система

Cirrus посредством сателити. Конт-

ролът и управлението на поливането

ще се извършва в реално време посред-

ством пряка комуникация на софтуе-

ра на помпената станция и компютъ-

рната система за управление. Поли-

вната система ще бъде захранвана от

две помпени станции – основна и бу-

стерна, за повишаване на налягането

в горната част на игрището. Клима-

тичните параметри ще се следят от

автоматизирана метеорологична

станция, която измерва посоката и

скоростта на вятъра, слънцегреене-

то, температурата, относителната

влажност и атмосферното налягане.

Тя дава възможност и за автоматич-

но изчисляване на така наречения ET

фактор (евапотранспирация), който

характеризира сумарното изпарение

на водата, както от земната

повърхност, така и от листната маса

на тревата.

На 30 юли в присъствието на представители на държавната

власт, бизнеспартньори и многобройни журналисти официално

бе подписан договор между инвеститора Голф клуб Ибър и из-

пълнителите - Rain Bird и представителя им за страната - фир-

ма Дитек, за доставка, изграждане и монтаж на автоматизира-

на подземна поливна система и помпени станции. Срокът за из-

пълнение на мащабния проект е 31 май 2008 г, а инвестицията

се очаква да надхвърли 1 млн. евро.
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Представени бяха
електроинсталационни материали
Основна тематична насоченост

на презентациите бе гамата от

електроинсталационни материали,

предлагани от АББ България на на-

шия пазар. Лекторите запознаха

присъстващите на презентациите

специалисти с продукти на фирми-

производителки на електроинстала-

ционни материали от концерна АВВ.

По-детайлно бе разгледана продукци-

ята на европейските производите-

ли - ABB Busch-Jaeger Elektro и ABB

Elektro-Praga. „Презентациите се

проведоха при много добра организа-

ция и висока посещаемост, като в

повечето от изброените градове

интересът надхвърли очакванията

ни“, коментира инж. Александър Ве-

линов от АББ България. „Това е само

първата уводна поредица от презен-

тации от цялостния цикъл събития,

които сме планирали с цел предста-

вяне на концерна АВВ в ролята на

водещ производител на електроин-

сталационни материали. Следваща-

та поредица от презентации ще

бъде през есента“, допълва г-н Ве-

линов.

Поредица от презентации
организира АББ България
Новите серии Swing L и Pure на АВВ се предлагат на пазара в страната

Маркетинговата активност на направлението Ниско Напрежение

на АББ България не намаля дори и през традиционно по-слабите

откъм бизнес инициативи юни и юли. Горещините не попречиха

на екипа на АВВ НН да се справи перфектно с ролята си на домакин

на поредица от презентации в страната, организирани в два

последователни тура. За периода от 25 юни до 28 юли колегите

проведоха общо 8 семинара с еднаква тематична насоченост.

Първият тур - от 25 до 28 юни - обхвана Бургас, Стара Загора,

Пловдив и София. Вторият етап на презентационната поредица

се  проведе от 25 до 28 юли в Плевен, Русе, Шумен и Варна. Сред

присъстващите гости на презентациите бяха проектантски,

инсталаторски и инженерингови фирми, компании, търгуващи с

електроматериали, фирми, занимаващи се със строителен надзор.

Голям интерес сред гостите пре-

дизвика

Серията Swing L
производство на ABB Elektro-Praga,

която включва термостати, димери,

сензори за движение, контакти с

вградена защита от пренапрежение

и с вградена дефектнотокова защи-

та, комуникационни розетки. „Swing L

позволява инсталирането на до чети-

ри механизма в обща рамка. Серията

притежава пълна гама функционални

възможности, осигуряващи комфорт,

сигурност и надеждност при експло-

атация. Отличава се с класически

дизайн на формите“, увериха органи-

заторите.

Вниманието на специалистите бе

привлечено и от

Серията Pure
на ABB Busch-Jaeger Elektro, обхваща-

ща пълна гама битова комутационна

апаратура, включително ключове,

контакти, TV и телефонни розетки,

подходящи за широк обхват приложе-

ния. „Специална обработка на

повърхността на ключовете не допус-

ка оставянето на отпечатъци от

пръсти и гарантира безукорно чист

вид, дори и при интензивна експлоа-

тация. В съответствие с тенденци-

ите в съвременния интериорен ди-

зайн, които налагат неръждаемата

стомана като един от най-търсени-

те и предпочитани материали, ABB

Busch-Jaeger Elektro предлага на нашия

пазар серията Pure. Новата серия се

характеризира със стилен дизайн и

чистота на линиите“, коментират

от ABB.

Система за сградна автоматизация
по EIB/KNX стандарт
Сред останалите представени на

презентациите продукти бяха рота-

ционни и сензорни димери, димери за

монтаж на DIN-шина, PIR датчици за

движение и за присъствие, системи

за дистанционно управление, систе-

ми за управление на щори и система-

та за сградна автоматизация по EIB/

KNX стандарт. Специално внимение

бе отделено и на контакти на АВВ с

вградена дефектнотокова защита и

със защита от пренапрежение, как-

то и на телефонни розетки със защи-

та от пренапрежение, предлагани от

АББ в страната.
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Събитието събра архитекти, про-

ектанти и партньори на Лумитрон в

хотел Кемпински Зографски в столи-

цата. Сред официалните гости на

семинара бе Александро Сакс, между-

народен търговски директор на

Regent Lighting. Семинарът бе открит

от инж. Теодор Монев, управител на

Лумитрон, който представи накрат-

ко влиянието на светлината върху

възприятията. Отделна лекция в се-

минарната програма бе посветена на

светлинния дизайн в архитектурата.

Гостите имаха възможност да се

запознаят с актуални светлинни ре-

шения, изпълнени с техника на Regent

Lighting. Представени бяха модели

осветителни тела на Regent, предназ-

начени за архитуктурно, търговско и

офис приложения, включително сери-

ите Level, Foglia, Hello, SensoDim, Opus,

Torino, Tool, Channel и Zoom, както и

с новата технология за индиректно

офисно осветление MDT.

За компанията Regent
В уводната част на семинара до-

макините запознаха присъстващите

специалисти с компанията Regent.

„Това е най-големият производител на

осветителна техника в Швейцария.

Regent е водещо име в светлотехни-

ческия бранш. Произвежданите от

компанията осветителни системи се

отличават със съвременен дизайн,

функционалност и надеждност на

работа. Обръщаме специално внима-

ние не само на качеството, но и на

професионалното сервизно обслужва-

не на изградените на база техника на

Regent осветителни системи“, уве-

ри лекторът.

Подчертано внимание бе отделе-

но на средствата за светлотехни-

ческо проектиране и визуализация на

Regent Lighting, предлагани от Лумит-

рон и по-специално на

софтуера за проектиране Relux
демо версия от който получиха

всички участници. „Софтуерът дава

възможност за изчисляване на осве-

теността във всяка една точка от

пространството, което допринася за

оптимизиране на процеса на проекти-

рането - съкращава необходимия пе-

риод от време и повишава точност-

та на резултатите. Relux предлага

мощни изчислителни възможности,

детайлност и точност. Позволява

използване и въвеждане на всякакви

форми, геометрични фигури, повърхно-

сти с даден цвят, текстура и мате-

риал, мебели, обекти и други готови

елементи“, коментира възможности-

те на софтуерния пакет г-н Монев.

Софтуерната програма разполага

с обширна библиотека от осветите-

ли (около 400 000) от над 70 фирми,

която може да се допълва от потре-

бителя, уточни инж. Георги Атанасов,

водещ на презентацията. „Сред най-

големите предимства на програмата

е възможността за получаване на

точна информация, важна за светло-

техническото проектиране, като

норми на осветеност, сенки, 3D об-

работки и анализи, както и комбини-

ране на естествено и изкуствено

осветление в изчисленията. Богата-

та визуализация и получаването на

различен тип изходни данни правят

софтуера подходящ за клиенти, архи-

текти, проектанти и други специа-

листи“, допълва той.

Възможности на софтуера Relux
Проектирането на осветителна

система чрез използването на специ-

ализирания софтуер Relux обхваща

няколко стъпки, демонстрирани от

инж. Атанасов пред участниците в

семинара. „Първоначално се въвеждат

размерите на помещението, сграда-

та или пътя. Следва избор на цвето-

вете на повърхностите, материала,

от който са направени, и избор на

осветителните тела, последвано от

пространственото им разположение

и насочване. При работата със со-

фтуера, проектантът може да изпол-

зва въведената база данни и да по-

ставя готови обекти, мебели, хора

или да създава свои собствени обек-

ти и форми. Във всеки един момент

от проектирането специалистът

има достъп до работния прозорец и

до 3D-прозореца на обекта преди

изчисленията, както и до данни за

осветеността на всяка повърхност“,

подчерта лекторът.

„След завършване на процеса на

проектиране, специалистите разпо-

лагат със следните изходни данни -

3D визуализация на обектите, псев-

доцветен модел на осветеността на

избраната повърхност, табличен вид

на осветеността за посочена

повърхност и стойности на по-важ-

ните коефициенти. Получените моде-

ли се базират на светлотехнически

изчисления и са съвсем реални, кое-

то определя RELUX не само като

програма за визуализация, но и като

сериозен продукт, ориентиран към

точни светотехнически изчисления“,

допълва лекторът.

Лумитрон представи новости
в светлинното проектиране
Семинар запозна с нови технологии на Regent

В началото на лятото швейцарската компания Regent Lighting и

дистрибуторът й за България фирма Лумитрон бяха домакини на

семинар на тема Светлинно проектиране и нови технологии на

Regent в архитектурното, търговското и офисното осветление.
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Фурните за вграждане Experience
Серията Experience бе представе-

на от организаторите като съчета-

ние на обновено управление и функци-

оналност, естетичен дизайн и каче-

ствени материали. "Дизайнът на фур-

ните е създаден с оглед хармонично-

то им вписване с различни като стил

кухни. Фокусът в новата гама е поста-

вен върху електронните фурни, отли-

чаващи се от механичните с ново,

модерно и лесно за употреба управле-

ние", увери Соня Калева, маркетинг

мениджър Индезит Кампъни. "Специал-

но внимание бе отделено на модели-

те със стъклен управляващ панел,

както и на тези от типа Touch piezo,

базирани на нова и гъвкава техноло-

гия, позволяваща използването на

различни материали - метал, пласт-

маса и стъкло", допълва лекторът.

Функциите, поддържани от новите

фурни, могат да се разделят в две

основни групи - универсални програми,

предназначени за приготвяне на стан-

дартни ястия, и автоматични програ-

ми - за специални ястия. При автома-

тичните програми всички параметри

за приготвяне на ястията са предва-

рително въведени и запаметени, зая-

ви Христо Петров, мениджър уреди за

вграждане в Индезит Кампъни.

Автоматично почистване на фурните
Уредите от серията Experience се

отличават със специално лаково по-

критие на инокса, което не позволява

оставяне на непочистващи се петна

върху повърхността, увери лекторът.

Уреди за вграждане от Индезит Кампъни
Фурни за вграждане и съдомиялна машина са сред новите предложения с марка Hotpoint-Ariston

Най-новите си модели електродомакински уреди от марката

Hotpoint-Ariston представи Индезит Кампъни пред дизайнери на кух-

ненско обзавеждане. Събитието се проведе в края на юни в столич-

ния хотел Арена ди Сердика. Сред най-интересните модели бяха

фурните за вграждане от линията Experience и новата високоефек-

тивна съдомиялна на Hotpoint-Ariston. Както списание Технологичен

дом вече информира, в началото на лятото Индезит Кампъни офи-

циално обяви сливането на марките Hotpoint и Ariston с цел укреп-

ване на позициите си в средния и висок пазарен сегмент. Семинарът

имаше практическа насоченост и цел да запознае специалистите с

техническите новости и възможностите на новите електродома-

кински уреди, предлагани под търговската марка Hotpoint-Ariston.

"За почистване на вътрешността на

фурните е възможно използването на

функцията Fast Clean – автоматична

програма за пиролитично самопочи-

стване, която изгаря при 500 °С всич-

ки натрупани мазнини по вътрешните

стени на фурната", допълва лекторът.

Акцент в презентацията бе поста-

вен върху последната фурна от лини-

ята Experience – Experience 48 см.

"Освен характерните за цялата се-

рия специфики, новата фурна се от-

личава с по-малка височина - 48 см,

вместо стандартните 60 см, при ед-

наква вместимост. Технически нама-

ляването на габаритите е възможно,

благодарение на разположението на

панела за управление върху дръжката

на фурната, чрез което се увеличава

полезното пространство", коменти-

ра г-жа Калева.

Съдомиялна машина с клас ААА
В рамките на събитието Индезит

Кампъни представи и новата съдоми-

ялна машина Hotpoint-Ariston с клас ААА

- енергиен, на измиване и на изсуша-

ване. "Сред техническите специфики

на новите съдомиялни са моторът

Flexipower с намалено вътрешно три-

ене и автоматично регулиране на

оборотите. Двигателят работи в

комбинация с нова сензорна система

New Sensor System, която контролира

температурата, продължителността

на цикъла, броя на изплакванията,

бързината на въртене на перките и

налягането", заявяват от Индезит

Кампъни.

Съдомиялната машина е снабдена

с филтър с три нива на филтриране

на водата. "Подобреният дизайн на

дюзите осигурява разпръскване на

водата, при което тя достига до

всички места на кошниците, като

същевременно намалява загубите по

стените. Отличителна черта на

новия модел е и ниската консумация

на вода - 14 литра при т.нар. Eco

цикъл, с 10% по-малко спрямо средна-

та консумация при миялните. Опция-

та Shortime позволява намаляване на

времетраенето с около 30% на най-

често използваните програми, с по-

стигане на клас А на измиване", уве-

ри г-н Петров.

Ниски нива на шум
и лесно използване
Миялната машина работи при нис-

ки нива на шум - 43 dB(A), постигна-

ти благодарение на подобрената

хидравлична система, работеща

ефективно и при ниско налягане на

водата. "Съдомиялната с марка

Hotpoint-Ariston се характеризира с

опростен и лесен за използване циф-

ров интерфейс с интуитивно еднопо-

сочно програмиране. Интегриран сен-

зор разчита нивата на замърсеност

на водата и съответно регулира

необходимата температура и

продължителност на миенето. Маши-

ната разпознава несъответствия и

отклонения от зададените парамет-

ри, преустановява работата, източ-

вайки автоматично водата", допъл-

ват от Индезит Кампъни.
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Графиката илюстрира развитието на пазара на слънчеви

колектори в България за периода 2000 - 2007 г. на базата на

предоставена от Националния статистически институт (НСИ)

информация. Тъй като в страната отсъстват други достатъ-

чно задълбочени проучвания за мащабите на пазара на слънчеви

колектори, редакцията приема като официална информацията,

базирана на митническата тарифа на Република България. По-

ради отсъствието на конкретна позиция в митническата та-

рифа, отнасяща се до слънчевите колектори, преимуществена

част от тях се внасят, респективно изнасят в страната като

"неелектрически нагреватели за вода", уверяват от бранша.

Проучване на редакцията показа, че достоверността на

данните за мащабите на пазара на слънчеви колектори, пре-

доставена от НСИ, не се възприема еднозначно сред специа-

листите в бранша. Застъпват се дори абсолютно противопо-

ложни становища. Някои смятат, че реалният обем на вноса

и износа се различава съществено от показания, докато други

се доверяват напълно на данните от НСИ. При всички случаи,

обаче, в показаните на фигурата данни отсъства информация

за произведените и реализираните на пазара в страната

слънчеви колектори.

Сравнение между реализирания до момента внос на слънче-

ви колектори за годината по държави показва, че най-голям е

обемът, реализиран от Турция (732 726 лв.), следвана от Гер-

мания (720 372 лв.), Италия (117 754 лв.) и Гърция (100 558 лв.).

По отношение на износа, с най-голям пазарен дял за първите

пет месеца на 2007 г. е Испания (180 193 лв.), следвана от

Пазарът на слънчеви колектори у нас
Ясно изразена е тенденцията към
увеличаване на вноса

Внос и износ на слънчеви колектори, фигуриращи в Митническата тарифа на
РБ като неелектрически нагреватели за вода, за периода 2000 - 2007 г. в лева.

Германия (130 892 лв.), Дания (116 827 лв.) и Италия (96 701 лв.).

Данните за износа на неелектрически нагреватели за вода

за периода 2000 – 2002 г., както и за вноса им през 2000 и 2002

г. не са показани на фигурата, тъй като представляват кон-

фиденциална информация (Съгласно Закона за статистиката,

чл. 26 (1), т.3, която определя, че статистически данни, кои-

то обобщават данните за по-малко от три лица или в които

относителния дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем,

не се предоставят и огласяват). Съгласно митническата

тарифа, основни мерни единици, при предоставяне на офици-

ални статистически данни за пазара на неелектрически на-

греватели за вода са лева и килограма.
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Сградни газови инсталации
Нормативни изисквания към монтажа и експлоатацията
на газопроводи и газови уреди

Развитието на газификационната мрежа в би-

товия и обществения сектор разшири значи-

телно пазарния сегмент на уреди и съоръжения,

захранвани с газ, както и на прилежащите им

вътрешни газопроводни инсталации. Но изпол-

зването на природния газ като екологичен и

ефективен енергиен източник е свързано със

спазване на система от изисквания, гаранти-

ращи безопасната експлоатация на сградните

газови инсталации. Задължителните предписа-

ния, свързани с избора, монтажните и експло-

атационните специфики на сградните газови

инсталации се съдържат в действащата в мо-

мента Наредба за устройството и безопасна-

Материали и дебелина
на газопроводите
Изискванията към тръбите, арма-

турата и останалите елементи на

газопроводите са специфицирани

нормативно. Тръбните трасета в

сградните газови инсталации могат

да бъдат изградени от метални,

стоманени (безшевни или електро-

заварени) или полиетиленови тръби,

както и от медни тръби или тръби

от пластифициран поливинилхлорид.

Заваряването и свързването им

следва да се извършват в съответ-

ствие със съответните български

държавни стандарти. Ако не е

възможно газопроводът да премина-

ва само през закрити места, т.е.

спецификите на приложението изис-

кват изграждането му през откри-

ти площи, тръбите в този участък

могат да бъдат само метални или от

друг материал, специално предназна-

чен за открит монтаж.

Допустимата номинална дебели-

на на медните тръби зависи от

външния им диаметър. В зависимост

от диаметъра, дебелината расте

пропорционално със стъпка от 0,5

mm. Например, медни тръби с диа-

метър до 22 mm следва да имат

дебелина 1 mm, докато при тръбите

с диаметър над 108 mm дебелина,

та експлоатация на преносните и разпредели-

телните газопроводи и на съоръженията, ин-

сталациите и уредите за природен газ. Норма-

тивният документ влиза в сила през 2004 г. От

приемането й до момента наредбата претърпя

няколко промени, които обаче не засегнаха

пряко частта от нея, отнасяща се до сградни-

те инсталации.

Отношението на бранша, включващ специали-

сти, занимаващи се с предлагане на газови

съоръжения, изграждане на газови инсталации

и поддържката им, към изискванията в наред-

бата не е еднозначно. Изказват се мнения, че

някои от клаузите следва сериозно да се обмис-

лят и развият, а други кардинално да се проме-

нят. Независимо от противоречивите стано-

вища, обаче, наредбата е официалният норма-

тивен акт, действащ в момента. Затова в ста-

тията ви представяме някои от дефинирани-

те в документа изисквания към изграждането

и поддръжката на сградни газови инсталации.

Редакцията на списание Технологичен дом очак-

ва коментарите ви относно клаузите на Наред-

бата в частта им Сградни инсталации и пред-

ложенията ви за промени в дефинираните изис-

квания.
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трябва да е 3 mm. Важно предписа-

ние на наредбата е металните га-

зопроводи да са електрически изоли-

рани от разпределителните стома-

нени газопроводи.

Свързване
с газовите уреди
Що се отнася до свързването на

газовите уреди с газопроводите, в

почти всички случаи то трябва да

се осъществява посредством

твърди връзки. В случай че работ-

ното налягане на газа е със стой-

ност под 0,01 MPa, се позволява

използване на гъвкави връзки. Гъвка-

вите газопроводи трябва да отго-

варят на определни изисквания по

отношение на дължината, фитинги-

те, закрепването, работната тем-

пература и налягането. Изисква се

гъвкавите газопроводи да са

възможно най-къси, да са стабилно

закрепени и свързани, и да могат да

работят при най-ниската и най-

високата работна температура,

както и при работно налягане 1,5

пъти по-високо от максималното,

но не по-ниско от 0,015 MPa.

Допустими налягания
в газопроводите
Максималното допустимо наляга-

не в газопроводите в жилищни, обще-

ствени и административни сгради е

0,01 MPa. Монтирането на газопро-

води с налягане до 0,5 MPa се допуска

в помещения на отоплителни котел-

ни централи, при осигурена вентила-

ция, газсигнализация и взривобезопас-

но осветление.

Ако налягането на газа е по-мал-

ко от 0,01 MPa, е възможно газопро-

водът да се разположи директно под

мазилката, без да е предвидена спе-

циална кухина. В такива приложения

газопроводът не може да има раз-

глобяеми съединения в конструкци-

ята. Недопустимо е преминаването

на газопроводите през вентилаци-

онни тръби, димоотводи и асансь-

орни шахти, а преминаването през

стени и подове става чрез т.нар. за-

щитен кожух, който представлява

обсадни тръби със защитна функ-

ция.

При използване на специални ин-

сталационни шахти с характеристи-

ки, посочени в наредбата, или мазил-

ка с дебелина най-малко 15 mm, се

допуска преминаване на газопроводи-

те през стълбища и стълбищни пло-

щадки.

Газопроводите
подлежат на технически
надзор
след пускането им в експлоата-

ция, съгласно разпоредбите на За-

кона за техническите изисквания

към продуктите. Целта е повече от

очевидна - проверка на съответ-

ствието с техническото им досие,

както и установяване дали експло-

атационните им параметри съот-

ветстват на разпоредбите на на-

редбата. На периодична проверка

подлежат комините на сезонно ра-

ботещите уреди – преди започване-

то на отоплителния сезон, както и

вентилационните канали и комини

от керамични или метални тръби –

веднъж годишно.

Изисквания към монтажа
на газовите уреди
Нормативно е дефинирана рамка-

та, указваща местоположението,
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условия за монтаж и безопасна екс-

плоатация на котелните инстала-

ции и газовите уреди в помещения.

По принцип, от съображения за си-

гурност монтирането на газови

уреди не се допуска в стълбища.

Това правило не е задължително за

едно- и двуетажни сгради с две

жилища. Логично, други места, кои-

то са неподходящи за монтаж и

експлоатация на уредите, са сани-

тарни помещения без добра венти-

лация, както и площи, в които има

леснозапалими или взривоопасни

вещества.

В наредбата се съдържат подроб-

ни и конкретни указания за характе-

ристиките на помещенията, в кои-

то могат да се монтират газови-

те уреди, според техния тип, мощ-

ност и степен на отделяне на газ

във въздуха. Възможностите за вен-

тилация на помещенията и отвеж-

дане на вредните газове са други

основни фактори, от които се оп-

ределя в значителна степен подхо-

дящото местоположение на газов

уред.

Отвеждане
на димните
газове
В зависимост от характеристи-

ките на използваните газови уреди,

генерираните в процеса на работа-

та им димни газове се извеждат от

сградата чрез комини, вертикални

инсталации, шахти за отработен

въздух, вентилационни системи, вен-

тилация чрез термично отвеждане

на горивните продукти, механична

или естествена вентилация на

въздуха.

Логично, нормативно е указано, че

вертикалните инсталации, комините

и шахтите трябва да имат подходя-

щи размери за нормалното им функ-

циониране.

Наредбата конкретизира и ограни-

чения в местата за отвеждане на

димните газове. Това са места с

ограничено пространство, като тес-

ни улички, малки вътрешни дворове,

шахти, галерии, под еркери, както и

пространства, в които е възможно

образуването на взривоопасни и лес-

но запалими смеси.

Експлоатация
на сградните газови инсталации
Съгласно действащата в момента

нормативна база, основната отго-

ворност за правилната и безопасна

експлоатация на газовите инстала-

ции и уреди в жилищните сгради е на

собствениците и ползвателите им.

Регламентирано е те задължително

да получат предварителни инструк-

ции от специалисти относно правил-

ната им експлоатация. Наредбата

предписва няколко задължения на соб-

ствениците на инсталациите и уре-

дите. Освен да спазват инструкции-

те за безопасна експлоатация, те

трябва да осигурят защитата им от

достъп на неоторизирани лица, как-

то и да улеснят извършването на

техническия надзор. Важна част от

задълженията на собствениците и

ползвателите е да преустановят ек-

сплоатацията на инсталациите и

уредите при настъпване на извънред-

ни обстоятелства - неизправни уст-

ройства за безопасност, утечки на

газ, пожар, природни бедствия и слу-

чаи, посочени в инструкциите.





ÑÒÐ. 28 9*2007

> ôèðìåíà ñòàòèÿ





ÑÒÐ. 30 9*2007

Коефициентите COP и EER
при климатици

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

Какво представляват COP и EER?
В техническите паспорти на кли-

матиците, които се продават у нас,

освен добре известните седем енер-

гийни класа, обикновено се посочват

и двете характеристики – коефициент

на преобразуване COP (Coefficient of

Performance) и коефициент на енергий-

на ефективност EER (Energy Efficiency

Ratio). Някои производители предста-

вят в техническите паспорти на про-

извежданите от тях климатици само

единия от коефициентите. По тази

причина универсалност в използване-

то им не съществува. Същността на

COP и EER е много подобна - те се

дефинират като съотношение между

отдаваната топлинна мощност на

климатика и консумираната от него

електрическа мощност. Най-често ко-

ефициентът COP се дефинира като

описаното отношение при работа на

климатика в режим на отопление, а ко-

ефициентът EER – в режим на охлаж-

дане. Следователно, принципна разли-

ка в същността на двата коефициен-

та не съществува. Различието е в

големината на коефициентите, произ-

тичащо от факта, че COP се е нало-

жил като характеристика на климати-

ците в режим на отопление, а EER - в

режим на охлаждане.

COP винаги е по-голям от EER
Коефициентът на преобразуване

при охлаждане EER, посочван от някои

производители и като COP, се дефи-

нира като съотношение между топли-

ната, която климатикът извлича от

стаята, към енергията, която комп-

ресорът му е изразходил, за да свърши

тази задача. При работа на климати-

ка в режим на отопление коефици-

ентът COP е равен на съотношение-

то между топлината, която клима-

тикът вкарва в стаята, отново за

единица консумирана електроенергия.

Например климатик с COP 3 ще про-

изведе 3 кВтч топлина за 1 кВтч кон-

сумирана електрическа енергия.

Следователно, колкото по-висок е

коефициентът на преобразуване, тол-

кова по-ниска ще е енергоемкостта и

по-висока ефективността.

Както вече бе споменато, коефици-

ентите на преобразуване при охлаж-

дане и отопление се различават не

само по приетите им буквени означе-

ния, а и в стойностите. За разлика от

условността при символите, обаче,

стойностните разлики имат логично

обяснение. Коефициентът на преобра-

зуване в режим на отопление е винаги

по-висок от този в режим на охлажда-

не. Причината е, че компресорът на

климатика се нагрява в процеса на ра-

бота и е източник на допълнителна

топлинна енергия.

Реалните стойности на COP и EER
В борбата за пазарно благополучие

някои производители залагат на не-

реалистично високи стойности на ко-

ефициентите на преобразуване. Дори

и сравнително бегъл преглед на па-

зара у нас показва, че по отношение

на коефициента на преобразуване при

охлаждане COP най-често посочвани-

Коефициентите COP и EER
при климатици
Какво означават и какво е значението им при избор на оборудване

Стремежът към постигане на по-висока енергийна ефективност

на сградните инсталации, в това число климатичните, поставя

на дневен ред въпроса за използване на общоприети от бранша

показатели за измерването й. Въведеното енергийното класифи-

циране на климатиците и климатичните системи въведе ясен

критерий за сравнение между предлаганите на пазара уреди. За

ефективността на работа на една климатична система, обаче,

се съди по т.нар. коефициенти на преобразуване COP и енергийна

ефективност EER. Отсъствието на строго диференцирана и

спазвана от всички производители на климатични системи разли-

ка между тях е причина за неясноти и недоразумения. На фона на

отсъствието на единна позиция в терминологията по отноше-

ние на COP и EER се наблюдава и преекспониране на реалните им

стойности, понякога в пъти. Същността на коефициентите COP

и EER и реалните им стойности са обект на настоящата статия.

Примерен етикет на климатик
от енергиен клас А

EНЕРГИЯ
Производител
Външно тяло
Вътрешно тяло

Годишна консумация на енергия
в кВтч в режим на охлаждане

(Реалната зависи от начина на
използване на климатика и климата)
Охладителна мощност кВт
Коефициент на енерг. ефективност
пълно натоварване

Тип охлаждане

охлаждане и отопление

По-ефективен

По-неефективен

Топлинна мощност кВт

Коефицент на преобразуване

A: по-висока G: по-ниска

Шум (dB(A))
Повече информация се съдържа
в брошурата на продукта

Европейска Директива за
етикетиране на енергийни

показатели 2002/31/EC
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те стойности на между 2 и 5. Пред-

лагат се и климатици със COP до 6

- 7. Стойността на коефициента на

преобразуване при охлаждане EER

обикновено варира между 2.5 и 4 за

различните модели. Напълно реалис-

тично е да се намерят климатици с

COP и EER по-високи от посочените

максимални стойности.

На практика обаче големината на

коефициентите на преобразуване не

е постоянна. Тя е функционално зави-

сима от разликата между външната

и вътрешната температура. Следо-

вателно, записаните в паспортите

стойности биха могли и да са реал-

ни, но само при най-благоприятното

за работата на климатика съотно-

шение между температурите навън

и в климатизираното помещение.

Обективна представа за ефективно-

стта на работа на един климатик би

могла да се получи от т.нар. средно-

годишен коефициент на преобразува-

не. Счита се, че за сплит-системи-

те, които имат преобладаващ паза-

рен дял, реалната стойност на сред-

ногодишния коефициент е около 3.

Енергийното класифициране
Коефициентите на преобразуване

в режим на охлаждане и в режим на

отопление са базов показател за доб-

ре известното енергийно класифици-

ране на климатиците. В зависимост

от енергийната си ефективност кли-

матиците се класифицират в скала,

започваща от A и завършваща с  G.

С най-висока енергийна ефективност

на климатиците от клас A, а с най-

ниска тези от клас G. Междинна е

енергоемкостта на климатиците от

класове B, C, D, E и F.

В таблицата е показана сравни-

телна характеристика на енергийна-

та ефективност на климатиците от

различни класове в зависимост от

съответстващите им коефициенти

на преобразуване в режим на охлаж-

дане и отопление.

Ако сте поддръжник на различна

теза от съществуващата или бих-

те могли да предложите на читате-

лите на сп. Технологичен дом допъ-

лнителни технически аргументи в

посока изясняване на ситуацията с

COP и EER, не се колебайте да ни

пишете.

Енергиен клас на климатици
в ОХЛАЖДАЩ режим

Сплит и мултисплит климатици
A 3.20 < EER
B 3.20 ≥ EER > 3.00
C 3.00 ≥ EER > 2.80
D 2.80 ≥ EER > 2.60
E 2.60 ≥ EER > 2.40
F 2.40 ≥ EER > 2.20
G 2.20 ≥ EER

Несплит климатици
A 3.00 < EER
B 3.00 ≥ EER > 2.80
C 2.80 ≥ EER > 2.60
D 2.60 ≥ EER > 2.40
E 2.40 ≥ EER > 2.20
F 2.20 ≥ EER > 2.00
G 2.00 ≥ EER

Енергиен клас на климатици
в ОТОПЛЯВАЩ режим

Сплит и мултисплит климатици
A 3.60 < COP
B 3.60 ≥ COP > 3.40
C 3.40 ≥ COP > 3.20
D 3.20 ≥ COP > 2.80
E 2.80 ≥ COP > 2.60
F 2.60 ≥ COP > 2.40
G 2.40 ≥ COP

Несплит климатици
A 3.40 < COP
B 3.40 ≥ COP > 3.20
C 3.20 ≥ COP > 3.00
D 3.00 ≥ COP > 2.60
E 2.60 ≥ COP > 2.40
F 2.40 ≥ COP > 2.20
G 2.20 ≥ COP
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Ситуацията
в новопостроените сгради
Ролята на вентилационните инста-

лации е да осигуряват поддържането

на чистотата и подвижността на

въздуха. В помещенията се доставя

необходимият дебит пресен въздух,

достатъчен, за да задоволи потреб-

ностите на хората, а когато венти-

лацията се комбинира с климатична

инсталация, се осигурява и поддържа-

нето на комфортен микроклимат. В

голяма част от жилищните сгради,

обаче, дори и при новопостроените, се

предвижда климатизация, но не и вен-

тилация. В случаите, когато на про-

ектния етап е заложена вентилация,

обикновено се изгражда смукателна

вентилационна система, предназначе-

на единствено за отвеждане на замъ-

рсения въздух от санитарно-техничес-

ките помещения. За постъпване на

свеж въздух в тези помещения, както

и в останалите се разчита на есте-

ствената вентилация.

Защо естествената вентилация
е недостатъчна?
Естествената вентилация има

редица недостатъци, сред които за-

висимост от външните климатични

Балансирани вентилационни
системи
Проектни и монтажни специфики, елементи на балансираните
вентилационни системи

Осигуряването на оптимални параметри на въздушната среда в

жилищните и работните помещения гарантира както комфор-

тни условия на труд и почивка, така и запазване работоспособ-

ността и здравето на хората в тях. Лошото вентилиране, во-

дещо до застояване на въздуха и насищането му с влага, прах и

други замърсители,  се отразява неблагоприятно върху човеш-

кия организъм. Доказано е, че продължителният престой в та-

кова помещение може да доведе до главоболие, отпадналост и

алергии. Съвременно техническо решение за осигуряване на свеж

въздух в бита и обществения сектор са т.нар. балансирани вен-

тилационни системи. Принципите, проектните и монтажните

специфики при изграждането им, както и критериите за избор

на основните им елементи са обект на настоящата статия.

условия, ограничени възможности за

обработка на постъпващия и на от-

веждания въздух. Ситуацията се утеж-

нява още повече при съвременното

строителство, задължителни за кое-

то са топло- и хидроизолацията на

сградите, както и качествената дог-

рама. Това е свързано с намаляване на

разходите за първични енергийни из-

точници, но и значително намаляване

на възможностите за естествена

вентилация, разчитаща основно на

инфилтрация през фугите на прозор-

ците и вратите. Много често, един от

основните източници на пресен въздух

при естествената вентилация – от-

вореният прозорец, в градските рай-

они се оказва източник на допълните-

лен шум, прах, насекоми, миризми, но

не и на достатъчно чист въздух.

Основното предимство на есте-

ствената вентилация, поради което

тя все още е предпочетена пред

принудителната е, че не изисква зна-

чителни вложения, както и допълни-

телни разходи за поддръжка.

Същност
на балансираните системи
В жилищните сгради днес есте-

ствената вентилация е недостатъ-

чна, не само поради изолирането на

дома, а и поради архитектурата им.

Обособяването на отделни зони –

кухни, спални, гостни и т.н. в едно

общо помещение, допълнително зат-

руднява вентилацията, а резул-

татът е застоял въздух в помеще-

нията, наситен с вредни вещества

и влага.

За осигуряването на подходящи

параметри на въздуха в различните

помещения добро решение се оказват

балансираните вентилационни сис-

теми, съчетаващи едновременно

смукателна и нагнетателна инста-

лация.

Обикновено смукателната ин-

сталация се предвижда за санитар-

но-техническите помещения, а на-

гнетателната за всяко помещение.

Освен че осигуряват едновременно

подаване на свеж въздух и отвеж-

дане на замърсения, при тях е нали-

це и предварителна обработка на

подавания въздух, който се затопля

или охлажда в зависимост от сезо-

на. При необходимост може да се

осигури и обработване на изхвърля-

ния въздух.

Основен недостатък на баланси-

раните вентилационни системи е

високата им енергоемкост. За реша-

ване на този проблем и намаляване на

енергийните разходи специалистите

препоръчват използването на систе-

ми с рекуперация.

Организация на въздухообмена
Един от основните проблеми във

вентилационната техника е добрата

организация на въздухообмена. В по-

стигането на предварително зададе-

ните параметри на въздушната сре-

да влияние оказват както правилно-

то оразмеряване на вентилационна-

та инсталация, така и добрият избор

на разпределителни устройства. От

съществено значение за доброто

разпределение на въздуха при общо-
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обменната вентилация и избягване-

то на застойни зони  в помещение-

то, е и начинът на разполагане на

нагнетателните и смукателните

устройства.

Основен показател за оценка на

организацията на въздухообмена е

въздушното натоварване, което се ха-

рактеризира с кратност на въздухо-

обмена. Кратността на въздухообме-

на се дефинира като отношението на

дебита на подавания въздух в помеще-

нието към обема на помещението. При

принудителната  вентилация обикно-

вено се осигурява до 1 h-1 кратен възду-

хообмен.

Монтажни изисквания
към съоръженията
При изграждането на вентилаци-

онната система предварително

трябва да се предвиди местоположе-

нието на съоръженията. При жилищ-

ните сгради обикновено се разпола-

гат в подпокривното пространство.

Ако това не е възможно, се използва

схема на монтаж върху самия покрив

на сградата или в отделни, специал-

но предназначени за тази цел машин-

нни помещения. Независимо от мяс-

тото на монтаж, е добре да се оси-

гурят оптимални условия за обслуж-

ване и удобен достъп до съоръжени-

ята, защита от външни въздействия

и ограничаване на разпространени-

ето на генерирания при работата им

шум. За постигането на тези изис-

квания е добре мястото на монтаж

да се определи на етапа на архитек-

турно проектиране. Препоръчител-

но е предварително да се уточнят й

местата, от където ще се взема

пресен въздух и ще се изхвърля от-

работеният, с цел осигуряването на

възможно най-малки разстояния до

тях.

Основен критерий при определя-

нето на размерите на машинните

помещения е производителността

по въздух на системата. Препоръч-

ва се светлата височина на поме-

щението да е поне с 0,8 m по-голя-

ма от тази на най-високото съоръ-

жение. При всички случаи не е пре-

поръчително височината да е по-

малка от 2,2 m. Осемдесет санти-

метра е й препоръчителната широ-

чина на проходите за преминаване

между съоръженията и стените на

помещението.

Засмукване и отвеждане
на въздух
Като подходящи места за засмук-

ване на пресен въздух се приемат

озеленени, засенчени и защитени от

вятъра площи, по възможност със

северно изложение. Местата за взе-

мане на пресен въздух следва да се

съобразят и с разположението на

отворите за изхвърляне на отрабо-

тения въздух, посоката на преоблада-

ващите ветрове, както и със зона-

та на аеродинамична сянка.

Обикновено височината на отвори-

те, през които се засмуква пресен

въздух, когато те са разположени над

озеленен терен, е най-малко 1 m от

терена до долния ръб на отвора, а при

неозеленена площ - минимум 2 m. Ко-

гато отворите са разположени във

външните стени на сградата, необхо-

димата височина е поне 2 m, а концен-

трацията на вредни вещества не бива

да превишава 30% от пределно допу-

стимата концентрация (ПДК). Отво-

рите за пресен въздух могат да се

разположат и върху покрива на сгра-

дите, когато над него не се изхвърлят

технологични отпадъци или отрабо-

тен въздух, съдържащ вредни веще-

ства от намиращи се в близост до

сградата промишлени производства.

При наличието на такива е препоръ-

чително разстоянието между разпо-

ложените на едно ниво отвори за из-

хвърляне на отработен въздух и от-

ворите за вземане на въздух да е по-

голямо от 10 пъти еквивалентния

диаметър на най-близкия изхвърлящ

отвор, но не по-малко от 20 m. Отво-

рите за изхвърляне трябва да са най-

малко на 2 m над отворите за пресен

въздух. Устройствата, които се изпол-

зват за засмукване и изхвърляне на

въздух, са конфузори, дифузори, защит-

ни жалузийни решетки и други. При

избора им се вземат предвид предим-

но хигиенните изисквания.

Важни елементи на балансираните

вентилационни системи са решетки

за засмукване и подаване на въздух,

топлообменик, филтри, вентилатори,

шумозаглушители, въздуховоди и дру-

ги. Основен елемент на балансирани-

те вентилационни системи са

смукателният и нагнетателният
вентилатори
Във вентилационната техника се

използват три вида вентилатори –

осови, центробежни и диаметрални,

в различно изпълнение в зависимост

от конкретното предназначение.

Използваните вентилатори са с ед-

ностранно и двустранно засмукване,

за ниско, средно и дори високо наля-

гане, с напред или назад обърнати

лопатки и други. При балансираните

вентилационни системи, смукателни-

те вентилатори обикновено са по-

кривна конструкция, а нагнетателни-

те са центробежни.

Изискванията към вентилатори-

те във вентилационните системи

включват възможност за плавно ре-

гулиране на дебита, ниско ниво на ге-

нерираните шум и вибрации, равно-

мерно скоростно поле на изхода и

други. Обикновено регулирането на

дебита се постига чрез регулиране

честотата на въртене или посред-

ством дроселиране. Дроселирането

е най-разпространеният метод по-

ради лесното изпълнение, но според

редица специалисти е икономически

неефективен. При центробежните

вентилатори за регулиране на деби-

та се използват и осови направлява-

щи апарати, които се вграждат във

вентилатора. Известно е, че

стъпалната промяна на честотата

на въртене осигурява и стъпална

промяна в аеродинамичните характе-

ристики. При осовите вентилатори

стъпалната промяна на честотата

на въртене се постига чрез измене-

ние ъгъла на поставяне на работни-

те лопатки.

Стандартните вентилатори се

избират по каталог от производите-

ля по тип, диаметър на работното ко-

лело и честота с оглед осигуряване-

то на зададените стойности на на-

лягането и дебита.

Свързване на въздухопроводите
Известно е, че въздухопроводите

често се изработват от поцинкова-

на или черна, както и алуминиева и

медна ламарина. Също така могат да

бъдат изработени от изкуствени ма-

териали на базата на PVC, PE, поли-

пропилен, полиуретан и други. Фор-

мата на напречното сечение се из-

бира от конструктивни съображения

и обикновено е кръгла, правоъгълна,

овална или плоскоовална. Поради ми-

нималните загуби от триене се пре-

поръчва кръглата форма. Фасонните

части се конструират така, че да
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създават минимални съпротивления на преминаващия

въздух.

Отделните части от въздухопровода се свързват на

фланци, с рейки, с муфи или чрез заваряване, като най-

широко разпространение намират рейковите връзки. За

да се предотврати пренасянето на вибрации, свързване-

то на въздухоразпределителната мрежа към машини и дви-

жещи се елементи се осъществява чрез участъци от ела-

стичен въздухонепроницаем материал.

Монтажът на въздухопроводите се извършва върху

конозоли, опори и подвески. За всяка отделна конструк-

ция товароносимостта и необходимото разстояние между

отделните подвески се дават от производителя. Обик-

новено за диаметри, по-малки от 630 mm, разстоянието

е 4 m, за диаметри под 1000 mm е 3 m, а над 1000 mm –

2 m. Препоръчително е въздухопроводи, в които се очаква

кондензация на водни пари, да се монтират с наклон 3 гра-

дуса.

Проектни специфики на въздухопроводна мрежа
При проектирането на въздухопроводната мрежа е

добре да се обърне внимание и на устройствата за ре-

гулиране на дебита на въздуха, за вземане и изхвърляне

на въздух, за предотвратяването на пожар и за ограни-

чаване разпространението на шум. От традиционно

използваните средства за регулиране на дебита - шибъ-

ри, клапи и жалузийни решетки, първите са подходящи най-

вече за предварително регулиране на дебита на смука-

телната или нагнетателната инсталация. Когато се из-

ползват за смукателната инсталация, се монтират след

нагнетателния отвор на вентилатора. В нагнетателна-

та инсталация местоположението на шибъра се препоръ-

чва да бъде съобразено със следното условие - най-близ-

кият отвор за подаване на въздух да е на разстояние поне

20 диаметъра на шибъра, както и той да се монтира с

посока на плъзгане при затваряне. Жалузийните решет-

ки са подходящи за регулиране на дебита при изменящи

се експлоатационни условия.

За предотвратяване разпространението на огън и дим

се монтират противопожарни и противодимни клапи, а

за ограничаване разпространението на шум, по трасето

на въздухопроводната мрежа се препоръчва монтиране-

то на шумозаглушители.

Оразмеряване на мрежата
Основно изискване в процеса на изграждане на възду-

хопроводните трасета е съобразяването им с архитек-

турата на сградата. Препоръчително е въздухопроводи-

те да не пресичат тръби или строителни елементи. Ако

се налага такова пресичане, елементите се облицоват

така, че да получат обтекаема форма и да не нарушават

плътността на въздухопровода. Когато се предвижда

открит монтаж на въздухопроводите, е добре те да се

изберат по естетически съображения. При закрит мон-

таж се вземат предвид разполагаемото място и възмож-

ността за вграждане в строителната конструкция. Не-

зависимо от начина на монтаж, при всички случаи се пре-

поръчва монтирането на въздухопроводи с кръгло напречно

сечение. Не е желателно монтирането на нагнетателни

решетки на главни въздухопроводи.

При оразмеряване на мрежите се извършва хидравлич-

но, топлинно и акустично оразмеряване. За инсталации-

те в жилищните и обществените сгради се препоръчва

хидравличното оразмеряване да се извършва по метода

на еднаквите загуби от триене.

Устройства за подаване и отвеждане на въздух
Важно условие за осигуряването на предварително

зададените параметри е правилният избор на въздухораз-

пределителни устроства. При избора на вид, брой и на-

чин на разположение на устройствата е добре да се

вземат предвид температурната разлика между въздуха

в помещението и нагнетявания първичен въздух, дебитът

на нагнетявания въздух, разстоянието между самите

въздухоразпределители, направлението на изтичащата

струя, както и разстоянията от устройствата до ограж-

дащите ги стени. В обществените и жилищните сгради,

където височината е под 5 m, се препоръчва въздухът да

се подава посредством ветрилообразни, настилащи се по

тавана струи. Когато по тавана има разположени голе-

ми осветителни тела или таванът е пресечен от изпъкна-

ли греди, ребра и други, е добре подаването на въздух да

е във вид на конусни струи. Подходящи са и таванните

решетки, които се вграждат в тавана на помещенията,

както и ежекционните разпределителни устройства.

За изсмукване на въздуха от помещенията обикновено

се използват същите устройства, като за нагнетяване.

Подходящото местоположение е извън зоната на влияние

на струите подаван въздух.



ÑÒÐ. 36 9*2007

Енергиен клас
на циркулационни помпи
за сгради

> ÂèÊ îáîðóäâàíå

Предпоставки за въвеждане
на енергийната класификация
Въвеждането на енергийна класи-

фикация и стремежът към разработ-

ване на помпи и помпени системи с

ниска енергийна консумация са

напълно логични, особено като се

вземе предвид и фактът, че те израз-

ходват около 20% от произведената

електроенергия в световен мащаб.

Над 70% от емисиите на парникови

газове се генерират вследствие про-

изводството и консумацията на елек-

троенергия, като 25% от тях са ре-

зултат от производството на елек-

трическа енергия. Направени проуч-

вания свидетелстват, че в резултат

на парниковия ефект през следващо-

то десетилетие температурата на

Земята ще се повиши средно с 6 °С,

докато населението й едва до някол-

ко години ще достигне 8 милиарда

души.

Енергиен клас
на циркулационни помпи
за сгради
Принципи на енергийната класификация,
индекс на енергийна ефективност, енергиен клас на помпите

Производителите на помпи и помпени системи не остават

встрани от всеобщия стремеж към предлагане на енергийно-

ефективни технологии. Встрани от търговските и маркетин-

говите битки за по-голям пазарен дял, водещите европейски

производители се обединиха около необходимостта от разра-

ботване и въвеждане на обща система за енергийно класифи-

циране на циркулационните помпи. Макар че подбудите им са

чисто пазарни и включват по-висока конкурентноспособност,

инвестирането в съвременни нискоенергоемки технологии e

двигател в техническото развитие на произвежданите съоръ-

жения. Тема на настоящата статия са основанията и принци-

пите на въведената енергийна класификация на циркулационни-

те помпи за сгради.

Според данни на асоциацията на

производителите на помпи, в държа-

вите от Европейския съюз работят

около 120 млн. циркулационни помпи

с обща консумация на електроенер-

гия от приблизително 57 TWh. В под-

крепа на застъпения екологичен ас-

пект при производството на помпи,

се явяват и направените маркетин-

гови проучвания на основните крите-

рии за избор на помпи за отопление

сред инсталаторските фирми в Ев-

ропа, които нареждат енергийната

консумация на помпите в челните

места на класацията. В едно средно-

статистическо европейско домакин-

ство циркулационните помпи израз-

ходват около 15% от общо потребе-

ното електричество. Използването

на по-енергийноефективни модели на

европейските пазари би могло да

спести до 10% от общата им елект-

рическа консумация.

Подтикнати от стремежа към

разработване на енергийноефектив-

ни технически изделия, преди няколко

години водещи производители на цир-

кулационни помпи, предназначени за

отопление на жилищни и админист-

ративни сгради, обединиха усилията

си в предлагането на нискоенергоем-

ки продукти, подкрепени от европей-

ската организация Europump.

За асоциацията Europump
Въвеждането на енергиен клас за

широко използваните в битови и об-

ществени сгради циркулационни пом-

пи е инициатива на европейската

асоциация на производителите на

помпи и помпени системи Europump.

Инициативата има за основна зада-

ча повишаване на енергийните иконо-

мии при циркулационните помпи, като

за целта е разработена специална

схема за енергийно класифициране.

Одобрен от Europump вид на етикета,
указващ енергийния клас на циркулаци-
онната помпа
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Схемата за енергийно класифициране е описана в добро-

волно споразумение между компании, производителки на

циркулационни помпи. До настоящия момент споразуме-

нието е ратифицирано от близо 270 компании, произвеж-

дащи помпи с битово и индустриално приложениe, сред

които познатите и на нашия пазар  Alfa Laval, Alstom Fluides,

APV Products, Biral, Calpeda, Caprari, Flowserve, Grundfos,

Herborner Pumpenfabrik, Hermetic Pumpen, ITT, JSC, Lowara,

Sterling SIHI, Wilo и други.

Енергийното класифициране е двигател
в развитието на пазара
Според уверенията на специалисти, работещи в ком-

пании, инициирали и подкрепили енергийното класифици-

ране на помпите и помпените системи, въвеждането на

енергийните класове е свързано с необходимостта от

значителни инвестиции в разработването и производ-

ството на енергийно ефективни технологии. Причина за

това е фактът, че масово предлаганите до момента на

европейските пазари циркулационни помпи и помпени

системи не са високо енергийноефективни. Въпрос на

имидж и сериозен PR инструмент в борбата с конкурен-

цията е предлагането на нискоенергоемки помпи, което

изисква влагането на техническо ноу-хау и сериозни

финансови средства с цел разработването им, коменти-

рат от фирми, включили се в инициативата. Независимо

от чисто търговските основания на фирмите да въве-

дат схемата за енергийно класифициране, ако инициати-

вата резултира в повишаване на пазарния интерес към

нискоенергоемки помпи и помпени системи, общата пол-

за би била налице.

Приносът за намаляване
на вредните емисии
Очакванията на фирмите производители са инте-

ресът на потребителите към енергоспестяващи помпи

да се увеличи в по-голяма степен, аналогично на пазара

на домакински електроуреди, където всеки един от

трима потребители днес избира енергоспестяващи

модели от клас А. Масовото използване на енергийно

ефективни решения в помпената индустрия би довело

до по-ниско потребление на енергия, както за всяко

отделно домакинство, така и в глобален мащаб. Потен-

циалните икономии в световен план биха били от порядъ-

ка на 80% от консумираната от помпите енергия. Също

така, енергийната класификация при помпите не само

поощрява конкуренцията между производителите им в

Европа, но и насърчава развитието на нови продукти,

което основно облагодетелства потребителя, предла-

гайки му не само качество, но и сериозно енергопесте-

не.

Индекс на енергийна ефективност EEI
Съгласно регламента на Асоциацията, всички компа-

нии, продаващи циркулационни помпи в Европейския съюз,

могат да използват разработената схема за енергийно

класифициране, след като подпишат така нареченото

Индустриално споразумение. Споразумението на практика

въвежда унифицирана класификационна система, отнася-

ща се до помпени системи за отопление в жилищни и

административни сгради с приблизително еднакъв това-

рен профил (вж. фигурата). На базата на унифицирания

товарен профил се изчислява т.нар. индекс на енергийна

ефективност EEI. Според разработения от Europump то-

варен профил, в 44% от времето си циркулационните помпи

работят с 25% от капацитета си, в 35% от времето-  с

50% от максималната си производителност, в 15% от вре-

мето със 75% от производителността си и едва в 6% от

периода си на експлоатация - с изчисления от проектан-

тите пълен капацитет. Схемата за енергийно класифи-

циране е подобна на действащата в Европейския съюз

схема за класифициране на енергийната ефективност на

хладилници и други домашни уреди. Принципите, залегна-

ли в разработената от Europump схема, съответстват

на директивата на Европейския съюз 1992/75/ЕС за енер-

гийна ефективност на домашни уреди.

Енергиен клас на помпите
Енергийният клас на помпите е предназначен да инфор-

мира потребителите за степента им на енергийна ефек-

тивност. Определя се на базата на стандартни правила,

основаващи се на определен годишен профил на помпите,

който е сходен с характеристиката консумация на гори-

во при автомобилите. За да се определи точният енер-

гиен клас на циркулационните помпи, се изчислява ин-

дексът на енергийната им ефективност - EEI. В систе-

мата за енергийно класифициране на Europump е залегна-

ла система от дванадесет последователни стъпки, включ-

ващи пресмятането на сложни математически изрази с
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цел определяне на средната консуми-

рана мощност на циркулатора Pavg и

препоръчителната му мощност Pref,

която е функционално зависима от

хидравличната мощност на помпата.

Индексът на енергийна ефективност

EEI се пресмята като съотношение

между двете мощности: ЕЕI = Pavg/Pref.

EEI представлява сумарен коефи-

циент, по който се съди не само за

енергийната консумация на помпата,

но и за надеждността й на работа,

обхвата й на приложение, възможно-

стите за инсталация и редица други

експлоатационни и технически харак-

теристики.

Скала на енергийните класове
Схемата за енергийно класифици-

ране въвежда седем енергийни класа

- А, В, С, D, E, F и G. С най-висока

енергийна ефективност са помпите

от клас А, с най-малка - съответно

помпите от клас G. Циркулационни

помпи с индекс на енергийна ефектив-

ност по-малък от 0.40 са с енергиен

клас А. Помпи с EEI, имащ стойност

по-голяма или равна от 0.40 и съот-

ветно по-малка от 0.60, принадлежат

към енергиен клас В. Ако в резултат

на изчисленията се окаже, че ин-

дексът на енергийна ефективност на

помпата е по-голям или равен на 0.60

и по-малък от 0.80, тя е с енергиен

клас С. Към следващия енергиен клас

D се отнасят циркулатори, при кои-

то EEI е по-голям или равен на 0.8 и

по-малък от 1.00. По-ниско енергийно

ефективни са съответно помпите от

енергиен клас E, при които EEI е по-

голям или равен на 1.0 и по-малък от

1.2. Предпоследен в схемата за енер-

гийно класифициране е класът F, при

който индексът на енергийна ефек-

тивност е по-малък от 1.4 и по-голям

или равен на 1.2. С най-малка енергий-

на ефективност се отличават пом-

пите от енергиен клас G, при които

EEI е от 1.4 нагоре.

В съответствие с описаната схе-

ма за енергийно класифициране, цир-

кулационните помпи на производите-

лите, подписали Индустриалното

споразумение, се маркират с етикет,

указващ енергийния им клас. Помпи-

те от клас С, В и особено клас А

осигуряват значително енергопесте-

не в сравнение с помпите от класове

D, E и F. Според данни, изнесени от

компания производител на циркулаци-

онни помпи със сериозни пазарни по-

зиции, помпите от клас А осигуряват

60% по-ниска консумация на енергия

в сравнение с масово предлаганите

на пазара високоенергоемки модели.

Между 40 и 60% енергия пестят пом-

пите от клас В, докато тези от клас

С понижават консумацията на енер-

гия с от 20 до 40%. Циркулационни

помпи, инсталирани от същата фир-

ма, в шестмесечен период след

въвеждане на схемата за енергийно

класифициране са осигурили енерго-

спестяване в размер на 354 милиона

kWh на година, което се равнява на

общата енергийна консумация на

78 800 домакинства.

Енергийно класифициране на циркулационни-
те помпи за отопление в битови и админис-
тративни сгради

Унифициран товарен профил на циркулацион-
ните помпи



ÑÒÐ. 40 9*2007

Мълниеотводите
> Åëåêòðîèíñòàëàöèè

Същност на мълниите
Облаците са нееднородни систе-

ми и при движението им техните

части се трият една в друга. При

определени атмосферни условия това

предизвиква натрупването на голям

електрически заряд върху тях и кога-

то настъпи пробив на въздуха, про-

тича огромен ток. Именно той пред-

ставлява мълния между частите на

облака или между два съседни обла-

ка.

Същевременно зареденият облак

индуцира в земята под себе си елек-

трически заряд с обратна полярност,

т.е. образува се много голям зареден

кондензатор с електроди - облакът

и земята и въздухът като изолатор

между тях. Между многото фактори,

от които зависи напрежението върху

кондензатора, е и електрическото

съпротивление на земята. Напреже-

нието е право пропорционално на

съпротивлението и затова в географ-

ски райони, където то е по-голямо,

мълниите са по-чести и щетите от

Мълниеотводите
Средства за външна защита – мълниеприемници, токоотводи,
заземители

тях - по-големи. Стойността на на-

прежението може да надхвърли 1 МV

и да предизвика пробив във въздуха.

Неговото възникване става, като

от облака към земята се създаде един

канал от йонизирани частици и вто-

ри канал – от проводящ предмет на

земята към облака, като и двата са

с диаметър десетина сантиметра.

Колкото обектът на земята е по-

висок и остър, толкова по-лесно се

образува каналът, което обяснява

най-честите места на попадане на

мълнии. Мястото на съединяване на

двата канала се нарича точка на

Франклин (на името на създателя на

първия мълниеотвод), след което по

така образувания един общ канал про-

тича токът. В около 95% от мълни-

ите той е над 5 kA. Именно тези впе-

чатляващи стойности са причината

за големите поражения, нанасяни от

мълниите.

От своя страна, токът нагрява

въздуха до няколко десетки хиляди

градуса, което обяснява блясъка на

светкавицата. Нагряването бързо го

разширява, което пък е причината за

гърма. Самата продължителност на

мълниите обикновено е няколко десе-

ти от секундата и не надхвърля 1 s.

България е страна със значител-

на активност на мълниеносната дей-

ност – годишно такава има средно

около 30 дни, а броят на падащите

мълнии е над 500 000. Те са най-много

в районите на Враца, Ловеч, Ботев-

град, София, Кюстендил и Сандански.

Попаденията на мълнии предизвикват щети, които не се ограни-

чават само с пострадали хора и повреди на сгради. Електронни-

те устройства от всякакъв вид са уязвими и към вторичните

явления от падането на мълния (появата на пренапрежения),

които могат да ги извадят от строя с всички последици от това

за дома, административната или производствена дейност. Това

налага да се взимат мерки за намаляване и най-добре избягване

и на това влияние на падащите мълнии.

Средствата за защита от мълнии и пренапрежения ще разгледа-

ме в две последователни статии. Настоящата е посветена на

мълниеотводите, които са задължителни за всички системи за

мълниезащита, но поради особеностите на въздействието на

мълниите, рядко са достатъчни. За другите компоненти на

системите за мълниезащита четете в следващия брой на Техно-

логичен дом.

Зареден с електричество облак
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И независимо че мълниите са природ-

на стихия, на която успешно може да

се противодейства, на мълниезащи-

тата не винаги не се обръща нужно-

то внимание.

Основни понятия
Мълниеотводите осигуряват така

наречената външна защита и се

състоят от 3 части. Техният мълни-

еприемник (с популярното наименова-

ние гръмоотвод), е предназначен да

приема преките попадения на мълни-

ите. Токоотводът представлява про-

водник, който провежда тока на

мълнията към третата част – зазе-

мителя. От своя страна, последният

осигурява "изтичането" на тока в

земята.

Мълниезащитните уредби съдър-

жат мълниеотводи и допълнителни

прибори за вътрешна защита, чиято

цел е да предпази електрическите ин-

сталации и прибори от вторични

явления, дължащи се на падането на

мълния.

Мълниеприемници
Предназначението им не е да

възпрепятстват образуването на

мълнии, а да създадат канала по по-

сока на облака, преди това да напра-

вят околните сгради и съоръжения,

т.е. да "привлекат" към себе си

мълнията. Площта, която те пред-

пазват от падане на мълния, се на-

рича мълниезащитна зона. Разделят

се на конвенционални (обикновени)

мълниеприемници и мълниеприемни-

ци с изпреварващо действие. Първи-

те могат да осигуряват два вида

мълниезащитни зони – тип А, в коя-

то вероятността да няма попадение

на мълния е не по-малка от 99,5%, и

тип Б с вероятност не по-малка от

95%. Изборът на типа на зоната се

прави в зависимост от интензивно-

стта на мълниеносната дейност и

вида на сградата.

Най-простите и добре познати

прътови
мълниеприемници

представляват прът от неръждаема

стомана, алуминий или мед с напреч-

но сечение не по-малко от 1 cm2 и

дължина не по-малка от 20 cm. Мак-

сималната дължина на стоманените

достига 8 m. Поставяните на комин

обикновено са медни или алуминиеви

с диаметър 10-13 mm. От естетичес-

ки съображения (да не се загрозява

външният вид на сградата) вместо

прът по билото на покрива може да

се монтират къси шипове (дължина

около 50 cm) с разстояние между тях

не повече от 6 m, като задължител-

но на не повече от 60 cm от краища-

та на билото трябва да има шип. Те

са свързани с подходящ дебел провод-

ник. На комините също се поставят

шипове – един при широчина на коми-

на до 1,2 m и два - при по-голяма.

При наличие на телевизионна или

сателитна антена на покрива, нейна-

та носеща конструкция също тряб-

ва да е съединена с проводника. Също-

то се отнася и за металните тръби

на вентилационните системи, въпре-

ки че височината им рядко надхвърля

няколко десетки сантиметра. За

любителите на ретродизайна има

мълниеприемници с оригинално офор-

мен меден или алуминиев ветропока-

зател.

Мълниезащитната зона на пръто-

вите мълниеприемници представля-

ва конус около тях с връх в горния

край на приемника и радиус на осно-

вата r. При височина h на пръта

големината на r за мълниезащитна

зона тип А е приблизително 1,1h, а

за тип Б – приблизително 1,5h. При

необходимост от голяма площ на

зоната се поставят два или повече

мълниеприемника. При това когато

зоните им на защита се допират,

всяка от тях се определя, все едно

че приемникът е самостоятелен.

Мълниеприемници могат да се ре-

ализират и под формата на едно или

повече въжета, опънати между две

опори. Така се получава по-голяма зона

на мълниезащита в сравнение с

прътовите мълниеприемници. Въже-

тата са многожилни от поцинкована

стомана със сечение не по-малко от

35 mm2.

Друга разновидност са

мълниеприемните мрежи
Те се правят от алуминиеви, мед-

ни или стоманени пръти с диаметър

не по-малък от 8 mm, разстоянието

между които се определя от необхо-

димата здравина на мрежата. Мълни-

езащитната зона е практически рав-

на на площта на мрежата, която се

препоръчва да е до 150 m2.

Увеличаването на мълниезащитна-

та зона на прътовите мълниеприем-

ници чрез увеличаване на височината

им се ограничава от механичната им

якост. Тези ограничения са значител-

но по-малки при

мълниеприемниците
с изпреварващо действие
Благодарение на своята конструк-

ция, те йонизират въздуха над себе

си, каналът в него се създава по-рано

(от тук е наименованието "изпревар-

ващо действие") и срещата му с ид-

ващия от облака става на значител-

За зона тип А   r ≈ 1,35h
За зона тип Б   r ≈ 1,7hМълниезащита с едно опънато въже
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на височина над върха им. Реално е

все едно, че мълниеприемникът е

станал по-висок и съответно зона-

та му на мълниезащита се е разши-

рила – нейният радиус нараства поне

няколко пъти в сравнение с конвен-

ционален прътов мълниеприемник със

същата височина. Колкото времето

на изпреварване ∆T (някои произво-

дители го наричат време за форми-

ране на изпреварващата поточна

емисия) е по-голямо, толкова по-

широка става зоната на мълниеза-

щита. Типичните стойности на

това време са няколко десетки мик-

росекунди и то се дава като пара-

метър в някои каталози. Например,

при скорост на мълнията 80 km/s за

време ∆T = 50 µs тя изминава 4 m,

колкото е и ефективното нараства-

не на височината на мълниеприемни-

ка.

За тези приемници са в сила 4 нива

(или категории) на защита – ниво I, в

което вероятността да не попадне

мълния е над 98%, ниво II – между 95

и 98%, ниво III – от 80 до 95% и ниво

IV – под 80%. Често в каталозите се

дава таблица с радиуса на защита в

зависимост от височината на монти-

ране на приемника и нивото на защи-

та. Например при височина 2 m ради-

усът за ниво I е 31 m, за ниво II – 38

m и за ниво III – 43 m.

Ефективното действие на прием-

ниците се осигурява чрез монтиране-

то им на височина поне 2 m над най-

високата точка на охраняваната

сграда (включително антените на

покрива). Важно е да се има предвид

и че радиусът на защита нараства с

увеличаване на височината само до

определена граница (обикновено 5-6

m), след която той почти не се про-

меня.

Няколко са

начините за йонизиране
на въздуха над приемника
Най-старият е с вграждане в него

на миниатюрен радиоактивен източ-

ник. Той е напълно безопасен, но не-

зависимо от това са намерени и все

повече се използват и други решения.

В едни от тях се използва увеличава-

нето при бури на напрегнатостта на

електрическото поле във въздуха до

10 kV/m  и дори повече, което създа-

ва значително количество йони. Тъй

като те са електрически заредени

частици, по подходящ начин (различен

в зависимост от конструкцията) се

улавят и се натрупват в мълниепри-

емника под формата на електричес-

ка енергия. От своя страна, тя се

използва за допълнително йонизира-

не на въздуха над него, като в някои

модели за целта има електронен блок,

генериращ импулси. Друго оригинал-

но решение е прикрепване на върха на

пръта на специална полусфера, която

създава множество канали по посока

на облака и вероятността някой тях

по-рано да се срещне с идващия от

облака нараства.

И при мълниеприемниците с изпре-

варващо действие за големи сгради

трябва да се използват два или пове-

че приемника, свързани с проводник.

Такова решение не се допуска, кога-

то се налага да има разлика по вер-

тикала между части на проводника,

по-голяма от 1,5 m.

Токоотводи
В някои каталози те се наричат

"спусъци". Обикновено са медни и ка-

лайдисани за намаляване на атмос-

ферните влияния. Могат да бъдат

многожилни с кръгло напречно сече-

ние и диаметър 10-15 mm (но не по-

малко от 8 mm) или лентови с дебе-

лина не по-малко от 4 mm и широчина

над 12 mm.

Медта се предпочита поради мал-

кото й специфично съпротивление,

което позволява токоотводите да са

с най-малкото възможно напречно

сечение и същевременно да имат

достатъчна механична издръжли-

вост. Те са, обаче, най-скъпите.

По-евтини са алуминиевите токо-

отводи, но по-голямото им специфич-

но съпротивление налага да са с по-

голямо напречно сечение в сравнение

с медните – диаметърът е с около

30% по-голям, а лентите са с пример-

ни размери 30x3 mm. Освен заради по-

ниската си цена, те се използват в

специфични случаи – поради лесната

връзка с алуминиев мълниеприемник,

при наличие на алуминиеви части или

такива от галванизирана стомана в

местата на преминаването им, как-

то и в светло оцветени сгради, къде-

то медният токоотвод контрасти-

ра неестетично. Те не трябва да

преминават през места, където се

събира влага или се натрупват лис-

та, както и такива с бои на алкална

Наредба № 8
Разработена е от Министерството на регионалното развитие и благоустройство-

то и е публикувана в Държавен вестник бр. 6/18.01.2005 г. Спазването й е задължител-

но при изграждане на нови и реконструкция на съществуващи мълниезащитни уредби

с конвенционални мълниеприемници и такива с изпреварващо действие. Тя се отнася

за всякакви сгради, за електрически мрежи, тръбопроводи, резервоари, високи комини

и кули.

За жилищни сгради е задължителна основната защита от преки попадения на мълнии.

В Наредбата са дадени всички необходими сведения за определяне на типа на мълниеза-

щитата. Описано е подробно проектирането й за всеки от двата вида мълниеприемни-

ци, което включва вида, размерите и начина на разполагане на мълниеотвода, токоот-

водите и заземителите, както и начините на свързване на частите на уредбите. Сери-

озно внимание е отделено на защитата на инсталациите в сградата от индуктирани

напрежения. Подробно е описано и определянето на мълниезащитната зона на различни-

те мълниеотводи. В края на Наредбата са дадени изискванията към техническата екс-

плоатация на мълниезащитните уредби.
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основа. Алуминиевите токоотводи

трябва да завършват най-малко на 30

cm от земята, след което токоот-

водът продължава с меден проводник.

В този и други случаи, когато се

налага връзка между медни и алуми-

ниеви елементи, задължително тряб-

ва да се използват специални биме-

тални преходници, тъй като непос-

редствената връзка води до корозия.

Обикновено те се предлагат като

аксесоари към мълниеотводите. Из-

ползват се и токоотводи от поцин-

кована или галванизирана стомана.

Най-често

токоотводите се монтират
външно, като за закрепването им на

покрива могат да се използват спе-

циални керемиди за мълниезащита.

Токоотводите трябва да са макси-

мално къси, т.е. необходимо е да се

избира най-прекият път от мълниеп-

риемника до заземяването, но да не

минават в близост до електрически

инсталации. Когато последното не

може да се избегне, инсталацията

трябва да е с ширмован кабел поне

по 1 m от двете страни на токоот-

вода. Извивките на токоотвода (на-

пример при преминаване от покрива

по стена) е задължително да са с ра-

диус над 20 cm. Не е желателно да има

места на токоотвода, където той да

се изкачва нагоре. Ако това е неиз-

бежно, трябва да се спазват съот-

ветните ограничения (вж. фигурата).

За частично прикриване на токо-

отводите те могат да преминават

покрай улуци и водосточни тръби.

Допуска се токоотводите да са скри-

ти – в тръби от негорящ изолацио-

нен материал с диаметър поне 50 mm

или зад метални, стъклени или камен-

ни облицовки или прегради. Класичес-

ка е забраната за токоотводи да се

използва изолиран проводник, но вече

има производители, предлагащи

такъв с изключително устойчива

изолация.

Две съседни точки на закрепване

на токоотвода трябва да са на раз-

стояние най-много 1 m, като се пре-

поръчва използването на специални

приспособления, предлагани от произ-

водителите. Желателно е токоот-

водът да е от цял проводник, но ко-

гато се налага да бъде удължен, е

задължително използването на фаб-

рично произвеждани клемни съедине-

ния.

Допуска се като токоотводи да се

използват подходящи части на сгра-

дата – пожарна стълба, метален

комин и др.

В зависимост от размерите на

сградата един мълниеприемник може

да бъде свързан с един или два токо-

отвода. Първият случай е при висо-

чина на сградата до 28 m и когато

дължината на токоотвода по покри-

ва е по-малка от тази до земята. В

останалите случаи трябва да се из-

ползват два токоотвода. Самото

свързване на токоотвода към мълни-

еприемника се прави чрез заварка. В

случай когато това не е възможно,

връзката се осъществява с преход-

ник, като електрическото й съпро-

тивление трябва да е до 50 mΩ.

Заземители
За ефективно отвеждане на тока

на мълнията в земята всеки заземи-

тел трябва да има съпротивление до

10 Ω, но за конвенционални мълниеп-

риемници и съпротивление на почва-

та над 500 Ω/m се допуска то да е до

40 Ω. Заземителите могат да бъдат

вертикални и хоризонтални.

Първите обикновено представля-

ват стоманени пръти с диаметър

поне 10 mm, тръби с дебелина на сте-

ната най-малко 3,5 mm или профили с

правоъгълно сечение не по-малко от

160 mm2 и дебелина на стените поне

4 mm. Горният им край трябва да е

на дълбочина 60-80 cm, а долният –

между 2,5 и 4,5 m. За всеки токоот-

вод трябва да има по един заземител

от два пръта, поставяни на разсто-

яние един от друг.

Хоризонталните заземители са

от същия материал и със същото се-

чение и се заравят на дълбочина 60-

80 cm, като са насочени навън от

сградата. Обикновено са от 3 пръта

под ъгъл един спрямо друг, всеки с

дължина най-малко 7 m и с обща

точка за свързване на токоотвода.

И при двата вида то се прави чрез

заваряване с дължина на шева поне

6 пъти диаметъра при кръгъл прът

и удвоената широчина при пра-

воъгълен прът.

Когато желаното съпротивление

не може да бъде постигнато, за на-

маляването му се добавят още пръти,

прави се комбинация от хоризонтал-

ни и вертикални пръти или в почва-

та се насипва сол.

Ограничения при прекарването на токоотвод нагоре

Терминология
Сравнително новият термин в реч-

ника ни „мълниеотвод“ е синоним на

популярната и неправилна „гръмоот-

вод“. Причината за тази замяна е в

същността на мълниите. Те пред-

ставляват електрически разряд и

мълниеотводът има за цел да го про-

пусне през себе си и така да предпази

околните хора, животни и обекти.

Гърмът, който е един от резултати-

те на мълнията, не попада върху

„гръмоотвода“ нито върху каквото и

да било друго. Затова правилният

израз е „пада мълния“, а не „пада гръм“.
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За светлината
Основна величина за оценка на

количеството на излъчвана светли-

на от едно тяло е светлинната ин-

тензивност Iv. Тя се измерва в канде-

ли, като според системата SI 1 cd се

получава от площ 1/600000 m2 на

абсолютно черно тяло, нагрято до

температурата на втвърдяване на

платината. На тази величина съот-

ветства популярното наименование

сила на светлината. Енергията на

светлината, излъчвана от какъвто и

да е източник за 1 s, се нарича поток

лъчение (Φe) и се измерва във W. За

излъчването на видимата светлина

обикновено се предпочита величина-

та светлинен поток (Φv), който ре-

ално оценява усещането за светло на

човешкото око. Той се измерва в лу-

мени (lm), като 1 lm е светлинният

поток в пространствен ъгъл 1 sr

(стерадиан или 57,3 градуса), създа-

ван от източник с Iv = 1 cd. Един от

двата потока се дава като пара-

метър на светодиодните лампи в

техните каталози. Отношението Φv/

Φe е параметър на всеки източник на

светлина, нарича се светлинна ефи-

Светодиодно осветление

Малко продукти са произвеждани в такива количества, както

лампите с нажежаема нишка. По приблизителни сметки от по-

явата им преди малко повече от век са направени поне няколко-

стотин милиарда. Недостатъците им се компенсират от нис-

ката цена и затова те продължават да са най-масово използва-

ните източници за осветление. Напоследът към конкурентите

им в лицето на халогенните и луминесцентните, се прибавиха и

светодиодните лампи. Засега те са по-скъпи, но от икономията

на електроенергия най-новите модели се изплащат за около две

години, след което осветлението започва да излиза няколко пъти

по-евтино.

В следващите страници се разглежда принципа на действие на

светодиодните лампи, техните най-важни параметри, предим-

ства и недостатъци, и реализации на осветителни тела с тях.

Дадени са и характерни съвременни приложения.

Особености, предимства и недостатъци на LED лампите

касност (или ефективност) и се из-

мерва във лумени на ват (lm/W). Също

за източници на светлина е в сила

параметърът яркост Lv. Той пред-

ставлява светлинната интензивност

от 1 m2 на повърхността на източ-

ника в посока, перпендикулярна на нея,

и се измерва в кандели на квадратен

метър (cd/m2). Някои производители

предпочитат да наричат тази мер-

на единица нит (nt).

За оценка на силата на осветява-

не на една повърхност се използва

величината осветеност, измервана в

луксове (lx). Когато върху 1 m2 от

повърхността попада светлинен по-

ток 1 lm, осветеността й е 1 lx.

Видимата светлина е с дължина на

вълната между 400 и 700 nm, като

всеки от цветовете съдържа дължи-

ни на вълните в определена лента

(фиг. 1). Бялата светлина представ-

лява комбинация от всички цветове

в определено съотношение. Светли-

на само с една дължина на вълната

(фиг. 2) се нарича монохроматична

(едноцветна), но реално в природата

няма източници за нея. С приблизи-

телно монохроматична светлина, т.е.

с дължини на вълните в много тясна

лента ∆λ, са лазерите, но те не се

използват за осветление, а само за

светлинни ефекти. Реалните източ-

ници на светлина имат по-широка ∆λ.
Като основен параметър на всеки из-

точник е дължината на вълната λ0,

съответстваща на максимална ин-

тензивност, която съответно опре-

деля и цвета му. Както се вижда от

фиг. 2, границите на лентата са при

намаляване на интензивността напо-

ловина. Друг начин за определяне на

цвета, също използван в каталозите

на източниците на светлина, е цвет-

ната температура, давана в келви-

Фиг. 1
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ни. Тя е температурата на абсолютно черно тяло, кое-

то излъчва светлина със същия цвят.

Всички осветителни тела, които преобразуват елек-

трическата енергия в светлина, неизбежно и нежелателно

се нагряват, което означава консумация на допълнител-

на енергия (нишката на електрическите лампи е с тем-

пература 3000°С). Поради това важен параметър е кое-

фициентът на полезно действие (к.п.д.), който е отно-

шението на светлинната към общата консумирана елек-

троенергия. Типичните му стойности при лампите с на-

жежаема нишка са между 10 и 15%, т.е. значително по-

вече топлят, отколкото светят. Това е един от големи-

те им недостатъци и основната причина да се търсят

други източници за осветление.

Някои източници на светлина излъчват и извън види-

мата област, така наречените инфрачервени и ултрави-

олетови лъчи (неправилно те се наричат светлина, тъй

като не се виждат). Първите са с дължина на вълната

между 740 nm и 3 µm, а вторите – от 10 до 380 nm. Те

са нежелани, тъй като са свързани с консумиране на елек-

троенергия, която не се използва за осветление.

Принцип на действие на светодиодите
Светодиодът (LED) представлява полупроводников

кристал, през който може да протича ток само в една

посока и част от неговата енергия се преобразува в

светлина. Тя е с твърде тясна лента, т.е. винаги има

определен цвят, зависещ от вида на полупроводника.

Добиващите все по-голяма популярност бели LED

съдържат кристал със синя светлина, която осветява

специален луминофор и той, от своя страна, излъчва

бялата светлина. За разлика от другите източници на

светлина, напрежението върху излъчващия LED е малко и

е пряко свързано с цвета на светлината – между 1,6 V за

червените и 3,6 V за сините и белите. Светлинният поток

зависи от големината на тока и съответно от консуми-

раната електрическа мощност. Например при 1 W син LED

има поток 10 lm, зелен и бял са с 30 lm и червен е с 44 lm.

За осигуряване на желаните стойности на постоянното

напрежение и ток на LED в осветителните тела трябва

да има електронен блок, захранван от мрежата. Голяма

част от тези блокове осигуряват неизменна стойност

на тока при промени на мрежовото напрежение. Подобни

блокове има и в светодиодното осветление на автомо-

билите, тъй като напрежението на акумулатора също се

променя. В електрическите фенерчета те обикновено

липсват, за да се осигури ниска цена и малко тегло. Токът

на LED за осветление (те се наричат мощни LED) е от

няколко стотици mA до малко над 1 А, като производите-

лите се стремят към увеличаването му. Това е трудно,

тъй като токът нагрява полупроводника, а максимално

допустимата му температура е малко над 100°С.

Предимства на LED
Светлинната им ефикасност е най-голяма от всички

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

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

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

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

жежаема нишка, те са студени) определя к.п.д. между 25

и 35%. Общият резултат от това е осигуряване на же-

лана сила на светлината с 10, а понякога и повече пъти

по-малък разход на електроенергия. Например, 12-ватов

LED може да дава светлинен поток колкото 150-ватова

лампа с нажежаема нишка.

Експлоатационният срок на LED, в края на който свет-

линният им поток намалява с 30% спрямо първоначалния

Фиг. 2
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(което практически остава незабе-

лежимо за окото), е средно 50 000

часа, като вече не са малко диоди-

те със 100 000 часа. Едва след това

започва забележимо намаляване на

силата на светлината, но без позна-

тото от лампите с нажежаема ниш-

ка внезапно изгаряне. Експлоатаци-

онният срок на LED е несравнимо по-

голям от този на лампите с наже-

жаема нишка (средно 1500 часа) и е

причина осветителните тела с LED

да се считат за вечни. Например при

непрекъсната работа (24-часов ре-

жим) и минималния експлоатационен

срок, LED ще се използва в продълже-

ние на 6 години, а обикновената лам-

па трябва да се сменя на всеки два

месеца. Предимството нараства,

когато става въпрос за трудно до-

стъпни места (осветление на фаса-

ди, рекламни табла) и такива с жиз-

нено важни функции (светофари, ос-

ветление на тунели, предупредител-

ни светлини на високи здания, мос-

тове, аварийно осветление в сгра-

ди). Дългият срок води до специфич-

на възможност при изработката на

осветителни тела – запояване на

LED вместо завиването им като

обикновена лампа. Така се избягват

повреди поради лоши контакти, не-

зависимо от причините за възниква-

нето им (окисление, умора на мате-

риала).

Светодиодите са и значително по-

устойчиви на удари и вибрации, тъй

като нямат чуплив стъклен балон,

нито тънка нишка, която да се къса.

Същевременно малкото им нагрява-

не ги прави подходящи за места, къде-

то трябва да се подържа ниска тем-

пература (хладилници, фризери).

Не по-малко важно предимство е

непосредственото излъчване на

светлина с определен цвят. За съща-

та цел другите лампи изискват по-

ставянето на цветни филтри, което

не само повишава цената, но и нама-

лява силата на светлината (филтри-

те пропускат само част от нея). Вече

има и LED със специфични цветове

като розов, кехлибарен, кралско синьо

и дори чернобилско синьо. Малките

размери на мощните LED (например

9x9x4 mm) позволяват в едно освети-

телно тяло да се монтират множе-

ство диоди с различен цвят и чрез

лесно включване и изключване на едни

или други от тях да се получава раз-

лична светлина. Същевременно зна-

чително по-лесно и евтино в сравне-

ние с другите видове източници може

да се регулира силата на светлина-

та в много широки граници (например

от 2 до 100%), без това да променя

цвета й. Всичко това създава усло-

вия за получаване на желано по сила

и цвят осветление в помещението.

Допълнително предимство на белите

LED е, че тяхната светлина е по-

близка до естествената.

Друго предимство, обусловено от

малките размери на LED, е възможно-

стта за създаване на компактни и

лесни за монтиране осветителни

тела, използвани във все по-популяр-

ното и същевременно по-икономично

дискретно осветление. Широко се

използват и в осветителните тела

със светлина, насочена върху сравни-

телно малка площ – настолни лампи,

спотове, лунички. За целта обикнове-

ните лампи, които реално излъчват

във всички посоки, изискват обемис-

ти рефлектори и лещи, докато есте-

ственият малък ъгъл на излъчване на

LED само в някои случаи налага конст-

рукцията им да съдържа миниатюрни

насочващи елементи.

Няма излъчване от LED на ултра-

виолетови и инфрачервени лъчи, как-

то при лампите с нажежаема нишка.

И накрая LED са екологично чисти,

докато например халогенните лампи

съдържат живак.

Недостатъци на LED
Засега максималната сила на

светлината на най-мощните LED не

надхвърля тази на обикновена елект-

рическа лампа от десетина W. Този

недостатък се намалява чрез реали-

зация на осветителни тела с много

LED, като светлинният поток на

някои от тях вече надхвърля този на

1000-ватова лампа с нажежаема ниш-

ка. Това все още ограничава приложе-

нието им за осветяване на цели жи-

лищни помещения. Вторият съще-

ствен недостатък, по-високата по-

купна цена, е не по-малко съществен,

но, както при много други изделия, с

течение на времето той би трябва-

ло да намалява.

Светодиодни източници
и осветителни тела
След плахите първи стъпки от

преди няколко години, днес не са мал-

ко производителите, които предла-

гат няколко десетки разновидности

на светодиодни източници и освети-

телни тела, а общият брой на моде-

лите им понякога надхвърля 500. Ня-

кои фирми произвеждат светодиодни

лампи с Едисонов цокъл, които непос-

редствено заменят съществуващи-

те с нажежаема нишка. Но много по-

широко се произвеждат източници и
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осветителни тела, в които LED са

неподвижно закрепени (обикновено

запоени). Подобно типично светоди-

одно осветително тяло е снабдено с

9 светодиода с различни цветове,

осигурява светлинен поток между 200

и 600 lm, има електрическа мощност

36 W и експлоатационен срок 50 000

часа.

Многобройни са разновидностите

в зависимост от предназначението.

Произвеждат се осветителни тела за

непосредствено закрепване на сте-

ни и тавани или за вграждане в тях.

Сред тях има такива с възможност

за непрекъсната промяна на цвета,

които обикновено са плоски и с раз-

новидности на конструктивното

оформление за  поставяне в ниша или

висящи.

Съществуват тела за външно

осветление и за монтиране във вода-

та на басейни и фонтани. Формите

им са кръгли, квадратни и пра-

воъгълни, включително дълги с разпо-

ложени в един ред LED. Има модели с

24 и 48 LED в ред. Кръглите тела

могат да са с различен ъгъл на из-

лъчване (12, 25 и 40 градуса). Дълбо-

чината, на която могат да бъдат

потопявани, достига до 10 m.

Ъгълът на излъчване на LED осве-

тителните тела е твърде различен.

Има такива с малък ъгъл под форма-

та на прожектори за осветяване на

фасади и тревни площи с покривано

разстояние до 30 m. Съществуват

модели с лесно регулируем ъгъл на

излъчване, например в границите от

5 до 30 градуса. За същите цели има

осветителни тела под формата на

гъвкава лента, подобна на гуменото

уплътнение на алуминиева дограма, но

по-дебела от него. Тя има LED по

цялата си дължина и се доставя на

рула, от които могат да се режат

парчета с необходимата дължина.

Предлагат се и LED осветители за

монтаж в земята, в пътни и подови

настилки, чрез които се осъществя-

ва декоративно осветление на дворо-

ве и паркове, включително очертава-

не на пътеките и алеите. Върху ня-

кои подобни модели могат да преми-

нават коли и малки камиони, тъй като

издържат статичен товар до 2 тона.

Осветителите, наречени спотове,

обикновено са с малък диаметър (3-

3,5 cm), съдържат по един LED и мо-

гат да са единични и двойни. Съще-

ствуват оригинални разновидности с

един спот, монтиран на края на дълга

и огъваща се тръба, включвани в

електрически контакт и имащи като

правило бяла светлина. Използват се

за четене в кресло или леглото, като

светлината им лесно се насочва не-

посредствено върху книгата. Има и

по-големи спотове с по три LED, ко-

ито могат да се монтират по някол-

ко върху рамка и са подходящи за

домашен бар и малки заведения.

За декоративно осветление чрез

плъзгаща се по стената светлина

съществуват малки тела, обикнове-

но с призматична форма и лъч в една

посока.

Вградено в стената светодиодно

тяло с много слаба светлина (по-ско-

ро сияние) е удобно да бъде поставе-

но в спалнята или в друго помещение

през нощта, за да може лесно да бъде

намерен ключът за осветление.

Конструкторите на осветителни

тела вече са улеснени от предлага-

ните от електронната промишле-

ност интегрални схеми за реализация

на захранващите блокове, както и

готови блокове. Последните използ-

ват същия принцип, както захранва-

нията на персоналните компютри и

телевизорите, и осигуряват на LED

лампите електрическа мощност око-

ло 25 W, която е достатъчна да оси-

гури светлинен поток колкото 250-

300-ватова лампа с нажежаема ниш-

ка. Вече има и блокове с мощност 150

W. Самите блокове могат да са вгра-

дени в тялото на осветителя или да

са оформени като допълнителен мо-

дул, разполаган на разстояние до ня-

колко десетки метра.

Предлагат се и специализирани

блокове за регулиране на силата на

светлината. Те работят на импулсен

принцип с регулируем коефициент на

запълване (ШИМ). Регулирането на

силата на светене при значителна

част от блоковете може да е дистан-

ционно. За да може да става това от

домашния компютър или друго уст-

ройство, се използват специализира-

ни протоколи, сред най-популярните

от които са DALI и DMX.
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Компактни габарити
Подчинявайки се на интериорната

тенденция за минимализъм в кухнята,

производителите на фурни за вграж-

дане предлагат модели с все по-мал-

ки габарити. Компактността им

обаче в никакъв случай не е за смет-

ка на обема на вътрешното про-

странство, който се запазва почти

същият. Това е възможно, благодаре-

ние на постоянните конструктивни

нововъдения, като например преме-

стването на управлението и дисплея

на фурната върху дръжката на вра-

тата при някои модели. Външният ди-

зайн на фурните за вграждане се

придържа към актуалния за всички

кухненски уреди напоследък изчистен

стил на формите (макар че дизайнер-

ските решения варират от модели с

ретро елементи до такива с футури-

стичен дизайн). Предпочитани мате-

риали за постигане на този ефект са

иноксът, алуминият, стоманата и

стъклото, които в повечето случаи

имат специални покрития.

Температурната изолация
на вратите

вече е почти стандарт при съвремен-

ните модели, още повече че е изиск-

ване за сигурност, отправено към

производителите от Европейския

съюз. Изолирането на вратите на

фурните се реализира чрез въздушни

камери, формирани от пространство-

то между 2, 3 или 4 стъкла, като едно

или повече от тях е терморефлектор-

но. Използването на тази конструк-

ция прави възможно топлинното изо-

Съвременни фурни за
вграждане
Технически тенденции в развитието им

Съвременните фурни за вграждане отдавна са излезли от рам-

ката на конвенционален готварски уред и са се превърнали в

мултифункционално решение, разработено на базата на най-

съвременните технологии в областта на домакинската техни-

ка, съчетаващо богата функционалност в компактна форма и

модерен дизайн.

лиране на фурната и осигурява съоб-

разени със стандартите ниски стой-

ности на температурата от външна-

та страна на корпуса (около 30-40

градуса). Вътрешната страна на

вратата обикновено е стъклена и

гладка, което спомага за лесното й

почистване. Освен студената врата,

съвременните фурни разполагат и с

редица други защитни средства –

специални бутони за блокиране рабо-

тата на уреда, старт на функциони-

рането чрез използване на определе-

на комбинация от бутони и т.н.

Вътрешното пространство
на фурните

за вграждане също търпи постоянно

развитие, както по отношение на

осветлението, така и спрямо под-

държащата съдовете с храна конст-

рукция. В повечето модели тази кон-

струкция традиционно е изградена от

плъзгащи се решетки и тави, които

могат да се изваждат една след дру-

га лесно и удобно. Етажната струк-

тура позволява готвенето на някол-

ко ястия едновременно. Отделните

тави и решетки при голяма част от

моделите имат защита от преобръ-

щане или телескопична система за

захващане. На пазара се предлагат и

фурни, при които цялата конструкция

е решена като изтеглящо се чекмед-

же, в което са разположени тавите

или скарите.

Технологичните нововъдения при

фурните засягат не само дизайна и

конструкцията им, но и тяхното уп-

равление и функционалност. Управле-



ÑÒÐ. 52 9*2007

> Êóõíåíñêî îáîðóäâàíå

нието на фурните може да бъде ме-

ханично или, както е по-често при

новите модели, електронно. Посред-

ством

микропроцесорно управление
се задават параметри като време и

температура на работа, тегло на

храната или се избира една от мно-

жеството предварително въведени

програми (при някои модели броят им

достига до 80 и повече). Освен фаб-

рично въведените рецепти, потреби-

телят би могъл да създаде и съхрани

и свои собствени програми за готве-

не. При определени модели, интер-

фейсът включва течнокристален

дисплей, като диалогът се осъще-

ствява чрез икони, респективно пик-

тограми, или текст. Някои произво-

дители предлагат дори диалогова

комуникация с фурната, включваща

указания към потребителя на 22 ези-

ка. На пазара се предлагат и модели

с чувствителен на допир панел, чрез

който с леко докосване се управлява

работата на фурната, както и таки-

ва с въртящи се бутони или с т.нар.

Push pull (прибиращи се бутони).

Освен управлението, сред най-важ-

ните характеристики на съвременна-

та фурна за вграждане е нейната

вентилация
Тази характеристика е особено

важна за вградените фурни, тъй като

те не се охлаждат по естествен път.

Сред последните конструктивни но-

вовъдения е вентилирането с радиа-

лен или тангенциален вентилатор.

Той охлажда и повърхностите, които

граничат с мебелите, в които е вгра-

дена фурната. По този начин се на-

малява кондензацията на парите,

въпреки че влажността вътре в уре-

да се запазва, което благоприятства

процеса на печене, тъй като наличи-

ето на влажност е важно условие за

правилното изпълнение на определе-

ни рецепти. Връщането на примесе-

ния с влажна пара въздух вътре във

фурната е от значение и за миризма-

та при готвенето.

За пречистване на въздуха от ча-

стици и миризми важна роля играят

т.нар. каталитични системи, които

филтрират голяма част от мазната

пара и я връщат обратно във фурна-

та. Интересна разработка са и фур-

ните с фабрично вграден катализа-

тор, разтварящ до H2O и CO2 мазна-

та пара, която се отделя при готве-

не. Сред най-новите разработки в

областта на фурните е сензор, от-

читащ съдържанието на кислород в

изпаренията, излизащи от фурната,

чиито показатели в съчетание със

степента на влажност и температу-

рата, са от значение за крайния ре-

зултат при някои видове ястия.

Друг вид нововъведение при фурни-

те е осигуряването на равномерно и

динамично разпределяне
на топлината
Благодарение на конвективната

технология, е възможно готвенето на

няколко нива едновременно и про-

цесът на печене става по-ефективен.

Във функцията на източник на топ-

лината обикновено се използват елек-

трически реотани, монтирани отго-

ре и отдолу, макар че вече се предла-

гат и модели с инфрачервени лъчи.

Действието на нагревателите се

комбинира с въртене на топлия

въздух. Вътрешното пространство

на повечето съвременни модели е със

закръглени ръбове, което осигурява

по-добро циркулиране на въздуха във

фурната и равномерно изпичане, дори

и на две или повече отделни скари.

При някои модели комбинирани фур-

ни, които пекат и готвят на пара

едновременно, специална клапа зат-

варя фурната, така че парата да не

излиза навън. Няколко минути преди

края на готвенето, процесът се пре-

установява и охлаждащият вентила-

тор я изтласква през отворената

клапа. Освен че запазва естествени-

те вкусови качества на храната,

парата не позволява да се смесват

ароматите на различните ястия, ко-

гато се готвят заедно. Всички тези

технологични нововъдения при фурни-

те за вграждане, освен да намаляват

времето за приготвяне на храната,

имат за цел най-вече да сведат до не-

обходимия минимум

Разходите на енергия
Важен фактор за повишаване на

енергийната ефективност на фурни-

те е въвеждането на принудително-

то конвективно нагряване като тех-

нология в печенето. Пестенето на

енергия е резултат и от вентилаци-

онната система, която позволява пе-

ченето на няколко ястия едновремен-

но. Съществена роля играе и конт-

ролът на температурата при пече-

не, тъй като тя се измерва непрекъ-

снато и се поддържа само необходи-

мото температурно ниво. Специал-

на автоматична система предпазва

фурната от прегряване.

Степента на енергийна ефектив-

ност на фурните за битово използва-

не се определя посредством скала от

A до G. Съответно клас А е еквива-

лент на възможно най-високата енер-

гийна ефективност, докато G – об-

ратно, означава най-енергоемкия

модел.

Освен да пестят електрическа

енергия, голяма част от съвременни-

те фурни поддържат

автоматични програми
за почистване
на вътрешността на фурната.

Повечето модели притежават функ-

цията пиролитично почистване -

автоматична програма, която изга-

ря при 500 °С всички натрупани маз-

нини по вътрешните стени на фурна-

та. Продължителността на процеса

зависи от количеството на мазнини-

те и възрастта им. Фурната може да

бъде програмирана така, че сама да

подсеща собственика да активира

самопочистващата се програма. За

почистване на металните повърхно-

сти на вратата и на видимата стра-

на на фурната производителите пред-

лагат под различно търговско наиме-

нование специални покрития, които не

позволяват оставянето на пръстови

отпечатъци и непочистващи се пет-

на върху повърхността.
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Термостатични смесители

Както подсказва името му, термо-

статичният смесител е предназначен

да поддържа температурата на вода-

та за къпане под душа, за пълнене на

ваната или за миене, постоянна. И то

точно такава, каквато е избрал по-

требителят. В най-често срещания си

вариант термостатичните батерии

наподобяват обикновен смесител с

два крана, които обаче се намират от

срещуположните страни на тялото.

Разликата е, че  тук от единия кран

се регулира температурата на вода-

та, а от другия - нейния дебит. Това

само по себе си е доста удобно. Изби-

ра се желаната температура (често

съответната ръкохватка е с марки-

ровка в градуси по Целзий), наглася се

силата на струята - и къпането или

миенето може да започне. При това

можете да сте сигурни, че няма да

бъдете изненадани от внезапна про-

мяна на температурата на водата. И

докато внезапният студен душ е горе-

долу поносим, а някои твърдят, че бил

дори и здравословен, врялата струя

може да се окаже опасна. Изследвания

показват, че ако температурата на

водата се повиши до 55 °C, са дос-

татъчни 15 секунди, за да получи

възрастен човек изгаряне от трета

степен. При децата това време е по-

малко от секунда.

Как работи смесителят
Основният елемент на термоста-

тичната смесителна батерия е тер-

Термостатични смесители

мостатът – термочувствителен еле-

мент, потопен в потока излизаща от

батерията вода. Той, дори и при леки

изменения на температурата й, про-

меня дължината си, като по този начин

регулира пропорционално дебитите на

влизащите в батерията потоци от

студена и топла вода. Самото регу-

лиране се извършва от клапан, който

се движи напред-назад в цилиндричен

вентил, където става смесването на

студената и топлата вода. Ако, на-

пример, налягането на влизащата

студена вода се промени (защото е

бил пуснат друг кран от водопровод-

ната инсталаия), или подаваната от

бойлера гореща вода започне да изсти-

ва, смесителят ще започне да проме-

ня пропорциите на студената и топ-

лата вода, за да поддържа зададена-

та температура на изходящия воден

поток. Разбира се, той няма да може

по вълшебен начин да осигури мощна

гореща струя, ако подаваната към

него топла вода е с недостатъчна

температура или налягане.

Добрият термостатичен смесител
трябва преди всичко да е нискоинер-

ционен. Това ще рече, че топлочув-

ствителният елемент, който е основ-

ният функционален елемент на тер-

мостата, трябва възможно най-бързо

да реагира на всяка промяна в темпе-

ратурата и налягането на постъпва-

щите потоци от топла и студена

вода. Не е зле работните повърхнос-

ти на клапаните, леглата им, както и

останалите подвижни елементи да са

с покритие, намаляващо триенето –

например тефлоново. Това огранича-

ва опасността от блокиране на меха-

низма и удължава живота му. Не по-

малко важна - особено за районите с

твърда вода - е и защитата от отла-

гане на котлен камък.

Друго важно условие е възможнос-

тта за удобен демонтаж на целия тер-

мостатичен патрон. Особено в Бълга-

рия и в случай че няма филтриращо

устройство на входа на локалната

водопроводна инсталация. Всички тер-

мостатични смесителни батерии са

оборудвани с малки филтърчета, но

обикновено те не се оказват надеж-

дна преграда срещу фините частици,

които могат да затруднят функиони-

рането и дори да блокират вентила.

В тази връзка е добре да може тер-

мостатичният патрон да бъде лесно

демонтиран, за да се почисти и след

напръскване със силиконово масло да

бъде монтиран отново.

Някои екстри
Вече споменахме, че при много

термостатични смесители ръчката

за избор на температура е разграфе-

на в целзиеви градуси. Те обикновено

достигат до 48, което със сигурност

е достатъчно и за най-големите лю-

бители на горещите бани. Друг съще-

ствен елемент е заключващият бу-

тон, който трябва да бъде натиснат,

Едва ли има някой, който да не е излитал изпод

душа, попарен от внезапно сгорещилата се

струя, или настръхнал от студения шок на доп-

реди миг приятно топлата вода. Обикновено за

това са виновни внезапно отворен докрай кран

в съседно помещение, промяна на температура-

та на захранващата смесителя гореща вода, или

пък на налягането в студения щранг. Радикален

подход за избягване на подобни ситуации е мон-

тажът на все още недостатъчно популярните

у нас представители на съвременната банска

арматура - термостатичните смесители, кои-

то са предмет на статията.

Принцип на действие, предимства, критерии за избор

> áàíÿ è SPA
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за да може да се зададе температу-

ра, по-висока от 38 градуса. Той е

доста полезна предпазна мярка за деца

и хора на преклонна възраст, които из-

ползват термостатичния смесител.

Термостатичните батерии се

предлагат във варианти за душ, за

вана, както и комбинирани. Особено

елегантни са моделите за вграден

монтаж с една или две ръкохватки.

Съществуват и термостатични

смесители, при които не е предвиде-

но настройката на температурата

на изходящата вода да се прави при

всяко използване от "крайния" потре-

бител, а става еднократно, чрез

специален регулировъчен винт. Те се

монтират обикновено на места със

специално предназначение, например

преди мивките в тоалетните поме-

щения на хоспис.

При избор на термостатична
смесителна батерия

не бива да се забравя, че става въпрос

за доста сложен и прецизен уред,

който трябва да служи безпроблем-

но години наред, и на всичко отгоре

не е много евтин. В случая е уместна

повишената взискателност към га-

ранционните условия, както и дове-

ряването на технически решения от

реномирани производители…

Електронните термостатични
батерии

са последна мода при арматурата за

баня. При тях, вместо чрез кранове

или ръчки, настройката на желаната

температура на водата и силата на

струята става от клавиатурата на

панела за управление. Микропроцесо-

рен блок се грижи тези параметри да

се спазват прецизно, независимо от

промените в температурата и наля-

гането на постъпващата вода. Есте-

ствено, стойностите се визуализи-

рат на дисплей. За да не се налага

всеки път, преди да вземете душ, да

се правите на програмист, са пред-

видени фиксирани настройки, които

се избират с натискане на един бу-

тон. Така няколко потребители мо-

гат да настроят и запаметят пред-

почитанията си. А за безогледните

разхитители на топла вода електрон-

ните термостатични батерии пред-

лагат и специален икономичен режим

на къпане.

> áàíÿ è SPA
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Принцип
на действие
Скенерите съдържат електронен

блок, който подобно на миниатюрен

радиопредавател създава електро-

магнитно поле с много висока чес-

тота. Мястото, където е концент-

рирано полето, е означено по подхо-

дящ начин върху корпуса на уреда,

често с надпис „сензор“. За разлика

от радиопредавателите, полето във

Скенери за стени
откриват електроинсталации, тръбопроводи, арматура
и (почти) всичко друго, което не трябва да е там,
където ще се пробива

Безценен помощник за инсталатора е сравнително новият клас

инструменти, наричани скенери за стени, мултифункционални

търсачи, детектори за инсталации и как ли не още, чрез които

се определя местоположението на метални и неметални обекти

в стени, подове и тавани. С тяхна помощ могат да се избегнат

повреди на водопроводни електрически и други инсталации, ко-

ито са често явление при ремонтни и довършителни работи,

свързани с пробиване на отвори.

въздуха се простира само на някол-

ко десетки сантиметра от скенера.

Това означава, че няма опасност при

работата си той да смущава други

безжични устройства (радиоприем-

ници, телевизори, мобилни телефо-

ни).

Откриването на

железни и стоманени
обекти
е най-лесно и затова тази възмож-

ност притежават почти всички ске-

нери. Колкото обектът е по-близо до

центъра на полето, толкова по-го-

лямо е изменението на неговата че-

стота. Това означава, че при плъзга-

не на скенера по стената и прибли-

жаване до обекта, честотата започ-

ва да се променя, което се регист-

рира от електронния блок и се дава

съответната индикация. Често

пъти близкостоящи метални предме-

ти не могат да бъдат различени и

скенерът ги локализира като един.

Типичен пример са арматурните

пръти в бетон. В упътването на

приборите обикновено е дадено ми-

нималното разстояние, над което те

могат да бъдат различени (типични-

те стойности са 5-10 cm).

Метални обекти
от немагнитни материали
(мед, алуминий), включително про-

водници, които не са под напрежение,

предизвикват значително по-малка

промяна на честотата и съответно

локализирането им е по-трудно. Обик-

новено това става в специален режим

на работа на скенера. При това дълбо-

чината, на която могат да бъдат

открити такива обекти, е около 2

пъти по-малка в сравнение с тези от

магнитен материал.

До неотдавна не беше възможно

откриването на

неметални предмети
тъй като те реално не променят

честотата на електромагнитното

поле. Скенерите, които правят това,

използват капацитивен принцип.

Между детектиращата зона на ске-

нера (сензора)  и стената съществу-

ва електрически капацитет, чиято

големина зависи от материала, от

който е направена. При плъзгане на

скенера по стената и достигане на

неметален обект от различен мате-

риал капацитетът се променя, макар

и много слабо. Тази промяна обаче

може да бъде регистрирана и съот-
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ветно установено началото на обек-

та. Промяната е най-голяма, когато

сензорът се намира точно над пред-

мета – така може да се установи и

неговата среда. Най-големи промени

на капацитета предизвиква дървото

и затова скенерите с лекота откри-

ват трупчета, клепета, греди и дру-

ги подобни в бетон и мазилка. Логич-

но е, че не е възможно да се открие

парче дърво, набито в друго дърво,

дори те да са различни. Капацитетът

се променя, макар и по-малко, при

наличие на кухини в стената и още

по-малко - при пластмасови тръби

(например на канализация или водопро-

вод). Професионалните скенери оба-

че дават възможност и за тяхното

локализиране, също при специален

режим на работа. Все пак понякога е

трудно да се различи кухина от тръба,

а минималният диаметър на откри-

ваните неметални тръби е 30-40 mm.

При протичане на ток по провод-

ник, около него се създава електро-

магнитно поле. То взаимодейства с

полето на скенера, което прави

възможно

откриването на проводници
под напрежение
в съответния режим на работа на

прибора. Колкото токът е по-голям,

толкова по-силно е полето и взаимо-

действието му със скенера, и толко-

ва по-точно е локализирането.

Същевременно могат да се откриват

и по-дълбоко разположени в стената

проводници. Поради това се препоръ-

чва при търсенето на проводници към

инсталацията да бъде свързан ня-

какъв консуматор. Колкото мощнос-

тта му е по-голяма, толкова по-си-

лен е токът по проводниците.

При монофазната електрическа

мрежа, използвана в преобладаваща-

та част от жилищните и офисните

помещения, поле има само около ак-

тивния проводник (фазата), но тъй

като проводниците в електрически-

те кабели практически винаги са един

до друг, те се локализират като един.

Нещо повече, ако разстоянието меж-

ду успоредно разположени кабели е

под определена стойност (дадена в

упътването на прибора), те също не

могат да бъдат диференцирани и

скенерът ги показва като един.

Трифазните инсталации, например

за някои отоплителни уреди, бойлери

и други подобни, имат 4 проводника,

като поле се създава около три от

тях (фазите). За съжаление, в голяма

степен тези три полета се компен-

сират взаимно, което прави откри-

ването на трифазни инсталации зна-

чително по-трудно. Това е основна

причина скенерите, подходящи за

търсене на трифазни инсталации, да

са по-рядко срещани и по-скъпи.

Освен проводниците от електри-

ческата мрежа, в стената може да

има и проводници от други инстала-

ции – телефонна, домофонна, ком-

пютърна мрежа, за кабелна телеви-

зия, за озвучителни тела и т.н. Те са

познати под общото наименование

слаботокови инсталации, тъй като

обикновено по тях протичат твърде

малки токове. В резултат на това

проводниците се локализират много

по-трудно от тези на електрическа-

та мрежа. За откриването им обик-

новено се препоръчва превключване

на скенера в режим за търсене на

обекти без напрежение.

Какво могат скенерите
и какво - не?
Електромагнитното поле не пре-

минава през метални листа, мрежи и

предмети. Поради това не могат да

бъдат откривани метални обекти в

стени от тухли с високо съдържание

на метални окиси, както и през раби-

ца. В тези случаи скенерът показва,

че цялата стена е едно метално тяло.

Има бои, съдържащи метални окиси,

които също пречат на локализиране-

то. Търсенето през огледало практи-

чески е невъзможно заради тънкия

метален слой от задната страна на

стъклото.

Влияние на работата на скенери-

те оказва и водата, или по-точно

нейното количество в стената. Тъй

като е проводник на електрически

ток (макар и не както металите), тя

силно затруднява работата на ске-

нерите. Затова всички производите-

ли препоръчват използването им

върху сухи стени. Например разполо-

жението на арматурата в изсъхнал

бетон може да бъде установено, но

в току-що излят това е неточно, а

може и да е невъзможно. Освен това

когато в суха стена има мокро мяс-

то, възможно е скенерът погрешно

да го отчете като предмет. Подоб-

но е положението и с локализиране

на неметални предмети – наличието

на вода в стената рязко променя па-

раметрите на капацитета между

търсения предмет и скенера и също

затруднява откриването му.

Дълбочината и точността на ло-

кализиране зависят от структурата

на стената и използваните матери-
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али. При леко влажна стена, когато

все още могат да се правят измер-

вания, точността намалява заради

съдържанието на вода. Дълбочината

и точността не са еднакви в различ-

ните режими на работа на скенери-

те. Точността намалява с увеличава-

не на дълбочината, на която се нами-

ра обектът в стената.

Особености на работа
със скенерите
Сканирането е последователно

обхождане на определена повърхност

с цел установяване на някакви каче-

ства или особености. При скенери-

те за стени това обхождане задъл-

жително се прави в две взаимно пер-

пендикулярни посоки. Например за-

почва се от горния ляв ъгъл и ске-

нерът бавно се движи в хоризонтал-

на посока до достигане на горния

десен ъгъл, сваля се надолу на раз-

стояние, приблизително половината

от размера на сензора му и същото

движение се повтаря отдясно наля-

во. След обхождане на цялата

повърхност, все едно че се чертаят

линии по нея, същото се повтаря и

във вертикална посока.

Причината за това са особености-

те на взаимодействието на елект-

ромагнитното поле на скенера с

продълговати метални предмети

(електрически проводници, тръби,

винкели, арматурно желязо). Когато

скенерът се движи по дължината им,

взаимодействие почти няма, т.е.

тяхното наличие вероятно няма да

бъде регистрирано. При перпендику-

лярно движение има взаимодействие

и съответно те се локализират. При

това най-точното установяване на

положението на даден предмет ста-

ва, като след откриването му, чрез

сканиране с няколко взаимно перпен-

дикулярни движения около него се

намира мястото, където се получа-

ва най-голямо показание на индикато-

ра му.

В най-простите модели индика-

торът се състои от няколко свето-

диода. Те светват последователно

един след друг при приближаване до

предмета, а единият от тях показва,

когато е намерено точното му мяс-

то. В други модели индикаторът е

светеща стълбица, която става най-

дълга при достигане на точното

място. Моделите от най-висок клас

са с течнокристален индикатор, на

който се отбелязва и дълбочината на

предмета (разстоянието му от

повърхността), а в най-добрите мо-

дели – и максималната дълбочина на

отвора, който може да се пробие над

него, без да го засегне.

За максимално точно измерване

трябва при движението на скенера
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той да се плъзга по стената с рав-

номерен неголям натиск и без да се

отделя от нея. За целта някои моде-

ли имат подложки от кече или подоб-

на материя на задния си капак, а дру-

ги – колелца.

Преди започване на търсене, ске-

нерът трябва да се калибрира което

той обикновено прави сам при натис-

кане на съответния бутон или авто-

матично след включването му. При

това трябва точно да се спазват

инструкциите от упътването за

експлоатация, тъй като някои моде-

ли изискват да са отдалечени от

стената и метални предмети, а дру-

ги – да се прилепят неподвижно към

нея.

Най-лесна е работата със скене-

ри с един-единствен режим на рабо-

та. При тези с повече режими подхо-

дящият се избира в съответствие с

упътването, като може да се нало-

жи в процеса на работа режимът да

се смени. Например, един от режими-

те може да е за стени от тухли с

отвори, друг за бетон и стени от

плътни тухли, и трети – за дървени

подове и тавани, както и за леки

преградни стени. Когато се открие

предмет на индикатора, се появява

съобщение за типа му (метал, дърво,

ел. инсталация). При търсене на пла-

стмасови тръби може да възникне

проблем, когато стената е от тух-

ли с отвори. На последните скенерът

реагира по подобен начин, както на

тръбите.

При избор на скенер
трябва да се има предвид, че за

точното установяване на мястото

на вече намерен предмет някои мо-

дели изискват допълнително да се

премине 2 или 3 пъти над него, а при

други е достатъчно еднократно пре-

минаване. Освен това едни модели

определят средата на предмета, а

други – двата му края. Все повече

стават скенерите, които запомнят

данни за последните няколко откри-

ти обекта.

Естествено, че след определяне

на мястото на обекта, то трябва да

бъде отбелязано върху стената. За

целта в някои скенери има отвор,

през който със специален маркер се

отбелязва мястото. При други е до-

статъчно да се натисне бутон и

вградено в скенера приспособление

го отбелязва. Съществуват и скене-

ри, които с тънък светлинен лъч в

горния си край показват мястото, а

отбелязването му е грижа на рабо-

тещия.

Характерни
приложения
Преди всичко това е намирането

на безопасно място за поставяне на

дюбели за закрепване на мебели, ог-

ледала, осветителни тела, ламперии

и др.

При ремонт и подобрения на съще-

ствуващите водопроводни и елект-

рически инсталации е необходимо да

се знае точното им местоположение

в стените. Твърде рядко собствени-

ците на жилището разполагат с ин-

сталационен план, а и да имат такъв,

винаги е под въпрос доколко точно е

бил изпълнен той. В такива случаи

ползата от скенера може да се ока-

же неоценима. Същото се отнася и

за подобрения в нови жилища със сте-

ни от гипсокартон, тъй като зад него

инсталациите често се прекарват

твърде хаотично, например без спаз-

ване на правилата това да се прави

под прав ъгъл.

Най-добрите скенери показват

дълбочината, на която се намира от-

критият предмет, което позволява

внимателно да се пробиват отвори

над него.

При ремонт на стари сгради

твърде често се зазидват отворите

на комините в помещенията. Със

скенер може да се открие мястото

на преминаване на комина в стената.

Същото се отнася и за въздуховоди-

те на вентилационните системи.

Подобен е случаят с намиране на

мястото на греди в стените, напри-

мер стари сгради с гредоред. Това е

особено съществено за гредите, пре-

минаващи напряко през стените, тъй

като трудно може да се предположи

мястото им.

При поставяне на ламперия или об-

шивка на стените често се скриват

разпределителните кутии на елект-

рическата инсталация. Те могат да

бъдат локализирани със скенер. Това

е по-трудно, когато стената е от пе-

нобетон.
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