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Технически семинар на АББ България

от 16 до 18 октомври

За първи път екипът

на АББ България ще обеди-

ни усилията си в органи-

зацията на общ, за пред-

ставените в страната

направления от дейност-

та на концерна, семинар.

Мащабната маркетинго-

ва инициатива ще се про-

веде от 16 до 18 октом-

ври т.г. в Новотел Плов-

див в едноименния град.

Поканени на събитие-

то са клиенти на компа-

нията от всички индуст-

риални браншове, уверя-

ват мениджърите на основните продуктови направления на АВВ в стра-

ната. Целта на предстоящия семинар е да представи най-новите про-

дукти и комплексни решения на ABB  в областта на електроапарату-

рата ниско, средно и високо напрежение, както и контролно-измерва-

телните прибори и системите за автоматизация.

Лектори на организираната проява ще бъдат специалисти от за-

водите на ABB в Германия, Великобритания, Франция, Швеция, както

и технически специалисти от АББ България. „Имаме амбицията семи-

нарът да се утвърди сред най-авторитетните и мащабни техничес-

ки форуми в страната“, споделят организаторите във връзка с пред-

стоящото събитие.

Beghelli разшири продуктовата си гама

От началото на месец октомври на паза-

ра в страната ще се предлага нова енерго-

спестяваща лампа, производство на Beghelli,

съобщи за списание Технологичен дом инж.

Иван Димов, ръководител на представител-

ството на Beghelli в България. „Лампата е

патентована от Beghelli. За разлика от стан-

дартните енергоспестяващи лампи, които се

нуждаят от известен период от време, за да

достигне светлинният им поток пълната си

мощност, енергоспестяващата лампа на

Beghelli светва мигновено на пълна мощност.

Това се дължи на вградената малка халогенна

лампа, която се включва само в първите се-

кунди от работата, докато луминесцентна-

та лампа достигне пълната си мощност“, ко-

И т а л и а н с к и я т

производител на пред-

варително изолирани

въздуховоди АLP избра

Комфорт СЛ за лицен-

зиран дистрибутор в

България, съобщи за

сп. Технологичен дом

инж. Георги Велинов,

управител на Ком-

форт СЛ. Въздухово-

дите, предлагани от

италианската компа-

ния, са изработени от

алуминиеви/полиуретанови сандвич панели. Панелите са от поли-

уретанова пяна и алуминиево фолио с дебелини съответно 21/30

мм.

„Използваното алуминиево фолио е много лесно за хващане и пред-

лага голяма свобода в изработваните пространствени форми. Възду-

ховодите се отличават с висока устойчивост на ултравиолетови

лъчи и климатични промени, което ги прави подходящи за вътрешен

и външен монтаж“, уверяват от Комфорт СЛ.

„При производството им се използват най-новите технологии в

областта и висококачествени устойчиви на влияния материали. Ин-

сталирането им изисква малко време, свързано е с по-малко замър-

сяване от обичайното и е икономически изгодно“, допълват предста-

вители на компанията.

Комфорт СЛ вече е дистрибутор

на АLP
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ментира инж. Иван Димов. „Благодарение на

новаторската си конструкция, новата енер-

госпестяваща лампа на Beghelli съчетава пре-

димствата на лампите с нажежаема жичка

(мигновено включване на пълна мощност) и

предимствата на стандартната енергоспе-

стяваща лампа (ниска консумация на енергия)“,

допълва инж. Димов.
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IGE+XAO и Moeller Electric предлагат

М@x

Френският филиал

на Moeller Electric и ком-

панията IGE+XAO са

партньори в проект,

насочен към разработ-

ване на иновативен CAD

софтуер за проектира-

не на електрически ин-

сталации и табла от ново поколение, се твърди в официално прессъоб-

щение на двете компании. Целта на съвместния проект е да се предло-

жи на производителите на табла софтуер, който да оптимизира про-

цеса на проектиране и конфигуриране на електрически табла. „Все по-

кратките срокове, с които производителите са длъжни да се съобразя-

ват, налагат свеждане до минимум на критичните точки в производ-

ствения цикъл, без това да се отрази на качеството на крайния про-

дукт“, споделят от компаниите. Продуктът М@x е разработен в съот-

ветствие с последните технологични новости и предлага опция за об-

новяване на данни в реално време през Интернет, се казва в прессъоб-

щението. „По този начин проектантът има възможност да използва

винаги най-новия продуктов каталог и да изготвя оферти с информация

за продуктите на актуални цени. Освен това програмата притежава

полезни опции за бързо изчертаване на електрически инсталации, авто-

матично изготвяне на спецификации с използваните материали, създа-

ване на монтажна схема на шкафа с прилежащ продуктов списък от всич-

ки инсталации и други“, допълват от IGE+XAO и Moeller Electric.

Интер Експо Център домакин на СИХРЕ и Светът на мебелите

От 17 до 20 октомври т.г. Интер Експо и

Конгресен Център – София ще бъде домакин

на международната специализирана изложба

СИХРЕ за хотелско, ресторантско, СПА обо-

рудване и обзавеждане. Паралелно с нея ще се

проведе и международната специализирана

изложба Светът на мебелите, съобщават от

агенция Булгарреклама, организатор на фору-

мите. Изложенията са насочени към предста-

вители на бизнес средите, включително ин-

веститори, архитекти, дизайнери, собстве-

ници на хотели, вили, ресторанти, СПА и уел-

нес центрове, кафенета и други заведения,

кетъринг компании и др. Броят на изложите-

лите се очаква да надхвърли 180 от близо

двадесет държави, сред които и участващи-

те за първи път компании от Великобрита-

ния, Гърция, Полша, Турция, Италия. Посети-

телите ще имат възможност да се запозна-

ят с най-новите технологии в професионал-

ното кухненско, барово, перално и гладачно

оборудване, както и с последни модели фит-

нес уреди, солариуми и СПА оборудване, сис-

теми за охрана и контрол на достъпа. Орга-

низаторите са предвидили и разнообразна

съпътстваща програма - барманско шоу,

демонстрации по синхронно сервиране и ети-

кет при хранене, представяне на фън шуй,

демонстрационно готвене „Кулинарна разход-

ка из Европа„ и други. Специален гост на изло-

женията е известният холандски дизайнер Ян

Мелис, който ще представи съвременните

тенденции и свои проекти в интериорния

дизайн. В рамките на изложението ще бъдат

връчени наградите на победителите в конкур-

са Furniture Design Award 2007, който по тра-

диция се организира от Браншовата камара

на дървообработващата и мебелна промиш-

леност в страната.

Отскоро фирма Ковас имат статут на официален търговски парт-

ньор за страната на италианската компания Velamp, информира за

списание Технологичен дом Васил Йотов, управител на Ковас. „С ново-

то представителство ще разширим продуктовата си гама с елект-

рически фенери за офиса, дома и туризма, както и с батерии и USB.

Формулата, на която ще заложим за успешна търговска реализация

на изделията, произвеждани от Velamp, включва консултации от ви-

сококвалифицираните ни търговски представители, доставка на

място и промоционални цени на продуктите“, коментират от Ковас.

Фирмата е позната като вносител и инсталатор на осветителни

системи за търговски и административни сгради, спортни зали, из-

ложбени площи и хотели, както и индустриални помещения.

Ковас партньор на Velamp
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Philips придоби компанията Color Kinetics
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През м. юни Royal Philips Electronics подпи-

са договор за придобиване на специализирана-

та в областта на производството на свето-

диодни осветителни системи, управление и

осветителни тела компания Color Kinetics,

съобщават от Филипс България. „Американс-

ката компания е една от водещите в облас-

тта на проектирането, производството и

маркетирането на иновативни осветителни

системи, базирани на светодиодни техноло-

гии. Color Kinetics е собственик на патенти за

автоматизиране и управление на светодиод-

ни осветителни системи. Компанията има се-

риозни пазарни позиции, особено в областите

на архитектурно-художествено осветление,

хотелиерския и увеселителния бранш“, комен-

тират от Филипс България.

„С придобиването на Color Kinetics като

подразделение на Бизнес група Осветителни

тела Philips има амбицията да увеличи и обо-

гати продуктовата гама от светодиодни

решения, които предлага, и да затвърди во-

дещата си позиция в областта на енергийно

ефективните осветителни решения и свето-

диодните технологии. Сделката е от страте-

гическо значение за бъдещото развитие на

компанията и крачка към лидерската позиция

на Philips в светодиодните технологии“, се

твърди в официално прессъобщение на Philips

по повод придобиването на Color Kinetics.

Интелигентна фурна за вграждане НА 890 от Тека

Мултифункционална фурна за вграждане на испанския производи-

тел на кухненско оборудване Тека е сред новите предложения на Тека

България. Съвременните функционални характеристики на модела НА

890 улесняват максимално процеса на готвене.

Освен всички стандартни функции, фурната предлага възможност

за задаване и контрол на температурата във вътрешността на при-

готвяното месо чрез специална термосонда. След достигане на

желаната температурна стойност, готварският уред се изключва

сам. Така се избягва нежеланото отваряне на вратата по време на

готвенето, което би нарушило равномерното разпределение на

горещия въздух във вътрешността на фурната. Сред другите важ-

ни характеристики на модела са енергоспестяващият макси грил,

осигуряващ отлични резултати при приготвяне на големи парчета

месо и специалната функция за пици.

„Фурните НА 890 разполагат с телескопични водачи, поддържат

функции бързо нагряване и размразяване, възможности за програми-

ране на края и продължителността на готвенето, както и различни

комбинации на нагревателите със или без вентилатор. Функцията

за блокиране на управлението предпазва от нежелан контакт с фур-

ната и улеснява почистването на уреда. Процесът на почистване

на фурната се подпомага и от вътрешните повърхности, тип Crystal

Clean“, коментират от Тека България.

„Моделът НА 890 е снабден и със специалната система на Тека за

охлаждане на уреда, която предпазва модела от прегряване и мебе-

лите от вредно влияние. 56-литровата фурна за вграждане се отли-

чава и с елегантен дизайн. Специално лаково покритие върху иноксо-

вата или алуминиева повърхност на уреда го предпазва от оставя-

нето на отпечатъци и гарантира дълъг живот на фурната“, допъл-

ват от Тека България.
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Пледираме за различни
договори по части
архитектурна и техническа
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Г-н Ташков, в правомощията на Кама-

рата е да издава удостоверенията за
проектантска правоспособност. Сигур-

но адмирирате делегирането на власт-
та в съсловната организация?

С приемането на Закона за камари-

те на архитектите и инженерите в

инвестиционно проектиране бран-

шът наистина адмирира функциите

за самоконтрол, които бяха възложе-

ни на гилдията. Бих искал да изясня,

че КИИП е независим партньор на

законодателната и изпълнителната

власт, чиято цел е да защитава про-

фесионалните интереси на своите

членове и да съдейства за развити-

ето на проектантското дело в Бълга-

рия. В тази връзка една от основни-

те ни задачи е изготвянето и пред-

ставянето на становища по норма-

тивни актове, свързани с устрой-

ственото планиране, инвестиционно-

то проектиране и строителството.

Сред приоритетите ни е и създава-

нето на условия за свободен избор на

инженери и архитекти от страна на

инвеститора и поддържането на кон-

курсното начало в проектирането.

Много скоро след приемането на Закон

за камарите на архитектите и инжене-
рите в инвестиционното проектиране

в него бяха направени значителни про-

мени.
В днешния си вид Законът не удовлет-

ворява инженерната колегия, занима-

ваща се с проектиране. И причината

е, че не успява да отчете важност-

та и отговорността на инженера-

проектант в едно важно и рисково

бизнес направление, каквото е стро-

ителството. Например, считаме, че

е добре да се промени чл. 6, като

Методиките за определяне размера

на възнагражденията за предоставя-

не на проектантските услуги да са

различни за КИИП и КАБ. Промяната

в чл. 7, ал. 2, даваща право на бака-

Пледираме за различни
договори по части
архитектурна и техническа

инж. Любомир Ташков,
председател
на управителния съвет
на Камарата на инженерите
по инвестиционно
проектиране,
пред списание
Технологичен дом
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лаврите да проектират самостоя-

телно, е неправомерно, с оглед каче-

ството на проектите. Промяната на

чл. 7, ал. 3, даваща право на инжене-

рите с ограничена проектантска

правоспособност, (с изключение на

конструкторите) да проектират

строежи от 3-та  и 4-та  категория,

е също неприемлива. Също така, не е

приемлива промяната на чл. 9, ал. 2,

даваща право на инженери с ограни-

чена проектантска правоспособност

да проектират, без да членуват в

Камарата, тъй като де факто те не

могат да бъдат обект на контрол за

качеството на проектите им. Промя-

ната на чл. 12, ал. 3, т. 3 и 4, даваща

право на лица, работещи на трудов

договор в държавната и общинска

администрации, а също и на лица,

собственици или служители във фир-

ми с предмет на дейност строител-

ство, предприемачество и търговия

с недвижими имоти, също е неприем-

ливо от гледна точка на възможнос-

тта за създаване на предпоставки за

конфликт на интереси.

При отсъствието на приемственост в

професията, откъде младите специали-

сти биха могли да се научат?
Истина е, че след закриването на

държавните проектантски институ-

ти вече не съществуват толкова

мащабни организации, където млади-

те биха могли да почерпят опит от

по-възрастните си колеги, да бъдат

проверявани и напътствани от тях.

По всичко обаче личи, че развиваща-

та се конкурентна среда ще наложи

гилдията да се развива в посока

създаване на проектантски бюра,

обхващащи специалисти с различна

професионална насоченост. Наскоро,

например, една австрийска компания

се обърна към Камарата с молба да

съдействаме за осъществяването на

контакт с регистрирани големи про-

ектантски бюра с повече от 30 спе-

циалисти, които да участват в меж-

дународен проект. Оказа се, че в

Камарата до момента няма регист-

рирани бюра с такъв състав.

Говорейки за квалификация, проблем ли

е за гилдията фактът, че инженерна
диплома вече би могла да се получи и

извън утвърдените институти?

Да, защото зад всяка инженерна дип-

лома би следвало да стои определен

обем от знания. Още повече, при

многообразието от инженерни специ-

алности. Затова, веднага след учере-

дяването на Камарата въведохме

система за класификация на инженер-

ните специалност в секции. Направих-

ме го, за да оптимизираме издаване-

то на удостоверения за проектант-

ска правоспособност и контрола

върху процеса. В крайна сметка успях-

ме да създадем осем професионални

секции – Конструкции на сгради и

съоръжения, Транспортно строител-

ство и транспортни съоръжения,

Водно строителство, Геодезия, при-

ложна геодезия и ландшафт, Минно

дело и геология, Електротехника,

автоматика, съобщителна техника,

ОВК и хладилна техника, топло и

газоснабдяване и Технологии. Члено-

вете на КИИП сами избират в коя

секция да участват съобразно квали-

фикацията си и областта, в която

работят.

Казвате, че гилдията пледира за изме-
нения в Закона. Какви са предложения-

та ви?
Бихме искали по-точно дефиниране на

отношенията между инженерите-

проектанти и архитектите като

част от инвестиционния процес. За

съжаление, някои архитекти неправо-

мерно проектират и технологична

част, която наричат архитектурно-

технологична. Не са малко и приме-

рите архитекти да подписват дого-

вори и проектират паркоустройстве-

ни системи, което по принцип би

следвало да се прави от квалифици-

рани по тази част инженери. Това

създава напрежение в гилдията и

застрашава и качеството на изгот-

вения проект. Оптималният вариант,

разбира се, е съвместна и паралелна

работа по даден проект на архитек-

тите и инженерите-конструктори,

геодезисти и проектантите на раз-

личните сградни инсталации. Счита-

ме, че практиката инвеститорът да

сключва договор само с архитекта и

той да определя условията на рабо-

та на инженера-проектант, не е ра-

ционална. КИИП се бори за сключва-

не на отделен договор за проектира-

не на инженерната част за всеки

проект с инвеститора.

Евентуалното разделяне на проектите
на част архитектурна и инженерна оз-
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начава ли, че ще настоявате и за про-
мени в общинските органи за контрол?

Според сега действащата норматив-

на база, в общините се назначава

само главен архитект, който опреде-

ля качествата и на архитектурните,

и на инженерните проекти. Напълно

логично и необходимо е всяка община

да има и главен инженер, който би

могъл да даде компетентно станови-

ще по инженерната част от всеки

проект.

Също така, за да повишим контрола

и качеството на работа на инжене-

рите-проектанти, КИИП увеличи

изискванията към членовете си, кои-

то упражняват технически контрол

по част „Конструктивна“ на проек-

тите. Настояваме за създаване на

технически контрол и по останали-

те части на инвестиционните про-

екти.

Колко години е необходимият стаж за

специалист с пълна проектантска пра-

воспособност, упражняващ технически
контрол?

Най-малко 12 години стаж като про-

ектант с допълнително изискване,

като най-малко три от тях да са през

последните пет години. Досега изис-

кването беше за 9 години стаж. Ново

изискване е и инженерите, упражня-

ващи технически контрол върху

обектите, да не са собственици или

служители в строителни фирми,

агенции за недвижими имоти или в

административни органи със съгла-

сувателни, одобрителни, разреши-

телни, контролни и други правомо-

щия. Това ново изискване се въведе

с цел да се предотвратят конфлик-

тите на интереси, както и корупци-

ята.

Сред задачите на КИИП е и приемането
на методика за определяне размера на

възнагражденията за предоставяне на

проектантски услуги. Регулирани или
свободни трябва да бъдат цените на

проектантските услуги?
Методиката, която би следвало да

замени действащите в момента

минимални цени за проектантските

услуги, все още е в процес на разра-

ботка. Ако направим сравнение с

други държави от Европейския съюз,

в някои все още съществуват мини-

мални цени на проектирането. При

всички положения цената на проек-

тантския труд не бива да се опре-

деля само по икономически показате-

ли като себестойност и печалба, а

трябва да се отчита и творческа-

та специфика на проектантската

професия.
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Предлагаме
цялостни
решения за баня,
а не отделни
изделия
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Господин Симов, наскоро открихте голям
изложбен център в столицата, който
противно на твърдо следваната в стра-
ната бизнес логика, няма да изпълнява
търговски функции. Защо Рока България
инвестира милиони в центъра?

ROCA инвестира в развитието на кул-
турата на банята, изграждайки излож-
бения център ЕКСПО БАНЯ СОФИЯ в
бившия магазин София. Инвестицията
е около 4 млн. евро. В центъра всеки
би могъл да се запознае с богатство-
то от решения за обзавеждане на баня,
които бихме могли да предложим, раз-
работени в съответствие с най-
съвременните тенденции в интерио-
ра на банята. Представени са марки-
те Fayans, Roca и Laufen. В изложбе-
ния център не се продава, защото
всеки клиент, запознавайки се с раз-
лични стилове и дизайни, адаптирани
към оптимални бюджети, с помощта
на експертите ни би могъл да избис-
три идеята за собствената си баня.
Тук хората ще усетят своята баня в
нейната единна цялост, а не ще видят
само отделните продукти, които я
съставляват. Ние показваме каква
трябва да бъде банята, за да служи не
само като място за къпане, но и за
отдих и удоволствие, за позитивна
нагласа и зареждане, като много важ-
на част от цялостния интериор на
дома. Разбира се, това е възможно чрез
използването на нововъведения, модер-
ни технологии и дизайн.

Как силно ценови пазар като българския
приема философия за банята като мно-
го повече от тоалетно помещение?

Всеки плаща определена цена за избо-
ра си. Така е и при избора на баня. В
ЕКСПО БАНЯ СОФИЯ не акцентираме
върху цената като определяща при ре-
шението за покупка, а върху други
фактори, които са по-важни от цена-
та. Защото този подход води до реа-
лизацията на икономии. Например, ма-
териалите, от които е направен завъ-

ршеният тоалетен блок и умивал-
никът, смесителните батерии, вана-
та и кабината, са с високо качество
и гаранция, и е избрано технологично
решение, което понижава разходите за
вода и енергия с 50% годишно и т.н.
Рока България предлага изделия на
всякакви цени - ниски, средни и висо-
ки. Но това са относителни катего-
рии. Отношението към банята, обще-
ствената и личната култура е крите-
рият, който определя правилната цена
на банята. Обществото ни все пове-
че осъзнава банята като важна част
от интериора на дома.

С университетските знания отпреди 10
или 20 години един специалист трудно би
могъл да познава и изповядва виждания-
та на Roca за обзавеждането на съвре-
менната баня?

Промените в икономическия живот в
България след 1989 г. са фундаментал-
ни, което засяга всички сфери на жи-
вота ни. Пред предизвикателства са
изпратени и специалистите от бран-
ша. Затова в структурата на Рока
България са изградени и функционират
Отдел за техническо обслужване и
Център за техническа подготовка.
Поддържаме партньорски отношения
и с Университета по архитектура,
строителство и геодезия в столица-
та и Университета „Черноризец
Храбър“ във Варна. В Центъра ни за
техническа подготовка провеждаме
курсове през цялата година, част от
които не са пряко свързани с издели-
ята, които предлагаме, а са насочени
към изграждането и поддържането на
сградните водоснабдителни инстала-
ции. Работим активно и с около 20
учебни центъра по ВиК в отделни гра-
дове на страната.

Търговските марки в портфолиото ви -
Fayans, Roca и Laufen, са насочени към
различни клиентски групи. Доколко наши-
ят вкус и портфейл се припокрива с гру-
пите клиенти от Западна Европа?

Всички изделия на Рока България от
марките Fayans, Roca и Laufen прите-
жават високо качество и всички мар-
ки покриват най-високите европейски
изисквания. Изделията за баня с мар-
ка Fayans, които се произвеждат във
фабриката ни в град Каспичан, и реше-
нията, които предлагаме на пазара с
Fayans, са в икономичния ценови сег-
мент. Решенията на Roca са от висо-
кия и среден клас. Дори сега Roca се
възприема само като висок ценови клас
в страната. Формиралата се преди ня-
колко години средна класа, която не-
прекъснато и бързо нараства, също
може да си позволи Roca, например ре-
шенията за баня Джиралда, Дама Сен-
со, Сидней, Хол и др. Във високия цено-
ви клас са сериите Веранда, Елемент
с дизайн на Дейвид Чипърфилд, Фрон-
талис с дизайнери Белен и Рафаел
Монео. Тези изделия могат да се видят
и в изложбените зали на партньорите
ни в страната. Изделията с марка
Laufen са най-висок дизайнерски клас,
например от известните дизайнерски
студия Alessi или Palomba и др. Съвсем
разбираемо, пазарът им не е много го-
лям.

Какви са основните направления в разви-
тието на оборудването за баня?

Две са посоките, в които всички во-
дещи в света производители на обо-
рудване за баня, сред които е и Roca,
работят. Едното е свързано с всеоб-
щия стремеж към разработване на
нискоенергоемки технически решения,
а другото - с екологосъобразност на
продуктите. За пример бих посочил
новите WC механизми, икономисващи
вода, смесителните кранове на Roca
с ограничители или редуктори на де-
бит, електронните и термостатични
кранове и т.н. Всички изделия на Roca
се проектират в съответствие с кон-
цепцията ни за осигуряване на макси-
мум комфорт при минимум разход на
вода и енергия.

Предлагаме
цялостни
решения за баня,
а не отделни
изделия
Веселин Симов,
мениджър маркетинг и
продажби на Рока България,
пред сп. Технологичен дом
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Газкомфорт лансира Saunier Duval
на българския пазар
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„Сътрудничеството със Saunier

Duval е израз на политиката ни не-

прекъснато да разширяваме предла-

ганата гама от изделия, лансирайки

на българския пазар нови и нови про-

дукти и услуги. Затова днес имаме

удоволствието да представим на

вниманието на клиентите, инвести-

торите и партньорите си от цяла-

та страна една нова марка от семей-

ството на Vaillant – френската мар-

ка Saunier Duval“, допълва г-н Констан-

тинов.

С лансирането на марката Saunier

Duval у нас, Газкомфорт разширява

продуктовата си гама с газови уре-

ди от среден ценови клас, допълвай-

ки изделията с марка Vaillant, които

от гледна точка спецификите на

българския пазар принадлежат към

високия ценови клас, увериха колеги-

те от Газкомфорт. „Основната ни

цел е да предложим на инвестито-

рите надежден уред с високо каче-

ство на сравнително добра цена“, ко-

ментират спецификите на газовите

уреди на Saunier Duval от Газком-

форт.

Saunier Duval и Vaillant
Saunier Duval е европейски произ-

водител на отоплителни системи за

дома със значителен пазарен дял в

редица европейски страни, бе обяве-

но на презентацията. Фирмата пред-

Газкомфорт лансира Saunier Duval
на българския пазар
Фирмата разшири продуктовата си гама с газови котли от
среден ценови клас

На 18 септември т.г. в присъствието на партньори, клиенти и

представители на специализираната преса, от фирма Газком-

форт официално обявиха, че започват да предлагат изделията

на френския производител Saunier Duval на българския пазар.

„Saunier Duval е част от структурата на немската компания

Vaillant, на която Газкомфорт е официален представител“, съоб-

щи при откриването на събитието инж. Константин Констан-

тинов, изпълнителен директор на Газкомфорт.

лага широка гама уреди за отопление,

топла вода и климатична техника,

както и цялостни решения за отопле-

ние.

"Saunier Duval е фирма, стремяща

се към разработването и въвежда-

нето на технически иновации, воде-

щи до по-ефективно използване на

природния газ, по-висок комфорт, на-

деждност и екологичност", заяви г-

н Константинов. "Френският произ-

водител Saunier Duval се присъедини

към немската компания Vaillant през

2001 г., която е водещ европейски

производител на газови уреди за

битово приложение със сериозно

пазарно присъствие на европейския

пазар", коментират от Газкомфорт.

Компанията предлага уреди за ото-

пление на база природен газ, пропан-

бутан, течни горива, електрически

ток, както и модели, захранвани с

възобновяеми енергийни източници,

например слънчева енергия, както и

широка гама изделия за индивидуал-

но отопление.

В рамките на събитието г-н Кон-

стантинов представи най-новия га-

зов уред за отопление и топла вода

THEMA Classic
който Газкомфорт предлага в стра-

ната. THEMA Classic е двуконтурен

газов уред със затворена камера за

отопление и топла вода. Ефективно-

стта му е 91%, а номиналната му

мощност 23,6 kW. Уредът се отли-

чава с висока надеждност, съвремен-

но управление и лесна настройка. Ко-

телът е с висока степен на защита

- IP 44. Разполага и с допълнителни

защити - срещу замръзване, защита

при спиране на водата, антиблоки-

раща система на помпата и трипъ-

тния вентил, двойна защита при

проблем с изходящите газове, защи-

та от прегряване, защита при из-

празване на отоплителната инста-

лация.

„Моделът THEMA Classic, който

ще се предлага на българският па-

зар, е последно поколение стенен

газов уред, съчетаващ високи ком-

пактност, технологичност и надеж-

дност. Уредът е удобен за монтаж

и лесен за управление“, коментира г-

н Константинов, допълвайки: „Газ-

комфорт ще бъде не само вносител

на марката Saunier Duval за България.

Ние се ангажираме и с обучението

на специалисти от инсталационни-

те фирми за монтаж на газовите

уреди, с технически консултации и

разбира се, основният ангажимент,

който е неделим от нашата полити-

ка и дейност  - първоначално въвеж-

дане в експлоатация – пуск и на-

стройка, както и гаранционно и извън

гаранционно сервизно поддържане на

уредите Saunier Duval.“
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България Терм представи
съвременни решения за отопление
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 Лектори на семинара бяха Андреа

Дипиетромария от италианската ком-

пания за дизайнерски радиатори

Projectclima и господата Федерико Йоп

и Алфредо Кучинели от Watts Industries

Italia, водещ производител на компонен-

ти за отоплителни, климатични и во-

допроводни инсталации. В рамките на

специална презентация бе представе-

на производствената специализация,

историята, структурата и пазарните

позиции на италианския филиал на аме-

риканския холдинг Watts Water

Technology. „Компанията е с над 150-

годишна история и около 7000 продук-

та в портфолиото си, сред които ба-

ланс и смесителни вентили, предпаз-

ни клапани, сградни системи за отчи-

тане на енергията, апартаментни

абонатни станции, компоненти за со-

ларни, геотермални инсталации, водо-

мери и специализиран софтуер за про-

ектиране на ОВК системи“, подчерта

лекторът.

Дизайнерските радиатори
на Projectclima бяха тема на първата

презентация, включена в семинарна-

та програма. Представена бе серия-

та Adacto, която се отличава с подо-

брени технически характеристики,

осигуряващи лесен монтаж и уникален

дизайн на всеки отделен радиатор.

Отоплителните тела са съставени

от два нагревателни елемента, изра-

ботени от екологично чист алуминий

– излъчваща основа и лицеви пласти-

ни. „Изграждането на радиаторите

от отделни взаимозаменяеми модули

предоставя големи възможности на

клиента сам да моделира желаната

визия на отоплителното тяло в съот-

ветствие с интериора в дома си. С

помощта на специално създадения за

целта софтуер за проектиране, дос-

тъпен на сайта на компанията, все-

ки проектант или интериорен дизай-

нер би могъл предварително да създа-

де и види как изглеждат моделирани-

те от него отоплителни тела. Со-

фтуерът съчетава модулите в раз-

лични форми, размери и цветове до

намиране на индивидуалното дизай-

нерско решение, след което изчисля-

ва необходимата топлинна мощност

на отоплителното тяло“, подчерта

лекторът.

Семинарната програма продължи с

демонстрация на моделите от лини-

ята Domo Solution на компанията Watts

Industries Italia.

Гамата Domo Solution
включва три основни изделия -

DomoCompact, DomoCal и DomoRadiant,

специално разработени за приложение

в жилищния сектор. И трите систе-

ми са подходящи за използване в сгра-

ди, свързани към централна или локал-

на топлоснабдителни системи. Або-

натните станции DomoCompact зах-

ранват с топлинна енергия вътрешна-

та отоплителна инсталация. „Възмож-

ността за регулиране на постъпваща-

та топлинна енергия създава необхо-

димите предпоставки за реализиране

на икономии и постигане на високо ниво

на индивидуален комфорт“, заяви лек-

торът Алфредо Кучинело. „В Италия се

наблюдава изразена тенденция към из-

ползване на централни топлоснабди-

телни системи, което в определени

случаи е дори задължително условие

към инвеститора. Това обяснява и все

по-голямата популярност на индивиду-

алните абонатни станции, които пред-

лагат независимост при регулиране и

измерване на подаваната към всяко от

жилищата топлинна енергия“, допъл-

ва той.

За разлика от модела DomoCompact,

DomoCal отчита консумацията и на

топлинна енергия за отопление, и за

битово горещо водоснабдяване. „Това

е възможно, благодарение на двете

температурни сонди, монтирани съот-

ветно върху подаващата и връщаща-

та тръба за БГВ и разходомер. На ба-

зата на отчетените стойности на

температурите и дебита, абонатна-

та станция изчислява консумираната

енергия направо в kW или kCal. Абонат-

ните станции DomoCompact и DomoCal

предоставят възможност и за дистан-

ционно отчитане на данните.

DomoRadiant е предварително мон-

тирана колекторна група за захран-

ване на ниско- и високотемператур-

ни отоплителни инсталации в сгради.

Подходящ е както за управление на

подаваната топлинна енергия към

радиаторна инсталация, така и за

регулиране на подово отопление. Уп-

равлението се осъществява от мул-

тифункционален вентил, патентован

от Watts Industries.

Апартаментните абонатни стан-

ции Domo Solution се предлагат със

специален софтуер, улесняващ проек-

тирането на инсталации с абонатни-

те станции от серията. Софтуерът

е достъпен за всички потребители и

предлага около 1500 готови CAD чер-

тежа и подробни технически специ-

фикации на моделите, увериха дома-

кините на семинара.

На 11 септември тази година България Терм бе домакин на семи-

нар, тематично насочен към съвременни решения за битово

отопление от марките Projectclima и Watts Industries Italia. В съот-

ветствие с установените традиции, събитието се проведе в

хотел "Принцес" в столицата. На представянето бяха поканени

партньори и клиенти на компанията от инсталаторски, проек-

тантски и инженерингови фирми.

България Терм представи
съвременни решения за отопление
Семинар показа дизайнерски радиатори Projectclima и апартаментни абонатни
станции на Watts Industries Italia
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Центробежни помпи
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Достатъчно красноречив е

фактът, че официалните обеми на ре-

ализираната вносна продукция през

2004 г. са в размер на 642 439 лв.,

докато за следващата 2005 г. - са 1

339 583 лв. В същата възходяща по-

сока като мащаби е и

увеличението на реализирания
обем
едностъпални хидравлични машини,

внесени в страната. Макар че в срав-

нение с внушителното нарастване на

обема внесени многостъпални маши-

ни през 2003 и 2004 г., тенденцията

при едностъпалните помпи за същия

период не е толкова ярка. Според

официалните данни, предоставени на

редакцията от НСИ, през 2004 г. в

страната са внесени едностъпални

помпи, формиращи пазар с обем от 2

768 242 лв., докато през следващата

2005 г. пазарът на реализирани маши-

ни е в размер на 2 796 403 лв.

По отношение износа на много-

стъпални хидравлични помпи, отново

на база официалната информация от

НСИ, е трудно да се проследи тенден-

цията в развитието на пазара, тъй

като за някои от последните години

отсъства информация. Отказът на

НСИ да предостави информация за

обема на износа на многостъпални

помпи за определени години се бази-

ра на клауза в Закона за статисти-

ката, съгласно която статистичес-

ки данни, които обобщават данните

за по-малко от три лица или в които

Центробежни помпи
Тенденции в развитието на пазара на центробежни помпи у нас

относителният дял на едно лице е над

85 на сто от общия обем, не се пре-

доставят и огласяват. Тенденцията

в износа на едностъпални помпи, спо-

ред информацията на Националния

статистически институт, е в посо-

ка сериозно увеличаване на реализи-

рани обеми. През 2002 г. пазарът е бил

в размер на 324 862 лв., докато през

следващата 2003 г. ръстът се измер-

ва в пъти. Реализираните обеми за

същата година са в размер на 1 633

991 лв. Сериозно е нарастването на

пазарния обем едностъпални центро-

бежни помпи и през 2004 г. - 2 119 866

лв.

Отношението към данните
не е еднозначно
Направените изводи за възходяща

посока в развитието на пазара на

центробежни помпи се базират на

предоставената ни от НСИ инфор-

мация, която поради отсъствието на

други достатъчно задълбочени про-

учвания на пазара, редакцията при-

ема като официална. Не се ангажи-

раме с коректността и обхватнос-

тта на публикуваните данни. Отно-

шението на специалисти от бранша

на фирмите, предлагащи центробеж-

ни помпи в страната, към обема на

пазара на определени технически

изделия, базирани на информацията

от НСИ, не е еднозначно. Някои па-

зарни играчи считат, че реалните

обеми в по-голяма или по-малка сте-

пен се различават от официално

обявените, други се доверяват на

данните, предоставени от Национал-

ния статистически институт, бази-

рани на Митническата тарифа. За да

се направи достатъчно обективен

анализ на пазара на центробежни

помпи, обаче, е задължително да се

отчете съществува ли и какъв е

обемът на хидравличните машини,

произведени и реализирани в страна-

та. За съжаление, НСИ е в състоя-

ние да предостави данни единстве-

но за вноса и износа на определени

технически изделия и то според но-

мера от Митническата тарифа,

който в редица случаи обединява

няколко изделия. По тази причина

редакцията приема като официална

информацията от НСИ, но счита, че

данните би следвало да се допълнят

и развият и от други източници, за

да се изготви прецизен и достове-

рен анализ за обема на пазара на цен-

тробежни помпи в страната.

Пазарът се влияе и от
техническото развитие
Развитието на пазара на центро-

бежни помпи в страната като цяло и

особено разпределението на реализи-

раните обеми между участниците в

него се влияе и от техническото ниво

на предлаганите изделия, провежда-

ната търговска политика и марке-

тинговата активност. Интересен е

фактът, че сред най-важните крите-

рии за покупка на центробежна пом-

па специалистите поставят надеж-

дността й на работа, ниската енер-

гоемкост, дългият експлоатационен

живот, възможностите за регулира-

не и т.н. Оптимистичен е фактът, че

специалистите отдават приоритет

на техническите качества на маши-

ната пред цената, въпреки че според

мнението на търговци на помпи, тя

все още е решаващ фактор за покуп-

ка.

Редакцията очаква мненията и

коментарите ви за състоянието и

тенденциите в развитието на паза-

ра на центробежни помпи у нас.

Развитието на пазара на центробежни помпи в страната се оп-

ределя в голяма степен от комплексното макроикономическо

състояние на индустриалния и строителния сектори на национал-

ната икономика. Именно поради икономическото оживление в

сферата на промишлеността и бумът в строителството през

последните години, официалната информация за пазара на цент-

робежни помпи в България, получена от Националния статисти-

чески институт, показва устойчива тенденция към увеличаване

на вноса на многостъпални машини през последните години.
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Пазарът на печки за готвене

Графиките илюстрират развитие-

то на пазара на печки за готвене,

включително готварски печки и фур-

ни за вграждане, в България за перио-

да 2003 - 2007 г. на базата на предо-

ставена от Националния статисти-

чески институт (НСИ) информация. На

фигура 2 липсват данни за износа през

2003, 2004 и 2005 г. в съответствие

с чл. 26 (1), т.3 от Закона за стати-

стиката. Съгласно тази клауза, ста-

тистическа информация, която обоб-

щава данни за по-малко от три лица

или в които относителният дял на

едно лице е над 85% от общия обем,

Пазарът на печки за готвене
Откроява се тенденция към увеличаване на вноса на готварски
печки и фурни за вграждане през периода 2003 – 2007 г.

не се предоставя и огласява.

Поради отсъствието на достатъ-

чно задълбочени и всеобхватни про-

учвания за мащабите на този паза-

рен сегмент у нас, редакцията при-

ема като официална информацията,

базирана на Митническата тарифа на

Република България. Проучване на

редакцията показва, че достоверно-

стта на данните за мащабите на

пазара на печки за готвене, предос-

тавена от НСИ, не се възприема

еднозначно сред специалистите в

бранша. Застъпват се дори абсолют-

но противоположни становища. Някои

смятат, че реалният обем на вноса и

износа се различава съществено от

показания, докато други се доверяват

напълно на данните от НСИ.

В съответствие с горепосочена-

та клауза в Закона за статистика-

та конкретни данни за вноса и изно-

са от и за отделни държави през

определени периоди не са ни предос-

тавени. Това се отнася в различна

степен за всички посочени години, с

изключение на данните за 2007 г.,

които са предварителни.

От достъпната информация за

вносa през 2006 г., като най-големи

вносители на готварски печки се

открояват Турция (9 994 246 лв.) и

Полша (7 127 479 лв.). По отношение

износа на готварски печки значител-

на част от информацията за реали-

зираните в отделните държави обе-

ми е конфиденциална. Интересно е да

се отбележи, че износа в Гърция,

Турция и Германия е съответно 147

481, 30 528 и 27 635 лв.

За обема на вноса на фурни за вграж-

дане за 2006 г. са достъпни данни за

осем държави, сред които най-висок

дял имат Италия (6 381 863 лв.), Гер-

мания (3 047 011 лв.), следвани от Ис-

пания и Турция - съответно със 1 575

152 лв. и 1 344 058 лв. Данни за износа

на фурни за вграждане са достъпни

единствено за Гърция (108 784 лв.).

Предварителните данни за първите

шест месеца на 2007 г. определят с

най-висок дял във вноса на готварски

печки от Словения (4 798 233 лв.), Тур-

ция (3 226 749 лв.) и Полша (3 072 097

лв.). По отношение на износа им за

първите шест месеца на настоящата

година, на първо място се нарежда

Гърция (282 861 лв.), следвана от Чехия

(61 880 лв.). Най-голям дял във вноса на

фурни за вграждане имат Италия (2 808

604 лв.), Словения (1 746 314 лв.) и Гер-

мания (1 460 791 лв.). Предварителни-

те данни сочат Литва като държава-

та с най-висок дял в общия износ за

този период (324 904 лв.). Следват я

Гърция и Македония (съответно с 262

756 лв. и 113 357 лв.).

> áèçíåñ

Фиг. 1. Внос и износ на готварски печки за периода 2003 - 2007 г.

Фиг. 2. Внос и износ на фурни за вграждане за периода 2003 - 2007 г.
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Изисквания в Наредбата
Според клаузите на наредбата,

тръбните трасета в сградните га-

зови инсталации могат да бъдат

изградени от метални, стоманени

(безшевни или електрозаварени) или

полиетиленови тръби, както и от

медни тръби или тръби от пластифи-

циран поливинилхлорид. Допустимата

номинална дебелина на медните

тръби зависи от външния им диа-

метър. В зависимост от диаметъра,

дебелината расте пропорционално

със стъпка от 0,5 mm. Например,

медни тръби с диаметър до 22 mm

следва да имат дебелина 1 mm, дока-

то при тръбите с диаметър над 108

mm, дебелина трябва да е 3 mm.

Свързването на газовите уреди с

газопроводите в почти всички случаи

трябва да се осъществява посред-

ством твърди връзки. В случай че

работното налягане на газа е със

стойност под 0,01 MPa, се позволява

използване на гъвкави връзки. Изиск-

ва се гъвкавите газопроводи да са

възможно най-къси, да са стабилно

закрепени и свързани и да могат да

работят при най-ниската и най-висо-

ката работна температура, както и

при работно налягане 1,5 пъти по-

високо от максималното, но не по-

ниско от 0,015 MPa.

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-малко от 0,01 MPa, е възмож-

но газопроводът да се разположи

директно под мазилката, без да е

предвидена специална кухина. В таки-

ва приложения газопроводът не след-

ва да има разглобяеми съединения в

конструкцията.

Нормативно е дефинирана рамка-

та, указваща местоположението,

условия за монтаж и безопасна експ-

лоатация на котелните инсталации

и газовите уреди в помещения. По

принцип, от съображения за сигур-

ност, монтирането на газови уреди

не се допуска в стълбища. Това пра-

вило не е задължително за едно- и

двуетажни сгради с две жилища. Ло-

гично, други места, които са непод-

ходящи за монтаж и експлоатация на

уредите, са санитарни помещения без

добра вентилация, както и площи, в

които има леснозапалими или взриво-

опасни вещества. В наредбата се

съдържат подробни и конкретни ука-

зания за характеристиките на поме-

щенията, в които могат да се мон-

тират газовите уреди, според тех-

ния тип, мощността им и степен на

отделяне на газ във въздуха.

Коментар на специалисти:
Развитието на техниката
изпреварва нормите
С приемането на действащата в

момента Наредба за устройството

и безопасна експлоатация на пренос-

ните и разпределителните газопро-

води и на съоръженията, инсталаци-

ите и уредите за природен газ, бяха

премахнати голяма част от проти-

воречивите и несъответстващи на

европейските норми текстове. В

голяма степен получихме един съвре-

менен нормативен документ, съот-

ветстващ на сегашното ниво на

Сградни газови инсталации
Коментар за необходимостта от осъвременяване на
нормативната база в областта

Уважаеми колеги, във връзка с публикуваната в миналия брой на

списание Технологичен дом статия, посветена на изисквания към

монтажа и експлоатацията на сградни газови инсталации в

Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на

преносните и разпределителните газопроводи и на съоръжения-

та, инсталациите и уредите за природен газ, получихме комен-

тар от ст.н.с. д-р Иван Савов, ръководител на Учебен център за

Газови технологии в Газтек България и инж. Красимир Георгиев,

управител на Барос, който публикуваме в настоящия брой. Ре-

дакцията на списание Технологичен дом очаква и други комента-

ри относно клаузите на Наредбата в частта им Сградни инста-

лации и предложенията ви за промени в дефинираните изисква-

ния.
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технологиите в областта с някои

малки изключения. Все пак да не заб-

равяме, че развитието на технологи-

ите винаги е изпреварвало законо-

творците. Например, в сегашната

наредба не се разрешава изграждане-

то на газови инсталации със студе-

но запресовани фитинги и тръби от

полиетилен висока плътност ( PE-

HD), както и връзки на тръби от по-

лиетилен (PEX) със съответните

фитинги чрез експандиране. Тези

технологии съществуват от доста

време в Европа и успешно намират

приложение при изграждането на

преносните и разпределителните

газопроводи, без това да се отразя-

ва на сигурността и безопасната

експлоатация на инсталациите.

По отношение на безопасността

и сигурността, изискванията в на-

стоящата Наредба осигуряват висо-

ко ниво, дори бих казал в някои нейни

части се наблюдава неоправдано пре-

застраховане, което от своя стра-

на води до утежняване и оскъпяване

на монтажа.

Бихме си позволили да направим

някои препоръки, които биха осъвре-

менили настоящата Наредба. В голя-

ма степен изпълнението им би дове-

ло до улесняване на изграждането на

газовите инсталации, а следовател-

но и до тяхното поевтиняване, като

това в никакъв случай не би се отра-

зило на сигурността и безопасната

им експлоатация.

По отношение на медните тръби за

изграждане на сградни газови инста-

лации – за размери до диаметър 22 mm

включително, дебелината на стената

на тръбата да се намали от 1 mm на

0,8 mm; за размери от диаметър 22 mm

до диаметър 28 mm включително де-

белината на стената на тръбата да

се намали от 1,5 mm на 1 mm.

При използване на капилярни фи-

тинги за размери до ф54 mm да не се

ограничава видът на припоя (твърд,

мек). Сред препоръките ни е да се

разрешава използването на PEX

тръби с диаметър до ф35 mm за из-

граждане на сградни газови инстала-

ции, предлагани от водещи европей-

ски фирми, придружени със съответ-

ните технологии и сертификати.

Също така, считаме, че би било удач-

но в нормативния документ да наме-

ри място развитието на колекторния

тип захранване на отделните газови

уреди. Във връзка с повишаване на

безопасността би било добре да се

въведе използването на термопред-

пазител пред колекторите и стоп-

вентил за поток след колекторите.

При въвеждане за някои газови уреди

(печки, барбекюта и др.) в експлоата-

ция да се използват газови контак-

ти, позволяващи мобилност на съот-

ветните уреди при газови инстала-

ции до 100 mbar.
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Инверторната технология
в климатиците
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Същност на технологията
Предназначението на всеки клима-

тик е да поддържа зададена темпе-

Инверторната технология
в климатиците

ратура, независимо от условията в

помещението или промените на

външната температура. Принципът

на действие на инверторните кли-

матици наподобява поддържането на

равномерна скорост на движението

на автомобил чрез леко натискане

или отпускане на педала за газта. То

осигурява подходящи обороти на дви-

гателя, които пък зависят от усло-

вията на пътя, например трябва да

се увеличат при изкачване и намалят

при слизане. При равен път те се под-

държат неизменни. По същия начин

инверторният климатик увеличава

или намалява оборотите на своя ком-

пресор при промяна на температу-

рата, т.е. автоматично действа по

същия начин, както шофьорът с пе-

дала за газта. И тъй като никое по-

мещение не е херметически затво-

рено, компенсация на промените на

температурата се налагат непрекъ-

снато. Реално температурата в по-

мещението непрекъснато се проме-

ня около зададената (фиг. 1), като

тези промени при използване на ин-

верторните климатици са плавни и

обикновено не надхвърлят 0,5°С.

Аналогията с движещ се автомо-

бил може да бъде продължена и за

обикновените климатици, които

само включват и изключват своя

компресор, без да променят оборо-

тите му. Това означава да се опит-

ваме да поддържаме скоростта чрез

включване и изключване на двигате-

ля при непрекъснато натиснат „до

дупка“ педал за газта. Очевидно в

този случай ще има значителни

промени на скоростта около жела-

ната (автомобилът ту ускорява, ту

забавя движението си). Същото

става и с температурата в поме-

щението, поддържана от обикновен

климатик, чиито промени около за-

дадената са значително по-големи

(фиг. 2). Независимо от това тези

климатици продължават да се из-

ползват поради по-простото си

устройство и съответно по-ниска

цена.

Има шумно появяващи се нововъведения, на които се възлагат

големи надежди и които бързо биват забравени. Други остават

в началото незабележими за обикновения потребител, но с те-

чение на времето трайно навлизат в живота поради безспорни-

те си предимства. Точно такъв е случаят с инверторната тех-

нология в климатиците. Тя осигурява по-евтино и по-комфорт-

но поддържане на температурата в помещението, независимо

дали климатикът е в режим на охлаждане или затопляне. Първи-

ят инверторен климатик е пуснат на пазара през 1981 г. от

Toshiba и след четвърт век усъвършенствания от много произ-

водители, днес тази технология се използва в жилищни, админи-

стративни и производствени помещения. В статията се изяс-

нява принципът на технологията и действието на основните бло-

кове на използващите я климатици.

Фиг. 1

Фиг. 2

Същност на технологията, устройство на климатиците, предимства
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Устройство на инверторните
климатици
Те съдържат вътрешно тяло (1 на

фиг. 3) с вентилатор 5, който оси-

гурява движението на въздуха око-

ло спираловидно навита тръба и го

изтласква навън. По тръбата тече

охладителна течност, която по

свързващата тръба 2 преминава

през стената на

сградата и постъпва

във външното тяло 3.

Неговият компресор

увеличава налягането

й и според съответ-

ния закон от физика-

та – и нейната тем-

пература. Последна-

та се оказва по-висо-

ка от външната, кое-

то означава отделя-

не на топлина в окол-

ното пространство.

За по-ефективно от-

деляне във външното

тяло също има венти-

латор. Течността с

така намалената

температура по тръбата 4 се

връща във вътрешното тяло, къде-

то налягането на газа и съответ-

но температурата му намаляват.

Именно тази студена течност

обуславя охладения въздух от венти-

латора в помещението. Резул-

татът от това действие на клима-

тика е преместване на част от

топлината в помещението навън и

съответно охлаждането му. Колко-

то по-големи са оборотите на ком-

пресора, толкова по-бързо се движи

течността и охлажда по-добре, т.е.

поддържа по-голяма разлика между

температурата в помещението и

външната.

Аналогичен е другият режим на

работа – преместване на топлина

отвън към помещението, т.е. дей-

ствие на климатика като нагрева-

тел. Това е едно от големите пре-

димства на инверторните климати-

ци спрямо електрическите и всякак-

ви други нагреватели (печки, ради-

атори) – те не изразходват енергия

(електрическа, изгаряне на въглища,

дърва или нафта), за да я превръщат

в топлина, а само за осигуряване на

работата на компресора и венти-

латорите.

Най-важната разлика между обик-

новените и инверторните климати-

ци е сложният управляващ електро-

нен блок в последните. Той е разпо-

ложен във външното тяло и идея за

структурата му е дадена на фиг. 4.

Фиг. 3
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Мрежовото напрежение чрез блока

Т се преобразува в постоянно, тъй

като електродвигателят на комп-

ресора е постояннотоков. Негови-

те обороти се променят чрез инвер-

тора И, който заедно с вида на елек-

тродвигателя определя наименова-

нието DC инверторни климатици

или само DC инвертори. Самото уп-

равление се осъществява от блока

У1 по проводника б. За да се постиг-

не максимално ефективна работа на

климатика, т.е. той да има минимал-

на консумация на електроенергия,

електродвигателят М се управлява

по два различни начина. При значи-

телна разлика (обикновено над 3-

4°С) между съществуващата тем-

пература в помещението и зададе-

ната (която трябва да бъде достиг-

ната), блокът И подава на електрод-

вигателя правоъгълни импулси, чрез

чиято амплитуда се променят обо-

ротите му. Това е така наречена-

та амплитудноимпулсна модулация,

а този режим на работа е известен

като РАМ. Най-често той се изпол-

зва при първоначалното включване

на климатика и позволява бързо

изменение на температурата в

помещението. Когато тя приближи

до зададената (това блокът У1 "раз-

бира" от сигналите, идващи към

него по проводника в) климатикът,

за да запази ефективността си, ав-

томатично сменя  вида на импулси-

те – тяхната амплитуда вече е по-

стоянна, а регулирането на оборо-

тите се осъществява чрез промя-

на на продължителността им. Това

се нарича широчинноимпулсна моду-

лация, а режимът на работа е PWM.

Работата в него се характеризира

с малки обороти на компресора,

което има допълнителното предим-

ство на по-малък шум от външното

тяло на климатика.

На пръв поглед в това обяснение

има известна неяснота – електро-

двигателят е постояннотоков, а за

да работи, му се подава не посто-

янно напрежение, а правоъгълни им-

пулси. Обяснението е във факта, че

когато импулсите са еднополярни

(обуславят протичане на ток от

блока И към М само в една посока)

и с честота над няколко стотици

херца, електродвигателят работи,

все едно че се захранва с постоян-

но напрежение. Същевременно про-

мяната на амплитудата или

продължителността на импулсите

е еквивалентна на изменение на

напрежението, а оттам – и на обо-

ротите. Този начин на управление

(вместо промяна на постоянно на-

прежение) позволява значително по-

проста и надеждна реализация на

целия електронен блок.

За осигуряване на описаното дей-

ствие блокът И съдържа две части,

по една за всеки вид импулси. Оттук

е наименованието хибридни инвер-

торни климатици или хибридни инвер-

тори. В сравнение с обикновените DC

инвертори, които работят само с

един вид модулация на импулсите,

консумацията на електроенергия е

по-малка, а установяването на зада-

дената температура става по-

бързо.я

Прецизната работа на блока И се

гарантира от различни видове сен-

зори във външното тяло, означени на

фиг. 4 като блок С1. Техният вид

зависи от модела на климатика, но

най-често измерват външната тем-

пература и количеството топлина,

обменяна между двете тела. Тъй

като блокът И е електронен, за

работата му са необходими посто-

янни напрежения, които се осигуря-

ват от блок Т по проводници, озна-

чени с а на фиг. 4. Блокът У1 работи

с цифрови сигнали (подобно на ком-

пютрите), поради което се използ-

ва и наименованието дигитален ин-

вертор (вместо правилното цифров

инвертор).

Действието на климатика зависи

и от вътрешното му тяло и дистан-

ционното управление. Управляващи-

ят блок У2 на това тяло има двупо-

сочна връзка с У1 на външното тяло,

като същевременно получава сигна-

ли от сензорите С2, например за

температурата в помещението. Уп-

равлението на работата на клима-

тика, като задаване на режима на

работа (отопление или охлаждане),

желаната температура в помещени-

ето, скоростта на вентилатора В

във вътрешното тяло и други се

осъществява чрез дистанционното

управление. То получава необходими-

те данни от клавиатурата К, показ-

ва ги на дисплея Д и ги изпраща чрез

инфрачервен лъч ИЧ към блока У2 на

Фиг. 4
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вътрешното тяло. В крайна сметка

на основата на зададената, вътреш-

ната и външната температура,

блокът И непрекъснато изчислява и

съответно установява най-добрия

режим на работа на компресора.

Според някои фирми-производите-

ли хибридните инвертори консумират

с около 40% по-малко електроенергия

от обикновените, докато в част от

най-новите модели този процент

вече е 50 (два пъти по-малка консу-

мация).

Последната новост са супердиги-

талните инвертори, в които чрез ус-

ложняване на блока У1 е осигурена

възможност за още по-прецизно ре-

гулиране на оборотите на компресо-

ра. Това позволява поддържане на

температурата в помещението чрез още по-малки не-

гови обороти и съответно допълнително намален раз-

ход на електроенергия. Същевременно въртенето е рав-

номерно дори при най-малките обороти, което означава

и по-нататъшно намаляване на шума външното тяло на

климатика.

На пазара продължават да се предлагат АС инвертор-

ни климатици, които имат подобно действие. Основна-

та разлика е използването на променливотоков елект-

родвигател в компресора, което налага различно управ-

ление от блока И. Той обаче е по-

прост. При равни параметри с хибрид-

ните климатици те изменят темпе-

ратурата в помещението малко по-

бавно и консумират с 15-20% повече

електроенергия.

Компресорът
На специалистите е добре извес-

тно, че стабилната работа на все-

ки компресор се гарантира при обо-

роти на неговия двигател в опреде-

лени граници. Извън тях въртенето

става неравномерно и възникват

вибрации. В хибридните инверторни

климатици е особено важно получа-

ването на много ниски обороти, тъй

като именно те позволяват използ-

ването на възможностите, предла-

гани от управлението. Освен това е известно, че един

от начините за увеличаване на коефициента на полез-

но действие (получаване дадена механична мощност

чрез по-малка електрическа) на постояннотоковите

електродвигатели е чрез използването на по-силен

магнит. Тези два фактора са взети предвид при създа-

ването на електродвигател специално за хибридни ин-

верторни климатици. Компресор с такъв електродви-

гател има с около 10% по-голям коефициент на полезно

действие в сравнение с използването на променливо-

токов двигател.

Структурата на компресора на хибриден инверторен

климатик е дадена на фиг. 5, като електродвигателят е

разположен в горната му половина. В долната част се

виждат двата ексцентрика, които позволяват получава-

нето на стабилно въртене при много малки обороти. При

много малки обороти температурата в помещението се

поддържа чрез подаване или отнемане на малко топлина,

което е основният фактор за малка консумация на елек-

троенергия от климатика. Вдясно от противотежести-

те на фиг. 5 са тръбите за охладителната течност с

видоизменена конструкция за подобряване на компресия-

та.

Допълнителни подобрения
Ефективното отделяне на топлината от външното

тяло в околното пространство има важно значение за

намаляване на консумираната електроенергия. Затова

вентилаторът в тялото на най-новите модели е с висо-

коефективен постояннотоков електродвигател и перки

със специално разработена форма.

Обменът на топлина между двете тела става чрез

хладилен агент. От него зависи и обменът на топлина

на всяко от телата с обкръжаващата го среда. Поради

това видът на агента има значение за по-лесното и с

по-малки загуби пренасяне на топлината и за по-лесно-

то й отделяне. Същевременно агентът трябва да е

екологично чист, т.е. неизбежното изпаряване на част

от него не трябва да замърсява атмосферата и да

разрушава озоновия слой. Пример за такъв съвременен

охладителен агент е R410A, който пренася с около 50%

Фиг. 5
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повече топлина от масово използва-

ния досега в климатиците R22.

Насочването на въздушния поток

от вътрешното тяло към помещени-

ето също има значение за бързото до-

стигане на една и съща температу-

ра навсякъде и за поддържането й.

Например, при охлаждане въздушният

поток трябва да е насочен хоризон-

тално и да не среща по пътя си ни-

какви прегради, които да го отклоня-

ват надолу. При затопляне е по-доб-

ре въздушният поток да се насочи

надолу. В повечето инверторни кли-

матици насочването се прави авто-

матично в зависимост от избрания

режим на работа.

Движението на въздуха между лен-

тичките на жалузите пред вентила-

тора на вътрешното тяло, както и

на самите лентички, е източник на

шум. Затова в някои от новите мо-

дели се използват лентички със спе-

циална форма.

Оценка на енергийната ефективност
на климатиците

Тя се прави по два начина. Точната количествена оценка се извършва чрез коефи-

циентите EER и СОР. Според Директива 2002/31/ЕС на Европейския съюз, енергийна-

та ефективност на климатиците задължително трябва да бъде обозначена върху тях

с една от буквите между А и G, като най-ефективни са климатиците от енергиен

клас А, а най-малко – тези от енергиен клас G. Повече информация за класовете на

енергийна ефективност при климатиците можете да намерите в миналия брой (9/

2007) на списание Технологичен дом.
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Енергийно ефективни
вентилационни системи
Технически възможности за рекуперация и регенерация на отпадъчната топлина в сгради

Видове вентилационни инсталации
Известно е, че с помощта на вен-

тилационните системи се поддържат

предимно чистотата и подвижност-

та на въздуха. В зависимост от пред-

назначението на помещението и кон-

кретните изисквания към параметри-

те на средата се избира видът на

вентилационната инсталация. За раз-

лика от промишлените сгради, в кои-

то често в едно помещение се обосо-

бяват отделни зони с различни изис-

квания към средата и технологични-

те процеси обикновено протичат с

отделяне на вредни вещества, то при

голяма част от жилищните и офисни-

те сгради е възможно да се разчита

и на естествена вентилация или на

комбинация от естествена и принуди-

телна вентилация – смукателна или

нагнетателна. За постигане на ком-

фортни условия и осигуряването на

достатъчно пресен въздух като под-

ходящо решение все повече се приема

балансирана вентилационна инстала-

ция, при която едновременно работят

нагнетателна и смукателна системи.

Чрез смукателната инсталация замъ-

рсеният въздух се изтегля от помеще-

нията и се изхвърля в атмосферата, а

чрез нагнетателната инсталация в

помещенията се подава въздух, който

обикновено се подлага на предварител-

на обработка – загряване, филтрира-

не. С повишаването на изискванията

на енергийна ефективност на изграж-

даните вентилационни и климатични

системи все по-голяма актуалност

имат т.нар. инсталации с рекуперация

и регенерация на топлина. При тях

съдържащата се във въздуха в поме-

щенията топлинна енергия не се из-

хвърля навън, а се улавя и връща от-

ново в сградата, което допринася за

намаляване на енергийните загуби и

повишаване на енергийната ефектив-

ност. Тъй като балансираните венти-

лационни системи все повече се нала-

гат като съвременно ефективно ре-

шение за вентилиране, статията

представя такива инсталации, въпре-

ки че не всички системи с рекупера-

ция на топлина са балансирани.

Система с рекуперация на топлина
Освен поддържане на чистотата на

въздуха в помещенията и осигуряване-

то на непрекъснат приток на пресен

въздух, с изграждането на вентилаци-

онна система се ограничава и поява-

та на неприятни миризми и кондензи-

рани водни пари по ограждащите еле-

менти. Балансираните вентилацион-

ни инсталации с рекуперация на топ-

лина осигуряват едновременното рав-

номерно подаване на пресен въздух и

отвеждане на замърсения, което по-

зволява поддържането на оптимални

параметри на въздушната среда в по-

мещенията при по-малки енергийни

разходи. Изграждането на вентилаци-

онна инсталация позволява и предва-

рително контролиране на качеството

и количеството подаван въздух в по-

мещенията. Обикновено при този тип

системи за спалните помещения и по-

Несъмнено поддържането на оптимални параметри на

въздушната среда в помещенията трудно би могло да

се постигне единствено чрез използване на естестве-

на вентилация. Повишаването на енергийната ефек-

тивност на сградите с цел намаляване на разходите

за електроенергия, тяхното шумо- и топлоизолиране

значително ограничава достъпа на пресен въздух в

помещенията. За осигуряване на качествена въздуш-

на среда и поддържане на комфортни параметри на

микроклимата се налага изграждане на вентилацион-

ни системи с принудителна циркулация на въздуха. В

жилищните и офисните сгради, в които са монтира-

ни климатични системи, се изграждат предимно сму-

кателни вентилационни инсталации. За поддържане

на комфорта се разчита предимно на климатика,

който обаче би могъл да пречисти въздуха, да под-

държа желаната температура и влажност в помеще-

нието, но за осигуряване на достатъчно пресен въздух

и нормален въздушен баланс е необходимо изгражда-

нето на вентилационна система. Обект на статия-

та са техническите възможности за повишаване на

енергийната ефективност на вентилационните сис-

теми чрез рекуперация и регенерация на топлинната

енергия, съдържаща се във въздуха в помещенията.

мещенията с постоянно присъствие

на хора, като всекидневни, холове и

други, се предвижда едновременно на-

гнетателна и смукателна вентилация.

Но дори и при балансираните венти-

лационни системи за сгради, в сани-

тарните и сервизни помещения обик-

новено се изгражда само смукателна

инсталация.

За оползотворяване на отпадната

топлина при балансираните вентила-

ционни системи се използват предим-

но рекуперативни топлообменници с

неразглобяеми плочи и регенератив-

ни ротационни топлообменници.

Топлообменник с неразглобяеми плочи
Топлообменници с неразглобяеми

плочи, наричани още пластинчати, са

сред най-широко използваните във

вентилационната техника за опол-

зотворяване на отпадъчната топли-

на. Този тип топлообменници за ре-

куперация на топлина конструктив-

но са изградени от отделни оребре-

ни плочи, плътно прилепени една към

друга. Изхвърляният и постъпващият

въздушни потоци протичат между

редуващите се пространства, фор-

мирани от плочите. Движението на

двата потока един спрямо друг може

да бъде противоположно един на друг

или кръстосано.

За изработването на топлообмен-

ниците се използват материали с

висок коефициент на топлопровод-

ност. Обикновено топлообменниците

с неразглобяеми плочи се изработват
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от алуминий, който е устойчив на

корозия и с добри топлообменни свой-

ства. Срещат се й топлообменници,

изработени от стомана.

Топлообменниците с неразглобяе-

ми плочи са стационарни устройства,

които се характеризират с пълно

отсъствие или наличие на много мал-

ки утечки между двата въздушни по-

тока. Широкото им разпространение

се дължи на възможността им да ре-

генерират над 80% от отпадната

топлина.

Ротационни топлообменници
За разлика от топлообменниците

с неразглобяема плоча, ротационните

могат да оползотворяват както явна-

та, така и латентната топлина,

съдържаща се в изпускания от конди-

ционираните помещения въздух. При-

надлежат към регенераторите на

топлина. Способностите на ротаци-

онните топлообменници от тип

въздух/въздух да оползотворяват ен-

талпията и скритата топлина зави-

си от вида на използваната топлооб-

менна среда. Като конструкция този

тип топлообменници представляват

въртящ се цилиндър, напълнен с възду-

хопропусклива среда. Необходимо усло-

вие за оптимална работа на топлооб-

менника е вътрешната му повърхност

да е с голяма площ. Посоката на дви-

жение на двата потока, които се

движат в съседство, е противополож-

на, като всеки от тях протича през

едната половина на цилиндъра.

Принципът на действие на рота-

ционните топлообменници се състои

в пренасяне на топлината от единия

към другия въздушен поток от топ-

лообменната среда. На практика сре-

дата извлича и съхранява топлината

от високотемпературния въздушен

поток и я предава на студения възду-

шен поток като резултат от върте-

нето на цилиндъра. Ротационният

топлообменник има свойството да

оползотворява и латентната топли-

на, тъй като, благодарение на харак-

теристиките на топлообменната

среда, се създават условия съдържа-

щата се в потока с по-висока влаж-

ност да кондензира. В процеса на

кондензация на водните пари се от-

деля допълнително количество топ-

линна енергия, в резултат на което

в потока с по-ниско съдържание на

влага протича процес на изпарение,

което от своя страна води до обра-

зуването на влага. Видът на използ-

ваната топлопреносна среда се оп-

ределя от съдържащите се във възду-

ха примеси, температурите на оро-

сяване на двата въздушни потока,

характеристиките им. Ефективнос-

тта на ротационните топлообмен-

ници е правопропорционална на ско-

ростта на въртене на цилиндъра.

Рекуперативен вентилационен блок
Обикновено при балансираните

вентилационни системи топлооб-

менът се осъществява в рекуперати-

вен вентилационен блок, в който е

вграден топлообменният апарат.

Самият вентилационен блок освен

топлообменник съдържа и вентилато-

ри за засмукване на замърсения въздух

и за нагнетяване на подавания въздух,

както и филтри за пречистване на

постъпващия в блока външен въздух

и отвеждания от помещенията замъ-

рсен въздух. Производителите пред-

лагат различни като типоразмери и

начин на свързване към вентилацион-

ната система вентилационни блоко-

ве. Принципна схема на вентилацио-

нен блок с рекуперация е показан на

фиг. 1.

Фиг. 1.

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå
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Рекуперативните топлообменници

в зависимост от сезона могат да

работят в режим на отопление или

охлаждане. През отоплителния сезон,

когато системата работи в режим

на отопление, засмукваният отвън

предварително пречистен пресен

въздух преминава през топлообменни-

ка, където се загрява и чрез венти-

латор се подава към нагнетателна-

та инсталация. Отведеният от по-

мещенията посредством смукател-

ната инсталация замърсен въздух

първоначално преминава през филтър,

задържащ механичните примеси. След

това се подава към топлообменника,

където отдава топлината си, след

което охладен се изхвърля в атмос-

ферата. Топлообменът между двата

потока се осъществява в топлооб-

менния апарат без смесване на пото-

ците. През топлите месеци, в които

в по-голямата част от сградите

функционира климатична инсталация,

вентилационната система работи в

режим на охлаждане. В този случай,

отвежданият от помещенията

въздух, който е с по-ниска темпера-

тура, се използва за отнемане на

топлина от постъпващия отвън пре-

сен въздух.

Препоръчително е вентилационни-

те боксове да се монтират на зак-

рито в самата сграда, но при необ-

ходимост могат да се разполагат и

на открито. Биха могли да се монти-

рат в специално предназначени за

тази цел машинни помещения, обик-

новено поместени в приземната част

на сградата. При отсъствие на ма-

шинно помещение е възможно монти-

рането им и в сервизни помещения

като складове и други.

Разпределение на въздушния поток
Обикновено за разпределение на

въздушния поток в сградата се изпол-

зват два основни варианта. При

първия, познат още като директен,

вентилационната инсталация обхва-

ща само вентилационен блок. При

втория вариант, рекуперативният

Фиг. 2.

вентилационен блок се комбинира със

система за топловъздушно отопле-

ние.

Директните системи са препоръ-

чителен избор за сгради, в които ото-

плението се осъществява предимно

с електрически или водни отоплител-

ни системи. Нагнетателната венти-

лационна инсталация се предвижда за

спални помещения, всекидневни, тра-

пезарии и други. Със смукателната

вентилационна инсталация се отвеж-

да замърсеният въздух от помещения

с по-висока влажност и замърсеност

на въздушната среда. Принципна схе-

ма на директна инсталация е показа-

на на фиг. 2.

Когато вентилационният блок ра-

боти съвместно със система за топ-

ловъздушно отопление (фиг. 3), по-

стъпващият отвън пресен въздух се

смесва с отвеждания от помещения-

та топъл въздух, след което постъпва

в системата за топловъздушно ото-

пление. Там допълнително се загрява

и се подава в помещенията.

Фиг. 3.
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Изграждането на ПСБОВ е приоритетно
За България едно от основните

направления, в което се планира раз-

витие на ВиК сектора, е свързано с

изграждане на пречиствателни стан-

ции за битови отпадни води. След

приемането на страната ни за член

на Европейския съюз и във връзка с

изискванията и поетите ангажимен-

ти, до 2008 г. трябва да се изградят

пречиствателни станции за населе-

ните места с над 10 000 еквивалент

жители, а до 2014 г. и в населените

места с от 2000 до 10 000 еквивалент

жители. Именно на базата на поети-

те от страната ангажименти, из-

граждането на ПСБОВ се определя

като приоритет в развитието на

сектора, твърдят от Министерство-

то на регионалното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ).

Битовите отпадни води, за разли-

ка от индустриалните, съдържат

основно органични замърсители. За-

устването им директно във водоиз-

точник води до сериозно нарушаване

на екологичното му равновесие.  Прин-

ципно, изграждането на пречиства-

телна станция включва няколко основ-

ни етапа. Първоначално се разработ-

ват технологична схема и план на пре-

чиствателната станция.

Избор на технологична схема
Върху оптималния избор на техно-

логична схема за пречистване на

битови отпадни води влияние оказват

редица фактори. Начинът на пречи-

стване на примесите се базира не

само на вида на замърсителите, но и

на други основни показатели като

общ сух остатък, биохимично потре-

бен кислород (БПК) и химично потре-

бен кислород (ХПК). Препоръчително

е проучване на възможностите за

вторично използване на пречистени-

те води и стабилизираните утайки.

Схеми на разположение на ПСБОВ
Технологична схема, избор на площадка и план на разположение

Масовото строителство на обществени и админи-

стративни сгради, хотелски и битови комплекси през

последните години, превърнало определени региони

от страната в строителни площадки, поставя на-

ложително въпроса с изграждането на пречиства-

телни станции за битови отпадни води (ПСБОВ). Се-

риозното изоставане на инфраструктурното разви-

тие в сравнение със строителните темпове, от една

Изборът на технологична схема се

основава на предварително определе-

ната необходима степен на пречи-

стване, както и количеството и

замърсеността на отпадните води.

На основата им се подбират най-

целесъобразните в конкретния случай

методи и съоръжения за постигане на

желания пречиствателен ефект. Счи-

та се, че най-рационален е подходът,

базиран на разработването на някол-

ко варианта и последващото им срав-

няване на базата на комплекс от

технико-икономически показатели,

съобразени със санитарно-хигиенни-

те и екологичните изисквания.

Схеми на пречистване на БОВ
Пречиствателните станции обик-

новено включват комплекс от чети-

ри основни блока, в които се осъще-

ствява механичното и биологичното

пречистване, обеззаразяването и

третирането на утайките. В зависи-

мост от концентрацията на замър-

сяващите вещества, се прилагат

различни схеми.

Например, при малки количества на

отпадните води може да се използва

само механично пречистване с техно-

логична схема, включваща съоръжени-

ята - решетка за задържане на едри

примеси; песъкозадържател за тежки

примеси от минерален произход; ута-

ители за отделяне на органични веще-

ства; хлораторно стопанство; метан-

танкове или открити изгниватели и

изсушителни полета за изгниване на

утайките (обикновено технологична-

та схема не включва изсушителни

полета). В общия случай механичното

пречистване предхожда биологичното

стъпало или съоръженията за физико-

химично пречистване.

Биологичното пречистване на вод-

ни количества около 50 хил. куб. мет-

ра обикновено се осъществява с ед-

ностепенни и двустепенни биологич-

ни филтри. При по-големи водни коли-

чества - от порядъка на 50 – 100 хил.

куб. метра/d, е подходящо използва-

нето на биологично пречистване с

едностепенни или двустепенни био-

басейни. Водата, преминала през по-

малки пречиствателни станции с

биофилтри, постъпва във вторични

утаители. При по-висока замърсе-

ност може да се предвиди и рецирку-

лация на биологично пречистената

вода. Преди да се заусти в приемни-

ка, избистрената вода се дезинфек-

цира и обеззаразява. Изгнилите утай-

ки се изпращат за обезводняване в

изсушителни полета. В по-големи

пречиствателни станции за обезвод-

няване на утайките се използват

филтърпреси, центруфуги или вакуум-

филтри.

Когато се използва схема с биоба-

сейни, механичното пречистване

включва съоръженията - решетки,

песъкозадържатели, предаератори и

първични утаители. В биобасейна

пречистените от механични приме-

си води се аерират, а органичните

вещества се минерализират в аероб-

ни с помощта на активна утайка.

След биобасейна водата постъпва

във вторичен утаител, където се

отделя активната утайка.

В биобасейните количествата

активна утайка непрекъснато нара-

стват, което налага непрекъснато-

то й извеждане от системата. Из-

лишните количества се изпращат в

уплътнители, където обемът се на-

малява за сметка на влажността им.

Описаните технологични схеми на

пречиствателни станции за отпад-

ни води са сред най-разпространени-

те. През последните години във

връзка с все по-високите изисквания

към качествата на пречистената

вода се използват и двустепенни

страна, и необходимостта от изпълнение на стро-

гите европейски изисквания, от друга страна, пра-

вят проблема с пречистването на битовите отпад-

ни води особено актуален. Не бива да се подценява

и въпросът за намаляване на запасите от питейна

вода в световен мащаб, което обяснява тенденци-

ята към повишаване на изискванията към степента

на пречистване на отпадните води.
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схеми за биологично пречистване и

допречистване.

Избор на площадка на станцията
При избора на място за изгражда-

не на пречиствателна станция се

вземат предвид териториално-уст-

ройствените разработки на района

и утвърдения градоустройствен план

на населеното място, както и сани-

тарно-хигиенните, екологичните и

технико-икономическите изисквания.

Санитарно-хигиенните изисквания

се отнасят предимно към местопо-

ложението на пречиствателната

станция и устройството на санитар-

но-охранителни зони. Желателно е

изграждането на пречиствателната

станция да е на определено разсто-

яние от населеното място. Размери-

те на санитарно-хигиенните зони се

определят в зависимост от количе-

ството и начина на пречистване на

отпадните води с отчитане на кон-

кретните условия. Изборът на съоръ-

жения и технологична схема на стан-

цията, както бе подчертано, се съоб-

разяват с количеството и състава на

отпадните води, необходимата сте-

пен на пречистване, начина на тре-

тиране и използване на утайките,

екологичните изисквания, нормите за

проектиране и други.

Добре е при избора на местополо-

жение на станцията да се отчете

посоката на преобладаващите вет-

рове и по възможност да се разполо-

жи на подветрената страна. Стре-

межът е да се разположи по-ниско от

населеното място по течението на

реката върху наклонена площадка, за

да се осигури самотечно движение на

водата през пречиствателните

съоръжения, а също и гравитационно

отвеждане на дъждовните води.

Компановка на станцията
Използват се два подхода за пла-

ниране на разположението на отдел-

ните съоръжения, включени в съста-

ва на пречиствателните станции -

принцип на блоковата и принцип на

функционалната компановка.

Блоковата компановка се приема за

икономически по-изгодното решение,

тъй като протичането на всички

процеси се осъществява в общ блок.

Използват се общите стени на съсед-

ни съоръжения и се съкращава дължи-

ната на различните канали и тръбоп-

роводи. Приложението на блоковата

компановка води и до по-малко заема-

на земна площ, както и до възможност

при разширяване на станцията нови-

ят блок да се изгради, без да се оказ-

ва влияние върху работата на дей-

стващите блокове на станцията.

Недостатъците на блоковата компа-

новка са свързани предимно със зави-

симостта на отделните съоръжения

в блока. При необходимост от ремонт

на отделни елементи се налага спи-

ране на работата на целия блок.

Друга специфика на блоковата ком-

пановка е при необходимост от раз-

ширение всички съоръжения в блока да

се разширяват едновременно.

Функционалната компановка се

характеризира с по-добра експлоата-

ционна гъвкавост. Това решение се

използва ефективно в райони с раз-

лична топография, а при необходи-

мост от разширяване на отделни

елементи не се налага едновременно

разширяване и на всички останали.

Най-често се изпълнява чрез комби-

ниране на различни видове съоръже-

ния. Широко се използват комбинира-

ни съоръжения, включващи първични

утаители, биохимични реактори и
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вторични утаители.

Освен основни съоръжения, пречи-

ствателната станция включва и

редица спомагателни елементи, сред

които са устройства за равномерно

разпределение на отпадните води и

утайките между отделните пречи-

ствателни съоръжения и стабилиза-

торите за утайка; устройства за

изключване от действие, изпразване

и промиване на различните съоръже-

ния; устройства за измерване на ко-

личеството на пречистваните води,

суровите първични утайки, количе-

ството изразходван въздух и други.

План за разположение на съоръженията
За разработване на генералния

план на пречиствателната станция,

първоначално се изготвя тахомет-

рична снимка на избраната за целта

площадка. Върху снимката се нанасят

всички пречиствателни съоръжения,

помпени станции, тръбопроводи, ко-

муникационни връзки и сгради. Ма-

щабът зависи от големината на пре-

чиствателната станция и обикнове-

но е 1:200, 1:500 или 1:1000. При раз-

работването на генералния план е

добре да се предвиди и възможност

за разширяване на пречиствателна-

та станция впоследствие.

При изграждане на пречиствател-

ната станция върху сравнително рав-

нинен терен по отношение разстоя-

нията между отделните съоръжения,

ориентировъчно се приемат следните

зависимости - между група еднородни

съоръжения от 2 до 3 m, между група

разнородни съоръжения от 5 до 10 m,

между съоръженията и изсушителни-

те полета от 25 до 30 m, между от-

делни съоръжения в зависимост от

техния обем от 20 до 50 m.

Основен етап от изработване на

плана на пречиствателната станция

е определяне на височинното разпо-

ложение на пречиствателните съоръ-

жения. Оптимален е изборът, при

който разположението на съоръжени-

ята осигурява самотечно преминава-

не на отпадните води през тях.

Препоръчително е съоръженията с

голяма височина, като метан танко-

вите, вертикалните и двуетажните

утаители наполовина да се вкопаят

в земята. По този начин, от една

страна, се намалява обемът на изкоп-

ната земна маса, а от друга - извле-

чената от изкопа земя се използва за

засипване на съоръженията до опре-

делената по проекта кота, с цел

топлинна изолация.

Денивелацията, необходима за оси-

гуряване на гравитационно движение

на отпадната вода през съоръжени-

ята на пречиствателната станция,

се изчислява в зависимост от разли-

ката между котата на водното ниво

в довеждащия колектор и оразмери-

телната кота на водното ниво в при-

емника. Разликата би следвало да

бъде по-голяма от сумарните загуби

през съоръженията и свързващите ги

канали, с известен резерв за сигур-

ност от 1 до 1,5 m. Общите напорни

загуби се изчисляват за максимално-

то водно количество, като се отчи-

тат загубите по дължина на канали-

те, загубите от различни местни

съпротивления, загубите през сами-

те пречиствателни съоръжения и

други. При предварителните изчисле-

ния за различните съоръжения общи-

те напорни загуби могат да се при-

емат ориентировъчно. Например,

приема се, че напорните загуби, ха-

рактерни за решетките, се равняват

на 5 до 20 см, за песъкозадържатели

- от 10 до 20 см, за хоризонтални

утаители - от 20 до 40 см, за верти-

кални - от 40 до 50 см, а за радиални

- от 50 до 60 см.  Ориентировъчно

загубите на станции с механично

пречистване са от порядъка на 3 до

6 m, с биологично пречистване в био-

филтри - от 8 до 12 m, а с биологично

пречистване в биобасейни - от 4 до

8 m.

Разпределение на отпадните води
Постъпването на отпадните води

в пречиствателната станция обик-

новено е по самотечни колектори или

чрез напорен тръбопровод, а разпре-

делението и довеждането им до от-

делните пречиствателни съоръжения

се осъществява по открити канали

и тръбопроводи. При подаване на

водата към пречиствателната стан-

ция през напорен тръбопровод, се

препоръчва пред станцията да се

изгради приемна камера, която обик-

новено е от стоманобетон. Канали-

те, по които водата се довежда до

отделните съоръжения, обикновено

са с правоъгълно напречно сечение,

като се препоръчва използването на

стоманобетонни канали поради по-

лесното им наблюдение и поддръжка.

Размерите на каналите и тръбоп-

роводите се определят чрез хидрав-

лично оразмеряване в зависимост от

допустимите скорости на водата.

Скоростта й в разпределителните

улеи при минимално водно количество

се приема за равна на 0,4 до 0,6 m/s

и не по-голяма от 1-1,5 m/s при ораз-

мерително водно количество. За мал-

ки станции скоростта на водата в

разпределителните улеи при минимал-

но водно количество се приема за

равна на 0,3 m/s.

За да се постигне равномерно раз-

пределение на водата и на утайките

в отделните съоръжения, се използ-

ват различни видове разпределител-

ни камери. Препоръчителната ско-

рост на водата в довеждащата

тръба към разпределителната каме-

ра при оразмерително водно количе-

ство е в границите 0,8 до 1,3 m/s.

Отвеждането на водата от разпре-

делителната шахта към отделните

съоръжения е посредством дюкери,

тръбопроводи или по открити улеи.

При оразмеряване на отвеждащите

канали или тръбопроводи се вземат

предвид линейните загуби и загубите

от местни съпротивления.

Общ изглед на пречиствателна станция за битови отпадни води
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Вторичните явления
се дължат на образуването на елек-

тромагнитно поле около всеки про-

водник, по който протича ток, и на

индуктирането от полето на напре-

жение в други проводници. Използва

се терминът пренапрежение, тъй

като то се прибавя към съществува-

щото напрежение между проводници-

те. Пренапрежението е правопропор-

ционално на големината и скорост-

та на изменение на тока в създава-

щия полето проводник и обратнопро-

порционално на разстоянието между

проводника и мястото на създаване-

то му. То е толкова по-голямо, колко-

то по-дълъг е проводникът, в който

се индуктира. Токът на мълнията

нараства от 0 (преди възникването

й) до максималната си стойност

Вторична защита от мълнии

Защитата от мълнии с помощта на мълниеотводи бе тема,

която разгледахме в миналия брой на сп. Технологичен дом. Тя

предпазва хората и сградите, но не и електрическите и елект-

ронните инсталации и апаратура. Те могат да се повредят от

вторични явления, независимо че мълнията е паднала върху мълни-

еотвода или встрани от сградата. Нанесените при това щети

може да не се окажат фатални, но да нанесат материални щети

и разстроят нормалното обитаване на жилища, работата на

производствени предприятия, административни и обществени

институции. За избягване на тези нежелателни въздействия се

използва вторична защита, много често представляваща задъ-

лжително допълнение към мълниеотводите. В статията се изяс-

нява същността на вторичните явления при падане на мълнии,

методите и средствата за защита от тях и се дават основни-

те параметри на използвани за целта прибори.

Принципи и нива на защита, елементи за реализация на ограничители.
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(обикновено няколко десетки kA) за

милисекунди, поради което пренапре-

женията могат да достигнат някол-

ко kV. Те са особено големи в близко

разположените дългите метални

проводници на електрическата и вся-

какви информационни мрежи – теле-

фонна, компютърна, на кабелната

телевизия, които не са поставени в

земята. И когато пренапрежението

надхвърли допустимото за апарати-

те, уредите и съоръженията, свърза-

ни към мрежата, те могат да се по-

вредят. Поради естеството на оп-

тичните кабели (направени от про-

зрачна пластмаса), известни и като

световоди, в тях не се индуктират

никакви напрежения. Съответно не е

необходимо свързаните към тях апа-

ратури да имат вторична защита от

мълнии.

Изменението във времето на тока

на мълния и пренапреженията е пока-

зано на фиг. 1, като t = 0 е моментът

на възникването им. Нарастването е

до t1, когато те достигат максимал-

ните си стойности Im и Um. След това

токът на мълнията и съответно пре-

напрежението започват да отслаб-

ват поради намаляването на количе-

ството електричество в облака. В

момента t2 токът и напрежението

достигат половината от максимал-

ните си стойности.

За дефиниране и изследване на

издръжливостта на апаратури към

вторичното влияние на мълнии им се

подават напрежения или токове с

вида на фиг. 1, с определени максимал-

ни стойности и продължителности

t1и t2. За тях се използват наимено-

ванията напрежителни вълни и токо-

ви вълни. Означението им и в двата

случая е t1/t2 със стойности в µs. Из-

ползват се вълните 0.25/100, 1.2/50,

2/10, 8/20, 10/350, 100/700 и 10/1000.

Понякога към тях се прибавя и Im и Um

(например, вълна 8/20 6 kV означава

t1 = 8 µs, t2 = 20 µs и Um = 6 kV).

Принцип на защитата
от пренапрежения
Ограничаването на напрежението

между два проводника или клемите на

електрически уред се постига чрез

свързване между тях на прибор с

няколко наименования – катоден от-

водител, арестер, протектор, огра-

ничител на пренапрежение. Тук ще

бъде използвано последното. В нор-

мални работни условия върху ограни-

чителя се прилага напрежение, не по-

голямо от неговото номинално напре-

жение Un, той не е задействан и има

огромно съпротивление (обикновено

поне 109 Ω), представляващо друг па-

раметър - изолационно съпротивле-

ние IR. В резултат на това през ог-

раничителя практически не протича

ток и той не оказва никакво влияние.

При защита на апаратури, свързани

към информационни мрежи, от огра-

ничителите се изисква да имат и

малък паразитен капацитет между

изводите си – желателно е не повече

от няколко pF. Когато бъде надхвърле-

но напрежението на защита (или ниво

на защита по напрежение) Up, огра-

ничителят се задейства, съпротив-

лението му рязко намалява и през него

протича разряден ток. От момента

на достигане на Uр до започване на

протичането на тока е времето на

задействане на ограничителя. През

това време, независимо колко е мал-

ко, напрежението върху защитавания

обект нараства над Up и може да го

повреди. Времето не се дава като

параметър, но е известно при кои

ограничители то е по-малко. Стойно-

стта на Up винаги е по-голяма от Un,

в някои случаи - десетина пъти.

В каталозите на ограничителите

на пренапрежение като параметри се

дават два различни тока. Номинални-

ят разряден ток In (или Isn) е най-го-

лямата стойност на Im (вж. фиг. 1),

който многократно (обикновено 15-

20 пъти) може да протече през огра-

ничителя. Другият е максималният

разряден ток Imax, който може да

протече еднократно. При наличие на

тока In се получава напрежението

върху задействания ограничител Uon,

което е между няколко десети от V

и Up. За прекратяване на тока през

ограничителя и съответно за възста-

новяване на изолационното му съпро-

тивление е необходимо ограничавано-

то пренапрежение да намалее под Uon.

Елементи за реализацията
на ограничители
Въздушният разрядник (искров раз-

рядник) съдържа метални остриета,

насочени едно срещу друго с разсто-

яние d между тях. При достигане на

напрежението Up се получава елект-

рически пробив във въздуха между

остриетата и през възникналата

искра протича разрядният ток. Стой-

ността на Up е право пропорционал-

на на d и е не по-малка от няколко

стотици V. При намаляване на напре-

жението върху разрядника малко под

Up искрата престава, т.е. Uon прак-

тически е равно на Up.

Подобна е структурата на газо-

разрядните елементи (газоразрядни-

ци, плазмени ограничители), но тех-

ните електроди са поставени в хер-

метически затворена керамична кап-

сула, напълнена с инертен газ с нис-

ко налягане. Напрежението Up зави-

си от формата и начина на обработ-

ка на електродите, разстоянието

между тях, вида и налягането на газа

и чрез подбор на тези величини се по-

лучават стойности между 70 V и 5 kV.

При достигане на Up газът между

електродите много бързо се йонизи-

ра, с което съпротивлението между

Фиг. 2.
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тях рязко намалява и протича разря-

ден ток, като неговата стойност в

някои модели достига 100 kA. Важно

е да се знае, че след неколкократно

задействане на елемента (между 5 и

20 пъти) неговите параметри се вло-

шават и тюй трябва да бъде сменен.

Напрежението Uon върху нея е не по-

вече от няколко десетки V. Процесът

на йонизация възниква значително по-

бързо от пробив във въздуха, поради

което по принцип газоразрядните

лампи осигуряват по-сигурна защита

от въздушните разрядници. В зависи-

мост от модела те гарантират за-

щита при скорост на промяна на ог-

раничаваното напрежение до 1000 V/

µs. За допълнително намаляване на

времето на задействане се използ-

ват газоразрядни лампи с пусков (тре-

ти) електрод. Чрез прилагане на

външно напрежение между него и

замасения възниква разряд само в

пространството между тях, който

ускорява появата на основния разряд

при достигане на Up.

Третият вид елементи за ограни-

чители са  металоокисните варисто-

ри (МОV). Наименованието им показ-

ва, че те съдържат метални окиси –

най-много е цинковият окис, към кой-

то са прибавени малки количества

други окиси (например бисмутов, ко-

балтов и магнезиев). Окисите са под

формата на миниатюрни зрънца, чи-

ято обвивка има специфични свой-

ства – до напрежението Up тя е изо-

латор и през МОV практически не

протича ток, а при надхвърлянето му

съпротивлението й рязко намалява.

Токът In на МОV от няколко десетки

А до стотина kA. Освен стойности-

те на този ток, предимство е ниска-

та цена, а основни недостатъци са

значителното Up и промяната на

параметрите с времето. Освен това

токът през незадействания МОV е

десетина пъти по-голям от този на

останалите елементи за ограничите-

ли и не винаги може да бъде пренеб-

регнат.

Последният вид са защитните

диоди. Те представляват полупро-

водникови елементи с необходимите

характеристики за работа като ог-

раничители на пренапрежение. За

разлика от останалите елементи,

които се задействат независимо от

полярността на приложеното им на-

прежение, една от разновидностите

на защитните диоди може да ограни-

чава само напрежения с определена

полярност. Сред основните предим-

ства е малкото напрежение Un (обик-

новено от 1 до десетина V), благода-

рение на което те могат да предпаз-

ват устройства на информационна-

та техника и такива на битовата

електроника (телевизионни приемни-

ци). Това им качество се засилва от

нищожното време на задействане

(под 5 ns), което е значително по-

малко от това на останалите еле-

менти. Най-важният недостатък са

сравнително неголемите стойности

на токовете In и Imax  (до около 6 kA).

Класификация на ограничителите
Тя е направена в няколко стандар-

та и е в зависимост от параметри-

те им.

Стандартът на Европейския съюз

EN61643-11:2001 и съответстващия

му БДС 61643 се отнася за защита

от пренапрежения на съоръжения от

енергийната техника и според него

има 3 типа ограничители. Тип 1 са
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предвидени за монтаж на места с

много голяма вероятност от попада-

не на мълнии и трябва да издържат

токова вълна 10/350 с амплитуда 200

kA. Реално допускат Imax до 100 kA. Тип

2 са предназначени за монтиране в мя-

стото на влизане на електрическа-

та инсталация в сградата или във

вътрешността й. Трябва да из-

държат токова вълна 8/20 с амплиту-

да 60 kA. И накрая, тип 3 са за места

със сравнително малки пренапреже-

ния.

За същите случаи е стандартът

на Международната електротехни-

ческа комисия IEC61643-1:1998-02,

който определя класове I, II и III, съот-

ветстващи на типове 1, 2 и 3 от

предните стандарти.

Третият стандарт, също за енер-

гийната техника, е E DIN VDE

0675:1989-11, в чийто раздел 6 се оп-

ределят 4 класа ограничители, като

клас В съответства на тип 1, клас С

- на тип 2, и клас D – на тип 3.

Защитата от пренапрежения на

системи и устройства от информа-

ционната техника се прави в съот-

ветствие със стандартите

EN61643-21:2001, IEC61643-21:2000 и

допълнението му от 2001 г. и DIN VDE

0845, раздел 5.

Нива на защита
Огромните токове на мълнията,

изключително бързото им нара-

стване и създаваните големи пре-

напрежения налагат да има 1, 2 или

3 нива на защита, всяко от които

се реализира със съответния огра-

ничител. По принцип всеки ограни-

чител съдържа освен един от раз-

гледаните елементи и допълнител-

ни детайли, като конструктивно е

оформен в подходяща кутия. В нея

може да има светлинен индикатор

за състоянието на ограничителя, а

в някои модели – и предавател за

изпращане по безжичен път на това

съобщение.

Пример за защита с 3 нива в едно-

фазна електрическа мрежа е даден на

фиг. 2. Последователно с всеки от ог-

раничителите (ОVР1, ОVР2 и ОVР3)

е свързан стопяем предпазител, кой-

то поради своята инертност прега-

ря след задействане на ограничите-

ля (след момента t2 на фиг. 1). Вмес-

то него могат да се използват авто-

матични предпазители или изключва-

тели. Според стандарта IEC61643-

1:1998-02, в ниво 1 трябва да се из-

ползват ограничители с In, не по-

малък от 40 kA (при напрежителна

вълна 10/350) и Up, не по-малко от 4

kV. Тези ограничители се монтират

в главното разпределително табло на

жилището (където са електромери-

те) и са с въздушен разрядник или

газоразряден елемент.

Ограничителят в ниво 2 трябва да

е с In ≥ 20 kA при напрежителна вълна

8/20 и с Up = 2,5 kV. Монтира се в

апартаментното разпределително

табло и обикновено се реализира с

МОV.

За осигуряване на ефективна рабо-

та на ограничителите в нива 1 и 2

трябва да се спазват няколко прости

правила. Проводникът между ограни-

чителите и фазата трябва да има

същото сечение, както този на са-

мата фазата, но не повече от 50 mm2.

Проводникът за свързване към нула-

та трябва да е с 2 пъти по-малко

сечение, но задължително между 4 и

35 mm2. Дължината на проводниците,

означена с "а" на фиг. 2, трябва да е

до 50 cm. Същевременно проводникът

на фазата между две съседни нива

трябва да е с дължина поне 5 m.

Мястото на предпазителя може да е

в кутията на ограничителя или извън

нея.

Ограничителят в ниво 3 е за същия

In, както в ниво 2, но има Up = 1,5 kV.

Той е предназначен за защита на

контакт или група контакти (обик-

новено в разклонител) и също се ре-

ализира с МОV. Може да представля-

ва адаптер, включван в контакт,

който има собствен контакт за пред-

пазвания прибор. Съществуват и

разклонители с вграден ограничител.

Аналогично, на фиг. 2 се реализира

защитата на трифазни електричес-

ки мрежи, като показаното свързва-

не се прави за всяка фаза.

Ограничители за информационни
мрежи
В тези мрежи защитата е с едно

ниво, като ограничителят се поста-

вя на мястото, където линията вли-

за в устройството. Той представля-

ва малка кутийка с два куплунга -

единият за свързване към линията, а

другият – към устройството. Съще-

ствуват и коаксиални ограничители

с куплунзи на двете срещуположни

малки стени. Възможно е защитата

да се направи за мрежата на цялата

сграда, при което се използва огра-

ничител с херметизирана кутия, мон-

тиран отвън.

Специфично изискване е малкият

паразитен капацитет на ограничите-

ля (обикновено той е не повече от

1 pF), но освен него се дават още два

параметъра. Единият е максимална-

та честота на сигналите, които след

поставяне на ограничителя премина-

ват по линията практически без про-

мяна. Три от често използваните

стойности са 1,5 GHz, 3 GHz и 6 GHz.

Другият е максималната мощност на

сигнала по линията, обикновено меж-

ду 100 W и 1 kW.

За добиващите все по-голяма по-

пулярност симетрични линии се про-

извеждат диференциални ограничи-

тели, които реагират на пренапреже-

ние между двата проводника на лини-

ята, а не между проводник и земя.

За 8-проводните локални компютъ-

рни мрежи (Ethernet) съществуват

ограничители също под формата на

кутийка с необходимите два куплун-

га. Те предпазват всеки от провод-

ниците на линията от пренапрежение

спрямо общия й проводник. Често

използвани стойности на Up са 15 V

и 58 V.

Фиг. 2.
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Те са последният щрих при офор-

мянето на най-съвременните и аван-

гардни домове. Асортиментът на

производителите като правило не

се ограничава до една линия продук-

ти, обединени от общ дизайн и цена,

а се състои от няколко различни се-

рии, предназначени да задоволят

вкуса и възможностите на колкото

се може повече потребители. Сери-

ите се състоят от изделия с раз-

личен дизайн, механизми, а съответ-

но и цени.

Ролята на дизайна
Отдавна не е новост, че ключо-

вете и контактите не са просто

стандартни елементи за свързване

на електрическите уреди с мрежа-

та и външният им вид не е подчи-

нен само на функционалността.

Днес те са един от елементите на

дизайна и участват в създаването

на хармонични стилови решения.

Освен традиционните полимерни

материали, много производители

влагат в изделията си и естестве-

ни материали. Част от сериите

уникати са вдъхновени от многооб-

разието в природата - естествени

камъни и метали, редки минерали и

т.н. Дизайнът прелива от плавни и

лаконични линии до необичайни, дори

екстравагантни решения, пред-

ставляващи симбиоза на формите и

цветовете. Естествените матери-

али и цветовете се комбинират

леко с материалите, които се изпол-

зват днес при изграждането на

домовете и офисите – метал, камък,

дърво, стъкло и т.н. Хармоничната

игра на форми и функции е в състо-

яние да удовлетвори и най-претен-

циозните вкусове.

Да се дават съвети относно ес-

тетиката е субективно, но все пак,

когато се избират продукти, е доб-

ре да се съгласуват с интериора. С

избора на по-изчистени класически

форми е възможно да не се получат

изключителни визуални съчетания, но

пък малките случайни грешки в избо-

ра няма да предизвикват фатален

дисонанс, съветват интериорни ди-

зайнери.

Използвани материали
За изработването на рамките,

панелите и останалите елементи

на ключовете и контактите се из-

ползват висококачествени и еколо-

гично чисти материали. Все по-

широко се използват различни мета-

ли, дърво, стъкло, камък и дори кожа.

Дизайнерите ги определят като

много въздействащи, допълващи се

в разнообразието от възможни ком-

бинации. Други, още по-нетрадици-

онни, дори екстравагантни матери-

али, също намират приложение при

изработката на ключове и контак-

ти. Керамиката би могла да създа-

де колорит, a натуралният мрамор,

особено когато е обогатен с 24-ка-

Ключове и контакти от
нестандартни материали
Метал, дърво, стъкло, полиамид и антибактериални покрития в
многообразие от форми и цветови решения

Производството на ключове и контакти е динамично развива-

ща се индустрия и естествено номенклатурата на производи-

телите не включва само стандартни и тривиални изделия. Бла-

годарение на развитието на технологиите за производство,

новите дизайнерски концепции, различните материали и цвето-

ви възможности, ключовете и контактите могат да се впишат

във всеки функционален дизайн и в интериора на всяко съвременно

или класическо жилище.
Kлючове и контакти от неръждаема стома-
на от серията Pure на ABB Busch-Jaeger Elektro

Серия ключове LS plus на ALBRECHT
JUNG с елементи от полиран хром,
сатенирано стъкло и алуминий

Ключове и контакти с рамки от стъкло,
алуминий и дърво от серията Labeo на
българския производител АТРА

Прозрачни ключове от кристал от серия-
та Light на Bticino
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ратово злато за декор, определено би привлякъл вни-

манието. Все повече като материал се използват ес-

тественият камък и графитът. Естествената кожа

също има своето място в разработките на дизайнери-

те.

Металът
Традиционните алуминий и неръждаема стомана задъ-

лжително присъстват в различни цветови нюанси и из-

пълнения в асортимента на производителите. По-нетра-

диционните за изработка на ключове и контакти – бронз,

никел, титан - също се вписват в съвременните интери-

орни концепции самостоятелно и в комбинация с други

материали. Хромът се използва както като покритие,

така и като основен материал за изработка на цели

компоненти. Не са малко компаниите, предлагащи серии

позлатени ключове и контакти.

Предлагат се и серии ключове и контакти, при които

отделните елементи са изработени от различни мета-

ли.

Стъклото
Благодарение на развитието на технологиите за про-

изводството му, стъклото се използва все по-често в

строителството и интериорния дизайн. Ключовете и

контактите, изработени от този материал, са подхо-

дящи за изчистени стилово приложения със съвременна

минималистична интериорна концепция, съветват ди-

зайнери. С добавяне на метали или метални окиси към

основната съставка – кварц или калциев оксид и соден

карбонат - се получава цветното стъкло, което се

използва в изработката най-вече на рамките на ключо-

вете и контактите. Използват се и матово, и прозрач-

но стъкло, като при някои модели прозрачното дава

възможност за поставяне на изображение в предвидена

за това конзола.

Представители на съвременните технологии са клю-

човете със стъклени елементи, които се управляват с

чувствителен на допир панел.

Дървото
Мекотата на дървесината е вдъхновиле не един ди-

зайнер да я използва като основен материал за изработ-

ване на луксозни серии ключове и контакти. Някои про-

изводители предлагат цели серии от различни дървесни

видове.

Моделите са изцяло изработени или украсени с различ-

ни видове дърво, някои от които твърде ценни – червен

клен, тъмен дъб, американска вишна, европейски орех,

венге и др. Тези ключове и контакти са особено подходя-

щи за интериор, в който дървото преобладава.

Контакти и ключове с антибактериално покритие от серията Fashion
на ELSO

Ключ с рамка с кожено покритие от серията Chorus на Gewiss
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Полиамид и антибактериални
покрития
Полиамидът като материал за

изработване на дизайнерски серии

ключове и контакти се отличава с

няколко важни предимства - много

широк работен температурен диапа-

зон от -35 до + 90 oC, устойчивост

на повечето органични разтворите-

ли и дезинфектиращи средства, как-

то и на ултравиолетови лъчи. Съще-

ствено предимство на полиамида,

обясняващо широкото му използване,

са антибактериалните му свойства.

Предлагат се и серии със специално-

то антибактериално покритие, пред-

пазващо от разпространение на бо-

лести при допир с повърхността на

ключовете и контактите, чрез огра-

ничаване на скоростта на размножа-

ване на микробите. За изработване-

то на покритието, към стандартния

материал за производство на лице-

вата част се добавят сребърни йони.

Самият антибактериален ефект се

получава от контакта на тези сребъ-

рни йони с йоните на околната сре-

да. Ефектът е дълготраен, а почи-

стването на повърхността не оказ-

ва влияние върху качествата й.

Форми и цветове
Дизайнът при този тип изделия се

отличава с разнообразие – от класи-

чески форми, неподатливи на ежеми-

нутните капризи на модата, през

модели, придаващи на интериора ин-

дивидуалност, до такива, разработе-

ни в съответствие с най-новите

модни интериорни идеи. Внимателни-

ят преглед на пазара на ключове и

контакти от стъкло, метал, дърво и

др. показва истинско многообразие от

форми - кръгли, плавни или овални

форми до изчистени прави линии.

Цветовата палитра би могла да

задоволи и най-претенциозния вкус –

от класическите и строги бяло, чер-

но и сиво, през червено, кафяво и

жълто, до нетрадиционни цветове

Контакт със стъклен панел на Vimar

със странни имена - нощна синева,

ванилия и т.н.

Функционалност
При избора на ключове и контакти

- освен съответствието с естети-

ческите разбирания и изискванията

към интериора, не бива да се забра-

вят и основни критерии като безопас-

ност, функционалност, съотношение

цена/качество, престиж. Наред с

търсената красота и ефектност, не

бива да се игнорира фактът, че изде-

лията ще се използват ежедневно, сле-

дователно трябва да отговарят и на

вече изброените критерии. Затова,

повечето серии ключове и контакти

от нетрадиционни материали пред-

ставляват съчетание на оригинален

дизайн с иновативни технически ре-

шения и включват димери, ключове с

датчик за движение, с таймер, с дис-

танционно управление. Така всеки от

тях може да бъде равноправна част

съвременните „умни сгради“.

Ръчен димер от метализирана пластмаса от
серията Dynamic на KONTAKT SIMON

Ключ със стъклен Touch panel от сери-
ята Trancent на MERTEN

Ключ от серията Aura Stein на OBO Bettermann,
включваща ключове и контакти с елементи
от масивен мрамор и други видове камък

Ключ от серията Unica Top на Schneider
Electric, включваща ключове и контакти с
елементи от бук, череша, табако, венге, хром,
сатенирен хром и никел

Контакт със стъклена рамка от серията
DELTA miro Glas на SIEMENS
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Характеристики
на дневната светлина
Сутрин светлината е „по-топла“,

т.е. с по-ниска цветна температура

(преобладаващ червен цвят) и с по-

степенното издигане на слънцето

над хоризонта тя става все по-бяла,

т.е. цветната температура се пови-

шава, докато на обяд вече е съвсем

„студена“, почти синкава на цвят, с

максимална цветна температура. На

фиг. 1а е показана светлината рано

сутрин, а на фиг. 1б - привечер. Спек-

тралната крива на излъчване на днев-

ната светлина би могла да се види

на фиг. 2.

Дневната светлина е бяла, тъй

като е резултат от смесването на

спектрални излъчвания, съответ-

стващи на всички дължини на вълни-

те от видимия електромагнитен

спектър. Тя е различна в различните

годишни сезони, при изгрев и залез

Биодинамично осветление
Същност, основания за използването му, характеристики,
светлинни източници и пуско-регулираща апаратура

слънце, на обяд, на различни надмор-

ски височини и географски ширини.

Поради това като еталон за дневна

светлина се приемат характеристи-

ките - индекс на цветопредаване  Rа

= 100 и цветна температура Тцв =

6500 К. Съвместно с дневната свет-

лина до земната повърхност дости-

гат инфрачервени и ултравиолетови

лъчения. В табл. 1 са представени ха-

рактеристики - дължина на вълната

и плътност на лъчистия поток, харак-

терни за различни видове лъчения - ви-

дими, ултравиолетови и инфрачерве-

ни. От стойностите в таблицата е

видно, че 48% от лъчистия поток,

излъчен от Слънцето, който дости-

га земната повърхност, се излъчва

във видимата част на спектъра, т.е.

48% е дневната светлина, 6.5% е

делът на ултравиолетовите излъчва-

ния (ултравиолетовите лъчи от тип

A създават загара върху човешката

кожа, докато ултравиолетовите лъчи

Светлинният комфорт е сред параметрите на микроклимата,

който години наред оставаше на заден план след отоплението

и климатизацията на работните и жилищните помещения. Про-

мяната в отношението към осветлението се дължи в голяма

степен на достатъчно красноречивите резултати от направе-

ни проучвания, които показват еднозначно, че осветлението

оказва сериозно влияние върху работоспособността и здраве-

то на хората. Съвсем логично, през последните години водещи

компании и специалисти в областта на осветителната техни-

ка насочват усилията си към разработване на системи за из-

куствено осветление, които максимално се доближават като

светлотехнически характеристики до слънчевата светлина. По-

степенно в професионалния речник на специалистите навлезе

терминът биодинамично осветление. От чисто техническа

гледна точка, две са основните характеристики на концепци-

ята за биодинамично осветление - плавно регулиране на интен-

зитета на светлината и плавно регулиране на цвета на свет-

лината, респективно на цветната температура. Обект на

статията са същността и спецификите в изграждането на

системи за биодинамично осветление във връзка с физиологич-

ните особености на зрителното възприятие у човека.

Фиг. 1. Цветът на природата сутрин рано при
изгрев и вечер.

Фиг. 2. Крива на спектъра на бялата дневна
светлина.

Табл. 1
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от тип C се приемат като канцеро-

генно излъчване). Делът на инфрачер-

вените излъчвания е 45.5%.

Влияние на светлината
върху биологичния цикъл
Биологичният ефект на дневната

светлина е известен от древност-

та. Чрез хелиотерапията, т.е. чрез

директно излагане на човешкото

тяло на слънчева светлина, са се

лекували редица заболявания. Прило-

жението на хелиотерапията

продължава до 1930 г., когато се

открива пеницилинът и постепенно

фармацевтичните препарати изме-

стват лечението с хелиотерапия.

Различни открития в биологичната

и медицинската сфери през последни-

те десетилетия водят до преоцен-

ка на значението, което дневната

светлина оказва върху самочувстви-

ето и здравето на хората. През 2002

г. бе открита нова фоторецептор-

на клетка в човешкото око, чрез

която се осъществява връзката му

с част от мозъка, наречена биологи-

чен часовник. Посредством тази

фоторецепторна клетка се генери-

рат сигнали, чрез които се управля-

ват биологичните цикли в човешкия

организъм чрез телесната темпера-

тура, бдителността, хормоните

кортизол и мелатонин. До открива-

нето на новата фоторецепторна

клетка, човешкото око се е възпри-

емало само като орган за виждане,

но вече се знае, че чрез светлината

се контролира голяма гама от био-

химични процеси в човешкото око.

Денонощният цикъл светло –

тъмно оказва влияние върху биологич-

ния часовник, чрез който се регули-

рат някои основни хормони, а именно

кортизолът (хормон на стреса) и

мелатонинът (хормон на съня). Кор-

тизолът се увеличава сутрин и под-

готвя тялото за дейностите през

деня. Нивото на хормона остава до-

статъчно високо през целия ден, спа-

дайки до минимум в полунощ. Нивото

на мелатонина (хормона на съня) пада

в сутрешните часове, намалявайки

сънливостта. Той нараства отново

привечер, подпомагайки здравослов-

ния сън, докато кортизолът е в своя

минимум. Съвременните схващания за

здравословен начин на живот се ба-

зират именно на схващането този

ритъм да не бъде нарушаван. Есте-

ствената утринна светлина спома-

га за синхронизиране на вътрешния

телесен часовник на човека с 24-ча-

совия цикъл светло-тъмно. На фиг. 3

е представен 24-часовият ритъм на

човешкото тяло за две денонощия, на

фиг. 4 - типичният дневен ритъм на

човек от изгрев до залез слънце. На

фиг. 5 може да се види биологичният

часовник на човека като състояние

на основните показатели на човеш-

кото тяло в продължение на едно

денонощие.

Физиологични регулатори
на визуалния ефект
Фоторецепторните клетки в ре-

тината на човешкото око, конусо-

Фиг. 3. Типичен дневен ритъм на температурата на човешкото тяло, съдържание на ме-
латонин, кортизол и състояние на будност у човека за 24 часа редуване ден с нощ.

Фиг. 4

Фиг. 5. Биологичен часовник на човек като състояние на основните показатели на чо-
вешкото тяло
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видни и пръчковидни, регулират ви-

зуалния ефект на човека. От резул-

тантните химически реакции

възниква електрически импулс в не-

рва, съединяващ фоторецепторните

клетки със задната част на кората

на главния мозък. На фиг. 6а са пока-

зани криви на спектрална чувстви-

телност на окото, Vλ за система от

конусовидни клетки (фотопично зре-

ние) - плътна линия, и V'λ за систе-

мата от пръчковидни клетки – пун-

ктирана линия. Пръчковидните тела

функционират в условия на изключи-

телно ниски нива на осветление (ско-

топично зрение) и не позволяват

цветно зрение. Конусовидната сис-

тема е отговорна за остротата на

зрението, както и за детайлите и

цвета. За всички ситуации на

вътрешно осветление, определящи в

много голяма степен са конусовид-

ните тела. Чувствителността на

конусовидните и пръчковидни систе-

ми се изменят с промяна на дължи-

ната на вълната на светлината и по

този начин и с цвета на светлина-

та. Това е показано на фиг. 6а, къде-

то са представени кривите на спек-

трална чувствителност V'λ за

пръчковидна система. Кривата Vλ за

конусовидна система е основопола-

гаща за всички мерни единици на

светлината - лумен, лукс, кандела.

Нарича се фотопична система. Как-

то може да се види от кривата Vλ,

окото не е много чувствително спря-

мо много силна синя и червена свет-

лина и показва максимална чувстви-

телност за зеленикаво-жълта свет-

лина.

На фиг. 6б е показана крива за

спектрално биологично действие (ре-

ализирана на база потискане на ме-

латонина) в синьо и спектрална кри-

ва за визуална чувствителност на

окото (в червено).

Биологична и визуална
чувствителност
Сравняването на двете криви на

фиг. 6б показва, че биологичната чув-

ствителност за различна дължина на

вълната на светлината е доста раз-

лична от визуалната чувствител-

ност. Докато максималната визуал-

на чувствителност се намира в

жълто-зеления диапазон на дължина-

та на вълната, максималната био-

логична чувствителност е в диапа-

зона на синята светлина на спектъ-

ра. Тези явления имат съществено

значение за определяне на безопас-

ното, здравословното осветление.

Лабораторни тестове за влияни-

ето на изкуствената светлина с по-

вишено съдържание в синята част на

спектъра са извършени през 2002 г.

с участието на университетите

Сори (Великобритания), Джеферсън

(САЩ) и Айндховен и Грьонинген (Хо-

ландия). В исторически аспект кон-

цепцията за динамично осветление

е представена първоначално от

Philips през 2003 г.

Същност на биодинамичното
осветление
Идеята за динамично осветление

е заимствана от природата.

Ритъмът ден-нощ, смяната на годиш-

ните времена (пролет, лято, есен и

зима), промяната на метеорологични-

те условия създават светлинни ситу-

ации, които са силно променливи.

Динамичната светлина, динамичното

осветление се характеризират с

динамичен характер на осветление-

то, базирано на плавно регулиране на

нивото на осветеност и на цвета на

светлината във вътрешни освети-

телни уредби. Работещите в услови-

ята на динамично осветление могат

да настроят параметрите на уред-

бата съгласно своите вкусове и же-

лания. Също така динамичното ос-

ветление може да бъде пригодено към

съвременните динамични производ-

ствени процеси. На фиг. 7 е показана

връзката между състоянието и дей-

ностите на човека при различно

въздействие на светлината.

Предимства на
биодинамичното осветление
Сред основните предимства на

биодинамичното осветление е

пресъздаването на естествените

а

Фиг. 6 б Фиг. 7
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условия в затворени работни поме-

щения. Част от помещенията в

съвременните бизнес сгради са из-

цяло лишени от достъп на естестве-

на светлина, в които използването

на биодинамично осветление създа-

ва благоприятни възможности за

труд и почивка. Друго предимство на

системите за биодинамично освет-

ление е възможността за създаване

на различни светлинни сцени в зави-

симост от възрастта на работещи-

те; вида на зрителната работа и ин-

дивидуалното психическо състояние

на работещите. Счита се, че биоди-

намичното осветление оказва благо-

приятно влияние върху биологичния

ритъм на хората и предпоставка за

повишаване работоспособността на

работещите. Възможностите за по-

вишаване работоспособността на

човека под въздействието на свет-

лината са илюстрирани на фиг. 8.

Направени анализи свидетелстват,

че използването на биодинамично

осветление способства за намалява-

не на необходимото време за из-

вършване на дадена дейност (фиг. 9).

Установено е, че спектърът на из-

куствената и дневната светлина

оказват влияние върху чувството на

умора - високите стойности водят

по-висока степен на умора и обрат-

ното, ниските - до по-ниска степен

на умора. Влиянието е илюстрирано

на фиг. 10.

Източници и ПРА
за биодинамично осветление
Осветителните уредби за биоди-

намично осветление обикновено се

изпълняват от трилампови луминес-

центни осветители с различна цвет-

на температура. Всяка лампа е с

димируема електронна пуско-регули-

раща апаратура (ЕПРА). В табл. 2 са

представени цветните температу-

ри и максималната осветеност, кои-

то се реализират в помещение с

размери 7.2/7.2/3 метра и коефициен-

ти на отражение на тавана и стени-

те съответно под 0.7/0.5/0.2 от един

трилампов осветител 3хТ5.54 W 865/

827/865р, т.е. обхващащ два броя

лампи, тип Т5 с мощност 54 W за

всяка лампа, излъчващи бяла светли-

на - тип дневна 865 с цветна темпе-

ратура Тцв. = 6500 К и средна лампа,

излъчваща топла-бяла светлина 827

с цветна температура Тцв. = 2700 К.

По принцип осветителните уред-

би за биодинамично осветление се

изпълняват с осветители от този

тип. Различните цветни температу-

ри и осветености се реализират

посредством специален контролер

или индивидуално чрез дистанционно

управление на светлинния поток Фm.

Наред с развитието на биодинамич-

ното осветление, при което, както бе

подчертано, се изменя както цветна-

та температура, така и нивото на

осветеността, са разработени и спе-

циални луминесцентни лампи, които се

базират на откритието на третия

фоторецептор и въздействието върху

него на синята светлина. Този тип

лампи излъчват естествена студено-

бяла светлина, която съдържа повече

синя светлина. Когато се използват

за индиректно осветление (насочени

към тавана), тези осветители

съдържат реален ефект за синьо небе,

т.е. създава се илюзията, че в поме-

щението има естествена дневна

светлина. Изпитания с подобни лампи

показват увеличение на производител-

ността на труда с повече от 10%, бла-

годарение на постигнатите по-висо-

ка активност, жизненост и съсредо-

точеност.

доц. Христо Василев, ТУ-София

Фиг. 8

Фиг. 9. Съкращаване на периода от време, необходим за из-
вършване на определена операция

Табл. 2Фиг. 10. Влияние на светлината върху чувството за умора
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Осветлението - 8,9%
от световното
електропотребление
Електрическото осветление фор-

мира значителен дял от електрокон-

сумацията на държавите от Евро-

пейския съюз, към който от тази

година сме част и ние. Производ-

ството на светлина поглъща 8,9%

от глобалния разход на електрое-

нергия и е отговорно за около 8% от

световните емисии на въглероден

двуокис, показват направени изслед-

вания. Общата консумация на елек-

троенергия за битово осветление

в ЕС е около 86 TWh и се предвижда

да нарасне до 102 TWh в периода до

2020 г. От тази гледна точка, по-

добряването на енергийната ефек-

тивност на осветлението е важен

компонент от цялостната страте-

гия на ЕС за понижаване нивата на

вредните емисии. Светлинният до-

бив на осветителните системи

Европейската програма
EnERLIn
Инициатива на Европейската комисия за енергийно ефективно
осветление в жилищните сгради

варира от 20 lm/W в битовия сектор

до около 80 lm/W в индустриалния.

От технологична гледна точка,

този нисък показател за бита се

дължи в най-голяма степен на широ-

кото използване на лампите с наже-

жаема жичка, които се характери-

зират с много ниска енергийна ефек-

тивност. По тази причина замяна-

та им с енергийно ефективни лам-

пи се счита за ефективен начин за

повишаване на енергийната ефек-

тивност на осветлението в бито-

вия сектор. Както вече бе подчер-

тано, програмата EnERLIn залага на

използването на

компактни луминесцентни
лампи
На първо място, компактните лу-

минесцентни лампи (КЛЛ) използват

до 25% от количество електричес-

ка енергия, необходима на обикнове-

ната крушка с нажежаема жичка за

производството на същото количе-

ство светлина. Експлоатационният

живот на различните модели КЛЛ

варира от 5000 до 25 000 часа. За

сравнение, обикновените крушки

имат живот около 1000 часа. Сред

недостатъците на КЛЛ е по-висока-

та им първоначална цена, но много

по-дългият им експлоатационен жи-

вот ги прави икономически по-изгод-

ни. Основно преимущество на КЛЛ е,

че около 25% от енергията, която

консумират, се трансформира във

видима светлина, в сравнение с 5-те

процента при традиционните круш-

ки с нажежаема жичка. За разлика от

лампите с нажежаема жичка, КЛЛ

препоръчително се използват за

осветяване на помещения, в които

ще работят дълго време без

прекъсване.

Въпреки всичките си преимуще-

ства, за момента компактните лу-

минесцентни лампи държат много

Като част от общоевропейското икономичес-

ко пространство, българският бизнес е изпра-

вен пред предизвикателството да се възполз-

ва от различни европейски инициативи в из-

пълнение на декларираните от съюза целеви по-

литики. Сред действащите в момента европей-

ски програми, целящи редуциране на емисиите

от въглероден двуокис в атмосферата, е

EnERLIn. Кампанията на Европейската комисия

– EnERLIn, е насочена към намаляване консума-

цията на електрическа енергия от осветител-

ните уредби в битовия сектор. Проектът има

за крайна цел повишаване на пазарния дял на

компактни луминесцентни лампи (КЛЛ) в

държавите от Евросъюза. Провежда се в

сътрудничество с национални енергийни аген-

ции, производители, търговци на КЛЛ, проек-

танти, архитекти и крайни потребители.

Страната ни е участник в проекта EnERLIn чрез

Енергиен Център София, партньор на инициа-

тивата. Тема на статията са същността на

проекта, препоръките за изпълнение на амби-

циозните му цели и развитието на инициати-

вата в страната.
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малък дял от пазара на осветител-

ни тела.

Сериозен потенциал
за енергоспестяване
Като един от най-големите консу-

матори на енергия в битовия сектор,

осветлението има много голям по-

тенциал за повишаване на енергийна-

та ефективност – приблизително 20%

или около 18 TWh. Изчисленията по-

казват, че приблизително 13 милиар-

да крушки с нажежаема жичка са били

продадени през 2003 г., което е около

72% от пазара на осветители за тази

година.

През 2005 г. обикновените круш-

ки с нажежаема жичка са имали дял

от около 970 TWh от общото коли-

чество консумирана енергия в све-

та и са отговорни за 560 Mt емисии

на въглероден двуокис. Около 61% от

това потребление е било от бито-

вия сектор, а по-голямата част от

останалия дял – от търговски и об-

ществени сгради. Ако сегашните

тенденции се запазят, до 2030 г.

обикновените крушки ще формират

консумация на електрическа енергия

в размер на 1610 TWh. Хипотетично

погледнато, ако тези крушки се за-

менят с КЛЛ, ще се реализират ико-

номии на електрическа енергия в

размер на около 800 TWh енергия и

470 Mt CO2 емисии до 2010 г. и 1200

TWh и 700 MtCO2 до 2030 г.

С изключение на Чешката републи-

ка, в останалите новоприсъединили се

към ЕС държави показателят среден

брой КЛЛ на домакинство е значител-

но по-нисък в сравнение с държавите

от т.нар. група ЕС-15. Там тази циф-

ра варира от 1 във Финландия и Гърция

до 6,5 в Германия.

Все пак пазарът на КЛЛ бележи

отчетлива тенденция към разраства-

не през последните 20 години. Про-

дажната им цена се е понижила, а

продажбите растат. Все по-силна

става и конкуренцията между произ-

водителите.

Успехът на проекта EnERLIn се

свързва в голяма степен с качество-

то на продуктите, които се включ-

ват в кампанията. Ето защо, за да

подкрепи широката европейска ини-

циатива за използване на енергийно

ефективно осветление в битовия

сектор, по инициатива на Европейс-

ката комисия и EUROELECTRIC, в

сътрудничество с няколко частни и

обществени организации, през 1998

г. е създадена

Европейска харта за качество
на компактните луминесцентни
лампи
Хартата обхваща доброволен на-

бор от критерии за еднозначно оп-

ределяне качеството на КЛЛ. Най-

важната задача, която създателите

си поставят, е да се увеличи дове-

рието на потребителите в тази

технология. Основен обект на Хар-

тата е подпомагането и популяри-

зирането на производството, марке-

тинга и продажбите на висококаче-

ствени компактни луминесцентни

лампи на територията на ЕС. Край-

ната цел, към която се стреми Ев-

ропейската комисия, е увеличаване

на продажбите и навлизането в по-

голяма степен на пазара на освети-

телни тела на КЛЛ, като по този

начин се допринесе за постигането

на целите на европейската енергий-

на и екологична политика. Организа-

циите, които се ангажират да уча-

стват в тази инициатива, поемат

ангажимента да промотират КЛЛ,

които отговарят на критериите,

залегнали в Хартата.

Европейската харта по качество-

то на компактните луминесцентни

лампи е доброволна схема, отворена

към производители на КЛЛ, вносите-

ли и търговци, предлагащи лампи, в

съответствие с изискванията в Хар-

тата. От друга страна, в инициати-

вата могат да се включат различни

частни и обществени организации,

като електроразпределителни дру-

жества, общини, хотели и т.н. Евро-

пейската комисия има право да из-

вършва проверки или да изисква ин-

формация за всеки продукт, който е
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включен в провеждани кампании от

фирми, подкрепили Хартата.

Технически изисквания
по отношение на КЛЛ
По отношение безопасността на

КЛЛ, Хартата въвежда необходимо-

стта от съответствие на източни-

ците с изискванията на стандарта

EN 60968, както и съобразяване със

CE маркировката. Енергийната

ефективност на КЛЛ би следвало да

отговаря на клас А от действащо-

то на територията на ЕС енергий-

но етикетиране. Генерираният от

източниците светлинен поток след

2000 часа работа не би следвало да

бъде по-малък от 88% от първоначал-

ния за лампи без допълнителен

външен корпус и не по-малък от 83%

за лампи с допълнителен външен

корпус. По принцип, според изисква-

нията на Хартата, светлинният

поток в края на експлоатационния

живот на източника не бива да бъде

по-малък от 75% от първоначалния.

По отношение на друга характерис-

тика - стабилност на излъчването

– времето за достигане на 60% от

максималното излъчване след включ-

ване на източника при нормална

стайна температура следва да бъде

под 60 секунди. Относно броя запал-

вания, в документа е записано, че из-

точникът трябва да издържи брой

запалвания, съответстващ на живо-

та му в часове. Коефициентът на

цветопредаване CRI се изисква да

бъде по-висок от 80. Информацията

за експлоатационния живот на лам-

пата в часове се посочва върху вся-

ка индивидуална опаковка на източ-

ника. Минималният живот на една

КЛЛ трябва да бъде не по-малък от

6000 часа. За да отговаря една лам-

па на изискването на Хартата за

т.нар. дълъг живот, тя следва да има

живот минимум 12 000 часа.

Между номиналния светлинен по-

ток, генериран от КЛЛ, и съответ-

стващата им мощност на лампите

с нажежаема жичка, съществуват

строго определени в Хартата съот-

ветствия.

Пречки пред по-бързото
навлизане на КЛЛ
Въпреки поевтиняването на КЛЛ

през последните години, по-висока-

та цена все още е фактор, възпре-

пятстващ по-масовото им използва-

не. Друг основен фактор, оказващ

влияние върху пазарния дял на КЛЛ, е

качеството им. В много държави,

включително и България, се предла-

гат и некачествени компактни луми-

несцентни лампи, които имат мно-

го по-кратък живот от дефинирания

в Хартата. Естетическите недо-

статъци на по-старите КЛЛ, свърза-

ни с формата, размера и цветната

температура, също имат негативен

ефект върху разширяването на па-

зарното присъствие на тази техно-

логия. До голяма степен тези недо-

статъци вече са преодолени – съвре-

менните КЛЛ излъчват светлина с

по-комфортна цветна температура,

имат много по-малък размер и дос-

тигат до максимално стабилно из-

лъчване за много по-кратко време.

Тенденцията да се използват все

повече халогенни лампи също затруд-

нява навлизането на КЛЛ в широка

употреба.

Какви политики
препоръчва
Европейската комисия
Европейската комисия препоръчва

провеждането на европейски промо-

ции за поставяне на поне една ком-

пактна луминесцентна лампа на ме-

стата с изкуствено осветление за

повече от 2 часа на ден. Според спе-

циалистите на комисията, е важно да

се продължи тенденцията за намаля-

ване на цената на КЛЛ. Пътищата,

според ЕК, са намаляване на ДДС на

тези продукти в сравнение с обикно-

вените крушки, различни държавни и

общински инициативи в сътрудниче-

ство с търговските субекти и про-

изводители, стимулиращи употреба-

та на КЛЛ, въвеждане на минимални

показатели за енергийна ефектив-

ност на лампите, въвеждане на огра-

ничения за продажбите на енергийно

неефективни лампи. Най-доброто

решение в дългосрочен план е навсякъ-

де в новото строителство да се

залагат възможности за използване

единствено на енергийно ефективно

осветление, смята Европейската

комисия.

В България
проектът
ще продължи и през 2008 г.
Проектът стартира в България

през 1997 г. и се предвижда да

продължи до края на 2008 г. Партньор

на инициативата е независимата

консултантска компания Енергиен

Център София, създадена през 1997

г. като приемник на Центъра по енер-

гетика на Европейската общност.

Организацията участва в различни

енергийни програми и дейности на

Европейската комисия. От Енерги-

ен Център София декларират, че са

проведени проучвания по отношение

на съвместимостта на нормативна-

та ни база в тази насока с европей-

ската, състоянието на пазара на

енергийно ефективни лампи, както и

нагласите на потребителите, от

една страна, и на търговците - от

друга.

По отношение на пазара на ком-

пактни луминесцентни лампи в

страната, резултатите показват

най-голям дял на луминесцентни

лампи от китайски производители,

твърдят от Енергиен Център Со-

фия. „Това, естествено, се обясня-

ва с по-високата цена на продукти-

те на европейските производите-

ли, които отговарят на изисквани-

ята на Хартата за качество. При

всички опити за популяризиране на

качеството и преимуществата,

най-продаваните лампи не отгова-

рят на очакванията, което създа-

ва недоверие у потребителите. Що

се отнася до пазара на осветите-

ли като цяло, огромен процент все

още се държи от обикновените

крушки с нажежаема жичка, като

има тенденция за ръст на продаж-

бите на модерните напоследък ха-

логенни лампи“, коментира специ-

ално за сп. Технологичен дом Вио-

лета Грозева, мениджър на Енерги-

ен Център София. „Показателен за

трудностите пред инициативата

у нас е фактът, че в много случаи

компактните луминесцентни лам-

пи са неприложими в жилищата,

защото няма техническа възмож-

ност за монтирането им във вече

закупени осветителни тела. Надя-

ваме се на съдействие от страна

на водещите производители на

КЛЛ, представени в България, с под-

крепата на които да организираме

различни промоции и информацион-

ни кампании през тази и следваща-

та година“, заявява в заключение г-

жа Грозева.
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За нормативния документ
Наредба 4 е издадена на основание

член 18, ал. 1 от Закона за устрой-

ството на териториите (ЗУТ). Ос-

вен техническите изисквания при

проектиране, изграждане и експлоа-

тация на нови инсталации, Наредба-

та регламентира и реконструкцията

на вече съществуващи. Прилага се

едновременно с нормативните акто-

ве и техническите спецификации,

които съдържат изисквания към ВиК

инсталациите, качеството на питей-

ната вода, хигиената, здравето и

опазването на околната среда, по-

жарната безопасност, здравословни-

те и безопасните условия на труд,

както и правилата за изпълнение и

приемане на строителните и мон-

тажните работи. Наредба 4 се при-

лага за сградни водопроводни и кана-

лизационни инсталации, чието проек-

тиране е започнало след 29.09.2005 г.

Изисквания към
местоположението
По принцип, в зависимост от това

дали са предназначени за питейно-

битови, аварийни или производстве-

ни нужди, сградните водопроводни

инсталации могат да се проектират

обединени или разделени. Видът на

системата или комбинацията от

различни типове се избират според

конкретните условия на проекта.

Сградни водопроводни
инсталации
Изисквания към проектирането, изграждането и експлоатацията
на водопроводните системи

Нормативната рамка в областта на проектира-

нето, изграждането и техническата експлоата-

ция на водоснабдителните и канализационните

(ВиК) сградни инсталации е дефинирана от Наред-

ба 4 на МРРБ (обнародвана в ДВ, бр. 53/2005 г.).

Въпреки че документът влиза в сила едва преди

около година и половина, според някои от фирми-

те, предлагащи елементи за изграждане на сград-

ни ВиК системи или инженерингови услуги, доку-

ментът се нуждае от ремонт. В настоящия брой

на сп. Технологичен дом ще обърнем внимание на

някои от залегналите в нормативния документ

изисквания, отнасящи се до сградните водопро-

водни инсталации. Ще продължим темата в след-

ващи броеве на списанието с коментари и пре-

поръки за изменения в Наредбата.

Наредба 4 предписва местата, на

които следва да се проектират глав-

ните хоризонтални клонове, верти-

калните клонове и разклоненията

между тях. Освен традиционните

локации - по стени и тавани, както и

в мазета, сутерени и технически

етажи или в инсталационни канали,

е възможно, когато отсъства призе-

мен етаж, главната хоризонтална во-

допроводна инсталация да се проек-

тира в монтажни канали под пода на

първия етаж. Вертикалните клонове

трябва да бъдат проектирани в не-

горими инсталационни шахти или на

открито. Разпределителните водо-

проводни клонове на етажите се

проектират вградени в стените,

изолирани в предпазни тръби или в

инсталационни канали, както и откри-

ти в инсталационни шахти. Необхо-

димо е да се предвидят допълнител-

ни предпазни тръби без връзки и на-

ставки, които да предпазват пласт-

масовите тръби на етажните клоно-

ве.

Ограничения в избора
на местоположение
В разпоредбите на Наредба 4 са

посочени няколко основни ограничения

по отношение местоположението на

инсталираните елементи. Не се до-

пуска водопроводните инсталации да

се проектират вградени във външни-

те стени на сгради, по стени, подо-

ве и тавани на жилищни помещения,

където не се предвиждат водочерп-

ни кранове. Същото се отнася и за

подове на кухни, санитарни възли и ко-

ридори, освен в случаите, когато

става въпрос за пластмасови тръби

от етажните разпределителни кло-

нове. Освен ако общите стени меж-

ду две жилища са на съседни кухни,

коридори или санитарни помещения,

не се допуска вграждане на инстала-

циите в тези разделителни стени.

Непроходими канали за отпадъчни

води, комини, асансьорни и вентила-

ционни шахти, както и шахти за би-

тови отпадъци и помещения с транс-

форматори са останалите местопо-

ложения, в които не се препоръчва да

се проектират водопроводните ин-

сталации.

Посочени са минималните отсто-

яния, които водопроводите следва да

имат от изброените помещения, и

конструкциите, на които вертикал-

ните клонове и етажните разпреде-

лителни клонове трябва да се проек-

тират – съответно 0,4 m и 0,25 m.

Изключения от това правило се до-

пускат за вертикалните и етажните

разпределителни клонове, които са

монтирани към двойна стена с

въздушна междина, запълнена със зву-

коизолационен материал, дебела най-

малко 25 mm.
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Съставена е таблица, която опре-

деля отстоянията на вертикалните

клонове от готовите повърхности на

стените. За най-тънкия диаметър на

тръбата, посочен в таблицата – 15

mm (1/2"), съответстващото свет-

ло отстояние от готова повърхност

e 20 mm. Останалите посочени съот-

ветствия се отнасят за тръби с

диаметър 20 и 25 mm, 32 и 40, 50, 65

и 80 mm. Отстоянията се увеличават

със стъпка от 5 mm с увеличаване на

диаметъра на тръбата.

Предвижда се топлоизолация
За главните хоризонтални и за

вертикалните водопроводни клонове

за студена и гореща вода за битови

нужди, включително и за циркулаци-

онните кръгове, се предвижда поста-

вяне на топлоизолация с цел намаля-

ване на загубите на топлина във

водопроводната инсталация за горе-

ща вода за битови нужди и за предот-

вратяване образуването на конденз

по водопроводите за студена вода.

Топлоизолацията трябва да е устой-

чива и защитена с подходящо покри-

тие срещу въздействието на различ-

ни вредни фактори, като за порести-

те и влакнестите изолационни мате-

риали се предвижда пароизолация от

външната страна на изолацията.

Минималната дебелина
на топлоизолацията
на водопроводните клонове за го-

реща вода за битови нужди и на цир-

кулационните кръгове (при коефици-

ент на топлопроводност λ = 0,035 W/

(m.К)) също се определя таблично. За

различните зададени диаметри на

тръбите се предвижда различна ми-

нимална дебелина, в зависимост от

това дали тръбата преминава през

неотопляеми или отопляеми помеще-

ния. Например, за тръби с диаметър

до 22 mm тези цифри са съответно

20 и 10 mm, а за тръби с диаметър

над 111 mm – 100 и 50 mm.

Съгласно трета таблица, се опре-

деля различна минимална дебелина на

топлоизолацията на водопроводите

за студена вода (при коефициент на

топлопроводност λ = 0,04 W/(m.K)) за

предпазване от конденз, в зависимост

от местоположението на водопрово-

да. За тръби, които преминават през

неотопляеми помещения, в инстала-

ционен канал без успореден водопро-

вод за гореща вода, за вертикални во-

допроводни клонове в инсталационни

шахти, както и вградени в бетонен

под, минималната дебелина на изола-

цията е 4 mm. Ако тръбата премина-

ва свободно през отопляемо помеще-

ние, дебелината трябва да е минимум

9 mm. Когато водопроводът е в ин-

сталационен канал с успореден водо-

провод за гореща вода, минималната

дебелина на изолацията е 13 mm. Това

е минималната дебелина и за верти-

кални водопроводни клонове, поставе-

ни в инсталационен канал заедно с во-

допровода за гореща вода.

Светло отстояние между
тръбите
Водопроводните тръби се разпола-

гат на разстояние от електрически-

те инсталации, като се спазват изис-

кванията на Наредба № 3 от 2004 г.

за устройството на електрическите

уредби и електропроводните линии

(Нормативният документ е публику-

ван в ДВ, бр. 90 и 91 ). При успоредно

разположени тръби светлото раз-

стояние между тях зависи от дебе-

лината на изолацията, като в наред-

бата са посочени минимални стойно-

сти. За тръби с диаметър до 40 mm

включително, дебелината не трябва

да е под 50 mm, а за тръби с диаметър

над 40 mm - 80 mm.

Основно изискване е битовият

водопровод за гореща вода да се про-

ектира винаги над този за студена

вода или встрани от тръбите за

студена вода. Разстоянието в този

случай не трябва да е по-малко от 100

mm. Светлото разстояние между

успоредно разположени водопроводни

и канализационни тръби се съобразя-

ва с дебелината на изолацията, но то

не може да бъде по-малко от 150 mm.

Монтажни изисквания към
водопроводите
Основно правило в проектирането

на водопроводните инсталации е

водопроводите да нямат директен

контакт с конструктивните елемен-
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ти на сградата. В наредбата е залег-

нало предписание откритите водо-

проводни клонове да се монтират към

конструктивните елементи на сгра-

дата със скоби с гумена подложка

(неподвижна опора) или с конзолни

подпори (подвижна опора). На армату-

рите по водопроводите от пластма-

сови тръби се предвижда самостоя-

телно неподвижно закрепване.

На опори трябва да се монтират

и тръби, които се поставят в инста-

лационен канал в пода. В този случай

опорите трябва да бъдат разположе-

ни в близост до съединенията и чуп-

ките. Наредбата постановява забра-

на за замонолитване на тръбите в

стените и подовете на сградите. На

местата, на които вертикалните

водопроводни клонове преминават

през подовe, те се проектират в

гилзи и се уплътняват с хидро- и

шумоизолация. Хоризонталните водо-

проводни клонове трябва да имат

възходящ наклон към водочерпните

кранове, не по-малък от 0,005.

Обезвъздушаване и отводняване
В текстовете на наредбата се

описват и местата, на които тряб-

ва да се монтират спирателни кра-

нове с изпразнител и защитни уст-

ройства срещу обратен поток. За

всички отводнителни и изпускател-

ни устройства по водопроводната

инсталация се предвижда въздушно

прекъсване към отводняването им в

канализационната инсталация,

съгласно БДС EN 1717.

За отстраняване на въздуха от

главните хоризонтални водопровод-

ни клонове в най-високите им точки

при водопроводни инсталации с гор-

но разпределение, в проекта за инста-

лацията се предвижда автоматично

обезвъздушаване. При главните хори-

зонтални водопроводни клонове с

горно разпределение трябва да се

вземат мерки срещу наводняване или

пропускане на влага към по-долните

етажи.

Водопроводите задължително
се изпитват
Специален раздел в наредбата има

за цел правилното и безопасно из-

граждане на инсталациите, което се

определя според конкретния проект.

В специално приложение са описани

начина на свързване на тръбите и

съвместимостта на материалите,

от които са направени. Важно е,

според клаузите на наредбата, при

полагането на тръбите, както и при

преминаването им през подове, да се

осигури свободното им движение.

Преди изпитването на водопровод-

ната инсталация е необходимо да се

извърши проверка за съответствие-

то й с проекта и водопроводът да

бъде обезвъздушен. На базата на

изискванията на проекта и техничес-

ката спецификация на тръбите водо-

проводите за студена или гореща

вода за битови нужди се изпитват на

якост и водонепропускливост. Кога-

то няма указания за тяхното изпит-

ване, преди приемането на инстала-

циите се извършват тестове, за да

се установи доколко са съвместими

с проекта и разпоредбите на наред-

бата.

Водопроводната инсталация се

изпитва на якост с ръчна бутална

помпа преди монтирането на водочер-

пните кранове, като съответните

излази се затварят с тапи. Изпитва-

нето се извършва при налягане по-

голямо с 0,5 MPa от работното хид-

равлично налягане. Допустимо е за-

вишаване на налягането с не повече

от 1 MРa. Ако свързването на водо-

проводите е направено чрез заваря-

ване, а те са съставени от усилени

тръби, изпитването може да се из-

върши и при по-високо налягане. На-

лягането се повишава на интервали

от 0,1 МРа през периоди от 10 min и

ако в продължение на 2 часа се е по-

нижило с не повече от 0,1 МРа,

тестът се приема за успешен. След

като са монтирани водочерпните

кранове, инсталацията се подлага на

24-часов тест за водонепропускли-

вост при работно налягане.

Топлинното изпитване на сградна-

та инсталация за гореща вода за

битови нужди се извършва, като во-

дата в нагревателя се загрява до

проектната температура, след кое-

то инсталацията се изпитва за оп-

ределения в проекта брой водочерп-

ни кранове. Отклонението на темпе-

ратурата на водата спрямо проект-

ната температура не трябва да е по-

голямо ±2 oС. Успешните хидравлич-

ни изпитвания позволяват да се из-

пълнят изолациите на системата и

другите довършителни строително-

ремонтни работи.

Пуск и експлоатация
на инсталацията
Всички документи, удостоверява-

щи приключването на строително-

монтажните работи, надеждността

и правилната работа на инсталаци-

ята, както и съответствието на

вложените продукти с изискванията,

трябва да бъдат проверени при при-

емането на водопроводната инста-

лация. Наредбата регламентира ми-

нимално съдържание на пакета от

приемо-предавателна документация.

По време на техническата експло-

атация на водопроводната инстала-

ция, водопроводите, крановете и

другите елементи се поддържат в

изправност така, че да се минимизи-

ра рискът от аварии, а евентуални-

те загуби на вода и разходът на енер-

гия също да бъдат минимални, се

твърди в нормативния документ.

Хидравлично оразмеряване
Наредба 4 регламентира начините

за оразмеряване на гравитационните

и помпените водоснабдителни систе-

ми. В основата на изчислението при

самостоятелни и обединени (които

провеждат вода и за противопожар-

ни нужди) водопроводни инсталации

стоят максималните секундни водни

количества при различни типове уред-

би. Смукателите и тласкателите при

помпени водопроводни инсталации се

оразмеряват за дебита на работна-

та помпа или на работната помпена

група. Оразмерителното максимално

секундно водно количество за питей-

но-битови нужди във водопроводните

участъци се определя съгласно спе-

циални приложения на наредбата.

Максималните оразмерителни ско-

рости на студената и горещата вода

се определят спрямо вложените еле-

менти. За гравитационни и помпени

инсталации в жилищни сгради с поме-

щения, характеризиращи се с допусти-

мо ниво на шума до 40 dB(A), максимал-

ната скорост е 2,0 m/s. За всички во-

допроводни отклонения и за водопро-

водните инсталации във всички оста-

нали сгради максималната скорост е

2,5 m/s. За смукателите и тласкате-

лите в помпените инсталации също са

посочени стойности – съответно 0,7

m/s и 1,2 m/s. Максималната оразме-

рителна скорост във водопроводните

клонове за пожарни и аварийни нужди

към пожарни кранове е 2,5 m/s.
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Основни елементи
в конструкцията
Както е известно, корпусът на

смесителната батерия с фотоклет-

ка не се отличава особено от този

на обикновената батерия. От-

състват само ръкохватките, а в

основата на смесителя обикновено

е монтажното място на сензора, ре-

гистриращ присъствието на човек

и подаващ сигнал към изпълнител-

но устройство за пускане на вода-

та.

Основен конструктивен елемент

на смесителите със сензорно управ-

ление е контролният модул. Монтаж-

ното му място се избира с оглед

осигуряване на възможности за лес-

на промяна на настройките или смя-

на на батериите, без да е необходи-

мо да се демонтира самият смесител.

Важна част от конструкцията на

целия възел е и вентил - често с елек-

тромеханично управление.

Видове автоматично управление
Сензорното управление се осъще-

ствява с няколко вида технически

решения – активен или пасивен инф-

рачервени датчик или радиоуправле-

ние. Обикновено датчикът е монти-

Автоматични смесителни
батерии
Видове сензорно управление, монтажни специфики, най-нови
технически разработки

Икономичните характеристики на смесителните батерии със

сензорно управление се вписват напълно във все по-отчетлива-

та тенденция за прилагане на енергийно ефективни решения в

сградите. Освен че се превръщат в неразделна част от съвре-

менните интериорни концепции за обзавеждане на санитарни по-

мещения в обществени и офис сгради, батериите с автоматич-

но пускане и спиране имат едно съществено предимство, обяс-

няващо масовото им използване - спестяват значителни количе-

ства вода (според някои производители до 60%). Това е една от

причините в последно време да се налагат като стандарт в то-

алетните на офис сградите, летищата, ресторантите, търгов-

ските и медицински центрове, увеселителните заведения, а все

по-често и в дома.

ран зад специален екран във водонеп-

ропусклива капсула.

Най-често за автоматично пуска-

не и спиране на водата се използват

активни инфрачервени сензори, кои-

то излъчват монохроматичен концен-

триран сноп светлина от инфрачер-

вената област от електромагнитния

спектър. Снопът е насочен съм сре-

щуположната страна на смесителя и

формира т.нар. зона или поле на дей-

ствие. Когато инфрачервеният сноп

достигне до тялото или ръцете на

потребителя, той се отразява обрат-

но към сензора. Отразеният сноп се

връща към сензора. Монтираният в

близост контролен модул подава уп-

равляващо въздействие към вентил с

електромеханично задвижване, който

отваря крана. В резултат на това во-

дата потича и спира, след като по-

требителят излезе извън обхвата на

датчика или след зададено максимал-

но време за работа. За разлика от ак-

тивните инфрачервени датчици, па-

сивните работят на принципа да

отчитат промяна в температурата

на снопа в резултат от достигане-

то му до определено препятствие -

например ръката или тялото на по-

требителя.

Настройване температурата
на водата
Температурата на водата при

смесителите със сензорно управле-

ние се регулира по три възможни

начина в зависимост от модела. При

някои модули върху корпуса им е мон-

тирана малка ръкохватка, с която

ръчно се извършва настройката на

температурата на водната струя.

При други настройката на темпера-

турата е направена фабрично при

производството им или при монтажа.

Предлагат се смесители с автома-

тична настройка на температурата

на водата на 38 °С. Съществуват и

модели, които са снабдени с термо-

стат. Той поддържа зададена пред-

варително температура на водата.

Използват се и решения, при които

един или няколко смесителя се обслуж-

ват от един общ термостат.

Избор на електрозахранване
Сензорните смесители се захран-

ват от електрическата мрежа или

от батерии. Когато са директно

свързани към мрежата, напрежение-

то се преобразува от вграден транс-

форматор. Като алтернативен из-

точник на захранване може да се
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използват батерии от 6 или 9V.

Монтажът на смесители със сен-

зорно управление, захранвани дирек-

тно с мрежово напрежение, е сравни-

телно труден в сравнение с модели-

те с батерийно захранване. От дру-

га страна, смесителите, захранвани

с батерии, се отличават с по-слож-

на поддръжка, изискваща да се следи

състоянието на батерията и своев-

ременната й подмяна. Доколко е по-

удачно смесителите да се захранват

от мрежата или с батерии зависи

най-вече от конкретното им прило-

жение. В натоварени приложения като

летища, гари, търговски центрове и

изобщо местата с по-голям поток от

хора дневно, специалистите препоръ-

чват инсталирането на смесители,

захранвани от мрежата, за да се

избегне честата подмяна на батерии.

Логично, смесителите, захранвани с

батерии, са подходящи за използване

в приложения с по-малък човекопоток,

например офиси, ресторанти и други.

Особености при инсталацията
За разлика от обикновените сме-

сители, монтажът и първоначалните

настройки на смесителите с фото-

клетка изискват по-голяма прециз-

ност и професионализъм. Повечето

производители отчитат, че голяма

част от проблемите, които се появя-

ват при работата на сензорните

смесители, произтичат от некаче-

ствената инсталация. Тъй като ин-

фрачервените лъчи и радиоуправлени-

ето са невидими за човешкото око,

инсталаторът трябва да се увери, че

продуктът е монтиран в съответ-

ствие с всички изисквания и препоръ-

ки на производителя. След монтажа

се извършва фината настройка на

сензора – обхват на действие, време

на работа и други.

Зони на обхват
Сред най-важните характеристи-

ки на смесителите със сензорно уп-

равление, които определят приложи-

мостта им в един или друг случаи, е

възможността за настройка на об-

хвата на вградения сензор. От при-

ложна гледна точка следва да се взе-

ме решение дали възелът да се акти-

вира, когато потребителят сложи

ръцете си отдолу или когато заста-

не пред мивката, т.е от ръцете или

тялото му ще сработва системата

сензор - контролен панел - вентил.

Настройката на обхвата се прави

по време на инсталацията на смеси-

теля. От гледна точка на икономия-

та на вода, смесителят от първия

тип, т.е. който сработва, когато

потребителят постави ръцете си на

пътя на лъчите, е по-подходящ. Дока-

то водата от смесителя с активи-

ращ се от тялото сензор ще тече

през цялото време, докато човекът

стои отпред. Напълно логично вари-

антът не се приема за много удачен,

особено ако пространството на са-

нитарното помещение е решено с

огледало, монтирано над мивката. С

оглед пестене на вода, смесителите

със сензорно управление обикновено

предлагат възможност за настрой-

ка на максимално зададено време за

работа, след което вентилът спира

притока на вода автоматично. По

този начин дори и когато датчикът

е блокиран от случайна или умишлена

повреда, се избягва опасността от

наводнение.

Тенденции в развитието
Според направени от производите-

ли на смесителни батерии със сензор-

но управление проучвания на пазара, в

следващите години пазарният им дял

ще се разшири в областта на бито-

вия сектор, където от няколко години

се наблюдава повишено търсене.

Усилията на производителите,

освен в посока усъвършенстване на

дизайна, понижаване на консумация-

та на вода, повишаване надежднос-

тта на работа и минимизиране на

поддръжката, са насочени и към из-

ползване на енергийно ефективни

технологии. Произвеждат се модели,

захранвани не от електрическата

мрежа, а от енергията на слънцето.

Смесителите са свързани с фото-

електрически панел, който преобра-

зува енергията на слънчевото из-

лъчване в електрическа. Също така,

най-съвременните модели смесители

поддържат комуникационни възмож-

ности, които ги превръщат в еле-

мент от обща система за сградна

автоматизация.

Сред съвременните разработки са

и смесителите със самонастройва-

щи се сензори. Автоматичната ка-

либровка адаптира обхвата на сензо-

ра спрямо осветеността в съответ-

ното помещение.

Фиг. 1. Основни елементи на смесителна батерия със сен-
зорно управление

Фиг. 2. Контролен модул на смесител със сензорно управле-
ние
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Технически параметри
Голямото разнообразие на модели

в магазините, а вече и не малкото

предлагани по Интернет, безспорно

затрудняват избора. А той трябва да

се направи достатъчно прецизно чрез

сравняване на техническите данни на

различни бормашини и съпоставяне-

то им с очакваните приложения.

Едната група технически данни

показват числено как бормашината

върши ефективно работата, за коя-

то е предназначена. На първо място,

в групата влизат двете мощности на

бормашините. Едната е консумирана-

та от електрическата мрежа със

стойности между 500 и 1200 W. Вме-

сто нея в някои каталози се дава кон-

сумираният ток, като ориентировъ-

чно мощността се получава чрез ум-

ножаването му с 220 V. При акумула-

торните бормашини вместо мощ-

ност се дава консумираната енергия

за 1 час във Wh. Втората е изходна-

та мощност, именно която осигуря-

ва пробиването и която е с 30-40% по-

малка.

Оборотите (точното наименова-

ние е скорост на въртене) на свред-

лото при всички съвременни ударни

бормашини могат да се променят,

което с малки изключения се прави

плавно чрез съответния регулатор.

В зависимост от модела се използват

две разновидности на последния, из-

борът на едната от които е въпрос

на лично предпочитание. В първата

регулаторът е въртящо се копче, че-

сто конструктивно съчетано с клю-

Ударните бормашини

ча за пускане и спиране на бормаши-

ната. Удобството му е сравнително

лесното нагласяване на желани обо-

роти, за сметка на което е сравни-

телно трудно те да се променят в

процеса на работа, например да се

започне пробиване с малки обороти и

след това, без да се спира въртене-

то на свредлото, те постепенно да

се увеличават. Съществуват два

начина за установяване на зададени-

те обороти при включване на борма-

шината. Класическият е рязко увели-

чаване, което крие опасност от от-

скачане на бормашината при съпри-

косновение на свредлото с материа-

ла. Още по-голяма е тази опасност,

когато свредлото е в допир с мате-

риала още преди включване на борма-

шината. Това е избегнато при вто-

рия начин, характерен с плавно уве-

личаване на оборотите, осигурявано

от вградената електроника и нари-

чано "плавен старт". Втората разно-

видност регулатори наподобява

спусък. Лекото му натискане включ-

ва бормашината, а по-нататъшното

увеличава оборотите й. Установява-

нето и поддържането на желана тях-

на стойност става чрез задържане

на "спусъка" в точно определено по-

ложение, което не е особено лесно и

реално се постига след натрупване

на достатъчен опит.

В техническите данни на голяма-

та част от моделите се отбелязва,

че плавното регулиране започва от 0,

което не само че не е, но и по прин-

цип не може да бъде вярно. Основна-

Пробиването на отвори е съществена част от технологичния

процес при строително-ремонтни и монтажни работи и обикно-

вено става с ръчна електрическа бормашина. И за да може освен

в дърво и метал с нея да се пробиват отвори в зидария, бетон,

керамика и др. подобни твърди материали, тя задължително

трябва да бъде ударна. Голямото търсене на ударни бормашини

е причината практически да няма производител на електроин-

струменти, който да не предлага поне няколко модела. Стати-

ята е посветена на техните технически данни и видове.

та причина за това е, че регулаторът

и свързаната с него електроника не

могат да установяват много малки

обороти. Затова при очаквана нужда

от такива е необходимо по време на

покупката да се проверят няколко

модела и избере този с най-малките

стабилни обороти. Не са рядкост

модели, при които долната граница на

оборотите е неколкостотин в мину-

та. Същевременно съществуват и

бормашини, в които плавното регули-

ране се извършва в два обхвата, на-

пример от 0 до 2000 и от 0 до 4000

оборота в минута. Изборът на един

от тях се прави с малко лостче, а

конструктивно се постига чрез два

водещи диска с различен диаметър на

оста на патронника и притискане на

диска на електродвигателя към едно

от тях. Максималните обороти в

различните модели ударни бормаши-

ни са в границите между 120 и 3000

в минута, като нерядко се дават при

празен ход.

Удобство при работата и прециз-

ност при пробиването се осигуряват

чрез неизменни обороти, независимо

от усилието на свредлото върху

материала. Това се постига чрез

подходяща електроника и съществу-

ва само в някои модели.

Друг параметър е броят на удари-

те в минута. Практически винаги той

е по-голям от оборотите поради прин-

ципа на осъществяване на ударите,

изяснен на фиг. 1. Патронникът чрез

своя назъбен диск се свързва към

подобен диск върху оста на електрод-

Параметри, възможности, видове, експлоатационни особености
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вигателя. Пружина притиска двата

диска и при един оборот се получават

толкова движения напред-назад на

патронника, колкото е броят на зъби-

те. Това е обяснението за много го-

лемия брой удари в минута, чиято

максимална стойност е между 1200

и 58 000. За някои модели се дават

поотделно броят на ударите при

празен ход и в работен режим (при

пробиване), като последните са с

няколко десетки процента по-малки.

Всеки удар на свредлото или друг

инструмент, поставен на неговото

място, извършва определена работа,

която отдава под формата на енер-

гия върху обработвания материал и

се измерва в джаули (J). Максимални-

те стойности са между 2 и 16 J, като

за сравнение тяло с тегло 1 kg при

пускане от височина 1 m, отдава на

земята при удара си в нея енергия 9,81

J. Стойностите на енергията на един

удар не са особено големи, но като се

има предвид огромното количество

удари, реално енергията върху обра-

ботвания материал е много голяма.

Например, при енергия от един удар

3 J и техен брой 18 000 в минута (300

в секунда), енергията върху матери-

ала за 1 s е 3Jx300=900 J, която е

равна на тази на тяло с тегло

300:9,91≈30 kg, пуснато от височи-

на 1 m. В техническите данни на удар-

ните бормашини, произвеждани в

САЩ, Великобритания и някои други

страни, енергията на ударите се дава

в ft/lbs, като 1ft/lbs е равен на 1,36 J.

Въртящият момент на бормашина-

та, който всъщност е на нейния пат-

ронник, е един от основните факто-

ри за определяне на способността на

свредлото да реже обработвания

материал. Моментът се измерва в

нютон-метри (Nm) и с нарастването

му се увеличава режещата сила на

свредлото. Тази сила е 2000М:D, като

D е диаметърът на свредлото в mm.

Например бормашина с М=20 Nm и

D=40 mm осигурява режеща сила на

свредлото 2000x20:40=1000 N (нюто-

на). Тъй като 1 N е силата, с която

Земята привлича тяло с тегло прибли-

зително 100 g, то режещата сила на

свредлото в примера е равна на тази

на привличането на тяло с тегло 100

kg. Типичните стойности на въртя-

щия момент са 15-85 Nm.

На два от параметрите на удар-

ните бормашини обикновено не се

обръща внимание, въпре-

ки че те имат съще-

ствено значение, особе-

но при продължителна

работа. Параметрите

оценяват по различен

начин шума от работа-

та на бормашината, а е

известно, че продължи-

телното му въздей-

ствие върху човек нама-

лява вниманието и пони-

жава работоспособнос-

тта. По принцип шумът

се измерва в dBA (деци-

бели по крива А), които

точно отчитат неговото влияние

върху човешкото ухо. Първият пара-

метър е звуковото налягане, което

представлява промените на атмос-

ферното налягане, предизвикани от

шума на бормашината. Обикновено

те са между 89 и 100 dBA. Вторият

параметър е звуковата мощност. По

принцип разпространението на изда-

вания от бормашината шум пред-

ставлява движение във въздуха на

звукова вълна, която пренася звукова

енергия и чиято стойност за 1 s е

звуковата мощност. При ударните

бормашини последната обикновено е

между 100 и 110 dBA.

Неизбежните вибрации на ударни-

те бормашини са не само неприятни,

но и водят до по-бърза умора. Оцен-

ката на тяхната големина се прави

чрез параметъра ускорение, чиито

типични стойности са между 11 и 14

m/s2, като естествено по-малкото

число означава по-слаби вибрации.

Причината за използването на уско-

рението като параметър е в есте-

ството на вибрациите – те пред-

ставляват отместване на бормаши-

ната от неподвижното й положение,

което е толкова по-рязко, колкото по-

голямо е ускорението.

Втората група технически данни
на ударните бормашини включва на

първо място обхвата на патронника,

който представлява диаметърът на

"опашката" на поставяните свредла.

Минималната му стойност (0,8-1,5

mm) се определя от невъзможността

за достатъчно добро закрепване и

центриране на свредлото. Група па-

раметри са максималните диаметри

на отворите, които могат да бъдат

пробивани в различни материали – за

бетон между 8 и 30 mm, за зидария от

13 до 20 mm, за стомана  между 13 и

16 mm, за цветни метали от 10 до 22

mm и за дърво от 20 до 45 mm. В някои

бормашини се дават още два пара-

метъра, свързани с пробиването в

бетон. Единият е най-големият пре-

поръчван диаметър, обикновено с 10-

30% по-малък от максималния. Проби-

ването на по-големи отвори от него

твърде силно натоварва електродви-

гателя и същевременно изисква зна-

чителни физически усилия. Другият

параметър е минималният диаметър

на отворите (обикновено между 3 и

8 mm), при който все още се гаран-

тира точното пробиване – под него

отворът се оказва с по-голям диа-

метър от свредлото. За правене на

големи глухи отвори (а не пробиване)

вместо свредла се използват специ-

ални приспособления. В такъв случай

като параметър се дава максимални-

ят им диаметър. Той обикновено е 2-

3 пъти по-голям от този за пробива-

не със свредло.

Важна част от техническите дан-

ни е теглото на бормашината (меж-

ду 1,3 и 8 kg), което е пряко свързано

с нейната мощност и съответно с

максималния диаметър на отворите.

Някои производители дори разделят

моделите си в групи според теглото,

например едната е до 4 kg, другата

– от 4 до 5 kg и третата - от 5 до

8 kg. Дължината на бормашината

като неин параметър не трябва да се

пренебрегва, тъй като малката й

стойност позволява работа в огра-

ничено пространство. Тя е в грани-

ците от 32 до 50 cm.

Обемът на извършваната работа

при пробиване на бетон се оценява

чрез два параметъра. Единият е
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