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Кондензационни котли Riello Tau Unit
от Калория
Калория разшири предлаганата
гама котли на италианския производител Riello със серия кондензационни системи Riello Tau Unit. „Серията обхваща модели пламъчнотръбни котли с вертикална конструкция на тялото с номинална мощност 55/75/110 kW. Конструктивно котлите са разработени на принципа на разделените термични зони.
Снабдени са с контролна карта,
която дава лесен за използване интерфейс за оптимизиране на горивния процес и осигурява възможност
за контрол на отдалечен бойлер за
битова гореща вода, както и регулира изходящата температура в зависимост от климатичните промени“, коментира техническите специфики на котлите Riello Tau Unit гн Димитриос Алексудис, управител
на фирма Калория, представител на
Riello за България.
Тялото на котлите е изработено от неръждаема стомана с титаниев примес, което осигурява работата им в нискотемпературен
режим. Сред останалите технически специфики на котлите Riello Tau
Unit е ниското ниво на изходящите вредни емисии, постигнато благодарение на използването на модулираща горелка Premix technology - клас
5 UNI EN 297.

IMI Indoor Climate присъедини Pneumatex
IMI Indoor Climate
разшири предлаганата
гама технически решения за отопление, вентилация и климатизация, придобивайки основния пакет акции от
Pneumatex, съобщиха
от Ай Ем Ай Интернешънъл. Шведската
компания е специализирана в оборудване за поддръжка на налягането
и качество на водата в отоплителни и охладителни инсталации и
системи за питейна вода. Портфолиото на компанията включва пневматично оборудване, предназначено за охладителни и отоплителни
водни системи в офисни и жилищни сгради. „При производството на
пневматичните компоненти се използва специална технология, ограничаваща корозията, което води до подобрено функциониране на системите и по-висока енергийната ефективност“, коментират от Ай
Ем Ай Интернешънъл. „Сливането е част от подхода, чрез който IMI
Indoor Climate дава частица мъдрост, осигурявайки енергийна ефективност на своите клиенти“, заяви по повод сделката Шон Тоумс, президент на IMI Indoor Climate. „В Централна и Източна Европа бизнесът на
IMI се представлява в 21 държави чрез IMI-International. Pneumatex става третата търговска марка, допълваща другите ни две търговски
марки - Tour&Andersson (TA), водещ производител на хидравлични балансиращи вентили, и Heimeier, лидер в производството на решения
за термостатичен контрол. Комбинацията от успешно управление и
висока квалификация на специалистите от Pneumatex, ТА и Heimeier,
позволява да предложим на клиентите си от областта на ОВК комплексни интегрирани решения“, допълва г-н Тоумс.

Gewiss домакин на среща с журналисти и партньори

От 12 до 14 ноември италианският производител на електроапаратура и компоненти за сградна автоматизация Gewiss организира среща с журналисти и дистрибутори от Източна Европа. Събитието се състоя
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в централата на компанията в Бергамо,
Италия. Сред участниците бяха и представители на пет български медии, включително журналист от списание Технологичен дом.
Програмата на събитието включваше пре-

зентация, посветена на производствената
специализация, структурата и пазарните
позиции на Gewiss Group, както и посещение
на шоу-рума на италианския производител в
централата на компанията. Участниците в
събитието имаха възможност подробно да
се запознаят и с новата гама електроматериали Chorus, включваща табла за управление на системи за сградна автоматизация,
електрически табла, видеодомофонни системи и луксозни серии ключове и контакти,
включително най-новото пазарно предложение Chorus Lux. В програмата бе включено и
посещение на завода на италианската компания, в който гостите се запознаха с производствения цикъл на автоматичните
предпазители от серията 90 на Gewiss. Повече информация за новостите в продуктовата гама на Gewiss и пазарната политика
за налагането им на българския пазар от
страна на фирма Интекст, дистрибутор на
Gewiss за страната, очаквайте в следващия
брой на сп. Технологичен дом.
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Нов офис на АББ България в
столицата

От месец октомври т.г. всички представени в страната направления на концерна АВВ работят в нов офис, решен интериорно в корпоративните цветове на компанията - сиво, бяло и червено. Представителството замени досегашния офис на компанията на улица
Триадица с етаж от сградата на Фесто България на столичния булевард Христофор Колумб. „Следвайки политиката всички направления на АВВ да бъдат представени в общ офис, с цел оптимизиране на
координацията между тях, помещенията, в които оперирахме до
момента, вече не бяха в състояние да ни предоставят нужното пространство за ползотворна работа. От друга страна, поради оживения целодневен автомобилен трафик, досегашният ни офис, намиращ се в центъра на столицата, беше трудно достъпен и за нас, и
за нашите клиенти“, коментират причините за преместването в
новия офис от АББ България.

НИКОЛ-Н предлага филтри на
Airwatec-Cintropur
Отскоро фирма НИКОЛ-Н, позната като
специализиран доставчик и инженерингов
партньор на решения за пречистване на питейни води в бита и индустрията, предлага
филтри за механично пречистване на AirwatecCintropur. „Филтрите на белгийската компания
са известни в България от около десет години. До момента, обаче, чрез различни фирми в
страната са внесени ограничен брой от тях“,
пояснява Николай Николов, управител на Никол-Н. Пречистващите филтри са предназначени за използване основно след сондажи и
кладенци, както и на входящата вода в хотели, жилищни сгради, частни домове и други.
Осигуряват механично пречистване на частици на ниво 5, 10, 25, 50, 100, 150 или 300 микрометра. Сред техническите им характеристики е максимален дебит на един модул - 30
м 3/час.
„Основни наши партньори са още компаниите GE Osmonics,
Aquafilter, Sterilight и други. Фирмата изгражда обекти в страната,
изискващи филтрация, микрофилтрация, ултрафилтрация, нанофилтрация, филтри Активен въглен, филтри за отнемане на желязо и
манган, както и бактериална обработка, включително течно хлориране, озониране или UV-стерилизация, както и системи за обратна
осмоза“, допълва г-н Николов.

КлиВенТо домакин на поредица от семинари

От 23 до 31 октомври фирма КлиВенТо
организира поредица от семинари в градовете Велико Търново, Русе, Бургас и Варна. Пред
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специалисти от проектантски и инсталаторски фирми колегите от КлиВенТо представиха битови отоплителни, климатични

и вентилационни решения, производство на
италианския им партньор - компанията
Ferolli.
Сред разгледаните гами газови съоръжения на Ferolli бяха сериите битови котли
DOMIproject и DIVAtop за комбинирано производство на гореща вода и отопление, както
и кондензационните котли Econcept. Серията DOMIproject обхваща модели с мощност
от 7,2 до 32 kW, като котлите се захранват
с природен газ и пропан-бутан. Отличават
се с компактни размери, опростено управление и включват функцията ECO/COMFORT
на БГВ, увериха организаторите. Както котлите DOMIproject, и моделите от серията
DIVAtop работят с природен газ и пропанбутан. Сред техническите им специфики е
конструкцията с допълнителен топлообменник за БГВ. Серията включва модели с мощности 24 и 32 kW. Представени бяха и кондензационните котли с предварително смесване от серията Econcept на Ferroli с мощности от 7,5 kW до 96 kW и с възможност за
каскадно включване.
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Валерий С и М Груп с търговски
център във Варна
На 26 октомври
официално отвори
врати
новият
търговско-логистичен център на фирма
Валерий С и М Груп в
град Варна. Центърът ще обслужва
търговци на едро и
дистрибутори на
компанията в морската столица, увери
Стоян Иванов, изпълнителен директор на Валерий С и М Груп. За настроението на гостите на тържественото откриване на варненския логистичен център допринесоха балет „Арт-денс“, водещата
Светлана Такева, специалното музикално оформление и светлинният
спектакъл. Сградата е с обща площ от 3800 кв. м, в която са разположени мострена зала, складова база и паркинг за клиентите. Предлаганият асортимент наброява повече от 9 000 артикула, сред които
професионални и хоби инструменти, машини и консумативи.
„Клиентите ни могат да очакват откриването на поредния магазин от франчайзинговата верига PROFEL през март следващата година. Магазинът ще предлага пълната гама продукти от асортиментния каталог на компанията с познатото високо качество и пазарно
съобразена цена“, сподели относно бъдещите планове на компанията
г-н Иванов.

КейбълТел представи платформата
Digital2.0TM
От средата на месец октомври КейбълТел лансира ново поколение цифрова телевизионна
платформа под тъговската
марка CableTЕL Digital2.0 TM,
съобщиха от екипа на КейбълТел
на пресконференция, организирана на 17 октомври т.г. в столицата. „Платформата се базира на оборудване от водещата
компания в цифровите комуникационни технологии – Сиско
Системс, Сайантифик Атланта.
Digital2.0 TM ще бъде достъпна
за над 80% от клиентите на
оператора в 22 града на страната. Потребители ще имат
възможност да наблюдават 240 канала - компилация от най-популярните телевизионни и радиоканали, както и до десет 24-часови Payper-view канала (PPV)“, коментира Димитър Радев, главен изпълнителен директор на КейбълТел.
„Новата цифрова платформа ще позволи и въвеждането за първи
път в България на канали, излъчващи телевизия с висока резолюция
(HDTV) и предлагането на услугата Персонален Видео Рекордер (PVR),
като интегриран индивидуален видеосървър за крайния потребител“,
допълни г-н Радев.

Mr. Bricolage откри нов хипермаркет в Русе
собени в осем продуктови района – железария,
инструменти, електричество, ВиК и баня,
декорация, дърво, строителство и градина.
Новият хипермаркет бе осветен от митрополит Неофит, а кметът на град Русе г-н
Йотов и изпълнителният директор на
Mr.Bricolage за България г-н Евтимов тържествено прерязаха лентата на обекта. Сред
почетните гости на откриването бяха г-н
Еженсе, икономически и търговски съветник
към посолството на Франция, представители на русенския бизнес и културен елит. Празничната програма продължи и в неделния ден,
когато специално за малчуганите Mr.Bricolage
организира концерт на детската вокална група Бон Бон.

На 27 септември тази година търговска
верига Mr.Bricolage официално откри деветия
си магазин в страната. След София, Пловдив,
Варна, Благоевград, Бургас, Стара Загора и
Плевен, вече и жителите на Русе и околните
населени места ще разполагат в удобна близост с многообразие от стоки и услуги, предÑÒÐ. 8

11-12*2007

назначени за дома и градината, увериха при
откриването на хипермаркета домакините.
Магазинът е разположен на площ от 6000 кв.м
и предлага богат асортимент от базисни и
нови за нашия пазар стоки. В изградения по
френски образец хипермаркет посетителите
могат да намерят над 50 000 артикула обо-
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Термостатични смесители Stylo от Тека България
Термостатичен смесител за баня модел
Stylo на водещия испански производител на
кухненско оборудване, мивки и батерии за
баня и кухня Teka Industrial е сред новите предложения на дъщерната им фирма Тека България.
„Смесителят се отличава със стилен
дизайн и съвременни функционални характеристики, като плавен пуск и възможност за
автоматична настройка при пускане температурата на водата да не превишава 38 оС.
Функцията Stop контролира настройката на
температурата чрез ограничителен бутон,
с което предпазва потребителя от неволно
изгаряне с твърде гореща вода. Батерията
е снабдена и с автоматична система за
избиране дебита на водата и регулатор за
налягането с екобутон, който спестява вода
и енергия“, коментират от Тека България.
„Увеличаването на водния поток се реализира лесно чрез натискане на зеления бутон, разположен в лявата част на уреда. Моделът Stylo Термостатик представлява идеално съчетание от технология, дизайн и качество, с което несъмнено отговаря на

изискванията на всяка модерна баня. Използването му е повече от лесно, просто настройвате температурата, която искате,
и батерията смесва топлата и студената

вода, за да се получи желаната от вас температура“, допълват по отношение на техническите характеристики на смесителя от
Тека България.

Рувекс показа енергийно ефективни решения на De Dietrich

На 16 и 17 октомври фирма Рувекс бе домакин на семинар, посветен на най-новите
разработки на концерна De Dietrich в областта на отоплителната техника. Събитието се проведе в зала Родопи на Интер Експо
Център в столицата. Гост-лектор на семинара бе Лаурент Кемпенич от центъра за
обучение на De Dietrich, който посочи енер-

гийната ефективност и опазването на
околната среда като основни цели в съвременните технически разработки на френския производител. Гости на събитието бяха
проектантски, инсталаторски и монтажни фирми. Новото поколение отоплителни
уреди, освен повишена енергийна ефективност, предлага и възможност за комбини-

ране с възобновяеми енергийни източници,
а регулиращите системи Diematic осигуряват оптимална, прецизна и икономична
настройка на системите, уверяват организаторите.
Специално внимание в лекционната част
г-н Кемпенич отдели на новата гама кондензни котли на De Dietrich. Като основно предимство на кондензната технология спрямо предишните поколения котли лекторът
посочи икономията на енергия с близо 40%.
„Същност на принципа на кондензацията е
по-доброто използване на енергията на латентната топлина, съдържаща се във водната пара, произведена от горенето на газа,
което позволява постигане на висока производителност. По този начин, за поддържане на един и същ комфорт, се използва по-малко енергия и се намалява замърсяването на атмосферата“, допълни г-н
Кемпенич.
Сериозен интерес сред присъстващите
специалисти предизвика и представянето на
термопомпените и слънчеви инсталации на De
Dietrich, определени от организаторите като
едни от най-съвременните разработки с използването на възобновяеми енергийни източници.

11-12*2007

ÑÒÐ. 9

> èíòåðâþ

Инженерите
превръщат
творческите
идеи на
архитекта
в реалност
Неделчо Неделчев,
управител на Дитек,
пред списание Технологичен дом
Господин Неделчев, вероятно знаете, че
от КИИП искат разделяне на строителните проекти на части архитектурна
и технологична. Като инженерингова
фирма в областта на поливните системи мислите ли, че това ще внесе поголяма яснота в отговорностите при
изпълнението на един проект?
В зависимост от гледната точка
проблемът с отговорността, както
по отношение на сигурността, така
и на естетичността и функционалността на един строителен проект, има
различни аспекти. Конструкторите и
инженерите, проектиращи сградните
инсталации, неминуемо залагат на
технологиите. От своя страна, архитектите са специалистите, на които се разчита да вложат творческа
мисъл във визията на сградата и прилежащите й външни площи. Разбира се,
за да се облекат идеите на архитектите в надеждни, функционални и
ефективни сградни системи и конструкции, се изисква съвместна работа
на архитектите и инженерите. Затова, според мен, следва да се решава
обратната задача. Общата идея за
визията на проекта да бъде в полето
на действие на архитекта. А техническите специалисти да пресъздадат
духа и творческото начало, вложени
от архитекта на базата на съвременните технологии.
Звучи добре, но всеки от нас е виждал не
един и два примера за недотам успешÑÒÐ. 10
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на съвместна работа между архитекти и технически специалисти.
Не е възможно да се постигнат наистина добри резултати, ако архитектът не уважава познанията на
инженерните специалисти, а те творчеството в работата на архитекта. Ако ми позволите да се изразя образно - архитектът е началото
и краят на един проект, а между тях
стоят технологиите и инженерните
решения. Затова за мен единствената успешна формула се основава на
съвместната им работа в екип. И за
мое щастие, ние сме участвали в
реализацията на подобни проекти.
Всичко останало не би могло да доведе до стойностни резултати.
Освен уважение и добра воля, за качествената реализация на един проект е
нужен много професионализъм. В това
отношение, нормативната база ограничава ли непрофесионализма в достатъчна степен?
Според действащата в момента
нормативна база, професионализмът
се свързва с образованието. А когато става въпрос за високи технологии, образованието е с остатъчна
стойност. Причината е ясна на всички – в българските университети се
получават базови знания, а съвременните технологии не са обект на изучаване. За мен, например, е изключително нелогично специалисти, които
имат реализирани проекти, но нямат

изискваното образование, да нямат
право да получат проектантска правоспособност. Защото, бих могъл да
дам достатъчно примери за хора,
имащи нужното образование и проектантска правоспособност, които не
могат да проектират съвременна
поливна система.
За някои думите ви биха прозвучали
едва ли не еретично…
През годините, в които се занимавам
с инженеринг на поливни системи, съм
имал многобройни възможности да се
нагледам на проекти, базирани на
отхвърлени от времето технологии.
Липсата на образование, даващо познания за съвременните технологии
в областта на поливните системи,
предполага симбиоза между технически грамотни хора и практически опит.
В САЩ, например, автоматизираното поливане се изучава не като отделен предмет, а като отделна специалност. За такива специалисти има
основания да се предполага, че между образованието и професионализма
съществува знак за равенство. У нас,
обаче, нещата са далеч от дадения
пример. Именно затова считам, че
нормативната ни уредба в това
отношение е остаряла.
Достигна ли българският инвеститор
до убеждението, че и най-красивата
сграда би била отблъскваща, ако около
нея зеят кални локви?

> èíòåðâþ
Инвеститорите, които осъзнават
необходимостта от озеленяването,
стават все по-многобройни. За съжаление, все още е налице разминаване
между очакванията на инвеститора и
изпълнителя. Инвеститорът иска високо качество и ефективност, но не е
готов да плати добра цена за тях. И
това е причината в България да се
работи на относително ниски цени.
Оптимистичен е фактът, че инвестицията в съвременна поливна система
у нас и в други държави от Европейския съюз е сравнима. Разликата произтича от различните срокове на изпълнение. В други части на Европа
отделните етапи се изпълняват в
почти пълно съответствие с планираните срокове, което дава възможност
на фирмите, занимаващи се с изграждането на поливните системи, да оптимизират работата си във времето.
Например, един проект, който би могъл
да се изпълни за един месец, в Германия се финализира за това време, а у
нас се проточва цяла година.
Все пак озеленяването е завършващ
етап от изпълнението на един проект
и реализацията му е зависима от закъсненията в предходните етапи.
Фирмите, занимаващи се с изграждане на поливни системи, в действителност търпят два удара. От една
страна, това са закъсненията от
предшестващите етапи, което прави почти невъзможно предварително
да планираме работата си през годината. От друга страна, финансовите възможности на инвеститора в
края от изпълнението на един проект
са много по-малки от първоначалните. Именно поради това, сред повечето инвеститори, съществува нагласата, че въпросите с озеленяването трябва да се решат някак си.
Всичко това, наред с компромисите,
които правят някои колеги при проектирането и изграждането на поливните системи, рикошира върху имид-

жа на целия бранш от фирми, занимаващи се с автоматично поливане.
Има ли професионален „двубой“ между
озеленителите и фирмите, изграждащи
поливните системи, които на практика се трудят върху общ терен?
О, да ! Това е един от вечните двубои. Поливната система осигурява
водата, т.е. свежестта на тревата.
От цялостната инвестиция за озеленяването само около 20 - 30% е
делът на поливната система и това
води до известно подценяване. Основният проблем идва от това, че озеленителите променят проекта непрекъснато, почти до излизането си
от обекта, понякога до неузнаваемост. Поливната система се проектира върху подложка от идейния проект. Това е една решена вече хидравлична задача, която може да бъде
променена в ограничени граници.
След като пазарът на поливни системи
вече е налице, съществува ли и достатъчно предлагане на марки и технологични решения?
Дори бих казал, че пазарът у нас е пренаситен като предлагане. Дитек е
сред основоположниците на бранша на
автоматичното поливане в страната.
Именно затова е напълно логично, че
около 70% от конкуренцията в бранша бе създадена от специалисти, започнали да трупат професионален
опит при нас. Въпреки че пазарното
предлагане е достатъчно сериозно,
клиентите все още нямат културата
да направят разлика между качеството на различните продукти и проекти. Защото елементите, материалите и системите за поливане, които се
предлагат, са с различно качество и
съответно цена. За съжаление, нагласите на повечето инвеститори са да
очакват една и съща цена и за качествен, и за некачествен продукт.
Поддръжник ли сте на идеята с цел оп-

тимизиране на цената една автоматична поливна система да се изпълни с
техника от различни производители?
Категорично, не! Вече не са един и
двама инвеститорите, които са се
„опарили“, и вследствие на горчивия
си опит оценяват ползата от сключването на договор с инженерингов
партньор, който да проектира и изпълни поливната система с висококачествена техника от един производител. Има достатъчно примери на
поливни системи, изградени с техника на различни производители, при
които се е наложило предприемането на крайната мярка вече изградената система да се изхвърли изцяло
и да се изгради нова. А това, както
е логично да се очаква, означава двоен разход.
През последните години силно нарасна
инвестиционният интерес в голф игрища. Там ли са най-големите предизвикателства по отношение нивото на автоматизация на една поливна система?
Определено, топ управление на автоматичното поливане се внедрява в
голф игрищата. В чисто технологичен аспект, обаче, при изграждането
на поливна система в хотелски комплекс, конна база или голф игрище
няма разлика. Разбира се, нивото на
инженеринг при проектирането и
изпълнението на поливните системи
за голф игрища е по-високо. И грешките в тази област са много по-скъпи.
Но и в други приложни области на
автоматичното поливане, системите представляват интелигентни,
високотехнологични и функционални
обекти за управление. Като пример
за съвременно техническо ниво на
поливането бих искал да посоча хотелския комплекс Хелена Ризорт в
Слънчев бряг или хотел „Темплиер “
в Банско, на който миналата година
изградихме първата радиоуправляема
автоматична поливна система в
България.
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Проведе се Денят на Autodesk
Компанията представи новите си разработки за архитектурно
и строително проектиране
На 25 октомври т.г. Autodesk представи новостите в софтуерните платформи за архитектурно и строително проектиране, които компанията ще предлага през следващата година. Традиционно
организираният Ден на Autodesk в страната привлече вниманието
на многобройни проектанти, архитекти и интериорни дизайнери.

Дейвид Палаш
Според данни на организаторите, в
събитието са се включили над 550 специалисти, изслушали над 350 презентации, демонстрации на продукти и решения на Autodesk. Големият интерес към
събитието, което се проведе в столичния Кемпински хотел Зографски, го
превърна в едно от значимите събития
в строителния бранш през октомври. В
рамките на форума бе организирана и
пресконференцията за журналисти под
мотото „Природосъобразно и устойчиво проектиране и дизайн.“ Денят на
Autodesk бе открит от Георги Харизанов, изпълнителен директор на BMG,
официален дистрибутор на Autodesk за
България. В събитието се включи и Дейвид Палаш, търговски директор за Централна и Югоизточна Европа на Autodesk,
който подчерта: „Autodesk е първата
компания в областта на софтуерното
проектиране, която стъпи на източноевропейския пазар, с което изпревари и
компанията Microsoft“.
В програмата на събитието, освен
сесията за Архитектурно и строително
проектиране, бяха разгледани и решенията на Autodesk за машиностроително
проектиране и конструиране, инфраструктурно проектиране и геопространствени решения. В Деня на Autodesk
активно участие взеха и специалистите
от 2 Плюс България, ГИС Перфект,
КАД Пойнт, Каниско, Контракс и ПроКАД
Технолоджис, упълномощени дилъри на
Autodesk.

AutoCAD Architecture и AutoCAD MEP
В рамките на събитието бе обявено, че продуктите на Autodesk с архи-
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тектурно приложение вече са с нови
наименования - AutoCAD Architecture и
AutoCAD MEP, базирани на платформата AutoCAD. „В специализираната среда за архитекти и проектанти са въведени много подобрения, които улесняват
работата с продукта, повишават
гъвкавостта и дават по-голяма възможност за работа с повече приложения.
Продуктите разполагат с библиотека
със стандартни параметри, елементи,
екипировка и т.н. Значително е подобрена организацията на работата в екип,
като от голямо значение е навигаторът
на проекти (Project Navigator)“, заяви
лекторът.
Основни направления, в които са направени съществени подобрения, са
производителността при създаване на
детайли и документацията на проекта, по-голяма гъвкавост чрез подобряване на работата по редактиране на
графичната част, надписването на листовете и управлението на отделни
чертежи и др. Като цяло продуктивността с AutoCAD Architecture се увеличава с 30%, увериха домакините на
събитието.
AutoCAD MEP 2008, познат досега
като Autodesk Building Systems, е базирано на AutoCAD решение за проектиране на сградни ВиК, електрически
и ОВК инсталации. Продуктът е развит в посока по-лесна работа, включително по отношение на командите,
лесна миграция, подобрени възможности за надписване на проекта, усъвършенствана работа с шаблони и подложки, както и наличие на „интелигентни“ обекти. „Основно предимство е
намаляването на времето за изчертаване посредством инструменти, специално изработени за нуждите на ОВК,
ВиК и електропроектирането. При
създаването на чертежи са добавени
възможности за работа в няколко изгледа и таблици, автоматично създаване на няколко изгледа и на надписи
и означения, автоматично генериране
на изгледи и разрези“, коментират от
BMG.

Фамилията Autodesk Revit
По време на събитието бе разгледан
и параметричният софтуер от фамилията Autodesk Revit, базиран на идеологията на Строителния информационен
модел (BIM). Всяка спецификация, чертожен лист, разрез, фасада или 3D изглед
представлява директно представяне на
обща база данни с проектна информация,
в която промените се координират автоматично.
Един от продуктите от фамилията
Revit – AutoCAD Revit Architecture 2008,
интегрира информацията от всички
аспекти на строителния процес. Продуктът е предназначен за архитекти.
Нововъведение в Revit Architecture 2008 е
вграденият Google Earth Plug-in. Подобрено е взаимодействието на Autodesk VIZ
и Autodesk 3DS Max за създаване на фотореалистични изображения и е вградена програма AccuRender за създаване на
рендер изображения. Продуктът предлага възможности и за задаване на материалите, промяна на осветеността и
фона, анализ на слънчевите обекти и т.н.
Друг продукт от фамилията AutoCAD Revit MEP 2008, представлява
продукт за проектиране на ОВК, ВиК и
електрическите инсталации в сградата, базиран на същата параметрична
техника и единна база данни (BIM –
Building Information Model). „Съществено предимство на продукта е възможността за енергоспестяващо проектиране, или с други думи - прогнозиране на
оптимално необходимата за определено време енергия. Подходящ е за енергийни анализи, в приложения с централно парно отопление, както и като инструмент при проектирането на противопожарни инсталации. Третият продукт от фамилията Revit – AutoCAD Revit
Structure 2008, е предназначен за строителните инженери конструктори. Той
предоставя най-съвременните средства за проектиране, конструиране и
анализиране на строителната конструкция на основата на същия единен
модел на строителната информация
(BIM)“, заявиха организаторите.
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Данфосс организира семинар в АЕЕ
Компанията представи съвременни концепции и решения в областта на топлофикацията
На 26 септември т.г. Данфосс организира среща-семинар за специалистите от Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ). Сред
присъстващите на събитието гости бяха водещи специалисти
и ръководители от дирекциите "Програми, проекти и международно сътрудничество" и "Контрол на енергийната ефективност" на АЕЕ. Лектор на събитието бе инж. Михаел Лайтнер,
продуктов мениджър на Данфосс за Централна Европа.

На срещата-семинар Данфосс представи новите си концепции в областта на топлофикацията и използването на алтернативни енергийни източници в обществения и битовия сектор.
Специално внимание бе отделено на
апартаментните абонатни станции
за отопление и подготовка на битова
гореща вода, с възможност за присъединяване към класическа топлофикаци-

онна система. Семинарът представи
и трето поколение системи за отопление и БГВ, съчетаващо конвенционални енергийни източници, като централизирано топлоснабдяване и местни газови котелни системи със
слънчеви панели и термопомпени инсталации. Отбелязано бе, че с подобни системи за климатичния район на
България е постижимо над 40% от
енергийните нужди за отопление и
битова гореща вода за година да
бъдат покрити чрез използване на
алтернативни енергийни източници.

Със специалистите на АЕЕ бе разискван и въпросът за държавната
политика за намаляване на енергийните разходи като цяло, а също и системата за финансово стимулиране
на потребителите за практическо
внедряване на соларни, термопомпени системи и други алтернативни
енергийни източници. Договорено бе
да бъде осъществен пряк професионален контакт между АЕЕ и съответните австрийски органи с цел обмяна на информация и опит, съобщават
от Данфосс.

Еър Трейд Сентър откри офис и логистичен център
По изключение компанията инвестира в собствена сграда в България, твърдят от Air
Trade Centre International
С мащабно парти, организирано на 21 септември т.г., екипът на
Еър Трейд Сентър отбеляза официално откриването на новата си
офис и логистична база в столицата. Събитието бе открито от
Николай Йорданов, управител на Еър Трейд Сентър - България, който благодари на клиентите и партньорите на компанията за подкрепата и коректността през изминалите седем години от откриването на собствен офис на Air Trade Centre International в България.
„Инвестицията в новия офис е
резултат от бързия ръст в търговската дейност на Еър Трейд Сентър
- България, увеличението на персонала и необходимостта от по-големи
складови площи“, увери г-н Йорданов.
Сред официалните гости бяха Ян ван
Рай, главен изпълнителен директор на
Air Trade Centre Internationalqи Негово
Превъзходителство Вилем ван Ее,
посланик на Кралство Нидерландия в
България.
Инвестицията в новата логистична база на Еър Трейд Сентър – България, намираща се на булевард ЦариÑÒÐ. 14
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градско шосе, възлиза на 2,5 млн. евро.
Проектът е на „Ателие Серафимов
архитекти“, а главен изпълнител на
обекта е „Хоризонт Иванов“. Сградата е построена на терен от 2850
кв.м и e с разгъната застроена площ
2786 кв.м. Офисните помещения са на
2 етажа, като на партерния етаж се
намира шоу-рум от 257 кв.м. Предвидените складови помещения са на две
нива - приземен и подземен етаж.
Сградата е с монолитна стоманобетонна конструкция.
„Политиката на Air Trade Centre
International е да работи в помещения

под наем във всички държави, където
оперира, но силната мотивация и
ангажираност на българските служители и ограниченото предлагане на
подходящи помещения под наем, ни
накараха да направим изключение за
първи път. Закупихме земя и построихме собствена модерна сграда на
главния път от и към столицата на
България“, заяви Ян ван Рай в отговор на въпроса доколко изграждането на собствени центрове е въпрос
на традиция и фирмена политика за
държавите, в които компанията оперира.
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Шнайдер Електрик България
показа амбиции и възможности да играе съществена роля на пазара на
енергийно ефективни услуги
В края на септември Шнайдер Електрик
България бе домакин на семинар под мотото "Оптимално потребление + ниски загуби
= по-ниска цена". Форумът, организиран в
„Шнайдер Електрик пое ангажимента да обедини своите ресурси,
свързани с оптимизиране на енергийното потребление – продукти, услуги и системи, редуциращи потреблението на електроенергия, повишаващи качеството и непрекъсваемостта на електрозахранването“, коментира инж. Христо Христов от Шнайдер Електрик България.
Действащата в момента законова и нормативна рамка, отнасяща се
до енергийната ефективност на индустриални обекти и сгради, беше
обект на разглеждане на първата
презентация. Разгледани бяха Наредба 21, която регламентира обследването за енергийна ефективност,
Наредба 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сградите, Наредба 18, в която са дефинирани енергийните характеристики на обектите,
както и Наредба 19 за сертифициране на сгради за енергийна ефективност и произтичащите от нея данъчни облекчения.

Оптимизиране на
енергийния мениджмънт
Специално внимание на семинара
бе отделено на подобряването на
енергийния мениджмънт в областта
на строителството. „Оптимизирането на енергийните потоци в даден
обект води до съществени възможности за повишаване на конкурентноспособността, предоставяйки реална възможност за спестяване на
значителни количества енергия“,
заявиха организаторите. На семинара бяха изнесени данни, според които
сградният сектор с трите си основни сфери на електропотребление ОВК, осветление и интегрирани
сградни инсталации, се явява най–
големият потребител на енергия с

град Пловдив, имаше за цел да представи комплексните решения за оптимизиране на електропотреблението, които Schneider Electric
предлага.

консумация над 40% от общото потребление. „Нашите продукти, решения и услуги са внедрими на всички
равнища по енергийната верига на
сградите, инфраструктурата, индустрията и пазара на жилищни сгради“, заявиха от компанията.
Сред факторите от първостепенно значение за минимизиране на загубите от компанията посочиха правилното проектиране на инсталациите,
избора на подходящи елементи бързодействащи прекъсвачи и каскадиране на защитите, трансформатори с ниски загуби и други. „При вече
изградени инсталации енергийната
ефективност би могла да се повиши
чрез подобряване на характеристиките на електроенергията с компенсиране на реактивна енергия, филтриране на висши хармоници и пикове и
други“, заявиха от Шнайдер Електрик
България.

Енергийна ефективност в сгради
Според специалистите от Шнайдер Електрик, сред основните при-

чини за ненужно високата консумация на електроенергия в сградите
са недостатъчният контрол върху
работата и консумацията на електроенергия от сградните инсталации - отоплителни, вентилационни
и климатизационни, асансьорните
уредби, входно-изходните точки в
сградата, отсъствието на оптимизирани решения за управление на осветлението. Като ефективно решение на тези проблеми организаторите препоръчаха системите за
сградна автоматизация с марката
Т.А.С. Лекторите отбелязаха, че
благодарение на интегрирания подход за управление на процесите в
сградите, оптимизацията на разходите чрез анализ на консумациите
по потребители, определянето и
редуцирането на пиковите състояния, следенето на състоянието на
системите и планирането на ресурсите за поддръжка и ремонт, тези
системи осигуряват възможности
за постигане на висока ефективност на инсталациите.
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Light+Building: 6-11 април 2008 г.
Осветителна техника, електроинсталации и сградна автоматизация
на 230 000 кв.м. във Франкфурт
На 30 октомври т.г. във Виена се проведе пресконференция, организирана от Франкфуртския
панаир, на която бяха представени новости и
традиционни акценти в концепцията на международното изложение Light+Building през следващата 2008 г. Събитието бе организирано специално за журналисти от региона на Централна
и Югоизточна Европа.
Наред с домакините от австрийския офис на Messe Frankfurt, в пресконференцията активно се включиха журналисти от България, Словения,
Чехия, Унгария, Хърватия, Румъния и
Сърбия. Освен основните тематични направления на изложението
Light+Building 2008, паралелната програма, както и данни за посещаемостта на предходни издания, на участниците в събитието бяха представени реален проект за динамично
осветление на централната фасада
на музикалния театър във Виена и
съвременни решения за изграждане на
офисно осветление. Лектори на пресконференцията бяха Ирис ДжеглицаМошаге, вицепрезидент на техническите изложения, организирани от
Франкфуртския панаир, и Мария Хаселман, директор на Light+Building.
Най-новото издание на форума през
2008 г. ще премине под знака на решения за енергоспестяване и защита на околната среда, увериха организаторите.
Light+Building е

едно от най-големите събития
организирани от Messe Frankfurt.
„Изложението има 8-годишна успешна
история. Последното издание на
Light+Building през 2006 г. събра 2 100
изложители и около 135 000 посетители на приблизително 230 000 квадратни метра. Като мащаби изложението би могло да се определи като найголемия форум в света, обединяващ
изложители и посетители с професионален интерес в областта на осветлението, електрическите инсталации
и сградната автоматизация. Комбинацията от описаните основни направления на Light+Building представлява сериозен интерес за голям брой
различни като професионална насоченост специалисти“, заяви г-жа Хаселман. „Изложението е атрактивно за
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архитекти, интериорни дизайнери,
светлотехници, енергетици, инсталаторски и монтажни фирми, строителни предприемачи и др. Участници във
форума са водещи на европейските и
световните пазари производители в
областта на осветителната техника, сградната автоматизация и електрическите инсталации“, допълни тя.

Тематични акценти
на Light+Building през следващата
година са продукти и услуги в областта на осветителната техника,
които ще представят около 1500 изложители, обявиха очакванията си
организаторите на форума. „Изключително многообразие от видове
осветители за вътрешно и външно
осветление, в класически и модернистичен дизайн, ще могат да видят
посетителите на изложението. Наред с най-новите технически разработки на светлинни източници и голямо разнообразие от осветителни
тела, посетителите на Light+Building
ще имат възможност да се запознаят с комплексни решения на осветителни системи“, коментираха организаторите на пресконференцията.
В областта на електроизграждането организаторите очакват около
450 изложители. „Специалистите,
занимаващи се с проектиране, изграждане и поддръжка на сградни инсталации, ще получат информация за
най-новите разработки на елементна база за електрически инсталации,
кабели и кабеловодещи системи, системи за сигурност, както и мрежови и инсталационни технологии, информационни и комуникационни системи. Сред акцентите в тематиката на направлението ще бъдат и
фотоелектрическите системи“, заявиха домакините на събитието.
„Третото тематично направление
на изложението интегрира освети-

телните и електроинсталационните
технологии в обща автоматизирана
платформа. Успешната интеграция на
различните сградни инсталации изисква използването на специални подходи още на проектния етап на сградите. За днешното ниво на развитие на
сградните технологии е невъзможно
да се определи една голяма административна или търговска сграда като
съвременна, ако управлението на
отделните инсталации не е интегрирано в обща автоматизирана система. Цели на цифровите управленски
сградни концепции са оптимизация на
процесите, осигуряване на висока
надеждност в работата на инсталациите и, разбира се, постигане на
енергийна ефективност“, заявиха от
Франкфуртския панаир. Домакините
очакват в направлението сградна автоматизация да се включат приблизително 150 изложители.

Богата паралелна програма
Наред с продукти, системи и услуги от основните тематични направления, посетителите на Light+Building
ще имат възможност да посетят и
форума ACS, посветен на компютърните системи в проектантската
работа. Част от Light+Building ще бъде
и изложението Fireprotec, тематично
насочено към средства и комплексни
технически решения за осигуряване на
пожаробезопасност. Паралелно с него
се организира и симпозиум за пожаробезопасност, законови и нормативни
изисквания в областта на проектирането. „В програмата на изложението
е включен още конгресът Building
Performance, който ще дискутира научни и изследователски достижения в
областта на осветлението, сградите
и др. Ще бъдат връчени и награди за
дизайн, архитектура и технологии“,
заявиха в допълнение на пресконференцията.
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Първи технически семинар
на АББ България
Мащабното събитие представи многообразието от
продуктови предложения и комплексни решения на АВВ
В средата на октомври т.г. колегите от АББ България бяха домакини на първия общотехнически семинар, организиран от екипа в
страната на водещата мултинационална компания. С провеждането на мащабното събитие, АББ България разви досегашната си
маркетингова концепция, включваща десетилетни традиции в провеждането на семинари, тематично насочени към дейността на
отделните продуктови направления, коментират от АББ България.
В дните от 16 до 18 октомври 2007
г. в хотел Новотел в града на тепетата се събраха партньори и дистрибутори на АББ България от цялата страна, проектанти на сградни
инсталации, специалисти от индустрията и др. Семинарът бе открит
от Марсел ван дер Хук, директор на
направление Автоматизация и член на
борда на директорите на АББ България. „За първи път АВВ организира
толкова мащабно мероприятие, предоставящо информация за цялата
гама от продукти и услуги, които
предлагаме в страната. Обект на
презентациите са както най-новите
ни предложения, така и утвърдени на
пазара и проверени в практика продукти и системи“, заяви при откриването на събитието Марсел ван дер
Хук. „Като компания, която диктува

тенденциите в развитието на
техниката
АВВ би могла да предложи на всеки български специалист и всяка
българска компания, както от областта на строителството, така и от
сферата на индустрията, съвременно, работещи и ефективно техническо решение“, коментира той.
Тематично семинарът включваше
12 презентации. Разгледани бяха
модулната апаратура, решенията за
защита от импулсни пренапрежения,
електроинсталационните материали, производство на АВВ, както и
логически модули, електронни продукти и релета. Отделна презентация
бе посветена на контролно-измерва-

телни прибори на АВВ, включително
прибори за анализ на течности.
Присъстващите гости получиха информация и за табла за автоматизация и електроразпределение. Специално внимание бе отделено и на температурните сензори и температурните преобразуватели на АВВ, продуктовата гама средно напрежение,
честотните управления за ниско и
средно напрежение, както и софтстартерите, предлагани от АББ
България. Обект на разглеждане бяха
и системите за автоматизация, времерелетата и фотоелектрическите
превключватели.

Продуктови акценти
От семинарната програма, отнасяща се до продукти и решения на АВВ
с приложение в сгради, специално
внимание бе обърнато на модулната
комутационна апаратура, включително миниатюрни автоматични
прекъсвачи, дефектнотокови защити,
таймери, импулсни релета, модулни
трансформатори, контактори и инсталационни релета, стълбищни автомати и др. Специална презентация
бе посветена на новите серии механични и електронни времерелета,
както и на фотоелектрическите превключватели с все по-голямо приложение при интелигентното управление на съвременните сградни инсталации, увериха лекторите. В отделна презентация бяха разгледани защитите от импулсни пренапрежения на
АВВ. „Съвсем логично, предвид кампанията ни за лансиране на защитите

от импулсни пренапрежения през тази
година, те намериха място в семинарната програма. Поставихме акцент
върху методологията за избора и
употребата им. Разгледахме и правилата за инсталирането им и новостите в продуктовата гама през следващата година“, коментират от АББ
България.
Интерес сред гостите на семинарите предизвика представянето на
таблата за автоматизация и системите за електроразпределение на
АВВ. „Освен със спецификите на
отделните продукти, запознахме
присъстващите специалисти и с
уникални решения на АВВ, които илюстрирахме със снимки на вече изпълнени обекти. Разгледани бяха и
електронните продукти на АВВ, включително PIR за движение и присъствие, сензорни и ротационни димери,
димери за монтаж на DIN-шина, както и системи за дистанционно управление и системи за сградна автоматизация. Гостите ни с интерес разгледаха и мостри на част от новите
ни продуктови предложения“, заявяват от АББ България.
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Пазар на светлинни източници у нас
Откроява се тенденция към увеличаване на вноса на светлинни източници

Фиг. 1. Внос на светлинни източници за периода 2003 – 2007 г.

Фиг. 2. Износ на светлинни източници за периода 2003 – 2007 г.
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Графиките илюстрират развитието на пазара на халогенни лампи с
волфрам, флуоресцентни лампи с
топъл катод, лампи с живачни или
натриеви пари, както и лампи с метални халогениди в България за периода
2003 - 2007 г. Информацията е предоставена на редакцията от Националния статистически институт (НСИ).
Поради отсъствието на други достатъчно задълбочени и обхватни проучвания за мащабите на този пазарен
сегмент у нас, редакцията приема
като официална информацията, базирана на Митническата тарифа на
Република България. Проучване на редакцията показва, че достоверността на данните за мащабите на пазара на светлинни източници, предоставена от НСИ, не се възприема еднозначно сред специалистите в бранша.
Някои смятат, че реалният обем на
вноса и износа се различава съществено от показания, докато други напълно
подкрепят данните от НСИ.
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Кондензационни котли
Ефективността на съоръженията, отнесена към долната
топлина на изгаряне, надхвърля 100%, уверяват специалисти
През последните години в традиционно използваната и добре позната категория на котелните отоплителни инсталации все поголяма актуалност имат кондензационните котли. Въпреки че
инвестицията в кондензационен котел е значително по-сериозна, пазарният дял на тези съоръжения, според специалисти от
търговски и инженерингови фирми в областта, непрекъснато се
увеличава. Причините са в по-високия коефициент на полезно действие, което респективно означава реални възможности за
редуциране на разходите за отопление, благодарение на по-високата годишна ефективност на отоплителната инсталация.
Съществено предимство на кондензната технология е и екологичността им на работа.

които с горелка с вентилатор, при
които въздухът се засмуква от помещението или отвън, с променлива
скорост на вентилатора или с модулиране на количеството гориво. Други характеристики на кондензационните котли са използваната конструктивна схема на топлообменните
повърхности, траекторията на димните газове и други. Основен признак
за класифициране на кондензационните котли е материалът, от който са
изработени
топлообменните
повърхности.

Кондензационните котли представляват съвременни отоплителни
съоръжения, които все още са сравнително нови и непознати за част от
инвеститорите. Въпреки че кондензационната технология е добре позната на топлотехниците, едва през
последните години на българския
пазар предлагането на такива съоръжения се разшири и обогати като
марки и модели. Принципно кондензационните котли са предназначени за
работа с газ или течно гориво, но у
нас се предлагат основно газови
котли. По-високият коефициент на
полезно действие, който е основно
предимство на кондензационните
технологии пред конвенционалните,
се дължи на оползотворяваната от
тях горна топлина на изгаряне на
горивото.

Основната конструктивна разлика на кондензационните котли е наличието на два топлообменника,
разположени последователно по пътя
на димните газове. Обикновено принципните разлики между предлаганите
от производителите кондензационни
котли са свързани с типа на втория
топлообменник. Предназначението му
е да охлади отделените при горенето газове под температурата на
кондензация на водните пари, т.е. до
или под точката на роса, при която
водните пари преминават от газообразно в течно състояние. В практиката използваните топлообменници
са предимно контактни или повърхностни.
Конструкцията на предлаганите
на пазара кондензационни котли е
изградена на принципа на противотока, което осигурява бързо охлаждане на димните газове и образуването на конденз. При някои производители подаването на връщащата
вода е разделено на две с цел постигане на постоянно ниска температура по топлообменните повърхности.
По този начин се постига повишаване на коефициента на използване на

Видове кондензационни котли
Основен признак за класификация
на кондензационните котли е топлопроизводителността им. Според този
критерий, котлите се разделят в три
групи. Първата група обхваща котли
с топлинна мощност до 60 kW. Втората - с топлинна мощност до 600 kW,
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а третата – съоръжения с голяма
топлинна мощност - над 600 kW.
Масово предлаганите на пазара в
страната кондензационни котли са с
мощност от 4 до 1000 kW. Редица
производители са разработили и кондензационни топлообменници на димни газове. По този начин монтирането на топлообменника след нискотемпературен котел го превръща в
кондензационен, уверяват специалисти. Предлаганите кондензационни
топлообменници са с мощност от 80
kW до 6600 kW.
Друга основна характеристика на
котлите е видът на използваното
гориво. Както бе посочено, кондензационните котли работят на природен
газ или течно гориво. Конструктивните различия между кондензационните котли за течно гориво и газ не са
съществени. Въпреки това, всеки
кондензационен котел е проектиран
за работа или с газ, или с течно гориво.
Друг признак за класификация на
котлите е видът на използваното
горивно устройство. На базата на
този признак кондензационните котли се разделят в няколко групи, сред

Котлите са с два
топлообменника
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горивото.
При някои горивни съоръжения скоростта на вентилатора е константна, а се променя количеството на
подаваното гориво в зоната на горене. В процеса на модулация на мощността се изменя съотношението на
горивото спрямо въздуха, поради което поддържането на оптимално
съотношение между горивото и
въздуха е трудно постижимо. По
тази причина в някои конструкции
кондензационни котли се използва
дюза на Лавал и скоростта на вентилатора е променлива, т.е. модулирането на мощността се извършва
чрез регулиране на скоростта на
вентилатора и респективно чрез
количеството на подавания въздух.
Посредством дюзата на Лавал количеството на подавания въздух се
засмуква пропорционално на количеството гориво, с което се постига
автоматично оптимално съотношение между горивото и въздуха. Това
е определящо за увеличаването на
коефициента на полезно действие на
котела минимум с 5%. Според експер-

ти, кондензационни котли, снабдени
с този вид горелка, са с гарантиран
минимален КПД от 97 - 98% за работния диапазон на натоварване от 30
до 100%.
За изхвърлянето на димните газове се използва димен вентилатор,
който да създава надналягане в комина. Приложението му е необходимо,
тъй като охлаждането на димните
газове до 50 оС води до недостатъчна тяга на комина.

Защо ефективността им е
по-висока?
В сравнение с конвенционалните
котли, които имат ефективност
обикновено от порядъка на 92%, при
кондензационните котли ефективността реално е значително по-висока. Кондензационните котли оползотворяват скритата топлина при
кондензацията на водните пари в
димните газове. Доказано е, че при
изпарението на 1 нормален куб.
метър природен газ се отделя около
1 литър вода, която е под формата
на водни пари. Също така, в сравне-

ние с традиционно използваните
конвенционални котли и дори с нискотемпературните котли за изгаряне на течно гориво и газ, при кондензационните котли се постига много
ниска температура на изходящите
димни газове.
За да се постигне максимална
ефективност на работа на един кондензационен котел, той следва да се
разглежда като част от системата
за отопление. Основание за високата им ефективност дава фактът, че
температурата на димните газове
е в пряка зависимост от температурата на връщащата се вода.
Обикновено температурата на димните газове е в интервала от 5 до
15 °С над температурата на връщащата се вода. Основна разлика между кондензационните котли, от една
страна, и обикновените и нискотемпературните, от друга, е, че при последните температурата на връщащата се вода не трябва да е по-ниска
от 60 °С. При кондензационните котли няма подобно ограничение. Причината е в специалните топлообмен-
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б
Фиг. 1. Принципна схема на нискотемпературен (а) и кондензационен котел (б).

ни повърхности на кондензационните котли, които позволяват образуването на конденз по повърхностите им и по този начин се оползотворява скритата топлинна енергия,
съдържаща се във водните пари на
димните газове. За сравнение, температурата на изходящите димни
газове при съвременните нискотемпературни котли е в интервала 110
- 120 °С. Посочените стойности са
осреднени на базата на посочената
от производители на кондензационни и нискотемпературни котли производствена ефективност. Следва
да се има предвид, че на пазара се
предлагат съоръжения, базирани на

ÑÒÐ.

22

11-12*2007

двете технологии, с производствена ефективност извън описания диапазон на охлаждане на димните
газове.

Оползотворяват горната
топлина на изгаряне
При кондензационните котли, както и при останалите котли за газ и
течно гориво, изгарянето на горивото е в горивната камера. Принципни
конструктивни схеми на нискотемпературен и кондензационен котел
са показани на фиг. 1a и б. Необходимият въздух за осъществяване на горивния процес се засмуква отвън или
от помещението. Засмукването е

чрез вентилатор, като в зависимост
от конструкцията на котела се определя откъде ще се засмуква
въздухът. В процеса на изгаряне на
горивото се отделя т.нар. явна
топлина Qд. Разликата е, че при
обикновените котли загряването на
топлоносителя в топлообменника е
вследствие единствено на тази
топлина, получена при изгарянето на
газа в горивната камера, а при кондензационните котли освен явната
топлина се оползотворява и скритата (латентна) топлина Qкн, която
е топлината, отделена при кондензацията на съдържащите се в отпадните продукти на горенето водни
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пари, т.е. при кондензационните
котли се оползотворява горната
топлина на изгаряне Qг, равна на
сумата от Qд и Qкн.
Ефективността на работа на
един кондензационен котел зависи
от конструктивните специфики,
топлинната мощност и експлоатационните режими. Производители на
подобни съоръжения уверяват, че
ефективността на котела може да
достигне 100-109%, отнесена към
долната топлина на изгаряне на горивото. Съществено влияние върху
ефективността на кондензационните котли оказва видът на горивото
и то най-вече съдържанието на водород в него. Теоретичното
съдържание на водород в природния
газ е около 11%, а при течните горива е около 6%. Следователно, поради по-високото съдържание на
водород в природния газ, ефективността на кондензационните котли,
захранвани с него е по-висока.
За постигне на максимален коефициент на използване на горивото се
препоръчва кондензационните котли
да се използват в отоплителни инсталации, работещи с ниски изчислителни температури на топлоносителя, например подово отопление или
отопление чрез топловъздушни апарати.

Загуби при кондензационните
котли
Невъзможността да се оползотвори изцяло топлотворността на горивото се дължи на загубите от непълно
горене, излъчване и конвекция на околната среда, както и на изхвърлянето
на горещите димни газове. Известно е, че коефициентът на полезно
действие на всеки котел, включително и на кондензационните, се определя
по зависимостта:
ηk = Qk/B.Qд = mt.ct.(tв - tи)/B.Qд,
където Qk е топлинната мощност на
котела в kW, mt е дебитът на топлоносителя, преминаващ през котела в
m 3/s, сt - специфичният топлинен
капацитет на топлоносителя в kJ/kg
°С, tв/tи - температура на топлоносителя на входа, респективно на изхода на котела в °С, В - количество
на изгорялото гориво за единица вре-
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Приложението на кондензационни
котли е свързано и с повишени изисквания към използваните комини.
Препоръчително е те да са плътни,
корозионноустойчиви и нечувствителни към влага. Също така, рационално е вторите топлообменници и
димоотвеждащите тръби също да са
изработени от корозионноустойчиви
материали. При използването на котли с висока мощност е необходима
допълнителна обработка на кондензата.
Фиг. 2. Ефективност на работа на стандартен, нискотемпературен и кондензационен
котел.

ме в m3/s или l/s, и Qд - долната топлина на изгаряне на горивото в kJ/kg.
За разлика от конвенционалните
котли, при които загубите от димни газове формират съществена
част от общите топлинни загуби,
при кондензационните технологии
тези загуби са минимални. Загубите
от непълно горене се дължат на недостатъчното количество въздух в
зоната на горене. При новите кондензационни котли, благодарение на
конструкцията на горелката, загубите от непълно изгаряне са избегнати. Третият вид топлинни загуби
- от конвекция и излъчване, са известни още като остатъчни загуби.
При съвременните конструкции котли традиционно изпълнение са от порядъка на 0.5 до 2%, но при кондензационните котли са съществено пониски.

Специфични изисквания
към инсталацията
За постигането на висока ефективност и дълъг експлоатационен
живот на отоплителна инсталация с
кондензационен котел е необходимо
да се вземат предвид някои специфични изисквания. Както вече бе подчертано, препоръчително е кондензационните котли да се използват в инсталации, работещи с ниски изчислителни температури. Разбира се, това
не означава, че такива съоръжения не
биха могли да се използват и при
инсталации с по-високи температури на топлоносителя, но в подобни
приложения, постигнатият коефициент на полезно действие би бил
близък до КПД на обикновен газов
котел.

Предимства и недостатъци
на котлите
Основно предимство на кондензационната отоплителна технология
е високата й ефективност. Постига се годишна икономия на енергия
от около 15 - 20%. Кондензационните котли са екологосъобразни, тъй
като подобреното използване на горивото води до по-ниската му консумация и до минимизиране на генерираните емисии от вредни вещества в атмосферата. Друго предимство е високата сигурност на работа и дългият експлоатационен
живот, които се постигат при коректно проектирана, изпълнена и
поддържана инсталация. При правилно проектиране, котелът работи
през повечето време в кондензационен режим и дори когато се използват котли с по-голяма мощност,
агресивният конденз се образува в
самия котел, което позволява димоотвеждащата система да бъде изработена от по-евтини материали,
например PVC, подчертават специалисти.
Съвременните кондензационни
котли разполагат с вградено автоматично регулиране на горивния процес в зависимост от температурата на околната среда. Предлагат се
и модели, снабдени с най-съвременни възможности, включително дистанционно управление на работата
им.
Недостатъците са свързани предимно с необходимостта от изработване на котелните топлообменни
повърхности от корозионноустойчив
материал, препоръчителните по-ниски температури на топлоносителя и
най-вече значително по-високата
цена на този тип котли.
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VRV системата
в ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

Независимост на комфорта в различните помещения с многозонов климатик
Пазарният дял на съвременни технологии за климатизация в новостроящите се сгради допреди няколко години с основание би могъл да се
определи като пренебрежимо малък. Тенденцията към повишаване на
цените на първичните енергийни източници на международните пазари, приемането на законови инструменти, стимулиращи внедряването на енергийно ефективни технологии, и възможностите за финансиране на целеви проекти по линия на различни програми постепенно проправиха пътя на иновативни климатизационни технологии
у нас. В пълно съответствие с икономическата логика, приложната
им област включва най-вече административни, търговски и обществени сгради, при които инвеститорът е й собственик на обекта.
Сред успешните примери в тази
област е централата на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК в столицата,
в която още преди пет години е изградена и до момента, според уверенията на специалисти, занимаващи се
с поддръжката на сградните инсталации, ефективно функционира VRV
климатична инсталация. Проектът е
един от първите, изпълнени в страната, включващ проектиране и внедряване на многозонови климатични
системи с директно изпарение на
фреона във всяко вътрешно тяло.
Проектант на сградата е проф. Жеко
Тилев, а изпълнител на климатичната система - инженеринговата фирма Термосист. Техническото оборудване е на японската компания Daikin.

Решението е енергийно
ефективно
„Внедряването на VRV системи в
централата на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ
БАНК бе голямо предизвикателство за
нас. Обектът представлява съвременно архитектурно решение, при изграждането на което бяха използвани високотехнологични решения в областта на
инсталациите. При избора на климатизационна технология обърнахме специално внимание на възможностите за
постигане на висока енергийна ефективност. Направихме детайлно изследване на енергийната консумация на потенциалните инсталационни решения,
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за да намерим оптималния вариант.
Сред критериите ни за избор на техническо решение бе и най-рационално
използване на предоставения обем“, коментират избора на VRV система на
Daikin от Термосист.
Сред предимствата на използваното решение, от Термосист поставят
много малката височина на вентилаторните конвектори при вграждането в окачения таван (само 215 мм),
абсолютно изчистените фасади, максималните свободни обеми в сградата поради отсъствието на абонатни
станции, машинни зали и др. „От решаващо значение да изберем този тип
климатизационна технология бе модулността на вентилационната система, покриваща отоплителния и охладителния товар, много ниските нива
на генерирания шум, екологичността
на използваните топлоносители,
възможностите за изграждане на
система за енергиен сграден мениджмънт и, не на последно място,
значителна икономия на енергия по
време на експлоатация. Разбира се,
важен критерий бе и независимостта
в поддържането на комфортни условия на работа в различните помещения“, допълват от банката.

Преконфигуриране без спиране
на инсталацията
„Внедрената многозонова климатична система с директно изпарение

на фреона във вътрешното тяло в централата на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ
БАНК се отличава с лесно обслужване
и поддръжка. Модулният принцип при
изграждането й позволява лесно да се
извършват ремонтни работи, без необходимост от спиране на инсталацията като цяло“, коментират от банката. Съществена специфика на този
тип климатизационна технология е
възможността за лесно преконфигуриране при архитектурно преразпределение обема на сградата.
„VRV системите ще търпят развитие в бъдеще. Достатъчно красноречив факт за твърдението е, че днес
сме свидетели на тритръбна система с възможност за 1000 м тръбен
път, 90 м вертикално отстояние
между вътрешни и външни тела и 64
броя вътрешни тела на една външна
машина. Несъмнен плюс на технологията е и автоматичното преразпределение на отоплителния и охладителния товар вътре в сградата според нуждите в реално време“, заявяват в отговор на въпроса какво е
бъдещето на този вид климатизационна технология от Термосист.
Техническите специфики и условията за максимално оползотворяване
на предимствата на VRV системите,
познати още и като VRF, ще бъдат
тема на отделна статия в следващ
брой на списание Технологичен дом.
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Децентрализирани
отоплителни системи
Видове, основни елементи, принципи при оразмеряването им
Децентрализацията на сградните отоплителни системи са основен начин за постигане на точно и справедливо разпределение
на разходите за отопление и горещо водоснабдяване между абонатите в централно топлоснабдени сгради. Посредством апартаментните абонатни станции някои процеси от централната
абонатна станция се изнасят в отделния апартамент. Подготовката на горещата вода, например, би могла да се извърши в
конкретния апартамент, в който се използва, а не централизирано за всички апартаменти, без значение дали консумират гореща вода в момента или не.
Друго предимство е възможността индивидуално да се задава температурата на горещата вода за всеки апартамент в зависимост от
желанието на ползвателя, без това
да зависи от останалите потребители. При децентрализираните сградни
отоплителни инсталации става
възможно чрез апартаментни топломери да се отчита реално консумираната топлинна енергия от всеки
отделен апартамент, без значение
дали енергията се използва за отопление или за подготовка на гореща
вода. По този начин се постига коректно определяне на изразходваната от
отделните потребители енергия чрез
измерване на реално потребената
топлинна енергия, а при присъединяване или изключване на отделен апартамент не се нарушава комфортът
на останалите консуматори в сградата.

Източници на топлинна енергия
При децентрализираните отоплителни системи източникът на топлинна енергия може да бъде индиректна топлофикационна абонатна
станция, директно-присъединена
станция или котелна инсталация.
Като основни предимства на децентрализираните системи се изтъкват приложимостта, както при
новостроящи се, така и при санира-
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не на стари сгради. Системата е
независима като източник на енергия, отличава се с ниски инсталационни разходи, минимални топлинни загуби от тръбите, отсъствие
на необходимост от рециркулация
на горещата вода, индивидуално управление на топлоотдаването във
всеки апартамент, индивидуално
отчитане на изразходваната топлинна енергия, приоритетно управление на битовото горещо водоснабдяване и други. Основен елемент на всяка децентрализирана
отоплителна система е апартаментната абонатна станция.

Система с газов
или нафтов котел
Принципна структура на такава
система е показана на фиг. 1. Основните компоненти на системата са
котел, буферен резервоар, захранваща помпа, циркулационна помпа, апартаментна абонатна станция, байпас
и тръбопроводи.
Котел. Препоръчително е използването на кондензационен котел, с
оглед постигането на висока енергийна ефективност. Връщаната температура не трябва да превишава 57 оС,
подходяща за кондензационния котел.
Тези условия са постижими с подходящо оразмеряване на отоплителната инсталация и използването на

подгреватели за горещата вода,
твърдят специалисти. Обикновено
температурата от котела се управлява в зависимост от външната
температура. През лятото, когато
има нужда само от гореща вода, минималната температура от котела
трябва да е 60 - 65 оС, за да се гарантира производството на гореща
вода.
Буферен резервоар. Изпълнява
две основни функции. Първата е да
работи като топлинен акумулатор,
редуциращ върховите товари на битовото горещо водоснабдяване, и да
предотвратява понижаване на комфорта, когато котелът не би могъл
нормално да достигне достатъчна
мощност. Втората функция е да
предпазва котела от чести включвания при промяна на товара. Това
се отразява върху живота и ефективността на котела и редуцира
вредните емисии. При специфични
условия в големи системи и системи със значителен обем на тръбите
не се изисква използването на буфурен съд.
Захранваща помпа. Обикновено
автоматично е свързана с горелката
и не се изключва, докато температурата на буферния резервоар не достигне желаната стойност. Не е необходимо помпата да се управлява с
честотен преобразувател.
Циркулационна помпа. Желателно е циркулационната помпа да се управлява с честотен регулатор, следящ диференциалното налягане в инсталацията. Работата на помпата
би могла да се задава от трансмитер
на диференциално налягане, монтиран
на най-неблагоприятното място в системата. Възможно е също така помпата да се настрои на постоянно
налягане. Посредством допълнителен
външен сензор за диференциално налягане, на помпата се задава да работи при изискуемо специфично минимално диференциално налягане. При
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работа в режим на управление – постоянно налягане, този параметър се
поддържа константен в точката на
измерване.
Управление на помпата. За голям
брой приложения е препоръчително
помпата, транспортираща водата в
системата, да е електронна. Обикновено на традиционните помпи с
вграден честотен регулатор са необходими само няколко минути, за да
преминат от най-ниска към най-висока честота на въртене. Алтернативното решение с използването на помпи, управляващи по постоянно налягане, е много полезно и функционално
решение в практиката.
Апартаментна абонатна станция. Възможно е използването на различни типове абонатни станции, според конкретните изисквания. Обикновено мощността им за отопление е
около 15 kW, а за БГВ около 41 kW.
Байпас. Функцията на байпаса е да
осигурява подгряване на захранващите тръби, така че през лятото да не
се чака твърде дълго за гореща вода.
Поставяйки байпаса по показания на

фиг. 1 начин, ще се
предотврати значително увеличаване на общите разходите, тъй като дебитът е сравнително малък. Алтернативен начин
за поставяне на
байпас е в апартаментната абонатна станция във всеки апартамент.
Това би довело до
намаляване на чакането за гореща Фиг. 1.
вода с няколко секунди. Предлагат се и абонатни станции, при които няма нужда от такъв
байпас. При тях се използва многофункционален регулатор, който осигурява необходимия дебит през системата във всеки апартамент, така че да
може да се консумира гореща вода
веднага.
Тръби. Децентрализираните отоплителни инсталации се изграждат
с различни типове тръби. Препоръчи-

телно е тръбите да бъдат изолирани.

Система, индиректно свързана
към топлофикационната мрежа
Принципна схема на такава отоплителна система е показана на фиг.
2. Компоненти на системата са топлофикационна абонатна станция, буферен резервоар, циркулационна помпа, управление на помпата, апарта-
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ментна абонатна станция,
байпас и тръбопроводи.
Топлофикационна абонатна станция. Следва да
се проектира и да се произведе в съответствие с препоръките на местното топлофикационно дружество, в
зависимост от налягане,
температури и други. Обикновено подаваната температура се управлява в зависимост от външната температура.
Буферен резервоар. При
топлофикационните системи Фиг. 2.
обикновено не се използва
беуферен резервоар, освен при определени специфични условия. За разлика от системата с котел, буферният резервоар тук играе ролята на
„дебела тръба“, осигуряваща акумулиране на топлинна енергия, от което следва, че захранваща помпа не е
необходима.
Циркулационна помпа. Желателно е тази помпа да бъде управлявана
с честотен регулатор, следящ диференциалното налягане в инсталацията. Принципът на работа не е поразличен от описания при системите с котли. Управлението на помпата, апартаментната абонатна
станция, байпаса и тръбите са идентични с описаните при системите
с котли.

Система, директно свързана
към локалната
топлофикационна мрежа
В този случай помпите, управлението им и буферният резервоар не са
необходими, тъй като локалната
топлофикационна мрежа притежава
необходимата акумулирана мощност
в обема на тръбите, за да отговори
на промените в топлинния товар.

Дебит на помпата и размер
на тръбите
Основните етапи, през които преминава оразмеряването на елементите, изграждащи децентрализираните
системи, са определяне дебита за
помпата и размера на тръбите; определяне мощността на котела или
топлообменника в основната абонатна станция и определяне обема на буферния съд.
Общият дебит се формира от де-
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бита за отоплявания контур и дебита за подгревателя за битово горещо водоснабдяване от всеки апартамент, като се вземат предвид условията - във всяка апартаментна абонатна станция регулаторът поддържа приоритет на горещата вода,
както и изходната мощност на подгревателя на горещата вода е 35kW
– 41 kW. Максималният дебит ще се
достигне през лятото или през зимата в зависимост от зададените
параметри. Обикновено параметрите за зимни условия се използват при
определяне размера на основните
захранващи тръби, а летните параметри – за връзките на отклоненията.
За разлика от лятото, когато е
необходим дебит само за подгряване на горещата вода, зависещ от
подаващата температура, през зимата дебитът се състои от част
за отопление и част за БГВ. Дебитът за отопление се определя от
топлинните загуби на апартамента
и ∆t на отоплителната система.
Отчита се и т.нар. коефициент на
едновременност за БГВ, който показва, че част от общия брой апартаменти консумират гореща вода
едновременно. Приема се, че в същото време останалите апартаменти
ще използват дебит само за отопление.
Ето защо дебитът се изчислява по
формулата Qобщо = nfQбгв+Qотопление,
където n е броят на апартаментите,
f е коефициент на едновременност,
Qбгв е дебитът за БГВ през топлообменника в апартаментната абонатна станция при зададените параметри, а Qотопление = Фотопление/∆t1,163 е

дебитът за отоплителната
система, където Фотопление са
топлинните загуби за апартамент и ∆t е температурната разлика между подавания и връщания топлоносител
в отоплителната система.
Размерът на тръбите се
определя от максималния дебит във всеки отделен клон.
Критериите, които се съблюдават, са - за основните захранващи тръби скоростта на
водата v = 1 m/s и загубите
на налягане в тръбите ∆p =
100 Pa/m. За по-късите тръби
(<2m) – v < 1 m/s, като се допускат по-големи загуби на налягане
на метър.

Мощност на котела или
топлообменника
Мощността се изчислява в зависимост от това дали в системата се
използва буферен съд, играещ ролята
на топлинен акумулатор. Обикновено
такъв буфер се използва при котелните инсталации и много рядко при
индиректно присъединена абонатна
станция.
Когато системата е без буферен
съд, мощността на топлообменника
в абонатната станция се изчислява,
като се вземат под внимание мощността за отоплителния контур и контура за БГВ.
В системи, където се използва
буферен съд, за определяне на мощността на котела или на топлообменника, като основа за изчисленията се приема максимумът на необходимата мощност за отопление и
БГВ. При по-малък брой апартаменти необходимата мощност за БГВ е
обикновено по-голяма от тази за
отопление, и обратно – при системите с по-голям брой апартаменти
необходимата мощност за отопление е по-голяма от тази за БГВ.
Следва да се отбележи, че когато се
използва много голям буферен съд,
като основа за изчисляване на мощността на котела се използва мощността на отоплителния контур,
дори когато мощността за БГВ е поголяма. Такъв е случаят при соларните системи, където се изисква поголям буферен съд за по-добро утилизиране на топлината от соларния
елемент.
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Обем на
буферния съд
Както вече бе споменато, основната функция на буферния съд е да
играе ролята на акумулатор на топлина, който бързо да компенсира промените в товара на системата при
консумация на гореща вода на проточен принцип във всеки апартамент.
При системите с котел буферният съд прави работата на котела поплавна, без голям брой включвания и
изключвания. Това, от своя страна,
води до по-дълъг експлоатационен живот на котела и намаляване на вредните емисии. Размерът на буферния
съд се определя в зависимост от
продължителността на върховото
натоварване при консумация на битова гореща вода. Изчисленията се базират на предположението, че температурният сензор е поставен на
разстояние 2/3 от горната част на
буферния съд. Обемът на буферния съд
се изчислява по формулата: V =
1,5nQбгв + у, ?ъдето ? е времето на
върховия товар в секунди.

Апартаментна абонатна
станция
Използват се различни типове
станции, които имат съответни
максимални мощности за отопление
и БГВ. Решаващи при избора на апартаментна абонатна станция са загубите на налягане през съответната станция. Информацията за тях би
могла да се намери в техническите
проспекти на съответните модели.

Загуби на налягане
в системите
За системите с котел, показани на
фиг. 1, помпата 4 трябва да преодолее съпротивленията в апартаментната абонатна станция, в топломера, в тръбите и фитингите, а също
така и в буферния съд: ∆P помпа4 =
∆P апартаментна станция + ∆P топломер +
∆Pтръби + ∆Pбуферен съд. Втората помпа 3 в котелната инсталация, която
обслужва котела и буферния съд,
трябва да преодолее следните съпротивления: ∆Pпомпа3 = ∆Pкотел + ∆Pтръби
+ ∆Pбуферен съд.
За топлофикационните системи,

показани на фиг. 2, помпата трябва да
преодолее съпротивленията в апартаментната абонатна станция, в топломера, в тръбите и фитингите, в
буферния съд, а също така и в топлообменника в топлофикационната абонатна станция:
∆P помпа
=
∆P апартаментна станция + ∆P топломер +
∆Pтръби + ∆Pбуферен съд + ∆Pтоплообменника.
Загубите на налягане в буферния
съд са пренебрежимо малки и могат
да не се отчитат при оразмеряването. Размерът на загубите на налягане в апартаментната абонатна
станция се приема като стойност,
загубите на налягане в топломера и
тези в котела се взимат съгласно
техническите проспекти на производителя.
Загубите на налягане в тръбите и
фитингите се пресмятат съгласно
методите за изчисляване на тръбни
инсталации, но достатъчно точно изчисление може да се направи и по формулата: ∆Pтръби’ = (100Pa/mL)1,3, където L е дължина на тръбите и 30% е
допустимото съпротивление на фитингите.
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Сградни канализационни
инсталации
Нормативни изисквания при проектирането, изграждането
и експлоатацията на канализационни инсталации
Както вероятно всеки проектант, работещ в областта на сградните канализационни системи, знае, най-новите технически изисквания в областта са регламентирани в Наредба 4 на МРРБ.
Документът, въвеждащ нормативната рамка по отношение на
проектирането, изграждането и експлоатацията на нови, както и при реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни инсталации, е приет в средата на 2005 г. Всички изисквания, въведени от Наредба 4, са в сила от края на септември
2005 г.
Сградните канализационни инсталации могат да бъдат проектирани
за отвеждане само на отпадъчните
води от санитарните прибори или за
отвеждане и на дъждовни и други
атмосферни води от покривите,
терасите на сградите и дворовете.
В зависимост от начините за отвеждане на водата се проектират гравитационни и вакуумни канализационни инсталации. Първите отвеждат
водата без допълнително напорно
устройство, докато вторите работят чрез вакуум в системата. Целта на една правилно проектирана
канализационна инсталация е да осигури достатъчна хидравлична проводимост и устойчивост на влиянието
на отпадъчните води в съответствие със санитарно-хигиенните и
функционалните изисквания към сградите. Приоритет на канализационните инсталации са също така да осигурят надеждна защита срещу наводняване и разпространение на пожар
в сградите, както и от механични
повреди и различни външни въздействия, спазване на изискванията за
водонепропускливост и газоплътност, както и съобразяване с
допустимите нива на шум.
По принцип битовата канализационна инсталация се проектира за
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съвместно отвеждане на сивите и
черните отпадъчни води. Допуска се
тази практика да бъде променена,
когато инвестиционният проект
налага други специфични изисквания.
В този случай е възможно да се проектират отделни вертикални канализационни клонове за черни и сиви води.

Сградни канализационни
отклонения
За всеки застроен имот се проектира самостоятелно сградно канализационно отклонение. Тръбите трябва да имат диаметър не по-малък от
150 mm и максимален наклон 15% в
съответствие с количеството на
провежданите отпадъчни води и с
оглед предотвратяване на утаяване
и запушвания. Самопочистващата
скорост на отпадъчните води при
сухо време е не по-малка от 0,7 m/s.
Главната ревизионна шахта се
проектира на разстояние 2 m от
дворната регулационната линия в
поземления имот, когато сградата се
намира на повече от 5 m от нея. В
случай че това разстояние е по-малко, шахтата трябва да бъде разположена в сградата. И в двата случая
следва да се осигури свободен достъп
до шахтата с цел поддръжка и почистване.

Гравитационна инсталация
При проектирането на гравитационни канализационни инсталации освен изискванията, залегнали в Наредба 4, следва да се спазват и тези в
БДС EN 12056 "Гравитационни канализационни системи в сгради". Наклонът, с които се проектират канализационните проводи, трябва да
позволява гравитационното движение на водата. За тази цел, по посоката на движение на водата не следва да има стеснения или намаляване
на диаметъра на тръбите. Над нивото на подприщване канализационната инсталация се проектира гравитационна. Когато отсъства информация, нивото на подприщване се
приема за равно на нивото на терена в мястото на сградното канализационно отклонение. В случай че
санитарните прибори се намират под
нивото на подприщване, водите се
отвеждат с помощта на канализационни помпени станции.
При определени в наредбата условия се допуска проектиране на обратни клапи срещу подприщване с цел защита на сградната канализационна
инсталация срещу обратен поток под
нивото на подприщване.

Хоризонтални канализационни
клонове
Главните хоризонтални канализационни клонове и разклоненията им
до вертикалните канализационни
клонове се проектират от положени в земята тръби, чиито технически характеристики съответстват
на изискванията на Наредба 4. Хоризонталните канализационни клонове
на битовата канализационна инсталация се проектират с диаметри, които осигуряват оразмерителна скорост на отпадъчните води не помалка от 0,7 m/s и не по-голяма от
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2,5 m/s. Клоновете са праволинейни, като на всяко място с промяна на посоката им се предвиждат фасонни
части. Максималният им наклон може да бъде 0,05 m/m.
За етажни отводнителни клонове с дължина до 1,5 m се
допуска хоризонталните канализационни клонове да са
с наклон до 0,15 m/m.
Допуска се главните хоризонтални канализационни
клонове и техните разклонения до вертикалните канализационни клонове да се проектират висящи, когато са
изпълнени от чугунени или пластмасови тръби с повишена якост.
С оглед предпазване на тръбите от механични повреди се предвижда минималното покритие на главните
хоризонтални канализационни клонове и техните разклонения, положени в пода, да не е по-малко от 0,1 m, независимо от вида на настилката. Не се допуска замонолитване на хоризонтални канализационни клонове в конструктивните елементи на сградата, както и намаляване диаметъра на канализационната инсталация по посока на
водното течение. Разклонителите към хоризонталните
канализационни клонове следва да са с ъгъл не по-голям
от 45°.

Вертикалните канализационни клонове
за сгради над 9 етажа или за сгради с височина над 30 m
се изпълняват от чугунени тръби или от пластмасови
тръби с повишена якост, при условие че ограждащите конструкции имат пожароустойчивост 1 h (огнеустойчивост
REI 60), съгласно БДС ЕN 13501.

Вертикалните канализационни клонове се проектират
открити или в негорими инсталационни шахти, праволинейни, с еднакъв диаметър по цялата им височина. Допуска се хоризонтално изместване на вертикалните канализационни клонове. При измествания, по-малки от 10° към
хоризонтала, оттокът се определя както при хоризонтални канализационни клонове със степен на напълване на
тръбата 70%. Преминаването на вертикалните канализационни клонове през подови конструктивни елементи
се проектира водонепропускливо през гилза, която излиза извън плочата с 1 - 2 сm. Максималният наклон, под
който етажните отводнителни клонове трябва да се
включват към вертикалните канализационни клонове с разклонители, е 67,5°.

Дренажни и вентилационни канализационни клонове
Дренажните канализационни клонове се изпълняват от
керамични, бетонни или пластмасови перфорирани тръби
в дренажен филтър, обвити в геотекстил, съобразно вида
на почвата. Етажните отводнителни клонове се изпълняват от пластмасови тръби в инсталационни шахти или
инсталационни пространства, вградени или открити над
междуетажната плоча.
Основните вентилационни клонове се проектират като
продължение на вертикалния канализационен клон над найвисоко разположения етажен отводнителен клон над
покрива. Основните вентилационни клонове се проектират от същия вид тръби, както вертикалните клонове.
Вентилационните клонове над покрива се защитават по
подходящ начин срещу ултравиолетови лъчи, навлизане на
дъждовни води и други атмосферни влияния.
За регулиране на налягането в канализационния клон
при необходимост се предвижда вентилационен клапан в
най-високата точка на вертикалния канализационен клон.
Вентилационни клапани могат да се предвиждат при
основна или вторична вентилация, както и за вентилиране на етажните отводнителни клонове.

Ревизионни шахти и отвори
На хоризонталните канализационни клонове се предвиждат ревизионни шахти, когато тръбите са проектирани
под земята, и ревизионни отвори - при надземно проектирани тръби. В наредбата са посочени местата, на
които могат да се проектират, в зависимост от характеристиките на съответния проект. Документът
съдържа таблица, в която са определени максимално допустимите хоризонтални разстояния между ревизионните шахти на дълги прави участъци при диаметри на
тръбите, разделени в две групи – 100 и 150 mm, както и
200 и над 200 mm.
Шахтите в сградата се проектират с квадратно или
правоъгълно сечение, като в наредбата са определени
минимални светли размери при различни дълбочини на
шахтата. При дълбочина до 0.8 m, минималните светли
размери следва да бъдат 0,6 х 0,6 m. Съответно при
дълбочина от 0.8 до 1.2 m размерите са 0.8 х 0.8 m, а ако
шахтата е дълбока повече от 1.2 m – 0.8 х 1.2 m. Когато
дълбочината е по-голяма от 0,8 m, се проектират разместено разположени стъпала на вертикално разстояние
едно от друго не повече от 0,3 m. Основно изискване e
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канализационните клонове между
ревизионни шахти да се проектират
с еднакъв диаметър и с постоянен
наклон. Шахти се проектират в помещения за общо ползване в сградите.
Ревизионни отвори по вертикалните канализационни клонове се предвиждат в долния край на вертикалния
канализационен клон, в най-горния
обитаем етаж или таван, през всеки
три етажа и в техническия етаж когато има такъв, както и над успоредно изместване на вертикалния
клон (етажен "s"). Наредбата предписва да се проектират над най-високо
разположения на етажа разклонител,
но на не повече от 0,8 m от пода.
По вътрешните водосточни клонове, ревизионни отвори се проектират
в долния край на водосточния клон, над
успоредно изместване на вертикалния клон (етажен "s") и през 15 m по
височината им и в технически етажи.
При открити облицовани клонове,
ревизионните отвори се проектират
с минимален светъл отвор 300/400
mm.

Монтаж на канализационни
клонове
Когато не се полагат в земята,
канализационните клонове се монтират надеждно и безопасно посредством скоби или върху опори към конструктивните елементи на сградата. За тази цел в зависимост от вида
на тръбите и опорната конструкция
свързването трябва да бъде максимално съобразено с указанията на
производителя.
В наредбата са посочени няколко
изисквания по отношение на максималните разстояния между отделни
елементи на инсталацията, що се
отнася до присъединяването им.
Максималното разстояние между
скобите на вертикалните канализационни клонове трябва да бъде до 20
пъти външния диаметър на тръбите,
но не повече от 2 m. Самите вертикални клонове, когато са съставени
от пластмасови тръби, се проектират на разстояние 20 mm от конструктивните елементи на сградата.
При кръстосване на канализационни
тръби с тръби с различно предназначение минималното светло разстоя-

ние между тях трябва да е 150 mm.
Когато се полагат в земята, канализационните клонове се проектират върху здрава основа. Дъното на
траншеята се оформя в съответствие с надлъжния профил и при необходимост се уплътнява.
По отношение на минималните
отстояния на канализационните
тръби от електрическите и телефонните кабели се спазват изискванията на Наредба 3 от 2004 г. на тогавашното Министерство на енергетиката и енергийните ресурси за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Вентилационните канализационни
клонове
се проектират самостоятелно или в
обща вентилационна шахта. Когато
мястото им е над неизползваем покрив, височината на шахтата следва да бъде най-малко 0,3 m. В случаите, когато покривът е използваем,
наредбата изисква шахтата да е
висока най-малко 3 m. Изведените над
покрива вентилационни клонове се
проектират на разстояние не по-
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малко от 4 m от отваряеми прозорци
и врати и на 1 m над тях.
Наредбата забранява свързване на
вентилационните канализационни
клонове с вентилационни инсталации
и комини на сградата, както и разполагане на вентилационни клонове,
съставени от пластмасови тръби, на
по-малко от 20 сm от комини.

Канализационни помпени станции
се предвиждат, когато не е възможно да се използва гравитационно
отвеждане на отпадъчните води от
санитарните прибори, които са разположени под нивото на подприщване в канализационната мрежа.
Състоят се от събирателен резервоар, канализационни помпи, система за управление, смукателен и тласкателен тръбопровод. Станциите
следва да се монтират в изолирано
отопляемо помещение със самостоятелен изход навън или към стълбищна площадка. По принцип се осигуряват срещу обратен поток чрез обратен сифон над нивото на подприщване. Канализационната помпена
станция се разполага в отопляемо и
вентилирано помещение в сградата
при спазване на изискванията за
пределно допустимите нива на шума.
Конструктивното се решава така,
че да се осигури свободно разстояние 0,6 m около работещите части
на помпите за поддръжката им.
Управлението на помпените станции следва да е автоматично, с аварийна сигнализация, но при всички
случаи трябва да се предвиди и
възможност за ръчно управление. В
помещението на канализационната
помпена станция се предвиждат вентилационни тръби, които се
свързват към допълнителния или към
основния вентилационен клон.
Компактните помпени съоръжения
се проектират с вградени събирателен резервоар, помпа, възвратен клапан и система за управление.

Събирателен резервоар, помпи
и тласкателни тръбопроводи
Основно изискване към конструкцията на събирателния резервоар е
да бъде водонепропусклив и устойчив
на корозия. Наредбата съдържа изискване резервоарът да се проектира
с наклон на дъното към смукателния
тръбопровод не по-малък от 0,1 m/
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m. Полезният обем на резервоара се
проектира по-голям от обема на
тласкателния тръбопровод в участъка от възвратния клапан до горната част на сифона срещу заливане. Полезният обем на събирателния
резервоар се определя съгласно БДС
EN 12056-4, като минималният полезен обем на събирателния резервоар е 20 l.
Помпите в канализационните помпени станции следва да са с естествено заливане. Монтират се неподвижно, в съответствие с изискванията за еластичност и шумоизолация.
Според наредбата, за всяка канализационна помпа трябва да се предвиди отделен смукателен тръбопровод
със спирателен кран и с възходящ
наклон към помпата не по-малък от
0,005 m/m. Дебитът на водата, за
който се оразмеряват, се определя от
общото оразмерително битово отпадъчно водно количество от санитарните прибори, а работният напор
на помпата от БДС EN 12056-4. Освен работните помпи, към станциите следва да се предвидят и резервни помпи.
Тласкателните тръбопроводи се
оразмеряват така, че да издържат
на налягане, равно на 1,5 пъти максималното работно налягане на помпата. На тласкателния тръбопровод на всяка помпа се предвиждат
възвратен клапан и спирателен
кран.
Задължително изискване на наредбата е тласкателните тръбопроводи да се свързват само с вентилирани хоризонтални канализационни клонове, като не се проектират вентилационни клапани. Наредбата определя минималната и максималната скорост на водата в тласкателния
тръбопровод – съответно 0.7 m/s и
2.3 m/s.

Вакуумната канализационна
инсталация
има функцията да приема отпадъчните води от свързаните с нея санитарни прибори и да ги транспортира до вакуумната станция и
свързаната след нея гравитационна
канализационна система. Вакуумните канализационни инсталации се
проектират при спазване изискванията на Наредба 4 и в съответствие
с БДС EN 12109 „Вакуумни канализа-

ционни системи в сгради“. Конструкцията им включва автоматични вакуумни устройства, вакуумни клозети и писоари, тръби и вакуумна
станция. В наредбата са регламентирани редица изисквания към проектирането им. Изисква се осигуряване на възможност за лесна техническа експлоатация, спазване на
нормите за допустимо ниво на шум,
превенция на отделянето на опасни
газове и миризми, икономия на енергия, както и спазване на нормите за
пожарна безопасност.
За да се избегне запушване, разклонителите и фасонните части на вакуумните инсталации се проектират
с максимален ъгъл 45°, а диаметърът
на тръбите по посока на течението
не трябва да намалява. Диаметърът
на участъка от вакуумната канализационна инсталация след вакуумното устройство се приема по-голям от
изпускателния отвор на устройството. Вентилацията на вакуумните
устройства се осъществява чрез
вентилационен клон, излизащ над
покрива на сградата, или чрез вентилационни клапани.
Наред с основните изисквания по
отношение на вакуумните канализационни инсталации, наредбата регламентира и конкретни изисквания,
свързани с осигуряване на необходимата й производителност и надеждност, както и по отношение на избора на подходящи основни елементи за
конструкцията й.

Местни пречиствателни
съоръжения
Изискванията на наредбата по
отношение на местните пречиствателни станции се отнасят предимно за отпадъчни води от съоръжения
и производствени дейности, както и
за зони, застрашени от замърсяване с нефт и нефтопродукти. Що се
отнася до обекти с битово предназначение, в наредбата е залегнало
изискване отпадъчните води от кухните на обекти за обществено обслужване, като ресторанти, столове и др., да се включват в канализационната система след преминаване през мазниноуловители. Тези устройства се проектират като затворени съоръжения с уплътнен капак,
като за всяко се предвижда вентилация.
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VdS противопожарни инсталации
Структура и изисквания към елементите на противопожарни инсталации, съгласно стандарта VdS
Целта на международно признатите стандарти в областта е
на базата на новите технологични решения и дългогодишния опит
в борбата с огъня да се зададат критерии за оценка, благодарение на които да се осигури ефективност и надеждност на противопожарната инсталация. В много голяма степен доколко
бързо и с какви поражения инсталацията ще се пребори с огъня
зависи от характеристиките на използваните помпи.
Затова е разбираемо, че към помпите, използвани в противопожарни
системи, се поставят редица важни
изисквания, които са в основата на
различни международно признати или
действащи в отделни държави стандарти. Oбщото между повечето
стандарти е, че изискванията в тях
нямат задължителен характер. В
тези документи са регламентирани
структурата на противопожарните
инсталации и конкретните изисквания към всеки от включените в състава им елементи. С приемането ни в
Европейския съюз и унифицирането на
българската нормативна база с общоевропейската, международните
стандарти в тази област придобиха
важно значение. Обект на разглеждане в статията са изискванията към
противопожарните инсталации с
акцент върху включените в тях помпи, залегнали в един от най-строгите и международно признати стандарти - немският VdS.

Застрахователна изгода от
сертифицирането
Необходим е значителен финансов
ресурс, за да се проектира и изгради
противопожарна инсталация, която
да отговаря на строгите изисквания
на международно признати стандарти от ранга на VdS. Въпреки препоръчителния характер на изискванията
в тях, наред с гарантираната надеждност и ефективност в работата й,
собствениците на сгради имат и друг
сериозен стимул да направят инвестицията. Причината е, че институтите, които разработват стандартите, работят в тясно сътрудничество с водещите застрахователни
дружества в света. Ако една компания притежава международно признат сертификат, като VdS, LPCB, UL
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и т.н., за своята противопожарна
инсталация, тя ще бъде обложена със
значително по-ниски застрахователни такси.

Структура на VdS
противопожарни инсталации
Съответстващите на стандарта
VdS противопожарни инсталации
лесно се различават визуално. Според
изискванията му, всички елементи
задължително трябва да са боядисани в червен цвят - RAL 3000. VdS
препоръчва инсталациите да се изграждат с три помпи - нагнетателна помпа, наричана още пилотна, и две
противопожарни помпи - работна и
резервна (stand-by). Не се изключва и
възможността системата да има
само една или повече от две противопожарни помпи. Възможни са конфигурации на противопожарни инсталации, при които двете помпи са с електрическо захранване, или едната е
дизелна, а другата - електрическа.
Изискване на стандарта е противопожарните помпи да не бъдат захранвани от един и същи енергиен източник. Ясно е, че това се прави с цел да
се осигури поне една работеща пом-

па, в случай на прекъсване на захранването или повреждането на едната
помпа. Каквито и да са помпите,
основно изискване към тях е да разполагат със специализирани датчици,
на базата на показанията от които
се регулира налягането.
На фиг. 1 е показана обща структура на противопожарна инсталация
според стандарта VdS. Оразмеряването, конструирането и изпитването
на системите следва да съответстват на нормативната база на съответната държава. Противопожарните
инсталации, съответстващи на стандарта VdS, разполагат със специален,
частично напълнен с вода резервоар
под налягане, който има важната
функция да поддържа налягането в
системата. Ако налягането в системата се понижи, например вследствие
на отворени спринклерни глави или
утечки, нивото на водата и въздушното налягане също ще паднат. Резервоарът под налягане (6) се пълни от
пилотната помпа. В процеса на подаване на вода в резервоара от пилотната помпа, компресорът повишава
налягането на въздуха в него. В момента, в който нивото на водата и налягането на въздуха в резервоара достигнат предварително определените
им зададени стойности, пилотната
помпа и компресорът преустановяват
работата си. При сработването на
спринклерната система нивото на водата в резервоара и налягането започват да се понижават, което довежда
до пуск на едната от противопожарните помпи. Ако налягането в резер-

Фиг. 1. Легенда: 1 - противопожарна помпа, ел. захранена; 1а - противопожарна помпа, захранена с
дизел; 2 - пилотна помпа;
3 - компресор; 4 - ел. табло; 5 - междинен резервоар за вода; 5а - преливна
тръба; 6 - съд за подаване под налягане; 7 - резервоар за заливане на помпата с вода преди пускане; 8 - водоснабдяване; 9
- алармен вентил; 10 байпасна линия; 11 - линия
на обратния поток при свръхналягане в системата; 12 - пожарен хидрант; 13 - мокра
спринклерна система; 14 - суха спринклерна система.
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Електрическите двигатели

Фиг. 2.

а

б

воара продължи да пада, а едната от противопожарните
помпи не сработи, се включва втората противопожарна
помпа. Налягането в сухата спринклерна система (14) се
поддържа от компресора.

Изисквания към противопожарните помпи
Стандартът VdS поставя следните изисквания по
отношение на противопожарните помпи: работното колело и износващите се пръстени на помпата да са изработени от бронз; всички части на помпата, които се
намират в пряк достъп с водата, като вал, шайби, гайки
и др., трябва да са от неръждаема стомана; отливките в
конструкцията на помпите трябва задължително да са
изработени от материала чугун EN-GJL-250. Изискванията на стандарта за този материал не позволяват нагнетателната височина на помпата да превишава 110 метра, а дебитът 600 m3/h.; максималната нетна положителна смукателна височина - NPSH, трябва да е до 5.5 метра.
Стабилната работа на противопожарната инсталация е приоритет на VdS. Това се отнася с особена сила
за спринклерни системи, съдържащи много дълги и различни като диаметър тръбопроводни системи. В тази
насока в стандарта са залегнали специални изисквания
по отношение характеристиките на използваните помпи. Допустимата нестабилност в работата на помпите, т.е. разликата между възможния максимален напор
на помпата и напора при нулев дебит не може да бъде
повече от 5%. На фиг. 2 а и б са показани съответно работни характеристики на помпи, несъответстващи и
съответстващи на VdS изискванията.

на противопожарните помпи следва да имат степен на
защита IP54. Постига се чрез изработване на дренажен
отвор в клемната кутия. Стандартът VdS изисква използването на двигател с мощност, по-висока от номиналната, за да осигури надеждната работа на помпата
по всяко време. Mощността на двигателя се изчислява с
отчитане характеристиките на помпата при 16 метра
нетна положителна смукателна височина. Работният
обхват на помпите в диапазона от 0.5Qzul до 1.0Qzul
трябва да бъде гарантиран.
Важен елемент от противопожарните инсталации е
байпасната линия. Предназначението й е да осигури протичане на минимален дебит в размер на 0.02 Qzul, в случай че аларменият вентил не отвори.
За разлика от конкретните предписания по отношение на противопожарните помпи, стандартът VdS не
поставя специални изисквания към пилотните, чието
предназначение е да поддържат нивото на водата в
резервоара под налягане. При падане на нивото на водата в резервоара под определена стойност, превключвател активира пилотната помпа, която работи, докато
друг превключвател на високо ниво я изключи. Отварянето на един или повече спринклери също предизвиква включване на пилотните помпи, така че да се поддържа зададеното ниво на водата в резервоара под налягане.
VdS поставя конкретни изисквания и по отношение на
електрическите табла, с които се оборудват електрическите противопожарни инсталации. Таблото трябва да
е със степен на защита IP 54, да бъде боядисано в цвят

Работният обхват на помпите
в противопожарна инсталация отговаряща на критериите на VdS, се избира на базата на т.нар. Qzul концепция. Работната точка на помпата не трябва да бъде
вдясно от определената стойност на допустимия дебит
Qzul от Q/H характеристиката й. Qzul се дефинира на
основата на NPSH. За да се пресметнат най-големият и
най-малкият допустим работен диаметър на работното
колело на помпата, се прилага следният алгоритъм на
пресмятане:
Пресмята се дебитът на 4.5 и 5.5 NPSH; умножава се
получената стойност Q4.5mNPSH по 1.2; прави се проверка дали полученият резултат превишава дебита при
5.5 метра нетна положителна смукателна височина; ако
това е така, допустимият дебит Qzul=Q5.5mNPSH/1.2; в
случай че резултатът не превишава Q5.5mNPSH, се приема, че допустимият дебит Qzul=Q4.5mNPSH.
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RAL 3000 и да има мониторинг на
фазите (опционално).

Изисквания към дизеловите
противопожарни помпи
В съответствие с изискванията
на ISO 3046, дизеловите помпи трябва да работят постоянно с максимални обороти при номинална мощност.
Дизеловият двигател и резервното
електрическо захранване осигуряват
автоматичен старт и функционирането на помпата, която трябва да
достига максимална мощност до 15
секунди след старта. Двигателят
трябва да поддържа оптималните си
експлоатационни характеристики
при температура на околната среда
в помещението до 5 °С.
VdS допуска използването на следните видове охладителни системи по
отношение на дизеловите помпи:
система с водно охлаждане чрез
спринклерната помпа, която подава
вода директно в охлаждащия кръг.
Възможно е използването на редуцирвентил; топлообменник, захранван с
вода от спринклерната помпа. Също
при необходимост се използва редуцирвентил; система, базирана на
радиатор с въздушно охлаждане. В
този случай е необходимо двигателят, задвижващият вентилатор и
циркулационната помпа да бъдат с
отделни ремъчни предавки.

Резервоарът за гориво
е основен елемент от конструкцията на дизеловите помпи. Стандартът съдържа специални изисквания както към него, така и към използваното гориво. Обемът на резервоара трябва да е достатъчен, за да
осигури работа на двигателя на пом-

пата при пълна мощност най-малко в
продължение на шест часа. Самият
резервоар трябва да бъде конструиран със заварени плочи. Както споменахме по-горе, противопожарните
помпи могат да бъдат повече от
една. Ако инсталацията е снабдена с
няколко дизелови помпи, всяка от тях
трябва да разполага със собствен
резервоар, както и с линия за захранване с гориво, изработена от метални тръби. Според предписанията на
Vds, вентилите между резервоара с
гориво и двигателя трябва да са с
индикация за отворено положение.
При проектирането на противопожарна инсталация с дизелови помпи
следва да се обърне специално внимание и на системата за отвеждане на
отработените от двигателя газове.
В редица приложения тези системи се
комплектоват с шумозаглушител.

Спецификация на VdS помпите
Всяка помпа, притежаваща VdS
сертификат, има собствен номер,
който задължително се изписва в
листа с техническата й спецификация. Освен за производителя и модела на помпата, спецификацията на
помпите трябва да осигури информация и за:
нормалния диаметър D2 (D2
normal) - това е най-големият диаметър на работното колело на съответната помпа;
редуцирания диаметър D2 (D2
turned down) - показва редуцирания
диаметър на работното колело, допустим за съответния модел;
b2 - работните колела на противопожарните помпи затворен тип се
характеризират с разстоянието b2,
което представлява широчината на

Фиг. 3. Примерна схема на VdS противопожарна инсталация.
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отворите, през които водата излиза
извън колелото. Колкото по-малък е
диаметърът на работното колело на
помпата, толкова по-голяма е широчината на b2;
Dns - вътрешния диаметър на фланеца от смукателната страна на
помпата;
Dnd - вътрешния диаметър на фланеца от нагнетателната страна на
помпата;
аварийния резерв за дебита на
помпата - характеристика от първостепенна важност при противопожарните помпи. Ако помпата сработи при затворен вентил, аварийният
резерв показва минималния дебит,
който следва да бъде отведен настрани от помпата, за да се предотврати повреждането й, в продължение на 48 часа. Този дебит се извежда през байпасна линия;
минималния обхват в метри - показва минималния напор, за който
помпата е одобрена;
пусковия момент при максимален
товар на помпата - важна характеристика за противопожарните помпи.

Инсталиране на VdS системи
Преди да бъде пусната в експлоатация, противопожарната инсталация трябва задължително да бъде
тествана, съобразно изискванията на
стандарта. VdS предписва извършването на различни тестове на системата, като проверка на налягането
на спринклерната система, калибриране на уредите за измерване на налягането на въздуха, нивото на водата и др., проверка на дебита на противопожарните помпи, тестване на
алармената система. Осигуряването
на надеждна връзка между инсталацията и съответното местно поделение на противопожарната охрана е
задължително условие, което трябва да бъде изпълнено, за да бъде пусната в експлоатация системата.
Инсталаторът на противопожарната система е длъжен да предостави на ръководството на завода сертификат, който удостоверява, че противопожарната система е инсталирана в съответствие с изискванията
на стандарта и цялостен набор от инсталационните и експлоатационните
изисквания към инсталацията и всеки
от нейните компоненти - на ръководството на завода и собственика на
противопожарната инсталация.
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Нагревателни кабели
Съпротивителни и саморегулиращи се кабели, предимства
и недостатъци, области на приложение.
Нагревателните кабели се използват с цел подгряване и поддържане на определена температура на открити и закрити площи.
Намират приложение както в битовия и административния
сектор, така и в промишлеността. Подходящи са за монтаж
върху покриви, канавки, улуци, което ги превръща в основен
елемент от противообледенителните системи, предназначени
за разтопяване на сняг и лед по покривите и предотвратяване
образуването на висулки. Освен по покривите, тези кабели са подходящи за разтопяване на снега и предпазване от замръзване на
площадки, рампи, стълбища, тротоари и пешеходни пътеки.
Широко се използват и за предпазване на тръбопроводи от замръзване, както и за поддържане на температурата на флуида в
тях. Могат да се монтират и във вода, поради което се използват и за загряване на водата във водопроводните тръби. Нагревателните кабели се използват и като елемент от отоплителни системи. Едно от най-често срещаните им приложения в
бита е в системите за подово лъчисто отопление.
Поради спецификите на работните им условия, нагревателните кабели следва да отговарят на определени изисквания с оглед на безопасната им експлоатация. Например, нагревателните кабели, монтирани
върху покривите, трябва да са високоустойчиви на атмосферни влияния
и слънчева радиация. Също така, към
външната обвивка на кабела се поставят изисквания за висока механична износоустойчивост по цялата
им дължина.
Принципно нагревателните кабели основно са два вида - саморегулиращи се и съпротивителни.

Съпротивителни кабели
Към съпротивителните кабели
спадат няколко вида конструктивно
различни кабели. Към групата се
отнасят армирани, бронирани и зонални кабели. Като цяло съпротивителните кабели се характеризират с

ниска себестойност, което ги прави
по-достъпни от саморегулиращите
се, елементарна конструкция и лесен
монтаж. Други отличителни техни
характеристики са сравнително
дългият им експлоатационен живот
и фактът, че характеристиките им
не зависят от външните атмосферни условия. Основният им конструктивен недостатък е постоянното
съпротивление, което съответно
води и до еднакво топлоотдаване по
цялата дължина на кабела. Това създава предпоставки за прегряване по
време на експлоатация, при възникване на проблеми с топлоотвеждането.
Основните им приложни области са
подово отопление, защита от заснежаване и противообледеняване на
пътища, тротоари, стадиони, спортни площадки, покриви, тръбопроводи,
резервоари, технологично оборудване, хладилни камери, селскостопански помещения.

Фиг. 1. Принципна схема на едно- и
двужилен съпротивителен кабел

При съпротивителните кабели в
качеството на нагревателен елемент се използва метално жило. На
пазара се предлагат два вида съпротивителни кабели в зависимост от
броя на жилата в тях – едножилни (с
едно нагревателно жило) и кабели с
две жила (едно нагревателно жило и
едно тоководещо). Двете жила са с
обща външна изолация.

Едножилни и двужилни кабели
При едножилната конструкция
съпротивителният кабел е с два
т.нар. „студени“ края, т.е. горещият
кабел се свързва към захранващата
мрежа и в двата си края.
Характерното за двужилните кабели е, че при тях присъединен към
захранващата мрежата е само единият им край. На противоположния
край на нагревателната секция се
монтира тапа, в която се съединяват двете жила. Използването на
двужилни нагревателни кабели опростява проектирането и монтажа на
противооблединителните системи,
но те са по-скъпи от едножилните.
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Двужилните кабели се препоръчват
при изграждането на електрическо
подово отопление в жилищни помещения, т.е. там, където хората пребивават продължително време. Причината е, че в подобни приложения
електромагнитното излъчване е
минимално. Едно от честите им
приложения е и при загряване на
тръбопроводи с голяма дължина, която би могла да достига до няколко
километра. Използването им в подобни приложения е възможно, тъй като,
както вече бе споменато, тези кабели се свързват към захранващата
мрежа само в единия си край. Основното предимство на този вид кабели е относително ниската им цена.
Удобни са за монтаж и надеждни при
експлоатация. При двужилните кабели с плоско сечение се постига добър
топъл контакт с нагряваната
повърхност. Добре е да се има предвид, че в системи с двужилни съпротивителни кабели се препоръчва
използването на терморегулатор.

Монтаж на съпротивителни
кабели
Освен с постоянното си съпротивление, съпротивителните кабели се
характеризират и с фиксирана дължина на отделните секции. Обикновено
те се доставят под формата на готови за монтаж секции. Фирмите
производителки предлагат и аксесоари и принадлежности за свързване и
монтаж, като всички комплекти следва да се доставят с инструкция за
експлоатация.
Съществуват различни монтажни схеми, но в практиката са се наложили основно два метода. Част от
производителите предлагат кабели,
при които присъединяването към силовия захранващ проводник се осъществява посредством специални кабелни съединителни муфи, свързващи нагревателния кабел с електрическата мрежа. Чрез съединителната муфа се свързва „студеният“
силов кабел с постоянно нагряващия
се и изстиващ нагревателен кабел.
При този вид присъединяване е добре да се има предвид, че муфата
трябва да бъде достатъчно надеж-
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дна и да се отличава с висока устойчивост на различни неблагоприятни
работни условия, тъй като от нея
зависи надеждността на работа и
експлоатационният живот на системата.
Вторият метод, използван широко в практиката, е монтаж чрез съединяване на нагревателните жила на
кабела със „студения“ проводник с
помощта на механично запресована
втулка.

Проектирането е трудоемък
процес
Проблемите при монтажа на
съпротивителните кабели се
дължат на обстоятелството, че са
с определена дължина. Тъй като
дължината на секциите не може да
бъде променяна произволно, проектирането и изграждането на тези
системи е трудоемък и често недостатъчно ефективен процес. Например, при проектиране на покривни
противообледенителни системи,
което е едно от най-често срещаните приложения на съпротивителните кабели, поради съществени
различия в размерите на водостоците, изграждането на системата се
оказва нелека задача. Друг проблем
при съпротивителните кабели е функционирането им в реални условия.
Равномерното топлоотдаване от
кабела по цялата му дължина може
да доведе до прегряване на една част
от кабела, а в други участъци отделяната топлина би могла да се окаже недостатъчна за обезпечаване на
добре функционираща система, поради различните потребности от топлина в различните участъци. Например, в хоризонталните участъци потребностите от топлина са едни, а
във водостоците са други.
Към групата на съпротивителните кабели се отнасят и плоските
нагревателни ленти, бронираните,
армираните и спиралните кабели.
Плоските нагревателни ленти се
използват предимно за предпазване
от замръзване или поддържане на
температурата на продукти, транспортирани по надземни или подземни
тръбопроводи. Този тип кабели могат

Фиг. 2. Принципна схема на брониран
кабел

да се захранват с трифазно напрежение. Спиралните кабели имат значително по-малка дължина и съответно по-голямо топлоотдаване от обичайното, което ги прави подходящи
за отопление на малки площи, важно
оборудване или устройства с малки
размери.

Бронираните съпротивителни
кабели
ефективно решават задачата да не
допуснат заледяване и задържане на
сняг на праволинейни водостоци с
големи сечения. Те са едножилни.
Характеристиките им са близки до
тези на обикновените съпротивителни кабели. Основната разлика е
в по-високата допустима температура на жилото - до 150 оС. Бронираните кабели се отличават с висока механическа издръжливост. Сред
сериозните им предимства е възможността да се инсталират директно
в бетон, което ги прави много подходящи за недопускане на обледеняване и изсушаване на пътища и тротоари. Подходящи са и за монтаж във
водостоци. Високата им механична
устойчивост се дължи на двуслойната им стоманена броня, което ги защитава от възможни повреди при
провеждане на заваръчни работи в
близост до мястото им на монтаж.
При бронираните кабели се допуска
неголяма корекция на дължината на

> Åëåêòðîèíñòàëàöèè
създава ефект на саморегулиране. На
практика, всеки участък от кабела
се приспособява към обкръжаващите
го условия, поради което опасността кабелът да прегрее отпада. Автоматичното поддържане на подходяща температура в даден участък
при саморегулиращите се кабели е
в зависимост от температурата на
обкръжаващата го среда и конкретните условия на работа. Топлоотдаването се определя за стандартни
условия и обикновено се включва в
наименованието на кабела. Линейното топлоотдаване обикновено е около 20 до 30 W/m.
Фиг. 3. Принципна схема на зонален кабел

секцията, която би могла да се направи на самия обект. Друго основно тяхно предимство е относително ниската им себестойност.

Армираните кабели
също се характеризират с висока
механична устойчивост, но в по-ниска степен в сравнение с бронираните. Използват се предимно за противообледеняване на водостоци. Армираните кабели се отличават с повисоко топлоотдаване, обикновено
от порядъка на около 30 W/m. Като
топлопроводящ елемент при тях се
използват две нагревателни жила. За
повишаване на топлоотдаването
често кабелите са с плоска форма,
което увеличава геометричните им
размери. В качеството на изолация се
използва полимерен материал с допустима работна температура до 130
о
С. А външната обвивка е метална
армираща оплетка, което допълнително подпомага топлоотдаването
от кабела и защитава кабела от
възможни повреди при монтаж и експлоатация.
Този вид кабели се използват в
нагревателни секции за метални
покриви и водосточни тръби. Армираните кабели се предлагат на отделни нагревателните секции.

Зоналните кабели
са с ограничено приложение. Използват се предимно за загряване и не-
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Фиг. 4. Принципна схема на саморегулиращ се кабел

допускане образуването на лед в технологични тръбопроводи, резервоари
и дълги водостоци. От една страна,
те спадат към групата на съпротивителните, тъй като топлоотдаването им по цялата дължина е постоянно. От друга страна, при тях съществува възможност да се отреже
необходимата дължина от кабела
според изискванията на приложението. Топлоотдаващият елемент при
зоналните кабели представлява проводник с високо електрическо съпротивление, който е спирално навит
върху две изолирани тоководещи
жила. Цялата конструкция е изолирана и защитена с обвивка. Типовата
дължина обикновено е 1 метър.

Саморегулиращи се кабели
При саморегулиращите се кабели
в качеството на нагревателен елемент се използва специална топлоотделяща полимерна матрица, разположена между две тоководещи
жила. Цялата конструкция на кабела е защитена, екранирана и електроизолирана. Характерната особеност на саморегулиращите се кабели е възможността топлоотдаването да се изменя по дължината на
кабела в зависимост от конкретната стойност на температурата на
околната среда. При повишаване на
температурата съпротивлението
на матрицата пада, а следователно
и топлоотдаването намалява, което

Предимства и недостатъци
Предимства на саморегулиращите се кабели са възможността да
се използват произволни дължини,
т.е. необходимата дължина може да
се отреже на самия обект. В редица случаи не се налага използването на регулираща апаратура. Този
вид кабели не прегряват и не изгарят дори при самопрекъсване. Ограничения се налагат за пределната
дължина, която за различните типове кабели е от 60 до 150 м. Друго
основно тяхно предимство е и
фактът, че те са единственият
тип кабели, които могат да се използват във взривоопасни условия на
работа.
Недостатъкът им преди всичко е
високата цена, но при разумно проектиране стойността на система със
саморегулиращи се кабели превишава стойността на тази със съпротивителни кабели с не повече от 15-20%,
твърдят специалисти.
При проектиране на покривни системи е добре да се има предвид, че в
системите, базирани на саморегулиращи се кабели, следва да се отчетат съществените разлики между
пусковия и номиналния ток (от 2 до 4
пъти). Това трябва да се вземе предвид при избора на тип пускорегулираща апаратура. Основни приложни
области на саморегулиращите се
кабели са противообледеняване на
тръбопроводи и покриви. Поради повисоката им цена за момента използването им в системите за подово
отопление е ограничено.
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В сила е нова наредба за
електромонтажните работи
Наредба 3 на МРРБ отчита опита на европейските държави,
но залага и на приемственост, твърдят от МРРБ

Процесът на синхронизиране на българската нормативна база с
европейската в областта на сградите обхвана и изискванията
за проектиране, изграждане, приемане и експлоатация на електрическите уредби. В средата на септември т.г. бе приет нов
нормативен документ в областта, регламентиращ технически
правила за контрол и приемане на електромонтажни работи.
Документът е разработен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и под наименованието Наредба 3 за технически правила и нормативи за контрол и
приемане на електромонтажните работи бе обнародван в Държавен вестник бр. 78 от 28.09.2007 г.
Изискванията, залегнали в документа, се отнасят за строежи, чието проектиране започва най-малко
три дни след обнародването на наредбата. Нормативният документ отменя Правилника за приемане на електромонтажните работи (отпечатан в
Бюлетина за строителство и архитектура - БСА, кн. 12 от 1984 г.; изм.
и доп., ДВ, бр. 10 от 1999 г.), чието
съдържание засяга реализацията и
приемането на конкретни елемента
на сградната електрическа уредба,
включително кабелни линии, въздушни електропроводни линии за напрежение под и над 1000 V, разпределителни уредби и т.н. Отменят се също
така и Правилата за приемане на инсталации за КИП и А (отпечатани в
БСА, кн. 11 от 1985 г.).
За коментар по отношение изискванията в новоприетата наредба
редакцията се обърна към нейния автор – г-н Божидар Кибаров, и г-жа
Виолета Ангелиева, директор на Дирекция Технически правила и норми в
МРРБ.

Нормативна рамка в областта
Основен документ, регламентиращ нормативната рамка в областта на електрическите инсталации
в сгради, е Наредба 4, приета на
14.08.2003 г. от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и тогавашното Министерство на енергетиката и енергийните ресурси. Наредбата въведе
изисквания по отношение на проектирането, изграждането и експлоатацията на електрически уредби в
сгради. Обнародвана е в Държавен
вестник, бр. 76 от 29.08.2003 г. и бе
предвидено да влезе в сила от
01.03.2005 г. Впоследствие обаче
претърпя поправки (б.ред. ДВ, броеве 79 и 87 от 2003 г.) и изменения
(б.ред бр. 14 от 2004 г. и бр. 17 от
2005 г.). Реално Наредба 4 влезе в
сила от началото на май 2005 г. и
отмени Наредба 2 на МРРБ за проектиране на електрически уредби в
сгради от 1999 г. На практика новата наредба въведе изисквания за
електрически уредби, захранвани с

променливо напрежение до 1000 V или
с постоянно напрежение 1500 V за
жилищни, обществено-обслужващи,
производствени и др. сгради, както
и постройки на допълващото застрояване като преместваеми обекти,
временни строежи, стопански и други постройки. Прилага се при изграждането на нови и в процеса на реконструкция на електрически уредби в
сгради с нормална пожарна опасност.
„С този нормативен акт се въведе
изискването проектирането и изграждането на електрически уредби
в сгради да се извършва в съответствие с Европейските стандарти на
организацията CENELEC за електрически уредби в сгради. У нас стандартите са въведени чрез групата
стандарти БДС HD 384. В приложение 1 към наредбата се съдържат
наименованията на стандартите
БДС HD 384“, коментира Виолета
Ангелиева.
Контролът и редът за въвеждане
в експлоатация на строежите са
нормативно регламентирани чрез
разпоредбите на още няколко нормативни акта. Върховенство има Законът за устройство на територията. Останалите са Наредба №2 от
2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и
монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти, и Наредба №3 на
МРРБ от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на
строителството. „С нововъведената Наредба 3 се цели общите пра-
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вила и норми за изпълнение на проверки и изпитвания по време на изграждането и въвеждането в експлоатация на строежите да бъдат поконкретни по отношение на електромонтажните работи“, заявява гжа Ангелиева.

Отчетена е европейската
практика
„Текстовете на Наредба 4
напълно съответстват, както с
изцяло обновената нормативна
уредба в областта на проектирането, въвъеждането в експлоатация
и техническата експлоатация на
електрическите уредби и електропроводите, така и с последните изменения на Закона за енергетиката,
на Закона за устройство на територията и на други закони“, твърди
Божидар Кибаров. „Поради това
част от използваните по-рано и
утвърдени в нашата практика термини и постановки са заменени с
нови, съобразени с обновената ни
национална нормативна уредба и с
тази на страните от Европейския
съюз“, допълва той.
С влизането в сила на наредбата обаче няма да приключи усъвършенстването на нормативната
база в областта на електроизграждането. „Предстои много сериозна
работа за създаване на браншови и
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фирмени стандарти и на ръководства за добра практика при изпълнението и приемането на електромонтажните работи. С наредбата се
цели привеждане на дейностите по
контрола при изпълнението и приемането на електромонтажните
работи в по-голяма степен на съответствие с практиката на най-развитите европейски страни“, коментира авторът на наредбата. Според него при разработването на
наредбата е отчетен и опитът на
най-развитите европейски страни,
като са включени и примерни образци на протоколи за резултатите от
основните електрически измервания и изпитвания. Образците са
примерни, защото съдържат основните реквизити, без да ограничават
възможностите в протоколите да
се включват допълнително показатели, стойности на параметри,
схеми, скици или други илюстративни материали, в зависимост от
специфичните характеристики и
особености на обектите и техните съоръжения.

Съдържа показатели и правила
за контрол
Наредбата способства за хармонизиране взаимоотношенията на участниците в инвестиционния процес
- инвеститори, проектанти, из-

пълнители, контролни органи и други, в процеса на изграждане, ремонт
и реконструкция на електрически
уредби и електропроводи. „Съдържа
показатели и правила за контрол при
изпълнението и приемането на електромонтажните работи. В това се
състои и принципната разлика спрямо отменените нормативи, които
съдържат основно технологични правила и изисквания за изпълнение на
различни видове електромонтажни
работи и сравнително малко изисквания за контрол. Новият подход не
създава никакви ограничения за проектантите и изпълнителите на
електромонтажни работи във връзка
с прилаганите технологии и използваните технически средства (инструменти), и премахва всякакви пречки за въвеждане на постиженията на
техническия прогрес“, заявява Божидар Кибаров. „При разработването
на наредбата е отчетен практическият опит от прилагането на отменените нормативи и е осигурена приемственост във възможната степен. Наред с регламентираните с наредбата основни показатели за контрол е предвидена възможност в инвестиционните проекти да се включват и редица други показатели и параметри, съобразно специфичните
характеристики на обектите, техните съоръжения и градивни елементи“, допълва той. Определени са и
изисквания към средствата за измерване, използвани при контрола върху
изпълнението и в процеса на приемане на електромонтажните работи.
„Тези изисквания са подчинени изцяло на въведените у нас европейски
стандарти за апаратите за измерване на основните електрически показатели за безопасност и функционална надеждност на електрическите уредби и електропроводите,
като съпротивление на електрическа изолация, съпротивление на заземители, параметри на защитата
срещу поражения от електрически
ток и други“, коментира г-н Кибаров.
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Енергийна ефективност на сгради
Най-новите изменения в ЗЕЕ коментират от Агенцията по енергийна ефективност
Възможностите за намаляване на енергийните разходи се
превърнаха в една от най-често дискутираните теми в бранша
през последните години. Интересът към енергийно ефективните технологии в строителството и възможностите за финансиране на проекти в областта бе провокиран както от бързия
ръст на цените на горивата и изчерпването на запасите от
невъзобновяеми енергийни източници в световен мащаб, така и
от конкретните пазарни условия в страната. Влизането на България в Европейския съюз и хармонизацията на законодателството ни с европейското създадоха допълнителни стимули за развитието на пазара на енергийно ефективни услуги у нас.
Немаловажна роля в този процес
ще играят и предвидените средства
от европейските фондове, насочени
към проекти за повишаване на енергийната ефективност в различни
сектори на българската икономика.
Показател за разрастването на енергийно ефективния пазар е и значителният брой на фирмите, извършващи
енергийно обследване и сертифициране на сгради.

Рамката е въведена от ЗЕЕ
Правната рамка в областта на
енергийната ефективност (ЕЕ) в
страната е регламентирана от едноименния закон, претърпял последни
изменения през юли тази година. Законът въвежда принципите, на базата на които следва да се провежда
държавната политика за повишаване
на енергийната ефективност в страната. Базиран е на Енергийната стратегия на Република България, Директивите на Европейския съюз, отнасящи се до ЕЕ, Eвропейската енергийна харта, Протокола от Киото. Съобразен е също така с действащите
закони в областта на ЕЕ в държави
със сходна на страната ни обществена организация и икономика, уверяват
от Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ). Прилагането на залегналите в Закона за енергийната ефективност принципи се въвежда чрез
съпътстващите го подзаконови актове, а именно наредбите за енергий-
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ните характеристики на обектите за
сертифициране на сгради за енергийна ефективност; за обследване за
енергийна ефективност и за обстоятелствата и реда за вписване на
фирмите, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност.

Нормативни разпоредби
Във връзка с изпълнение на енергийната стратегия на страната за
повишаване на енергийната ефективност в сферата на производството
и потреблението на електрическа
енергия бяха въведени Директива
2002/19/ЕС за енергийните характеристики на сградите, Директива 89/
106/ЕС за уеднаквяване законите и
наредбите в страните членки по
отношение на строителните продукти, Наредба № 5 от миналата година
за техническите паспорти на строежите, Наредба № 18/2004 г. за енергийните характеристики на обектите на основание чл. 15, ал. 2 от ЗЕЕ,
Наредба № 21/2004 г. за обследване
за енергийна ефективност на основание чл. 17, ал. 2 от ЗЕЕ, Наредба №
19/2004 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност на основание чл. 16, ал. 1 от ЗЕЕ и Наредба № 7/2004 г. за топлосъхранение и
икономия на енергия в сгради на основание чл. 169, ал. 3, във връзка с чл.
169, ал. 1, т. 7 от Закона за устройството на териториите.

Програми по енергийна
ефективност
С цел стимулиране реализацията
на предвидените по закон задължителни мерки за енергийна ефективност са предвидени срокове за предоставяне на отраслови, областни,
общински и целеви програми и отчети за изпълнението им, както и за
извършване на задължителните по
закон обследвания, съобщават от
Агенцията по енергийна ефективност. „Целевите програми по чл. 11
от ЗЕЕ трябва да бъдат предоставяни в АЕЕ в срок до месец април на
предхождащата изпълнението им
година. Отчетите за дейностите по
отрасловите, областните и общинските програми трябва да се представят в АЕЕ, ежегодно не по-късно
от месец април на годината, следваща годината на изпълнение на съответните дейности.
Въвеждат се срокове за извършване на задължително обследване на
всички сгради публична, частна,
държавна и общинска собственост –
31 декември 2011 г.“, добавят от
агенцията. Срокът за извършване на
задължителното обследване на лицата, потребяващи енергия над 3000
MWh, е 31 декември 2009 г.

Обследващи и сертифициращи
фирми
Според действащите в момента
законови и нормативни изисквания,
фирмите, извършващи обследване на
сгради, трябва да са физически или
юридически лица, регистрирани по
Търговския закон или в съответствие
със законодателството на държавачленка на Европейския съюз, или на
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство. Освен регистрация,
фирмите трябва да притежават и
необходимите технически средства,
определени с нормативен акт, и нужния персонал. Условие при одобрението на кандидатите е също те да не
са участвали при проектирането,
изграждането и експлоатацията на
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сградите, които подлежат на сертифициране. Изключение правят случаите, когато енергийното обследване,
проектирането, изграждането и експлоатацията на обектите са предмет
на писмен договор с гарантиран резултат (т.нар. ЕСКО услуги).

Професионална квалификация,
опит и положен изпит
Съответствието между техническата база, професионалната квалификация на фирмите, извършващи обследване на сгради, и съвременните тенденции в областта на строителството е гарантирано от законовите и
нормативните изисквания, съобразени с директивите на ЕС и конкурентната среда, в която работят фирмите, твърдят от Агенцията по енергийна ефективност. Що се касае до
професионалната квалификация на
фирмите законодателят, за да гарантира качеството на обследването за
енергийна ефективност, е разпоредил
експертите (физически лица) да имат
завършено висше техническо образование и не по-малко от три години
стаж по специалността, или завърше-

но средно техническо образование и не
по-малко от 6 години стаж по специалността. Необходимо условие е и
успешно положеният изпит за придобиване на правоспособност за извършване на обследване за енергийна
ефективност и за сертифициране на
сгради в акредитирани по реда на
Закона за висшето образование висши училища.

Същност на процеса на
сертифициране
Сертифицирането се извършва на
база резултатите от проведено детайлно обследване. То има за цел да
определи потенциалните възможности за намаляване разходите на енергия и да предложи мерки за повишаване енергийната ефективност и постигане висока степен на опазване на
околната среда.
Според съдържанието на видовете
дейности, обследването може да бъде
опростено (прилага се за предпроектни проучвания, технико-икономически
задания, експресни оценки и служи за
планиране на средства по програмите
за енергийна ефективност), детайлно

(при обследване и сертифициране на
сгради), контролно (за проверка резултатите на предходно обследване). На
основа резултатите от проведеното
детайлно обследване, фирмата, извършваща сертифицирането, установява степента на съответствие с
изискванията за енергийна ефективност, предлага необходимите енергоспестяващи мерки, определя категорията и издава сертификат.

Видове сертификати и данъчни
облекчения
Сертификат категория А се издава за сгради със стойност на интегрираната енергийна характеристика,
равна или по-малка от еталонната,
съгласно Наредбата по чл. 15, ал. 2 от
ЗЕЕ и Наредбата по чл. 169, ал. 3 от
ЗУТ. Категория А получават и сгради,
построени до 1990 г., със стойност на
интегрирани енергийни характеристики равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на нормативните актове по проектиране, изпълнение и приемане, действащи към 1999 г. Сертификат категория Б се издава за сгради със
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стойност на интегрирани енергийни
характеристики равна или по-малка от
еталонната, съответстваща на изискванията на нормативните актове по
проектиране, изпълнение и приемане,
действащи към годината на въвеждане на сградите в експлоатация. Сертификат не се издава за сгради, за
които не са изпълнени изискванията
за категория Б.
Според досегашния Закон за енергийната ефективност, сгради със сертификати А и Б за енергийна ефективност
се освобождаваха от данък сгради
съответно за 10 и 5 години, считано
от годината, следваща годината на
издаване на сертификата. Новите
промени в ЗЕЕ намаляват тези срокове съответно на 5 и 3 години, но ако в
сградите се прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за собствени нужди, освобождаването от
данък е за срок от 7 за сгради със
сертификат А и 5 години за сгради със
сертификат Б. Данъчните облекчения
се отнасят за постройки, въведени в
експлоатация преди 1 януари 2005 г.

Въвежда се паспортизация
на строежите
Промененият закон за енергийна
ефективност въвежда паспортизация
на строежите, свързана с приложното
поле на Директива за енергийните
характеристики на сгради 2002/91/ЕС.
Чл. 15 от изменения закон гласи, че след
завършване на нов строеж, както и при
реконструкция, основно обновяване или
основен ремонт на съществуващ строеж, се съставя енергиен паспорт, който е част от техническия паспорт на
строежа. Енергийният паспорт на
съществуващ строеж се съставя след
провеждане на обследване и установяване на енергийните характеристики
на строежа, свързани с изискванията
на чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията, извършено по реда на наредбата по чл. 17, ал.
2. Енергийните паспорти на съществуващи строежи съответстват на
съдържанието на сертификата, издаден по реда на Наредбата за сертифициране.

Договори за енергоспестяване
с гарантиран резултат
Наличието на сериозен потенциал
за енергоспестяване в България се
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нуждае от подходящи финансови механизми и инструменти, уверяват от
Агенцията по енергийна ефективност.
Един от възможните механизми е използването на схеми за финансиране
на проекти по енергийна ефективност
чрез „договори за енергоспестяване с
гарантиран резултат“ (ДГР) или „финансиране от трети страни“. АЕЕ,
заедно с Берлинската енергийна агенция, са разработили типов модел на
посочения договор, адаптиран към
българското законодателство. Издадено е ръководство за използване на
този тип договори, което описва
възможностите на ДГР. Изготвен е и
списък с потенциални проекти, подходящи за сключване на такъв тип договори. Основна движеща сила при
реализирането на тази схема са предприятията за енергийно ефективни
услуги (известни още като ЕСКО
фирми). Тези фирми изпълняват всички енергийни услуги „до ключ“ със собствен или привлечен от тях капитал,
като първоначалната инвестиция,
плюс съответната печалба, се
възвръщат в определения срок чрез
постигнатите енергийни и икономически ефекти.

Трудности пред пазара на
енергийно ефективни услуги
Засега у нас ЕСКО фирмите правят
първи стъпки, допълват представители на Агенцията по енергийна ефективност. Независимо от сериозния
потенциал за енергоспестяване, налице са и редица проблеми пред реализирането и стартирането на работещ
пазар за енергоефективни услуги и
финансиране на проекти по енергийна
ефективност. Така например банките
възприемат отпусканите кредити на
ЕСКО фирмите като високорискови.
Проблеми съществуват и с правилната оценка на размера на постигнатите реални енергоспестявания в сгради, където голяма част от ефекта от
подобряването на енергийната ефективност се използва за възстановяване на влошения топлинен комфорт,
а не за намаляване потреблението на
енергия. Липсата на информираност за
възможностите на проектите по
отношение на реалното енергоспестяване и наличието на бюджетни
ограничения пред общините за използване на реализираните икономии при
консумацията на енергия също са

пречки пред дейността на ЕСКО фирмите, смятат специалисти от Агенцията.

Механизмът с „търгуеми бели
сертификати“
Според Агенцията по енергийна
ефективност, в следващите години се
очаква част от средствата, получавани от европейските фондове, да се
насочат към проекти за повишаване
на енергийната ефективност в различни сектори на българската икономика. Освен това, изпълнението на
изискванията на Директива 2006/32/
ЕС от България ще доведе до значително развитие на пазара на енергоефективни услуги у нас. Както е известно, целта на Директивата е стимулиране рентабилното повишаване
на ефективността при крайното потребление на енергия чрез осигуряване на необходимите индикативни нива,
както и механизмите, стимулите и
институционалната, финансовата и
правната рамка за премахване на
съществуващите пазарни пречки.
Друг възможен механизъм за развитие на този пазар е използването
на така наречените „търгуеми бели
сертификати“ (ТБС). Този механизъм
се прилага в Италия и Англия и се
предвижда да бъде използван и в други страни от ЕС. В Италия, например,
задължение на търговците на енергия е да докажат общо спестяване в
определен размер от обема на продадената енергия, отговарящ на националната индикативна цел. При неизпълнение на задължението е определена висока санкция. Ако сам не е в
състояние да изпълни задължението
си, търговецът на енергия и горива
може да купи на пазара за енергоефективни услуги бели сертификати. Наличието на ЕСКО фирми е ключов
момент за функционирането на механизма с търгуемите бели сертификати. Реализираната от тези фирми
печалба ще бъде споделена с търговците на ЕЕ оборудване и банките.
Ролята на държавата ще бъде да
осигури нормативно и да подпомогне
в началния момент създаването на
пазара за бели сертификати като
акредитира орган, който да ги проверява и заверява и да поеме контрола по изпълнението на Директивата,
допълват от Агенцията по енергийна ефективност.
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Кухненски вентилационни
модули
Ефективният абсорбатор или аспиратор изсмуква миризмите и
влажността за не повече от 10 минути
Вниманието към интериора на кухнята в редица случаи оставя
на заден план поддържането на комфортни и здравословни параметри на микроклимата. При готвенето въздухът се насища с
пари, продукти от изгарянето при използване на газова печка и
различни миризми. Явления, съпътстващи процеса на готвенето, са повишаване на температурата и влажността в помещението. Прекаленото овлажняване на въздуха увеличава шанса от
бързо разпространение на различни бактерии и възникване на
опасност от развитие на инфекции. Замърсяването на въздуха
в кухнята, която все по-често е обединена с дневната в общо
помещение, се отразява неблагоприятно на организма.

Вследствие на недостатъчно
ефективната работа на вентилационните системи в съвременните
жилища, въпросът с инсталиране на
вентилационен модул с принудително изсмукване на замърсения въздух
над кухненската печка се превръща
в първостепенен.
Пазарът предлага богато разнообразие от модели кухненски вентилационни модули, наричани аспиратори
и абсорбатори, чиято функция е да
улавят замърсения и влажен въздух,
осигурявайки здравословен микроклимат в кухнята. Развитието на тех-
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нологиите позволява производството
на абсорбатори и аспиратори от леки
и същевременно здрави материали
със специални защитни покрития,
устойчиви на драскотини и неблагоприятното влияние на средата, в която работят. Най-важното е, че с
времето кухненските вентилационни
модули, предлагани от водещите
компании в бранша, поддържат все
повече автоматични функции. Съвременните модели могат да се включват и изключват автоматично, както и сами да избират най-подходящия
режим на работа.

Режими на работа на модулите
Кухненските вентилационни модули поддържат два работни режима –
на циркулация и на засмукване и изхвърляне на замърсения въздух. Предлагат се модели, работещи само в
единия режим, както и такива, поддържащи и двата. При работа на
уреда в първия режим замърсеният
въздух се улавя, очиства се, преминавайки през филтри и се връща обратно в помещението. Подобни като
функционалност вентилационни модули са се наложили на българския пазар под наименованието абсорбатори. При преминаването си през съоръжението, въздухът първо се очиства
от малки частици сажди и мазнина, а
след това се неутрализира неприятната миризма. За целта се използват
основно два вида филтри – мазнино-

ÑÒÐ.

54

11-12*2007

улавящи и въгленови. Вентилационният модул, който работи в циркулационен режим, е приложим най-вече на
места, където няма възможност да
се осигури подаване на замърсения
въздух навън или през зимата, когато заедно с него се изхвърля и топлия въздух. На българския пазар се
предлагат и модели кухненски вентилационни модули с рекуперация на
топлината, които ще бъдат обект на
разглеждане в отделна статия в
списание Технологичен дом.
Когато съоръжението работи в
първия режим, замърсеният въздух се
улавя и изхвърля навън през вентилационната система на сградата или
предназначен за това отвор в стена
или прозорец. Проточните вентилационни модули, наричани аспиратори,
създават условия за постъпване на
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свеж въздух в помещението за сметка на пада на налягането, което се
създава при изхвърлянето на замърсения въздуха навън. Този режим на
работа е по-ефективен в сравнение
с циркулационния, тъй като създаваният от вентилатора въздухообмен
се увеличава, благодарение на естествената тяга на въздуха. При проточната вентилация се използват
основно филтри за грубо очистване
с цел защита на вътрешните елементи на абсорбатора от отложени
замърсявания. Много рядко се използват аспиратори без филтър. Модулите, които работят на базата на
проточна вентилация, са евтини и
елементарни като конструкция. Сред
недостатъците им е затруднената
поддръжка, тъй като систематично
въздуховодът и конструктивните
елементи на аспиратора трябва да
се почистват. Тези въздухоочистители работят само в режим на засмукване.

Видове вентилационни модули
Поради многообразието от конструктивни решения, е много трудно да
се направи строга класификация между различните кухненски вентилационни модули. С най-ниска цена и все
още доста сериозен пазарен дял се
отличават т.нар. плоски стоящи
абсорбатори. Този вид вентилационни модули се монтират на стената
над печката. Понякога плоските модули се монтират към основата на
намиращия се непосредствено над
тях кухненски шкаф. В подобни случаи
е важно освен теглото на самия
шкаф, да се отчете и теглото на абсорбатора или аспиратора, когато се
избират присъединителните елементи. Обикновено плоските стоящи модели не съдържат мощни мотори.
Друг вид кухненски са вентилационните модули за вграждане. Монтират се в шкафа, намиращ се директно над печката. Обикновено напречното им сечение е по-малко в сравнение с това на печката. Конструктивно са решени с подвижен елемент,
който се издърпва, увеличавайки работната площ на абсорбатора. Широкото приложение на този тип абсорбатори се дължи на компактните
им габарити и на факта, че са почти
незабележими под вратите на кухненския шкаф. Групата на абсорбатори-
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те за вграждане включва широко
разнообразие от модели с един или два
мотора, с различни филтри, цена и
конструкция на подвижния елемент.
Трета група кухненски вентилационни модули включва т.нар. островни
и коминни модели. За разлика от моделите за вграждане, при тях дизайнът е от определящо значение.
Конструктивно корпусът им би могъл
да е решен както само с метал, така
и със специално стъкло или с рамка
от дърво. Предлага се широко разнообразие от модели и като производителност, размер, цвят, форма. Това,
разбира се, рефлектира в различни
ценови категории.

Производителност
на кухненските модули
Счита се, че един кухненски вентилационен модул работи ефектив-
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но, ако в продължение на 10 минути
успее да изхвърли всички неприятни
миризми и замърсявания на въздуха.
Под производителност на един вентилационен модул се разбира количеството въздух, което преминава през
него за единица време. Измерва се в
кубически метри въздух на час. Производителността на кухненския абсорбатор или аспиратор е характеристика, която задължително следва
да фигурира в техническия паспорт
на уреда. Ефективността им на работа зависи от мощността на мотора на вентилатора и варира според
модела. Съвременният пазар предлага богат избор на кухненски вентилационни модули с производителност
между 180 и 700 куб.м/час и дори
повече.
Важна характеристика на работата им е кратността на обмена на

въздуха в помещението за час. Оптималната стойност на кратността на
обмена на въздуха в кухнята е около
10-12 пъти в рамките на един час.
Производителността се пресмята
като произведение на обема на помещението и кратността на въздухообмена. Логично, при изчисляване на
обема на помещението не се вземат
предвид метрите, заети от мебели
и битови уреди.
По принцип, не във всеки момент
се налага модулът да работи с максимална производителност. В определени ситуации обаче по-голямата
производителност е от първостепенно значение за поддържане на здравословен микроклимат. Затова специалистите съветват на клиентите да
се препоръча избор на кухненски абсорбатор или аспиратор с по-голяма
мощност.
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Батерии с екоограничители
Съчетание на съвременни екологосъобразни технологии
и модерен дизайн
Намаляването на ресурсите от питейна вода е сред сериозните
обществени проблеми на нашето съвремие. Според данни на
Европейския съюз, през последните три десетилетия се наблюдава значително нарастване на територията и населението в
общността, засегнати от суша, като това струва на европейската икономика поне 100 млрд. евро. Европейската комисия констатира също, че положението с водата в Европа ще се влошава, ако температурата продължи да се покачва и ако не се приеме и изпълнява ясна стратегия за решаване на проблема. В
момента се разработват множество проекти, насочени към провеждането на общоевропейска политика в посока рационално използване на питейната вода.
Основно място в стратегията на
ЕС заема идеята за икономично и ефикасно оползотворяване на ценния природен ресурс. Според информация на
съюза, около 40% от наличната вода
се изразходва неразумно. Сред най-масовите и най-лесно достъпни мероприятия, които биха могли да допринесат за съществено намаляване на огромния процент нерационално изразходвана питейна вода, е монтирането на водоикономични устройства на
крановете, душовете и тоалетните
в домакинствата, обществените, административните и производствените сгради.
Приемайки предизвикателството
да създадат икономични и високоефективни продукти, водещи производители на ВиК оборудване вече предлагат различни видове смесителни батерии с така наречените екоограничители. Основна тяхна характеристика е

Икономията на вода и енергия
при запазване комфорта и лесното обслужване, които предлага обикновеният смесител. Икономията би
могла да достигне почти петдесет

процента, уверяват производителите на подобни технически решения.
За сравнение, при стандартните
смесители дебитът на водата за
минута време е между 9 и 18 литра,
докато батериите с екоограничители изразходват около 4 - 5 литра за
минута при стандартно налягане в
мрежата. Като се вземе предвид и
фактът, че част от консумираната
вода се подгрява, намаляването на
консумираното водно количество е
пряко свързано и със значително понижаване на енергийните разходи.
Съвременните технически решения във ВиК оборудването позволяват
създаването на оптимален комфорт
на обслужване с използването на по-

фиг. 1.
Керамична
глава на
смесител с
екодиск

малко вода и енергия. За постигането на тази цел производителите
влагат различни технически решения
в продуктите си. Основните видове
са механични ограничители, аератори и редуктори на водния дебит. Някои от използваните приспособления
са фабрично вградени в конструкцията на смесителя. Други се явяват
допълнителни приспособления, които
се монтират върху конвенционални
глави. Сред най-съвременните технически решения са

Батериите с механичен
ограничител
При батериите с механичен ограничител керамичната глава на смесителя е оборудвана със специален
екодиск. При завъртане на приспособлението на 180о смесителят преминава в икономичен режим на работа
(фиг. 1). Според данни на производители на подобни съоръжения, използването на батерии с механичен ограничител намалява консумацията на
вода с около 50%. Причината е, че
специалните екодискове са конструирани така, че ограничават максималния дебит на батерията наполовина.
Повечето батерии с механичен
ограничител поддържат и функция-
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Фиг. 3.
Смесител с воден
контрол и ограничител на температурата
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Фиг. 2. Смесител с ограничител на дебита и температурата

Фиг. 4.
Смесител с
воден контрол

та ограничаване на температурата
на водата. Ако едновременно или независимо от завъртането на екодиска, ръкохватката на смесителя леко
се завърти в посока обратна на часовниковата стрелка, се намалява
максималната температура на смесената вода до желаната степен. По
този начин също се постига икономия на вода и енергия (фиг. 2). Механичният ограничител може да бъде
и под формата на керамичен затварящ клик механизъм, при който от
режим с висока консумация към икономичен режим се преминава чрез
вертикално движение на ръкохватката в определен диапазон. Следователно, в този случай вградената
система за воден контрол разграничава две зони - за икономичен дебит
и за висока консумация. При повдигане на ръкохватката с цел увеличаване на дебита, движението среща
лекото съпротивление на еластичен
ограничител, което означава,че се
преминава в зоната на висока кон-
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сумация. Обикновено тези смесители разполагат и с вграден ограничител на максималната температура
на смесената вода (фиг. 3).
Освен системата за воден контрол (разграничаване на зоната за
икономичен дебит от тази на максимална консумация), съвременните
батерии с екоограничители поддържат и още една новост. При отваряне на крана в челно положение на
ръкохватката, в зоната за икономичен дебит потича студена, а не смесена хладка вода. При завъртане наляво се получава смесване на водата и постепенно увеличаване на
температурата. При пълно отваряне на крана и след преминаване на
еластичния ограничител се навлиза
в зоната за максимална консумация.
Тогава когато ръкохватка е в челно
положение, водата е смесена и действа като конвенционална глава
(фиг. 4).
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Смесители с редуктори на дебит
Някои производители на смесители предлагат и възможност за намаляване дебита на водата в процентно съотношение в зависимост от
налягането в мрежата, чрез поставянето на допълнителен накрайник на
батерията. Икономията се осъществява с използването на така наречените редуктори на дебит, приложими за едноръкохваткови, двуръкохваткови смесители и душ батерии
(фиг. 5). Според производителите, поставянето на подобни редуктори намалява консумацията на вода от обичайните количества в размер на около 13 литра в минута (при 3 бара налягане) до 6, 8, 9 или съответно 10
литра в минута в зависимост от
избрания модел.

Смесители с аерация
на водната струя
Аераторните елементи се вграж-
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Фиг. 6. Схема на аератор
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Фиг. 5. Редуктори на дебита при душ батерии

дат в някои смесители или се монтират върху накрайника на тръбата в
други. Предназначението им е да ограничават максималния дебит на
водата, независимо от налягането в
мрежата, като смесват водната
струя с въздух. По този начин аераторните смесители спестяват от
количеството консумирана вода (фиг.
6). В повечето случаи аераторните
смесители имат специална конструкция, осигуряваща плавно регулиране
на водния поток, след пускането на
смесителя. Напорът на струята се
ограничава, намалявайки потреблението на вода с почти 50% в сравнение
с обикновените смесители. Икономията е обезпечена технически с еластичен пластмасов елемент в аератора, който динамично променя формата си в зависимост от напора на
водната струя. Изходящият воден
поток от смесителя е винаги постоянен, дори и когато има проблеми с

налягането във ВиК системата. Аераторът също има и задачата да пази
смесителя от наслояването на
твърди частици, които с течение на
времето предизвикват запушване.
Еластичната силиконова повърхност
на повечето аераторни елементи
възпрепятства образуването на налепи. А ако все пак се появят, лесно
могат да бъдат отстранени, като се
почисти аераторът. Сред останалите достойнства на аериращите смесители се нареждат благотворният
ефект върху кожата, дължащ се на
допълнително обогатената с кислород вода, както и значително по-ниските нива на шум, при които функционират.

Други видове
екосмесители
Освен със смесителите с вградени механични ограничители, аератори или редуктори на дебита, значи-

телни икономии на вода и енергия се
постигат и с други видове смесители и душ глави, които ще бъдат
обект на следващи публикации в сп.
Технологичен дом. На челно място по
ефективност сред тях се нареждат
термостатичните смесители, които напоследък добиват все по-голяма популярност. Повечето модели от
този вид са снабдени с бутон ограничител на дебита, който допринася за сериозна икономия на вода и бутон ограничител на температурата, спестяващ енергия. Възможност
за икономия предлагат и самозатварящите се смесители с фиксирано
време за ползване или с ограничение
на количеството вода, което изтича при еднократно пускане на крана.
Към групата на смесителите, икономисващи вода, принадлежат и моделите със сензорно управление, които вече бяха разгледани в списанието.
Освен с висока енергийна ефективност и възвращаемост на разходите,
смесителите с екоограничители се
отличават със съвременен естетичен дизайн и качество на използваните материали. Предлагат се в голямо стилово разнообразие, така че
хармонично да допълват изискванията на всеки модерен интериор. Всички тези характеристики на батериите с екоограничители, както и постоянно нарастващите цени на ВиК
услугите и необходимостта от посъзнателно отношение към потреблението на водата като цяло, вероятно ще отреждат все по-атрактивно място на този продукт на пазара
през следващите години.
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Акумулаторни бормашини,
винтоверти и гайковерти
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Основни характеристики
Една от най-важните е номиналното напрежение на акумулатора, което при различните модели варира в
границите от 2,4 до 36 V. По принцип
по-големите стойности означават и
по-голяма мощност на уреда и
съответно извършване на операции,
изискващи значителни усилия при
ръчна работа. Друг параметър е капацитетът на акумулатора (между
0,8 и 3 Ah), който определя времето
на работа без презареждане - с поголям капацитет времето нараства.
Но то е пряко свързано и с естеството на извършваната работа, например пробиването на по-големи и
дълбоки отвори в твърд материал
налага по-често зареждане. Затова
в техническата документация като
характеристика се дава броят на
определен вид отвори, които могат
Командни органи на акумулаторна бормашина/винтоверт:
1-самозатягащ се патронник;
2-пръстен за избор на въртящия момент; 3-превключвател
за избор на предавателното отношение на редуктора; 4-ръкохватка с меко покритие; 5пръстен за избор на ударен режим на работа; 6-допълнителна
ръкохватка; 7-щипка за закрепване на акумулатора; 8-акумулатор; 9-накрайник за работа
като винтоверт; 10-превключвател за посоката на въртене;
11-бутон за включване и задаване на скоростта на въртене.
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Професионалните монтажници ежедневно извършват хиляди еднообразни операции. При използване на електрически инструменти умората рязко намалява и се увеличава обемът на извършваната работа. Но конвенционалните електроинструменти имат съществен недостатък - необходимо им е мрежово захранване, а кабелът не само
пречи и разсейва работещия, но и му отнема време постоянно да го
премества. Затова появата на акумулаторните инструменти преди години бе посрещната с основателни надежди. Но едва напоследък
намалялото им тегло и възможност за по-продължителна работа с
едно зареждане осигуриха масовото им използване. В статията се
разглеждат особеностите на съвременните акумулаторни бормашини, винтоверти/гайковерти, както и експлоатацията им.
да се пробият с едно зареждане (например 150 отвора в бетон при дълбочина 40mm и диаметър 6 mm) или този
на завиваните или отвивани винтове или гайки (например 130 винта 6x60
mm).
Скоростта на въртене на патронника като правило се променя плавно
чрез натискане на пусковия бутон.
Характеристика е максималната
скорост на въртене без товар, която е между 180 и 3000 оборота в
минута. При това не са малко дву- и
трискоростните модели, в които
чрез редуктор с променливо предавателно число се установява нейната
стойност. По принцип големите скорости са подходящи за бързо пробиване на твърди материали, а малките – за меки материали и завиване/
отвиване на винтове, болтове и гайки.

Друга основна характеристика е
въртящият момент (подробности за
него има в статията „Ударните бормашини“ в брой 10/2007 г. на Технологичен дом) – колкото той е по-голям, толкова „по-силен“ е инструментът. Работният въртящ момент
варира в широки граници – от 3 до 220
Nm и в по-голяма част от инструментите чрез въртящ се пръстен могат
да се избират между 5 и 32 негови
стойности. Това позволява всяка
конкретна работа да се извършва с
най-подходящия въртящ момент, например голям за завиване и отвиване, по-малък за пробиване на метал и
още по-малък за пробиване на дърво
и пластмаси.
Максималният диаметър на пробиваните отвори (между 5 и 16 mm в
стомана, от 5 до 50 mm в дърво и 1317 mm в зидария) и на завиваните
винтове (5-12 mm) също са важни
характеристики, използвани при избора на конкретен модел.
При продължителна работа важно
е теглото, което е в границите от
0,75 до 4,3 kg. При това трябва да се
внимава, тъй като за някои модели то
се дава без, а за други - със акумулатора.

Акумулаторните бормашини
и винтоверти
© BOSCH

имат някои особености в сравнение
със захранваните от електрическата мрежа инструменти, най-логична-
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Планетен механизъм

та от които е работа им с постояннотоков електродвигател. Тъй като
наличието на акумулатор по принцип
увеличава размерите и теглото, се
взимат конструктивни мерки за намаляването им, които като допълнително предимство осигуряват
възможност за работа на тесни места. Сред тях са използването на
електродвигатели с малък диаметър
(40-45 mm) и планетният механизъм
(типичен диаметър около 45 mm) в
редуктора. В средата на планетния
редуктор е оста на електродвигателя с най-малкото зъбното колело,
чието движение чрез 3 зъбни колела
(„планети“) се предава на външното
зъбно колело, свързано с патронника.
Обикновено с акумулаторните
бормашини могат да се изпълняват и
други операции, освен пробиване. На
практика те имат възможност за
завиване и отвиване на винтове с
различни глави. Преминаването от
режим „бормашина“ към режим „винтоверт“ става по два начина – в
комплекта на някои модели има накрайници за винтове с шлиц, звезда и
шестограми, които се поставят в
патронника вместо свредло, а в други се добавя различен патронник. За
избягване на пренатягането на винтовете и евентуалното им скъсване
или разбиване на леглото, е необходимо да се регулира установеният
максимален въртящ момент.
Използването на бормашини и винтоверти в тесни места създава затруднения, а често се оказва и
невъзможно. Съществуват два подхода за решаване на този проблем.
Единият е използването на допълнително приспособление за работа под
ъгъл от 90 градуса спрямо оста на
инструмента. Значително по-разпространени са ъгловите винтоверти,

чиято работна част заедно със специален къс накрайник има дължина 911 cm, а дължината без накрайник на
някои модели е само 3,5 cm. За улесняване на завиването в дърво се препоръчва предварително пробиване (с
много късо свредло) на отвор с около
40% по-малък диаметър от този на
винта, което обикновено изисква
замяна на патронника. Максималният
диаметър на пробиваните отвори не
е голям – десетина mm в метал и до
12 mm в дърво.
Полезна особеност на част от
съвременните бормашини и винтоверти е наличието на електрическа спирачка – при изключване на двигателя
патронникът не продължава да се
върти по инерция, а веднага спира.
Най-малките винтоверти (тегло
между 400 и 700 g) често се наричат

акумулаторни отвертки
Те имат ниска максимална скорост
на въртене (обикновено до 300 - 500
об/мин), патронник за шестостенни
накрайници и могат да завиват винтове с диаметър до 6-7 mm. Някои от
тях външно приличат на дебела отвертка, а други имат дръжка от пистолетен тип, в която е разположен
акумулаторът. При някои модели
дръжката е сгъваема, с 2-3 фиксирани положения. Професионалните акумулаторни отвертки са снабдени с
механичен регулатор на въртящия
момент, който има и позиция за пробиване на отвори. Използването им
като бормашина е ограничено от
сравнително ниските максимални
обороти и отсъствието на универсален патронник с подвижни челюсти. За тях се предлагат специални
свредла с шестостенни опашки.

Ударни акумулаторни бормашини
и винтоверти
За пробиване на отвори в зидария,
бетон и др. твърди материали могат
да се използват акумулаторните
бормашини с ударна функция. Тя се реализира аналогично на ударния режим
при обикновените, захранвани от
мрежата бормашини (вж. цитираната вече статия в бр. 10/2007 на Технологичен дом). Все пак, за интензивни и тежки работи по пробиване на
бетон и зидария, особено при голяма
дебелина на стената, са по-подходящи специализираните акумулаторни

Акумулаторна бормашина със сменяем патронник за работа като винтоверт.

перфоратори.
Поставянето на винтове в твърди
материали и особено доброто им затягане изисква голям въртящ момент. В още по-голяма степен това
се отнася за отвиване на силно затегнати винтове. За целта се използват ударните винтоверти, в които
вместо постоянен въртящ момент,
както е при обикновените, в рамките на един оборот допълнително се
осигуряват 1-2 удара (краткотрайно
рязко увеличаване на въртящия момент). Идеята за това действие е
заимствана от добре известното
първоначално раздвижване на силно
затегнати болтове и гайки чрез няколко удара по обхваналия ги гаечен
ключ. Въртящият момент при удар
надхвърля 200 Nm в някои модели, като
същевременно скоростта на въртене достига 2000 об/мин и позволява
бързо завиване и отвиване.
Само за отвиване и завиване на
болтове, винтове и гайки са предназначени така наречените гайковерти.
Принципът им на действие е както
на винтовертите, а основната разлика е в накрайниците, които тук
трябва да обхващат гайки и шестостенни глави на болтове. Голяма част
от моделите са ударни по понятни
причини.

Използваните акумулатори
са три типа. Най-стари, но все още
със значително приложение са никелкадмиевите (NiCd), които съдържат
последователно свързани клетки,
всяка с номинално напрежение 1,2 V.
Напрежението на всяка клетка непосредствено след сваляне на акумулатора от зарядното устройство е
около 1,5 V, а на изтощената – около
1 V. Използването на акумулатора при
по-малки напрежения на клетките
може да го повреди. Практически не11-12*2007 ÑÒÐ. 61
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обходимостта от замяна на какъвто
и да акумулатор се познава по значителното намаляване на времето за
работа с едно зареждане.
Със същото напрежение на клетка са вторият вид - NiMH акумулаторите. Те осигуряват около 20% подълго време на работа, но не са така
издръжливи към претоварване (полесно се повреждат при консумиране
от тях на ток над максимално допустимия).
При използването на тези два
типа акумулатори трябва да се имат
предвид следните важни особености.
Новите акумулатори могат да осигурят даденото в проспекта им време на работа след около 5 цикъла
заряд-разряд. Освен това те задължително трябва да се зареждат
само когато са напълно разредени.
В противен случай сравнително
бързо намалява времето за работа
с едно зареждане. Саморазреждането им е значително и затова неизползваните в продължение на 6 или
повече месеца са практически
напълно разредени.
Третият вид са литиево-йонните
(LiIon), наричани още и литиеви акумулатори, с номинално напрежение на
една клетка 3,6 V. Непосредствено
след зареждане напрежението им е
4,1 V, а това на напълно разредена
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клетка е 2,7 V. Те са значително полеки от предните два вида, което
заедно с по-голямото напрежение на
клетка позволява създаването на
високоволтови акумулатори с приемливи размери и тегло. По принцип поголямо напрежение на един акумулатор означава по-мощен инструмент,
тъй като мощността е произведение
от напрежението и тока, но за увеличаване на последния в акумулаторите има сериозни ограничения.
Съществено предимство на литиевите акумулатори е възможността за
дозареждане по всяко време без опасност от влошаване на характеристиките - например, по време на почивка
в акумулатора може да се „долее“
електроенергия. Предимство е и че
без да се използват, запазват заряда
си практически непроменен поне година. Засега основният недосатък е
по-високата цена в сравнение с предните два вида.
Зареждането на акумулаторите
трябва да се прави при температури в съответствие с указаните в
документацията на инструмента,
обикновено между +10 и +40°С или от
0 до 45°С. Зареждане при температура над максималната намалява експлоатационния срок, поради което
акумулаторът не трябва да изложен
на преки слънчеви лъчи. Освен това
нагорещеният след продължителна
работа акумулатор трябва да се
оставя да изстине преди зареждане.
При съхраняване на акумулаторите трябва да се внимава изводите им
да не свържат накъсо чрез допир до
метален предмет, а температурата
в мястото на съхранение да не е извън
допустимите граници (обикновено
между -10°С и +50°С).

Зарядните устройства
влизат в комплекта на инструмента, но могат и да се закупят отделно. Като правило професионалните
зарядни устройства са с интелигентна електроника, която осигурява
спазването на необходимия режим на
заряд и индикации за започването и
завършването му. Акумулаторът не
трябва да се зарежда с каквито и да
е било други устройства, тъй като
това най-малкото ще се скъси експлоатационния му срок. Много важна за практиката характеристика на
зарядните устройства е времето на

зареждане, което зависи и от вида
на акумулатора. То е между 30 минути и 6 часа.

Особености при използването
В сила са всички правила за работа с електроинструментите, захранвани от електрическата мрежа. Освен тях акумулаторните имат и някои характерни особености. На първо
място, липсата на зануляване през
мрежовия шнур налага повишено внимание при пробиване на отвори в
стени с електроинсталации, тъй
като докосването на фазата от
свредлото може да предизвика токов
удар върху работещия. За избягването му инструментът трябва да се
държи за изолираните части на корпуса и още по-добре да се използват
ръкавици.
При продължително пробиване на
малки обороти електродвигателят
се загрява (работният му ток е значително по-голям от този в инструментите с мрежово захранване) и за
охлаждането му трябва да се включи
за няколко минути на максимални
обороти, без инструментът да се
използва.
Неудобството акумулаторът да се
изтощи по време на работа и да
трябва да се изчака зареждането му,
е избегнато в някои професионални
инструменти, продавани в комплект
с два акумулатора.
За допълнително осветяване на
мястото на пробиване или завинтване има модели с вградена светлинен
източник (най-често бял светодиод).
Съществуват и модели със завъртаща се на 90 градуса спрямо тялото
вградена лампа, което позволява насочване на светлината в желаната
посока.

