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Електра Помп с нова търговска

база

От началото на тази година фирма Електра Помп разшири цент-

ралната си база в град Варна, финализирайки изграждането на нов

корпус. Новопостроеният корпус е с площ от 400 кв.м. и ще се изпол-

зва едновременно като склад и сервиз. „С така направеното увеличе-

ние на площта на досегашната ни база разширихме значително скла-

довото пространство, позволяващо ни да предлагаме богат асорти-

мент от налични помпи и електродвигатели. Разширението ни позво-

ли и да доразвием ремонтната си дейност чрез закупуване и монтаж

на нова техника“, коментира инж. Станислав Токмакчиев, управител

на Електра Помп.

Фирма Електра Помп е специализирана в продажбата и ремонта на

помпи и електродвигатели за ВиК-сектора, промишлеността и за

битови нужди. Фирмата е оторизиран представител на водещата

италианска компания SAER Elettropompe за България. „Предлагаме, също

така, гаранционен и извънгаранционен сервиз на всички видове помпи

за питейна и отпадна вода, както и инженеринг, монтаж и шеф-мон-

таж. От януари 2008 г. фирмата ни успешно се ресертифицира по ISO

9001:2000, което е показател за качеството на предлаганите услуги

на територията на страната“, заяви в допълнение инж. Станислав

Токмакчиев.

Газкомфорт домакин на изложение на Vaillant Group

В рамките на мащабна маркетингова ини-

циатива, обхващаща провеждането на из-

ложба в периода от 27 март до 4 април, фир-

ма Газкомфорт, официален представител на

Vaillant за България, ще представи пълната

гама газови уреди за отопление и топла вода

на мултинационалния производител.

В рамките на изложението ще бъде обя-

вено и новото стратегическо партньор-

ство на Vaillant Group с турската фирма

Demir Dоkum, която наскоро немската ком-

пания придоби от Коч Холдинг. „Специално

внимание по време на презентациите ще

бъде отделено на изделията на Demir Dоkum,

с които Vaillant утвърди водещите си пазар-

ни позиции в бранша. На изложението ще

бъдат показани уреди, производство на

всички фирми от групата на Vaillant, като

френската компания Saunier Duval. Ще пред-

ставим и новото поколение енергийноефек-

тивни стенни газови уреди на Vaillant от

серията TurboTEC Plus, както и кондензни-

те уреди ЕсоТЕС Рlus. За първи път ще

бъдат показани и термопомпи на Vaillant,

както и познатите вече на нашия пазар си-

стеми със слънчеви колектори за битова

гореща вода. Партньорите ни от цялата

страна могат да очакват и семинарна про-

ява, която планираме да организираме па-

ралелно с изложбата“, коментира за списа-

ние Технологичен дом Константин Констан-

тинов, изпълнителен директор на Газком-

форт. Изложението ще се проведе в шоу-

рума на фирма Газкомфорт на столичния

булевард „Цар Борис III“, съобщават от

фирмата.

Отскоро фирма Фродексим е официален представител на Rade

Koncar за България. „Ще внасяме и дистрибутираме пълната гама нис-

коволтова апаратура, производство на Rade Koncar, като основно ще

акцентираме на контакторите, термичните релета и силовите ав-

томатични прекъсвачи. Rade Koncar е фирма с 60-годишен опит в про-

изводството на висококачествени продукти за енергийния сектор, бо-

гата гама нисковолтова апаратура - контактори, термични релета,

пакетни ключове, силови автоматични прекъсвачи и други“, сподели

по повод новосъздаденото партньорство Максим Каракаш, управител

на Фродексим.

„Фродексим предлага съвременни технически решения на широк кръг

от проблеми в областта на енергетиката и електрическите измер-

вания и е една от водещите български фирми в доставките на уреди

за измерване на електрически величини. Партнираме си успешно с

редица чуждестранни производители, сред които Iskraemeco, Zera,

Metrel, Tibbo Technologies, Iskra Mis, Iskra Zascibe, SM Strojkoplast и дру-

ги“, заявяват от Фродексим.

Фродексим представител на

Rade Koncar

Константин Константинов
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Кухненски смесители Cuadro от Тека България

Нова серия кухненски смесители на испан-

ския производител TEKA предлага дъщерна-

та компания в страната - Тека България. „Се-

рията смесители Cuadro представлява опти-

мално съчетание от богата функционал-

ност, дизайн и качество, с което несъмне-

но отговаря на изискванията на всяка модер-

на кухня.

Моделите Pro-Compact и Cuadro-Compact

се отличават с намалена височина с цел без-

проблемен монтаж на уреда дори и на мивки,

разположени под прозорец, а двата модела

Pro-Compact и Cuadro-Pro предлагат възмож-

ност за превключване на струята в два ре-

жима – плътна и душ“, коментират от Тека

България.

„При всички модели от серията иноксо-

вият маркуч е подсилен с тефлоново покри-

тие, което освен че удължава живота му,

спомага и за по-добра защита и по-лесно по-

чистване при употреба. Кухненските сме-

сители са снабдени и със специални керамич-

ни механизми с малки пори, които способ-

стват за плавното движение на дръжката

и по-дългата безпроблемна експлоатация на

механизма“, допълват по отношение на

техническите характеристики на серията

смесители от Тека България.

От 16 до 22 януари ЗМ и АСМ, официален дистрибутор на американ-

ската компания за България, бяха домакини на поредица от презента-

ции в страната. На тях бе представен нов модел студеносвиваема муфа

за кабели на 3М. Презентациите се проведоха последователно в градо-

вете Стара Загора, Бургас, Варна и София. Участниците в четирите

семинара имаха възможност да се запознаят още с гамата електроп-

родукти на американската компания, предназначени за индустриални,

електромонтажни и производствени предприятия, както и с най-но-

вите решения на ЗМ в областта на средното напрежение.

АСМ предлага на нашия пазар продукти на ЗМ от областта на енер-

гетиката, телекомуникациите, електрониката и структурното окабе-

ляване, сред които муфи и глави за средно напрежение, средства за изо-

лация, защита, идентификация, закрепване и измерване, съединения за

кабели и проводници, цифрови разпределителни шкафове, аксесоари и др.

Поредица от презентации на ЗМ

и АСМ
Българският офис

на водещата немска

компания в областта

на електроизгражда-

нето и сградната ав-

томатизация WAGO

разшири структура-

та си в страната, от-

кривайки офис в Бур-

гас.

„Офисът ще рабо-

ти под ръководство-

то на Т. Запрянов и

ще координира функциите си с наскоро открития варненски офис.

Съвместната дейност на бургаския и варненския офиси ще допри-

несе за провеждането на по-гъвкава търговска политика на WAGO

в Източна България. Развитието на строителния сектор в реги-

она, корабостроенето и петролната индустрия ни дават основа-

ния да определим бизнесклимата като интересен и многообеща-

ващ, както по отношение на цялостните BMS решения за сградна

автоматизация, които WAGO предлага, така и по отношение на

електроизграждането“, коментират по повод откриването на

новия офис от WAGO България. След офисите във Варна и Бургас,

компанията планира да развие структурата си и в Централна Бълга-

рия в посока откриването на местен офис.

WAGO откри офис в Бургас
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General Electric поднови директно-

то си присъствие в областта на

осветителната техника у нас, на-

значавайки мениджър продажби „Ос-

ветление“ в българския офис на GE.

Изпълняващият длъжността Виктор

Манов има професионален опит като

проектант и търговец в осветител-

ния бранш. Възпитаник е на Техничес-

кия Университет, София, специал-

ност ЕСЕОПП, с допълнителна ква-

лификация „Мениджмънт“ в Свобод-

ния факултет. В продължение на пет

години участва в проекти за фасад-

но архитектурно-художествено ос-

ветление, улично, индустриално,

офисно, тунелно и специализирано

спортно осветление под ръковод-

ството на проф. Василев, след кое-

то работи като проектант и търго-

вец в специализирана дистрибутор-

ска компания от бранша.

„Благодарение на този опит, мога

да виждам през призмата на инвес-

титора и търговеца, които носят

Виктор Манов е новият мениджър „Осветление“ в българския офис на компанията

отговорността да предложат про-

дукт с най-добро съотношение цена

– качество на крайния клиент. Това

стана и причина да се харесаме вза-

имно с GE“, сподели инж. Манов.

Относно плановете за развитие

на продуктовата гама на GE в об-

ластта на индустриалното освет-

ление, инж Манов заяви, че компани-

ята възнамерява да продължи поли-

тиката си за предлагане на високо-

качествени осветителни системи

чрез досегашните дистрибутори на

GE - Димов Къмпани, Либратех, Но-

векс и Деа. Като основно предим-

ство на осветителните тела, но-

вият мениджър изтъква европейския

им произход и качеството на разум-

на цена.

„Качествените осветители запаз-

ват първоначалните си светлотехни-

чески характеристики за много по-

дълъг период от време, изискват по-

ниска цена за монтаж и поддръжка.

Комплектовани с нашите модерни

метал-халогенни лампи със светлинен

добив над 100 lm/W, лампите на GE ос-

тават без аналог на пазара. Най-доб-

рите светлотехнически проектанти

в страната използват наши освети-

тели, за да демонстрират пред инве-

ститори възможностите за пости-

гане на енергийна ефективност“,

допълни инж. Манов.

От края на миналата година Moeller

Group е собственост на американс-

ката компания Eaton Corporation, съоб-

щиха за списание Технологичен дом от

Моеллер Електрик България. „Еaton

Corporation e международна компания

с 63 000 служители, която присъства

в повече от 140 държави. Новият соб-

ственик на Moeller е с водещи пози-

ции в производството на устройства

за контрол и разпределение на елек-

трическа енергия, непрекъсваеми то-

козахранващи устройства и системи

за индустриална автоматизация.

Компанията разработва съвременни

технически решения и глобални инже-

нерингови услуги и поддръжка, като

по този начин електротехническият

бизнес на Eaton предоставя продукти

и услуги, които обслужват променя-

щите се нужди на индустрията, бита,

IT и OEM секторите в световен ма-

щаб“, заявиха представители на

Moeller ще засили позициите на Eaton Corporation в Европа
Моеллер Електрик България.

„Moeller ще бъде важна част от

бизнеса на американската компания

в сегмента „Електрооборудване“ и

ще предостави нови възможности на

Eaton Corporation за навлизане на ев-

ропейските пазари“, се твърди в

прессъобщение на Moeller. „Богатото

портфолио от продукти за разпреде-

ление и контрол на електроенергия на

Moeller Group, заедно с тяхната ста-

билна дистрибуторска мрежа в Запад-

на и Източна Европа и производства-

та в някои Източноевропейски стра-

ни, със сигурност ще засилят конку-

рентните ни позиции на пазари извън

Съединените щати“, споделят очак-

ванията си представители на амери-

канската компания. От своя страна,

Eaton Corporation ще предложи на не-

мския производител на електроапара-

тура нови възможности за навлиза-

не на чуждестранни пазари – предим-

GE поднови директното си присъствие
в осветлението у нас

Eaton Corporation присъедини Moeller Group

но Африка, Азия, Средния Изток. „За-

едно двете компании формират нов

стабилен участник в бизнеса с елек-

трическо оборудване с общ глобален

пазарен фокус“, допълват от компа-

нията.
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В края на миналия месец започна

изграждането на търговски комплекс

Сердика център, съобщиха от ЕЦЕ

Проектмениджмънт, инвеститори в

комплекса. Мащабният проект бе

официално представен пред жители-

те на община Оборище в столицата

на специално тържество. Презента-

цията на Сердика център бе направе-

на от Пламен Илчев, управител на ЕЦЕ

Проектмениджмънт България. „Стро-

ителните работи вървят по план и

вярваме, че комплексът ще бъде фи-

нализиран съгласно плановете през

2009 г. Сигурен съм, че Сердика център

ще създаде нов стандарт за търгов-

ските центрове в София и в цяла

България“, заяви г-н Пламен Илчев.

„ЕЦЕ винаги обръща особено внимание

на добрите отношения с хората, жи-

веещи в съседство с всеки обект, кой-

то изгражда и управлява. Редовното

информиране на нашите съседи за

бъдещите ни планове и развитието на

проектите ни е много важен фактор

за постигането на тази цел“, подчер-

та той.

Инвеститори на Сердика център

са Шпаркасен имобилиен - компания-

та на Ерсте банк груп за инвестиции

в недвижими имоти, и ЕЦЕ Проектме-

ниджмънт, Хамбург. Инвестицията е

в размер на 210 милиона евро.

Сердика център ще разполага с

Стартира изграждането на Сердика Център
Предстои избор на подизпълнители за сградните инсталации, съобщават
от ЕЦЕ Проектмениджмънт

85 000 м2 търговска площ, разпре-

делена на 3 етажа, на които ще има

общо 200 магазина, и 35 000 м2 офис-

на площ. Комплексът ще разполага

с около 1800 паркоместа. В рамки-

те на проекта ще бъдат създадени

2000 нови работни места. Очаква се

Сердика център да привлече над 1

милион потенциални клиенти от

всички квартали на столицата.
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Пазарът на кабелни клеми
у нас

Фиг. 1 Внос и износ на
свръзки и контактни еле-
менти за проводници и кабе-
ли за периода 2003 – ноемв-
ри 2007 г.
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Графиката илюстрира развитието

на пазара на кабелни клеми в Бълга-

рия за периода 2003 – ноември 2007 г.

на базата на предоставена от Наци-

оналния статистически институт

(НСИ) информация. Поради отсъстви-

ето на достатъчно задълбочени и

всеобхватни проучвания за мащаби-

те на този пазарен сегмент у нас,

редакцията приема като официална

информацията, базирана на Митни-

ческата тарифа на Република Бълга-

рия. Проучване на редакцията показ-

ва, че достоверността на данните за

мащабите на пазара на кабелни кле-

ми, предоставена от НСИ, не се

възприема еднозначно сред специали-

стите в бранша. Застъпват се дори

абсолютно противоположни станови-

ща. Някои смятат, че реалният обем

на вноса и износа се различава съще-

ствено от показания, докато други се

доверяват напълно на данните от

НСИ.

Най-сериозен е вносът на кабелни
клеми от Германия
От предоставената на редакци-

ята информация за обема на вноса на

Пазарът на кабелни клеми
у нас
Мащаби на пазара на свръзки и контактни елементи за проводници
и кабели за периода 2003 - ноември 2007 г.

свръзки и контактни елементи за

проводници и кабели в периода 2003

– ноември 2007 година, като най-го-

леми вносители с постоянно

присъствие през целия период се

открояват Китай, Тайван, Франция,

Германия, Италия и САЩ. От тях с

най-сериозен ръст във вноса са Гер-

мания с внос през 2003 г., възлизащ

на 4 606 339 лв., който до 2007 годи-

на достига 9 524 231 лева, и Китай

с 1 278 114 лв. през 2003 година,

който до 2007 година нараства на 4

972 487 лева. Вносът от Франция и

Тайван през целия период се запазва

относително постоянен, с леки спа-

дове и покачвания.

Съответно, от Франция за 2003

година вносът е 3 188 715 лева, а за

2007 година - 4 352 436 лева. Вносът

от Тайван за 2003 година е 1 212 623

лева, а за 2007 - 1 963 849 лева. В този

период вносът от Италия и САЩ

отбелязва спад, съответно за Ита-

лия от 3 937 819 лв. през 2003 г. на

3 712 853 лв. през 2007 година.

Обемът на вноса от САЩ в размер

на 2 324 043 лева през 2003 г. нама-

лява на 1 160 598 лева през 2007 го-

дина. Като по-големи вносители през

някои от годините на периода се

открояват Швейцария, Гърция, а

също Великобритания, Австрия, Тур-

ция.

Най-голям дял от износа имат
Германия и Турция
За разглеждания период като

държави с голям износ се открояват

Германия и Турция. За целия период

износът в тези страни отбелязва

лек ръст. За Германия данните со-

чат, че от 1 055 981 лева за 2003

година обемът на износа нараства

до 2 383 551 лева за 2007 г. Съот-

ветно, през 2003 г. износът на

свръзки и контактни елементи за

проводници и кабели за Турция е 3 013

801 лева, а за 2007 г. – 3 488 360 лева.

Италия също се откроява като стра-

на, в която се реализира и сериозен

износ, възлизащ на 2 346 531 лв. за

2007 година. Интересно е, че за 2005

година, най-големият обем на изне-

сените свръзки и контактни елемен-

ти за проводници и кабели е за Унга-

рия - 6 440 605 лева, но за 2007 г. той

спада до 21 104 лева.
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С агресивна пазарна
политика ще навлезем
в строителния сектор
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Господин Начев, назначаването ви за

шеф на Системеър България провокира
сериозен интерес, вероятно и защото

сте ново лице за бранша. Бихте ли се

представили?
Образованието ми е инженерно, учил

съм и математика в Германия. До

момента съм влагал професионалния

си опит и енергия основно в инвес-

тиционния бизнес. Занимавал съм се

с проучване, реализация и управление

на инвестиционната дейност на на-

влизащи у нас чуждестранни компа-

нии. Работил съм в Англия и Швеция,

имам дългогодишен опит в автомо-

билната индустрия. В началото на

тази година взех решение да приема

предизвикателството да ръководя

бизнеса на шведската компания

Systemаir в България.

Systemаir е глобална компания, извест-
на с активна и настъпателна пазарна

политика. Как смятате да атакувате

българския пазар?
Милионите, които се инвестират в

строителния и индустриалния сек-

тори у нас през последните години,

превърнаха България в атрактивен

пазар за Systemаir. Компанията е го-

това да подкрепи присъствието ни

тук във всички възможни аспекти –

финансово, от гледна точка на чо-

вешките ресурси, както и да ни ока-

же техническа и логистична подкре-

па и т.н. Systemаir е голяма и мощна

компания, която има потенциал да

инвестира значителни финансови

средства в атрактивни пазари, без

да очаква моментална възвръщае-

мост на вложенията. Директно ка-

зано, имаме ресурсите да работим

на загуба за достатъчно дълъг пе-

риод от време, необходим ни да

„стъпим“ здраво на българския па-

зар.

С агресивна пазарна
политика ще навлезем
в строителния сектор
Новият управител на Системеър България – Антон Начев,
пред списание Технологичен дом

Думите ви означават ли, че и клиенти-

те, и конкурентите ви следва да очак-
ват сериозни промени в стратегията

ви за присъствие тук?

Абсолютно! Компанията очаква резул-

тати от нас и ние ще ги постигнем.

Пазарните резултати, постигнати от

Systemаir в Румъния и Турция, показват

достатъчно красноречиво, че стига да

се намери вярната политика, постиг-

натото би могло да бъде впечатлява-

що. Амбицията ми е в най-кратки сро-

кове да променим тотално досегаш-

ната политика на българския офис на

Systemаir. Това е и основната ми за-

дача, поставена от ръководството на

компанията. Ще заложим на агресив-

на пазарна политика с цел засилено

присъствие в строителния и индуст-

риалния сегменти.

И може би ще започнете със складова-
та си база…

Сред плановете ни е да инвестираме

в складова база и голям шоу-рум в

околностите на София, което ще оп-

тимизира контактите с клиентите и

търговската ни дейност като цяло.

Ще заложим и на сериозно увеличение

на персонала на фирмата. До края на

тази година, в съответствие с нова-

та ни пазарна стратегия, планираме

да увеличим екипа до десет специали-

сти. Първоначално ще разширим

търговската си мощ, а впоследствие

ще потърсим подходящи сервизни ин-

женери. Имаме амбицията всяка след-

ваща година да увеличаваме екипа на

Системеър България двойно.

Избройте няколко от „оръжията“, на

които смятате да заложите в пазарна-
та битка?

Systemair предлага висококачествени

и комплексни решения за вентилация

във всички възможни приложения в

областта на строителството и ин-

дустрията, разработени в съответ-

ствие с най-съвременните техноло-

гии в областта. Друго голямо предим-

ство, на което ще заложим, са крат-

ките срокове за доставка, които

бихме могли да осигурим на клиенти-

те си. Компанията има заводи в близ-

ки държави, като Словения и Слова-

кия, благодарение на което можем да

извършим доставки на заявените

продукти до четири работни дни.

Преди да дойде директно в страната,

пътят на Systemair у нас бе проправен
чрез усилията на вашите дистрибуто-

ри. В каква посока ще развивате дист-
рибуторската си мрежа?

Отворени сме за нови партньорства,

както от страна на търговски, така

и на инженерингови фирми. Освен

ценова подкрепа, ще предложим на

дистрибуторите си техническа под-

дръжка и обучение от висококвалифи-

цирани специалисти. Накратко каза-

но, ще им осигурим всичко, от което

се нуждаят, за да достигнем по-ви-

соки нива на продажби.

Systemаir не е евтина марка. На какви
цени ще продавате?

На възможно най-скъпите и възможно

най-евтините, разбира се. С приема-

нето на България в ЕС и влизането в

сила на европейските норми, регули-

ращи качеството на строителство-

то у нас, започна бавно да се променя

и подходът на инвеститорите и из-

пълнителите. Строителите все пове-

че ще залагат на по-скъпи, но по-ка-

чествени технологични решения. На-

пример, компанията Systemair би мог-

ла да предложи висококачествени

продукти и уникални решения за пожа-

робезопасност, изпреварващи евро-

пейските стандарти.
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VRV (VRF) системи
за климатизация
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Своят дял в днешната пазарна

атрактивност на пазара на VRV или

VRF системите има и икономическа-

та конюнктура в страната, все по-

високите изисквания на собственици-

те и наемателите на сградите, изис-

кващи лесни за поддръжка, нискоенер-

гоемки и многофункционални сградни

инсталации. В този и в следващия

брой на списание Технологичен дом ще

ви запознаем с принципите на дей-

ствие, структурата, функционално-

стта и приложната област на мно-

гозоновите климатични системи с

директно изпарение на фреона във

вътрешното тяло.

Осигуряването на оптимални
параметри на микроклимата

в жилищните и обществените сгра-

ди, независимо от външните атмос-

ферни условия, с цел поддържане на

добър топлинен комфорт на хората,

пребиваващи в тях, е основно пред-

назначение на климатичните систе-

ми. Много и различни са факторите,

оказващи влияние върху избора на

подходяща система за кондиционира-

не – например, брой, габарити и пред-

назначение на помещенията, желана

температура, влажност, подвижност

и чистота на въздуха.

Само до преди десетина години,

фасадите и най-новите и съвремен-

ни като архитектурен замисъл сгра-

ди бяха буквално „накацани“ от кли-

матици прозоречен тип. Всеки, имал

честта да престоява продължител-

но време в климатизирано с подобно

техническо решение помещение, знае

за немалките им неудобства, първо

място сред които заема генерирани-

ят шум. Също така, прозоречните

VRV (VRF) системи
за климатизация
Предлагат възможност вътрешните тела да поддържат
различен режим на работа

През последните няколко години на българския пазар на системи

за климатизация започна упорито да си проправя път иноватив-

но, съвременно и многофункционално техническо решение – мно-

гозонови (някои доставчици ги наричат и многозонални) клима-

тични системи с директно изпарение на фреона във вътрешно-

то тяло. Бурното развитие на строителния сектор и по-специ-

ално изграждането на големи офисни, административни и обще-

ствени сгради откриха сериозна пазарна ниша за т.нар. VRV или

VRF климатични системи. Част от инвеститорите осъзнаха

необходимостта от търсенето и прилагането на високоефек-

тивни сградни инсталации и така се появиха – все още малко на

брой, съвременни в технически аспект сгради.
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климатици не са подходящи за големи помещения.

След това дойде времето на сплит системите с

вътрешно и външно тяло. Но както и моноблокът, сплит-

системите са подходящи за климатизиране на едно по-

мещение със сравнително неголеми размери. При необхо-

димост от климатизирането на няколко помещения за-

почнаха да се използват мултисплит системи, при които

едно външно тяло може да работи с няколко вътрешни.

Сплит и мултисплит системите и днес се приемат като

ефективно доказано във времето техническо решение.

Мултисплит системите, обаче, не биха могли да предло-

жат възможността вътрешните тела в две отделни

помещения да поддържат различен режим на работа –

едното да работи на охлаждане, а другото на отопление.

Наред с това сплит системите не са много подходящи за

климатизация на големи административни или офис сгра-

ди, най-малкото защото влошават – и то значително,

архитектурния замисъл на фасадата.

Защо VRV или VRF са оптимално решение за
големи сгради?
Напълно резонно възниква въпросът – „Защо многозо-

новите климатични системи се приемат като оптимал-

но техническо решение за поддържане на параметрите

на микроклимата в големи обществени, административ-

ни, жилищни сгради?“ На първо място приложната им

област е много широка - те могат да се използват както

за климатизиране на няколко помещения, така и на цели

сгради. Според повечето производители са предназначе-

ни основно за поддържане на параметрите на макрокли-

мата на площи от 150 до около 500 - 700 m2. Разбира се,

това далеч не изчерпва приложната им област - могат

да се използват и за площи, надвишаващи 1000 квадрат-

ни метра, но тогава се изграждат няколко VRV (VRF)

системи.

Многозоновите климатични системи с директно изпа-

рение на фреона във вътрешните тела имат едно много

съществено предимство пред останалите климатизаци-

онни технологии. И това е възможността вътрешните

тела да поддържат различен режим на работа. И ако два

съседни кабинета от една офис сграда се обитават от

хора, имащи различни представи за температурен ком-

форт, нищо не пречи в първия кабинет отоплителното

тяло да поддържа режим на охлаждане, а във втория –

режим на отопление. Или, ако в преходните сезони, в

резултат на поредния температурен рекорд, посред март

термометрите ударят 27 градуса по Целзий, не е нужно

цялата система да се пренастрои, за да работи в режим

на охлаждане, както при чилърните климатизационни

инсталации, например. Дори нещо повече, този вид сис-

теми дават възможност ненужната топлинна енергия от

южната фасада да се използва за отопление на северна-

та фасада на сградата. На икономически език, това оз-

начава реална възможност да бъдат спестени сериозни

финансови средства.

Количеството хладилен агент се контролира
В буквален превод VRV (Variable Refrigerant Volume)

означава регулируем разход на хладилен агент, а VRF

(Variable Refrigerant Flow) регулируем поток на хладилен

агент. И двата термина се отнасят за един и същ вид

климатични системи. Разликата в наименованията се

дължи на факта, че VRV (Variable Refrigerant Volume) е

запазена търговска марка на японската компания DAIKIN,

която през 1982 година разработва първата VRV систе-

ма. Впоследствие и други водещи компании в областта

на климатичната техника създават подобни системи,

които наричат VRF.

Самото название на тези системи показва и основна-

та им отличителна характеристика от останалите

системи за климатизация – възможността за контрол на

количеството хладилен агент. При тях във всяко вътреш-

но тяло е вграден електронен терморегулиращ вентил,

с помощта на който се регулира постъпването на необ-

ходимото количество хладилен агент в зависимост от

предварително зададените в топлообменника парамет-

ри. Следователно, се постига равномерно поддържане на

зададената температура, което при климатиците, ра-

ботещи в режим на включване и изключване, е трудно

постижимо.

Използват се различни видове вътрешни тела
VRV (VRF) системите представляват модулни систе-

ми, състоящи се от външно тяло и достигащи няколко

десетки като брой вътрешни тела. Тъй като вътрешни-

те тела се монтират в различни помещения от сградата,

които е напълно възможно да се различават по големина,

предназначение и изисквания към параметрите на въздуш-

ната среда, системата позволява използването на тела
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с различна мощност. Наред с това, си-

стемата дава възможност да се из-

ползват и различаващи се според на-

чина си на монтаж вътрешни тела.

Принципно, дизайнът и конструк-

тивните елементи на вътрешните

тела не са различават съществено

от аналогичните на тях и добре по-

знати вътрешни тела на сплит кли-

матичните системи. Могат да се

използват както вътрешни тела,

предназначени за стенен, таванен или

подов монтаж, така и касетъчни или

канални вътрешни тела.

Обикновено, вътрешните тела,

предназначени за стенен монтаж, се

монтират на външна стена, около

прозорец, на височина около 2,5 - 3

метра от пода. Вътрешните тела,

предназначени за подов монтаж, се

препоръчва да се монтират под про-

зорците или покрай стените на поме-

щението. Предлагат се и вътрешни

тела, подходящи както за подов, така

и за таванен монтаж. В зависимост

от конструктивните особености на

вътрешното тяло за таванен монтаж,

монтажът му се осъществява в бли-

зост до тавана, непосредствено под

него или частично вградено в окачен

таван. Касетъчните или каналните

вътрешни блокове са предназначени

основно за големи помещения и за

монтаж в окачени тавани.

Широк регулируем температурен
интервал
Както беше подчертано, използва-

ните в отделните помещения

вътрешни тела могат да бъдат с

различна мощност, съответстваща

на необходимата мощност в клима-

тизираното помещение. Обикновено,

мощността на вътрешните тела

варира в диапазона от 2 до около 20

kW. При необходимост от по-голяма

топлинна мощност, при климатизаци-

ята на големи помещения се приема

за целесъобразно да се монтират и

повече от едно вътрешни тела. По-

някога, една система би могла да

обхваща само едно по-мощно вътреш-

но тяло, което обслужва много голя-

мо помещение като зала, хол и други,

а останалите вътрешни тела да са

с малка мощност.

Максималният брой вътрешни

тела, които могат да бъдат включе-

ни към едно общо външно тяло, е

различен. Обикновено, повечето про-

изводители предлагат различни кон-

фигурации на системите, включващи

едно външно тяло и различен брой

вътрешни тела. Също така, при по-

голяма част от VRV (VRF) системи-

те, броят на вътрешните тела би

могъл да се увеличи, ако се използва

комплекс от външни блокове, работе-

щи с общ циркулационен контур на

хладилния агент и с една система за

управление.

Според водещи производители на

VRV (VRF) системи, точността на

регулиране на температурата в об-

служваните помещения достига ±0,5

°С. Повечето вътрешни тела са снаб-

дени с филтри за пречистване на

въздуха в помещението. Чрез вътреш-

ното тяло се регулира и доброто

разпределение на въздушния поток в

цялото помещение. Работата им се

характеризира с много ниски нива на

шум, а поддържаните температури

варират в широк диапазон.

Елементи и монтажни специфики
на външното тяло
Основни конструктивни елементи

на външното тяло при VRV (VRF)

системите са фреонов агрегат с

въздушен кондензатор и компресор.

Много често се използва компресор

с инверторно управление, което води

до повишаване на ефективността на

системата. Производителността на

компресорите с инверторно управле-

ние се изменя пропорционално на об-

щото топлинно натоварване на всич-

ки вътрешни блокове. Обикновено,

когато инсталацията работи с някол-

ко външни тела, само едно от тях

разполага с вграден компресор с ин-

верторно управление. Останалите са

с компресор с постоянна производи-

телност. Такава система гарантира

по-висока надеждност, тъй като за-

пазва производителността си, дори

в случаите, когато едно от външни-

те тела спре да работи.

Охладителната мощност на

външния блок при външна температу-

ра от –5 до 43 °С обикновено не пре-

вишава 14-58 kW. Отоплителната му

мощност при температура на външния

въздух от –15 до +15 °С е в диапазона

от 16 до 65 kW. Препоръчителното

място за монтаж на външното тяло е

балкон или открита техническа пло-

щадка на същия етаж, на който са

разположени и вътрешните тела.

Подходящо е и монтиране на външно-

то тяло върху покрива на сградата или

на земята в декоративен кожух. За по-

голямата част от VRV (VRF) систе-

мите препоръчителната реална

дължина на тръбата, съединяваща

външното тяло с вътрешните, е не

повече от 150 м по хоризонтала, а пре-

поръчителното разстояние по верти-

кала между външния блок и вътрешни-

те тела е не повече от 50 метра.

Екологично чисти хладилни агенти
Външните и вътрешните тела на

VRV (VRF) системите се свързват с

обща тръбна мрежа, по която цирку-

лира хладилният агент. В зависимост

от режима на работа се използва дву-

или тритръбна система. Във функци-

ята на хладилен агент се използва

предимно фреон R-407C или R410-А,

които съответстват на съвременни-

те изисквания за използване на еколо-

гично чисти хладилни агенти.

Продължава с следващия брой
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При водното подово отопление,

нагревателният елемент представ-

лява серпентина, вградена в пода,

през която циркулира топлоносите-

ля. Обикновено топлоносителят, кой-

то се използва е вода, но могат да се

прилагат и други течности като

различни водни разтвори на органич-

ни съединения с цел понижаване на

температурата на замръзване, на-

пример. Температурата на топлоно-

сителя на входа на инсталацията

обикновено е в диапазона от 45 до 60

°С. По-високи температури не са

препоръчителни и се допускат в ред-

ки случаи. Температурниият пад е от

5 до 10 °С.

Тръбите – устойчивост до 90 °С
Тръбите, които се използват за

изграждане на системите за подово

отопление, обикновено са от поли-

мерни материали – полипропилен, по-

Подово отопление
Принадлежи към излъчващите технически решения, осигуряващи
равномерно разпределение на температурата

лиетилен или от други термоустой-

чиви и бавно стареещи изкуствени

материали. Основните изисквания

към тръбите са да бъдат устойчи-

ви на температури до 90 °С и да не

пропускат кислород през стените си

чрез дифузия. Могат да се използват

тръби с фиксирана дължина, но също

така се предлагат и тръби с нефик-

сирана дължина, която варира в ши-

роки граници - навити на руло. Като

основно предимство на тръбите с

нефиксирана дължина се посочват

по-лесният им монтаж, както и по-

голямата им дължина. Това позволя-

ва да се използват в големи помеще-

ния, без да се налага приложението

на допълнителни тръбни връзки меж-

ду тях, което гарантира по-голяма

сигурност в системата срещу изти-

чането на топлоносител.

Освен тръбите от полимерни ма-

териали, при изграждането на систе-

ми за подово отопление се използват

и медни тръби, характеризиращи се

с добри топлопроводимост, гъвка-

вост и устойчивост на температур-

ни колебания. Днес, използването на

безшевните стоманени тръби, широ-

ко разпространено преди години, е

сведено до минимум.

Важен елемент е и
разпределително табло
Свързването на тръбите към

щранговете може да бъде директно,

чрез разпределителни табла или по-

средством етажни водоразпредели-

тели. Обикновено, свързването е чрез

разпределително табло, включващо

двата колектора – за подаваната и

връщащата се вода. Разпределител-

ното табло би могло да се монтира

на открито, но в повечето случаи се

поставя в специален шкаф.

В случаите, при които подовото

Подовото отопление е доказано техническо решение за отопле-

ние, както на жилищни, така и на обществени сгради. Някои

специалисти го определят като подходящ метод за отопление

на помещения с голяма височина - семинарни зали, магазини,

изложбени площи и други. Принципът на работа на този вид

отопление се базира основно не на конвекция, а на излъчване,

което е свързано с редица предимства. Сред тях са по-равномер-

ното разпределение на температурата на въздуха по височина-

та на помещението и в различните му зони. Също така, при

лъчистото отопление значително се намалява запрашеността

в помещенията, тъй като се поддържат по-ниски температури

на излъчващите повърхности, което води и до по-малка конвек-

тивна подвижност на въздуха. Освен за отопление през зимата,

подовите системи се използват и за охлаждане през лятото.

Добре е, обаче, да се има предвид, че подовото отопление не се

препоръчва за помещения или сгради с периодична използваемост,

тъй като се характеризира с повишена акумулационна способ-

ност. Не се препоръчва да се използва и в сгради със значителни

колебания на топлинния товар.

Фиг. 1
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отопление се комбинира с конвективно отопление, към

разпределителното табло могат да се свържат както

тръбите за подовата инсталация, така и конвективни-

те отоплителни тела - радиатори и лири. В този слу-

чай, обаче, е препоръчително в таблото да се монтира

блок от трипътен смесителен вентил, циркулационна

помпа и регулатор за температурата на топлоносите-

ля в системата за подово отопление. Целта е да се

осигури регулиране на температурата на топлоносите-

ля, който постъпва в разпределителното табло спрямо

температурата, подходяща за работата на конвектив-

ните отоплителни тела. Известно е, че оптималната

температура на топлоносителя за конвективните ото-

плителни тела е по-висока от тази за системите за по-

дово отопление.

Регулиращата арматура в системите
При подовото отопление всяка серпентина или група

от последователно свързани серпентини се комплекто-

ва със спирателна и регулираща арматура на входа и на

изхода на топлоносителя от колектора. Регулирането на

топлинната мощност за всяка серпентина би могло да

се извърши ръчно или автоматично.

Колекторите се отделят от тръбната мрежа на ин-

сталацията с шибъри или сферични кранове. За регулира-

не на хидравличния режим се използват вентили, чието

съпротивление е възможно да се изменя в широки грани-

ци. За отчитане на изразходваната енергия за отопле-

ние, в разпределителното табло е възможно да се мон-

тира топломер. Обезвъздушаването на колекторите

обикновено се реализира чрез автоматични обезвъздуши-

тели.

Големите помещения се сегментират в зони
Голяма част от производителите на тръби, подходя-

щи за подово отопление, предлагат и останалите еле-

менти, необходими при монтажа и свързването му към

отоплителната инсталация, като топлоизолация, свързва-

щи елементи, колектори и други.

Принципно се следва обща последователност при мон-

тажа, независимо от структурата на топлоотдаваща-

та част на системата за подово отопление. Сред често

използваните структури е полагането на тръбите в

бетонов слой (фиг. 1).

Първоначално, помещението се разделя на няколко

отделни зони. Броят на зоните се определя в зависимост

от обема на помещението и неговата геометрия. Обик-

новено, максималната площ на всяка зона е около 40 – 50

m2, а отношението на размерите й е максимум 1:2. По-

мещенията с Г- и П-образна форма също се разделят на

отделни зони, независимо от техните размери.

Обособяването на помещението в отделни зони е

необходимо, тъй като термичните разширения, характер-

ни за бетонния слой трябва да бъдат компенсирани.

Когато помещението е малогабаритно, разделянето му

на отделни зони не е необходимо, достатъчно е поста-

вянето на вертикални вложки между стените и бетон-

ния слой. В големите помещения между отделните зони

се оставят фуги, които се запълват със същите верти-

кални вложки. Материалът, използван за вертикалните
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вложки, обикновено е същият като прилагания за изола-

ционния слой. Препоръчително е при заливането на бето-

на фугите да не се прекъсват.

Съществуват и други монтажни методи, които ще

бъдат обект на разглеждане в други броеве на списание

Технологичен дом.

Следващият етап включва поставяне
на топлоизолацията
След определянето на зоните, върху добре изравнения

под от стоманобетон се поставя топлоизолацията. Като

топлоизолация могат да се използват различни високое-

фективни топлоизолационни материали като пенополис-

тирол, например, или тънък пласт корк. Дебелината на

изолацията се определя в зависимост от температура

на помещенията, намиращи се от двете страни на из-

гражданата подова конструкция.

Над топлоизолацията се монтира решетка за закреп-

ване на тръбите върху нея. Размерът й е в зависимост

от стъпката на полагане на тръбите. Материалът, който

се използва за изработването на решетката, е добре да

бъде с добри топлопроводни характеристики. Обикнове-

но се използва бетонно желязо.

Произвеждат се и специални щамповани профилирани

подложки, разполагащи със специализирани щипки за зак-

репване на тръбите. Обикновено се комбинират с изола-

ционен слой така, че успешно заменят използваните

решетки.

Използват се различни схеми на навиване
на тръбите
При навиването на тръбите се използват няколко

основни схеми (фиг. 2). Обикновено се следва принципът

на спирално или последователно навиване. Целта е да се

постигне равномерно температурно поле по цялата из-

лъчваща повърхност. Някои специалисти застъпват по-

зицията тръбите де се навиват спирално, тъй като по

този начин се постигат по-равномерни повърхностни

температури. Тръбите се полагат хоризонтално и по-

близо до стените, през които топлинните загуби са по-

големи. При определянето на схемите следва да се обърне

специално внимание и на зоните, намиращи се в близост

до прозорците, например. В тези зони стъпката на нави-

ване на тръбите следва да бъде по-малка.

Над тръбите се залива бетоновият слой, който из-

пълнява функцията на ребра по отношение на вградени-

те в него тръби. При използването на катализатори за

бързо съхнене на бетона или за предпазване от замръз-

ване, е необходимо те да не са корозионно агресивни.

В зависимост от предназначението на помещението

се определя и дебелината на бетоновия слой. Над бето-

новия слой обикновено се поставя циментова замазка,

върху която би могло да се постави различен вид подова

настилка от разнообразни естествени или изкуствени

материали.

Препоръчителни повърхностни
температури
В зависимост от предназначението на помещението

и времето, което хората пребивават в него, се опреде-

ля оптималната стойност на температурата върху пода

в отопляваното помещение. За помещенията с посто-

янно присъствие на хора, препоръчителната повърхно-

стна температура с цел осигуряване на комфортни

условия е 25 °С. За помещенията с общо предназначе-

ние, характеризиращи се с кратковременен престой на

хората в тях, се препоръчва повърхностната темпера-

тура да е 28 °С.

Методика за определяне на топлинната
мощност
За определяне на топлинната мощност на тръбната

серпентина се използва формулата Qc = (tв - tек - ∆tт/

2)qclc = ∆Tтqclc, W, където tв е температурата на по-

стъпващия в системата топлоносител, °С; tек е еквива-

лентната температура на въздуха от двете страни на

отоплителната конструкция, °С; с ∆tт е отбелязан тем-

пературният пад на топлоносителя, °С; qc е специфич-

ният топлинен поток от тръба с дължина 1 м при тем-

пературен напор ∆Tт = 1°С; lc е дължината на серпен-

тината, m.

Посредством температурата tек се отразяват усло-

вията, при които се реализира топлоотдаването от

двете страни на конструкцията. Например, за |tпг – tпд|  3

°С, tек = (tпг - 2) °С, където tпг е температурата на възду-

ха в помещението над плочата, а tпд - съответно под пло-

чата. При (tпг – tпд ) > 3 °С, tек = rпд(tпг – 2) + rтнtпд °С, където

rпд = Rог/Rо е относителното частично съпротивление за

пода, а rтн = Rод/Rо - за тавана на конструкцията.
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Когато системата е предназначе-

на за помещения, граничещи със зе-

мята, еквивалентната температура

се определя по формулата tек = rпд(tпг

– 2) + rтнtп.в °С, където с tп.в е темпе-

ратурата на подпочвените води. При

отсъствието на достатъчно данни

за температурата на подпочвените

води се приема, че tп.в = 10 °С. Опре-

делянето на температурния пад се из-

вършва според формулата ∆tт =

3600Qc/cm, °С, в която с е специфич-

ният топлинен капацитет на топло-

носителя, J/(kg.K), а с m е означен де-

битът, kg/h.

Специфичният топлинен поток се

определя графично от сумата qc =

(Rтр + Rкт + Rпл) - 1, W/(m2K)/m, къде-

то Rтр е термичното съпротивление

на стената на тръбата. Може де се

изчисли и по формулата Rтр = (dвн –

dвт)2λтр, m
2K/W. За метални тръби

обикновено се приема за нула. С Rкт

е означено термичното съпротивле-

ние на контакта между тръбата и

строителната конструкция. Изчисля-

ва се по формулата Rкт = fкт(dвн/

λбтRо), m
2К/W. Rпл представлява тер-

мичното съпротивление на приведе-

ната към пластина подова конструк-

ция. Изчислява се в зависимост от

формулата Rпл = f(s/λбтRо), m
2К/W. С

s се означава стъпката между тръби-

те в серпентината, m, а с dвн и dвт

- съответно външният и вътрешни-

ят диаметър на тръбата, m. Също

така, λбт  и λтр са коефициентите на

топлопроводност на бетона и на

материала, от който е изработена

тръбата. Обикновено, Rкт и Rпл  се

определят графично.

Съпротивлението на топлопреми-

наване на подовата конструкция се

пресмята с израза Rо = Rог + Rод, m
2К/

W, където Rог е частично съпротив-

ление на топлопреминаване от рав-

нината на полагане на тръбите към

горната повърхност на подовата кон-

струкция, Rод е частичното съпро-

тивление на топлопреминаване от

равнината на полагане на тръбите

към долната повърхност на конструк-

цията: Rог = 1/αг + Σδiλi, m2K/W, Rод =

Фиг. 2.
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1/αд + Σδjλj, m2K/W. От своя страна,

стойностите на коефициентите на

топлопредаване αг и αд от горната

и от долната страна на подовата

конструкция и коефициентите на

топлопроводност λi и λj, обикновено

се избират таблично. С δ са обозна-

чени дебелините на слоевете на по-

довата конструкция, m.

Каква е оптималната дължина
на серпентината?
Необходимата дължина на серпен-

тината за постигане на топлинната

мощност, съответстваща на по-

требната топлина за конкретното

помещение, се определя посредством

израза lc = Qc/qc(tв – tек – ∆tт/2), m.

В зависимост от начина на пола-

гане на серпентината, за определя-

не на действителната й нагревна

повърхност се използват различни

зависимости. В случаите, когато

серпентината е последователно на-

вита, действителната нагревна

повърхнина се пресмята като Aсд = L(B

+ s), m2. Съответно, когато серпен-

тината е спирално навита, се изпол-

зва зависимостта Aсд = (L+ s)(B + s),

m2. С L и B са обозначени габаритни-

те размери на серпентината, нейна-

та дължина и съответно широчина.

Обикновено, размерите на серпенти-

ната се съгласуват с размерите на

помещението, като се препоръчва

дължината й да бъде с приблизител-

ния размер на външната стена на

помещението.

В случай че при пресмятането на

Aсд се окаже, че получената стойност

е по-голяма от действителната

повърхнина на пода, е възможно да се

предприеме подобряване на топлинна-

та изолация на външните ограждащи

стени или да се приложи модификация

на подово отопление с периферна

прегрята зона, както и на комбини-

рана система, включваща и конвек-

тивни отоплителни тела.

За междинна плоча с вградена сер-

пентина при изчислителните условия

повърхностните температури на пода

и на тавана се определят според за-

висимостите – θпд = (tпг - 2) + Qc rпд/

αпдAсд, °C и θтн = (tпд - 2) + Qc rтн/αтнAсд,

°C. Според желаната температура в

помещението и допустимата

повърхностна температура на пода,

реалният топлинен поток от един

квадратен метър подово отопление е

в границите от 60 до 120 W/m2.

Определяне на загубите
на налягане в серпентината
Процесът на хидравлично оразме-

ряване на тръбна мрежа за лъчисто

подово отопление не се отличава

съществено от оразмеряването на

тръбна мрежа на всяка конвективна

система. Основната разлика при хид-

равличното им оразмеряване се

състои в това, че при подовото ото-

пление не се отчита гравитационно-

то налягане.

Определянето на загубите на на-

лягане при преминаването на топло-

носителя през серпентината се ос-

новава на израза ∆pс = lсRс + nдζpд,

където nд е броят на последовател-

но свързаните дъги с ъгъл ϕ = 90°, pд

е динамичното налягане на топлоно-

сителя, а ζ е коефициентът на мес-

тно съпротивление.

За да се определи специфичното

съпротивление Rс в серпентините се

взимат предвид видът на топлоноси-

теля, както и грапавостта на

вътрешната повърхност на тръбите.

При конструиране на системата, с

цел загубите на налягане в отделни-

те циркулационни кръгове да не се

различават с повече от 15%, се пред-

приема последователно, паралелно

или комбинирано свързване на серпен-

тините към тръбната мрежа. Изпол-

зват се вентили с вградени устрой-

ства за задаване на хидравличното им

съпротивление и вграждане на допъл-

нителни съпротивления.

За подовото отопление
Както всеки вид отоплителни системи, и подовото ото-

пление има привърженици и противници. Най-често, съобра-

женията за възхваляването или отхвърлянето му са чисто па-

зарни. При всички случаи, обаче, подовото отопление е дока-

зало се в практиката и когато се проектира, изпълни и експ-

лоатира коректно, се използва ефективно и безпроблемно.

Приложната област на подовото отопление е много ши-

рока – основно в жилищни сгради. Някои специалисти го опре-

делят и като оптимален вариант за отопление на помещения

с голяма височина като конферентни зали, например. Принад-

лежи към т.нар. нискотемпературни отоплителни инстала-

ции, затова следва да се обърне специално внимание на изпол-

звания котел. Ако ще работи в места с много сурова зима,

при проектирането му също следва да се подходи с още по-

голямо внимание.

Сред основните му предимства специалистите поставят

равномерното разпределение на температурата на въздуха и

по-малката запрашеност на помещенията.

Обект на разглеждане в статията са основните елемен-

ти на подовите отоплителни системи, структурата им,

както и основните етапи при оразмеряването на инсталаци-

ите.
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Инвестицията в енергийнонезави-

симите административни и офисни

сгради, оползотворяващи геотермал-

на, слънчева, вятърна енергия и дру-

ги, се стимулира в някои държави от

различни правителствени и обще-

ствени организации. И въпреки че все

още сме много далеч от момента, в

който строителството на подобни

сгради ще има масов характер, сви-

детелство за актуалността на те-

мата е например фактът, че китай-

ците са на път да построят първия

в света напълно

Енергийноезависим и екологично
чист град
Екоградът се казва Донгтън и ще

бъде изграден на остров в Северно

Китайско море. Проектът, финанси-

ран от Шанхайския индустрален ин-

вестиционен фонд, е разработка на

водещата консултантска фирма Аруп

Груп.

Цялата необходима енергия за

функционирането на град Донгтън ще

се добива от възобновяеми енергий-

ни източници. Градът ще рециклира

всичко, което е във възможностите

на съвременните технологии, и ще

преработва отпадните води, които

са лимитирани до 150 литра на човек.

Водата от офисите и домовете ще

се отвежда директно към преработ-

вателни заводи, където, в зависи-

мост от произхода си, ще се прера-

ботва с различна цел. Извлечената

биомаса ще се използва за генерира-

не на енергия, било то чрез изгаряне-

то й или с цел производство на ме-

тан.

„Това, което ще се опитаме да

направим в Донгтън, не е технологич-

на иновация, а комбинация от отдав-

на познати на човечеството техно-

логии. Проектът по-скоро ще покаже

как хората могат да направят нов

град по правилния начин“, коментира

главният архитект на Аруп Груп в

информация, публикувана на интернет

страницата на проекта.

Очаква се до 2050 г. островът да

бъде населен от половин милион жи-

тели. В града няма да се допускат

каквито и да било замърсяващи възду-

ха автомобили, дори и най-новите

модели. Като средства за придвиж-

ване е планирано да се използват

Енергийноефективни сгради
Съвременни технологии за оползотворяване на енергията от
слънцето, вятъра, земята и биомасата

Не е нужно човек да е Ал Гор, за да е наясно, че последиците от

глобалното затопляне и нарушаването на природното равнове-

сие не са теоретична абстракция от бъдещето. Именно поради

тази причина, преобразуването на енергията на слънцето, вятъ-

ра, земните недра, моретата и биомасата в топлинна и елект-

рическа енергия е сред основните направления в развитието на

съвременните индустриални технологии. През последните годи-

ни в света бяха инвестирани огромни средства в изграждането

на енергийноефективни сгради, които сами произвеждат необ-

ходимата за функционирането на инсталациите им енергия.
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електрически автомобили, велосипеди и плавателни съдо-

ве по изградените изкуствени канали.

В различни точки на Земята предстои да се изпълнят,

вече се изграждат или дори са завършени успешно наи-

стина мащабни проекти, сред които прави впечатление

Енергийнонезависимият офис
на Google
Американският интернет гигант Google също плани-

ра да реализира впечатляващ проект. В края на минала-

та година Google Inc. обяви, че планира да вложи стоти-

ци милиони долари в разработването на технологии за

енергийно оползотворяване на слънчева, вятърна и гео-

термална енергия, както и други възобновяеми енергий-

ни източници. Компанията планира първоначално да из-

ползва произведеното електричество, за да покрива

собствените си нужди, след което ще продава на други

потребители ненужното й количество, или да лицензира

разработената технология.

От няколко месеца настоящият офис на компанията

в Маунтин Вю, Калифорния, произвежда 9000 kWh елек-

трическа енергия, благодарение на монтираните върху

покривите на корпоративния комплекс 9212 полисилици-

еви слънчеви фотоелектрически панели. При окончател-

ното завършване на проекта се очаква инсталираната

мощност на колекторите да достигне 1.6 мегавата (рав-

няващ се на необходимата енергия за 1000 домакинства

в Калифорния), с които компанията ще може да покрива

около 30% от необходимата за административния ком-

плекс енергия в пиковите часове на деня и същевремен-

но да икономиса 16 300 тона въглеродни емисии годиш-

но.

Къде сме ние?
Известно е, че България се намира в област с висока

интензивност на слънчевото греене – особено южните

й части. Оползотворяването на слънчевата енергия,

обаче, все още е далеч от постиженията на някои от

европейските ни партньори. По-мащабните проекти,

свързани с добиването на енергия от алтернативни из-

точници, са сравнително малко на брой, а строителство-

то на енергонезависими сгради в момента е по-скоро

изключение.

Въпреки това, специалисти от фирми, предлагащи

технически решения за оползотворяване на възобновя-

еми енергийни източници, споделят, че се наблюдава зна-

чителен ръст в търсенето им. Все повече инвестито-

ри се интересуват от съществуващите решения за про-

изводство на гореща вода и отопление, както и от

възможностите, които предлагат термопомпените ин-

сталации.

Развитието на пазара на ВЕИ технологии у нас е под-

крепен и от приетата законова рамка, включително

Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни

източници и биогоривата. Според документа, основна цел

на закона е насърчаване развитието и използването на

технологии за производство и потребление на енергия,

произведена от възобновяеми и алтернативни енергийни

източници. Законът урежда обществените отношения,

свързани с насърчаване на производството и потребле-

нието на електрическа, топлинна енергия и/или енергия

за охлаждане от възобновяеми енергийни източници и от

алтернативни енергийни източници, на производството

и потреблението на биогорива и на други възобновяеми

горива в транспорта.

През 2007 г. влезе в сила и европейската програма Нова

интелигентна енергия - Европа II, която в период от пет

години ще подпомага финансово определени действия за

увеличаване на пазарния дял на енергийноефективните

продукти и проекти, които биха насърчили потребите-

лите да употребяват такива стоки. Бенефициенти на

програмата са всички юридически лица, публични или

частни, които са регистрирани в страна-членка на Ев-

ропейския съюз. Бюджетът на програмата за целия пери-

од е 727,3 милиона евро, с които ще се финансират до

75% от стойността на проектите.

Демонстрационният център за енергиен
мениджмънт
Сред проектите, целящи популяризиране на съвремен-

ните технологии за оползотворяване на възобновяеми

енергийни източници у нас, е инициативата на студен-

ти от Архитектурния факултет на Университета по

архитектура, строителство и геодезия в столицата.

Те подготвят идеен проект за превръщането на бивша-

та отоплителна централа в Зона Б5 в София в Демон-

страционен център за енергиен мениджмънт, се посоч-

ва в съобщение на Софийска енергийна агенция СОФЕ-

НА. В него ще бъдат представени различни видове енер-
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гийноефективни системи, оползот-

воряващи енергията от слънцето,

включително слънчеви колектори и

фотоелектрически системи.

На покрива ще бъдат монтирани

слънчеви колектори, а работата на

всяка система ще се следи от дат-

чици автоматично. Ще има и резер-

воари за акумулиране на „уловената“

слънчева енергия. Студентите про-

учват и възможността за използва-

не на земносвързани термопомпени

инсталации за оползотворяване на

топлинната енергия на високите

подпочвени води, както и подходящи-

те места за монтирани на вятърни

генератори. Анализират се и възмож-

ностите за изграждане на двойно

остъклена фасада, оранжерии и дру-

ги.

С усвоената енергия студентите

считат, че могат да се спестят

разходите за отопление на Дома за

възрастни хора, на детските гради-

ни и на местното училище.

Енергията на слънцето, вятъра,
земните недра, моретата…
Едва ли има човек, който се нуж-

дае от убеждаване в мощта на при-

родата. Технологиите, впрягащи

енергията на вятъра, слънцето, мо-

ретата и земните недра, за удовлет-

воряване на енергийните нужди на

човечеството все още не могат ико-

номически да се конкурират с експ-

лоатираните от години традицион-

ни технически решения. Но в разви-

тието на съществуващите и разра-

ботването на нови технологии за

оползотворяване на възобновяемите

енергийни източници се влагат мно-

го усилия и финансови средства, ко-

ето вероятно ще доведе до по-висо-

ката им икономическа ефективност.

От този брой списание Технологичен

дом стартира поредица от статии,

посветени на технически решения,

които биха могли да превърнат една

сграда или комплекс от сгради в енер-

гийнонезависими.

Енергията на Слънцето
Слънцето е огромен енергиен из-

точник. Енергията, която Земята

получава ежегодно, е много повече в

сравнение с днешните енергийни нуж-

ди на човечеството. Принципно,

слънчевите системи са два основни

вида – слънчеви колектори, използва-

ни за производство на битова горе-

ща вода и отопление, и фотоелект-

рически системи, които преобразу-

ват слънчевата енергия в електри-

ческа.

Слънчеви технологии за
производство на топла вода и
отопление
Безспорно, слънчевите колектори

са сред най-популярните и широко

използвани технологии за оползотво-

ряване на слънчевата енергия. Те са

и сред най-приложимите в областта

на гражданското строителство.

Използват се основно за производ-

ство на топла вода за БГВ (битово

горещо водоснабдяване) или за ото-

пление на еднофамилни жилища, хоте-

ли, обществени сгради, както и за

загряване на водата в басейни.  Съвре-

менните технологии позволяват

прилагането на слънчевите колектор-

ни системи целогодишно, дори и през

зимните месеци. Възможността за

целогодишното използване на слънче-

вите колектори основно се определя

от вида на колектора, т.е. способно-

стите му да оползотворява слънче-

вата енергия. През по-студените

месеци от годината е важно и колек-

торът не само да улавя колкото може
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повече от слънчевата енергия, но и да да не я отдава

обратно, т.е. да се минимизират загубите.

Основно се използват три вида слънчеви колекторни

технологии – плоски панели, колектори с вакуумни тръби

и вакуумни колектори с термотръби.

Плоските слънчеви колектори са най-често използ-

ваните към момента. Изграждат се от рамка от алуми-

ниев профил, в която се поставя серпантина от медни

тръби. Върху серпантината се заварява абсорбционна пла-

стина, която поглъща слънчевите лъчи. В алуминиевата

рамка, най-отгоре, се поставя стъкло, което все повече

отстъпва място на поликарбонатна пластина с по-малък

коефициент на отражение, позволяваща на колектора да

абсорбира по-голяма част от попадналата върху него

слънчева енергия.

Колекторите с вакуумни тръби имат по-сложна кон-

струкция от плоските, по-ефективни са, но съответно

и по-скъпи. Изградени са от стъклени тръби, в които се

поставя абсорберът във вид на медни тръбички. В тръби-

те се подържат условия на дълбок вакуум, приблизител-

но 100 Pa, който осигурява изключително добра изолация

на абсорбера и защита от корозия. Вакуумът предотвра-

тява загубите на топлинна енергия от абсорбера към

околнaта среда и обезпечава ефективната работа на

колектора и при ниски температури.

Вакуумните колектори с термотръби се определят

от специалисти като най-добрите в технологично отно-

шение слънчеви системи за производство топла вода.

Напълно логично, вакуумните колектори с термотръби са

и най-скъпите. Работят дори при минусови температу-

ри, ако има слънчево греене. Конструктивно наподобяват

колекторите с вакуумни тръби, но при тях в медните

тръбички не циркулира вода, а течност с ниска темпе-

ратура на изпарение - обикновено около 10 оC.

Термосифонна инсталация. Те са изключително дос-

тъпни като инвестиция. Основното, което отличава тер-

мосифонната от останалите слънчеви системи, е рабо-

тата й на принципа на естествената или т.нар. пасивна

циркулация. При нея топлоносителят циркулира между от-

делните елементи на системата по естествен път, без

да се налага включването на помпа. За да функционира

нормално, е необходимо най-ниската точка на акумула-

торния съд да бъде разположена по-високо от най-висо-

ката точка на слънчевия колектор и на отстояние, не по-

голямо от 3-4 м.

Оказват влияние върху
архитектурата на сградата
Комплекс фактори оказват влияние върху ефективна-

та работа на слънчевите колектори. Сред тях са ориен-

тацията и наклона на слънчевия колектор.  Препоръчва се

колекторите да са с южна, или ако това не е възможно,

югоизточна и югозападна ориентация. Препоръчителни-

ят наклон е около 45 градуса спрямо хоризонталата. Често

слънчевите системи се комплектоват с допълнителен

енергиен източник, чрез който се компенсират моменти-

те, в които соларната инсталация не може да осигури

достатъчно топла вода.

Обикновено слънчевите колектори се разполагат на

открити незасенчени места, най-често върху покривите
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на сградите, а по-рядко на специални

площадки върху метална конструкция.

Когато инсталацията е с по-голяма

мощност, размерите на колектора са

значителни и това може да окаже

влияние върху архитектурния облик на

сградата или на околното простран-

ство. При големи инсталации, кога-

то за задоволяване на нуждите от

топлинна енергия е необходимо да се

монтират голям брой колектори, се

използват специално обособени пло-

щадки на земята.

Фотоелектрически слънчеви
системи
Освен като енергиен източник за

производство на топлина, слънчева-

та енергия се преобразува и в елек-

троенергия. За целта се използват

различни фотоелектрически слънче-

ви системи, известни още като

слънчеви клетки. Подобни системи

отдавна се използват за захранване

на малки консуматори, като калкула-

тори и часовници.

Фотоелектрическите, наричани и

фотоволтаични панели, се предлагат

в различни типоразмери. Свързани

заедно, слънчевите клетки образуват

слънчеви модули. Модулите, на свой

ред, могат да се комбинират и

свързват, образувайки фотоелектри-

чески системи с различни размери и

изходна мощност.

Фотоелектрическите клетки се

изработват от различни материали.

Трудно е да се изброят материали-

те, които се произвеждат или все

още са на експериментален етап от

разработката си. При системите за

директно преобразуване на слънче-

вата светлина в електричество се

използват основно полупроводнико-

ви материали като кристалния сили-

ций, например. През последните го-

дини все по-голям дял заемат и фо-

тоелектрическите клетки, произве-

дени на базата на тънкослойни по-

крития, които са изградени от сло-

еве полупроводникови материали с

дебелина от няколко микрометра,

отложени върху нескъпа основа -

като стъкло, гъвкава пластмаса или

неръждаема стомана. Други техно-

логии за производството на фото-

електрически клетки са разработе-

ни на основата на елементи от III и

V групи от периодичната система на

химичните елементи. Характерен за

тях е високият КПД при нормална и

концентрирана слънчева светлина.

Стремежът към повишаване

ефективността на
фотоелектрическите клетки

води до разработването на високо-

ефективни клетки с множество p-n

преходи. Те представляват пакети

от отделни слънчеви клетки, поста-

вени една върху друга с цел пости-

гане на максимално улавяне и преоб-

разуване на слънчевата енергия. Най-

горният слой преобразува слънчева-

та светлина, съдържаща най-голямо

количество енергия. Слоят пропуска

свободно останалата слънчевата

енергия към останалите по-долни

слоеве, които я абсорбират и преоб-

разуват. За производството на та-

кива високоефективни клетки широ-

ко се използва галиевият арсенид и

неговите сплави, а така също амор-

фният силиций, медно-индиевият ди-

селенид, галиево-индиевият фосфид

и други.

В процес на разработка са разно-

образни технологии за производство

на т.нар. усъвършенствани слънчеви

клетки. При някои от тях вместо от
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полупроводникови материали, слънче-

вите клетки се изработват от имп-

регниран със светлочувствителна

боя слой от титаниев диоксид. Дру-

ги нови технологии, например, се

базират на използването на полимер-

ни материали.

Видове слънчеви
фотоелектрически системи
Съществуват различни видове

слънчеви фотоелектрически системи,

изпълняващи специфични приложни

задачи, сред основните от които са

- самостоятелни или автономни

слънчеви фотоелектрически системи;

акумулаторни слънчеви фотоелектри-

чески системи; фотоелектрически

слънчеви системи с резервирано ге-

нераторно захранване; хибридни

слънчеви фотоелектрически системи;

фотоелектрически слънчеви системи,

присъединени към електрическата

мрежа; фотоелектрически слънчеви

централи и други.

Описаната категоризация на фо-

тоелектрическите слънчеви систе-

ми е повече или по-малко условна.

Компаниите, предлагащи слънчеви

фотоелектрически системи, в по-

голяма или в по-малка степен изпол-

зват фирмени наименования при кла-

сификацията на предлаганите от тях

решения.

Автономните фотоелектричес-

ки системи, известни у нас и с анг-

лийския термин off-grid systems, гене-

рират електрическа енергия, незави-

симо от централната електроснаб-

дителна мрежа. Приема се, че са осо-

бено подходящи за места, отдалече-

ни от мрежата на местното елект-

роснабдително дружество, с високи

екологични изисквания, като нацио-

налните паркове, например. Харак-

терно за тези системи е, че функци-

онират единствено през светлата

част от денонощието. Повечето от

тях са оборудвани с акумулаторни

батерии, така че произведената през

деня еелектрическа енергия би мог-

ла да се използва и през нощта.

Присъединени към електрическа-

та мрежа системи, наричани още on-

grid systems. За да работят ефектив-

но, голяма част от изгражданите

слънчеви фотоелектрически системи

се свързват към централната елек-

трозахранваща мрежа – когато тя

има капацитет за това. В зависи-

мост от текущата електроконсума-

ция, системата подава или черпи

енергия. По този начин отпада необ-

ходимостта от използването на ба-

терийно захранване.

Хибридни фотоелектрически

слънчеви системи. При тях фото-

електрическите слънчеви системи се

комбинират с други електрогенери-

ращи технологии като дизел генера-

тори, вятърни генератори, малки

водно-електрически централи и дру-

ги.

Слънчеви фотоелектрически

централи. Изграждат се с цел про-

изводство на електрическа енергия

за захранване не на собствени, а на

външни мощности.

Цената на енергията от
слънцето е по-висока
Използването на една технология

зависи от това до каква степен тя

е икономически ефективна. Все още

производството на електрическа

енергия от слънцето трудно се кон-

курира ценово с традиционните елек-
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тропроизводствени мощности. Друг

недостатък на слънчевите центра-

ли е и фактът, че те генерират енер-

гия само през деня и изходната им

мощност е функционално зависима от

климатичните условия.

Като техни предимства се посоч-

ват по-бързото им изграждане, тъй

като фотоелектрическите модули се

отличават с лесен монтаж и свързва-

не. Изграждането на слънчеви цент-

рали в отдалечени от централните

мрежи райони, характерно за някои

държави, предотвратява загубите на

електроенергия, характерни за пре-

носа й на големи разстояния. И, за

разлика от традиционните електро-

централи, модулните слънчеви елек-

трогенериращи мощности могат да

се разширяват поетапно в съответ-

ствие с нарастването на консумаци-

ята и не замърсяват въздуха и води-

те, запазвайки екологичното равно-

весие в природата.

Термопомпени инсталации
Слънчевите колектори и фото-

електрическите системи използват

предимно директно излъчваната към

Земята слънчева енергия. Голяма

част от нея, обаче, се акумулира в

заобикалящата ни среда - земя,

въздух и вода. На практика, на оп-

ределена дълбочина в земните пла-

стове и във водните басейни тем-

пературата слабо се влияе от

външните атмосферни условия и се

запазва относително постоянна

през цялата година. С помощта на

термопомпите тази акумулирана

слънчева енергия може да се изпол-

зва за отопление, производство на

гореща вода или за производство на

студ. Самата термопомпа пред-

ставлява топлинна машина, преоб-

разуваща топлина с нисък топлинен

потенциал в топлина с по-висок, но

за целта е необходима допълнител-

на енергия.

Термопомпите се класифицират

на основата на различни принципи.

Сред основните са вид и агрегатно

състояние на енергоносителя, вид на

топлоносителя, предназначение на

консуматора, принцип на действие и

други. Най-вече термопомпите се

класифицират спрямо агрегатното

състояние на енергоносителя, спо-

ред което са термопомпи въздух-

въдух, въздух-вода, вода-въздух, вода-

вода, земя-вода. Според вида на из-

точника на енергия, термопомпите

се определят като термопомпи,

оползотворяващи енергия на околния

въздух, водоеми, земни пластове,

отпадъчна и технологична топлина,

слънчева енергия и геотермална

енергия.

Ефективност на термопомпите
Термопомпа, която изцяло задово-

лява потребностите от топлина на

приложението, се среща сравнител-

но рядко в практиката. Най-често

термопомпената инсталация се ком-

бинира с конвенционален топлинен

източник, който допълва недостига

на топлина. Целта е термопомпена-

та инсталация да задоволява по-го-

лямата част от топлинните по-

требности, което да доведе до ог-

раничаване на разходите за първич-

ни енергийни източници.

Основен показател за ефективно-

стта на термопомпите е коефици-

ентът на преобразуване COP

(Coefficient Of Performance). Той е

равен на съотношението на топлоп-

роизводителността на термопомпа-

та към потребяваната мощност.

Най-често този коефициент се из-

ползва за определяне на ефективно-

стта на термопомпата в режим на

отопление. За същата цел, но за

режим на охлаждане, в описанията на

повечето климатични устройства се

използва коефициентът EER (Energy

Efficiency Ratio), с който изчислява

съотношението на студопроизводи-

телността на термопомпата към

потребяваната мощност.

Почвата, водата и въздухът
като топлинни източници
Въздухът е най-предпочитаните

източници на топлинна енергия. При

тези термопомпи, обаче, при понижа-

ване на външните температури бързо

се понижава мощността и произво-

дителността на термопомпата. През

зимата при много ниски температу-

ри се получава голяма разлика между

температурите на кондензация и

изпарение, което също намалява ефек-

тивността на процеса. Освен

външният въздух, с термопомпите

може да се оползотвори топлината

на отвеждания от вентилационните

системи въздух.

Водата, която се използва в тер-

мопомпените инсталации, би могла да

бъде с различен произход. Например,

геотермални води или от естестве-

ни водоеми като езера, реки, морета.

Теоретично, речната и езерната вода

са привлекателни източници, но имат

един съществен недостатък. През

зимата температурата на водата

може да достигне до 0 оС. Добър

източник на топлина е морската вода,

тъй като на дълбочина от 25 до 50

метра морската вода има постоян-

на температура в интервала от 5 до

8 оС. Подпочвените води също се

отличават с относителна висока и

стабилна температура през цялата

година.

Почвата е своеобразен акумулатор

на слънчева енергия. В повърхностния

слой на земята с времето се натруп-

ва топлина, която може да се изпол-

зва за отопление през зимата и за

охлаждане през лятото. В сравнение

с температурата на въздуха, която

е с голяма годишна амплитуда, тази

на почвата поддържа постоянни нива

около 10 – 12 oС. Термопомпите от

този тип са подходящи за жилищни,

търговски и административни сгра-

ди.

Вятърната енергия
През последните години много у

нас навлязоха и технологиите за

оползотворяване на вятърната енер-

гия. Добре познатите и използвани

от векове вятърни мелници днес от-

стъпиха място на вятърните турби-

ни, които превръщат енергията на

вятъра в електроенергия. Редица са

факторите, определящи бързото

развитие на тези технологии.

Вятърът на практика е неизчерпа-

ем източник на енергия, не се запла-

ща и използването му не замърсява

околната среда. За съжаление, вятъ-

рните турбини са сравнително скъпи

съоръжения, целесъобразно е поста-

вянето им само в зони, които се ха-

рактеризират с достатъчен ветро-

ви потенциал, а и вятърът е непос-

тоянен източник на енергия.

Уважаеми читатели, ако имате тех-

нически коментар по отношение на пуб-

ликуваната в статията информация, не

се колебайте да ни пишете.

Статията продължава в следващия

брой на списание Технологичен дом.
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Основни характеристики
на центробежни помпи
Сред основните параметри, харак-

теризиращи работата на една цен-

тробежна помпа, е дебитът Q, кой-

то се дефинира като количеството

флуид, което преминава за единица

време през напречното сечение на

нагнетателния й щуцер. Производи-

телят на помпата обикновено дава в

техническия й паспорт долна Qmin и

горна Qmax граница на дебита на да-

дения модел помпа. Известно е, че

оптималният дебит Qopt на помпата

се достига при максимална стойност

на коефициента на полезно действие

ηmax.  От своя страна, действител-

ният дебит Qr на помпата представ-

лява количеството флуид, което пре-

минава за единица време през напреч-

ното сечение на нагнетателния щу-

цер на помпата при определена с

манометър височина на изпомпване

Hm.

Друга основна характеристика на

центробежните помпи е височината

на водния стълб Н. Известно е, че

изпомпването представлява изсмук-

ване или пренасяне на водата от едно

място на друго. За определяне на

водния стълб при проектиране на

помпени системи се използват две

зависимости. Върху точността на

пресмятане съществено влияят хид-

равличните загуби в тръбопроводите.

Височината на стълба H, на която

помпата издига водата, представля-

ва сбор от височините, които вода-

та преодолява, преминавайки през

помпената инсталация. Височината

на водния стълб се пресмята по за-

висимостта: H= Hz +(Pg - Pd)/ρxg + ∆h

+(Cg
2+Cd

2)/2g, където H е височината,

на която помпената станция издига

водния стълб, [m]; Hz – разликата в

нивото на водата в захранвания (го-

рен) и захранващия (долен) резерво-

ар [m]; (Pg – Pd/)ρxg – разликата в

налягането на двата резервоара [m];

∆h – сумата от хидравличните загу-

би в тръбопровода (изсмукващ и на-

порен) и местните загуби [m];

(Cg
2+Cd

2)/2g – увеличаването на кине-

тичната енергия на водния поток в

зоната между края на напорния водо-

провод и входа на смукателния водо-

провод [m].

Когато налягането в нивото и на

двата резервоара е еднакво, напри-

мер при открити резервоари, и теч-

ността е в покой: Pg = Pd, Cg
2  – Cd

2 =0.

Следователно, горната зависимост

приема опростена форма H = Hz + ∆h.

Базов параметър при проектиране

на помпени системи с центробежни

помпи е и височината на засмуква-

не Hs. Тя се пресмята по формулата:

Hs = (Pb - Pd)/ρxg + Hsz + ∆h + Cs
2/2g.

Когато нивото на водата в долния

резервоар (захранващия) е под атмос-

ферното налягане, тогава Pb - Pd = 0.

Следователно, формулата приема

опростена форма Hs = Hsz + h + Cs
2/

2g. Ако нивото на течността в зах-

ранващия резервоар е над оста на

Центробежни помпи
Основни параметри на работа на центробежните помпи

Центробежните помпи са сред най-широко използваните хидрав-

лични машини. Въпреки разнообразието от марки и модели цен-

тробежни помпи, предлагани на пазара у нас, не са едно и две

приложенията, при които вследствие на некоректен избор на пом-

пата се стига до влошена работа на цели инсталации. Именно

поради тази причина, редакцията обръща специално внимание на

основни технически характеристики, които следва да се вземат

предвид при избора на центробежна помпа, както и на базови кри-

терии при проектиране на помпени системи с оглед избягване

на отрицателното влияние на явлението кавитация.
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смукателния щуцер на помпата, в

посочените формули височината на

засмукване на помпата се определя по

формулата: Hs = (Pb – Ps)/ρxg, където

Pb – Ps е вакуумът в сечението на

смукателния накрайник на помпата,

отчетен с вакууммер [Pa].

Водният поток в смукателния

тръбопровод е резултат от разлика-

та в налягането в двата му края. В

смукателния тръбопровод се създа-

ва вакуум, когато началото му е под

нивото на смукателния щуцер на

помпата.

Условия за възникване на
кавитация
При идеални условия на входа на

помпата се създава пълен вакуум.

Тогава разликата в налягането в

двата края на смукателния тръбоп-

ровод се изравнява с атмосферното

налягане Pb – Ps = Pb. В този случай

водният стълб теоретически може

да се издигне на височина, равна на

атмосферното налягане, измерено в

метри воден стълб. При изпомпване

на водата, височината би била около

10 m, в зависимост от атмосферно-

то налягане в даденото място. В

действителност водният стълб е по-

нисък в смукателната тръба, тъй

като помпата не създава идеален

вакуум Pb – Ps<Pb; както и част от

разликата в налягането Pb – Ps се

използва за преодоляване на триене-

то ∆hs  в засмукващата тръба и за

създаване на съответната кинетич-

на енергия на потока Cs
2/2g.

Максималната височина на водния

стълб е ограничена и от налягането

на наситените водни пари на водата

или течността. Налягането на наси-

тените водни пари на всяка течност

зависи от атмосферното налягане

или налягането над нея и от темпе-

ратурата.

Явлението кавитация представля-

ва образуване на мехурчета, състо-

ящи се от пари на течността и раз-

творените в нея газове в смукател-

ния тръбопровод на помпата при

достатъчно голям за конкретната

температура вакуум. Кавитиращият

поток течност предизвиква огромен

брой хидравлични удари в помпата (с

налягане до 300 MPa), които водят до

ускорено износване на работното й

колело. Образуваната във вид на

мехурчета пара предизвиква механич-

на ерозия. Едновременно с явлението

кавитация протичат съпътстващи

енергични механични, термодинамич-

ни и акустични явления и вибрации.

Коректно проектираната
помпена инсталация

трябва да отговаря на следното ус-

ловие - във всяка точка на система-

та абсолютното налягане на засмук-

ваната течност не трябва да спада

под налягането на кипене при дадена

температура. При центробежните

помпи най-уязвимото за възникване на

кавитация място е входът на рото-

ра. Горното условие може да се пред-

стави по следния начин:

Ps > Pv, където Ps е налягането на

входа на помпата, а Pv е налягането

на изпаряване на течността при да-

дена температура.

Всяка помпа, в зависимост от кон-

струкцията си, изисква известно уве-

личаване на налягането над това на

изпаряване на течността. Това уве-

личаване е известно като антикави-

тационен излишък и се означава със

символа NPSH (Net Positive Suction

Head). Представлява енергиен излишък

на енергията на наситените пари при



ÑÒÐ. 40 2*2008

> ÂèÊ îáîðóäâàíå

дадена температура и се

определя по формулата

NPSH =  (Ps – Pv)/ ρxg + Cs
2/

2g, където Cs  и Ps  са съот-

ветно скоростта и наля-

гането на входа на помпа-

та. По подобен начин се де-

финират и другите анти-

кавитационни излишъци.

Антикавитационният

излишък NPSH за всяка

помпа се определя от производителя и се дава в таблица

в паспорта на изделието. Ако се допуска работа в услов-

но началната точка на кавитация, то Ps = Pkr и Hzs = Hzskr,

където Hzskr = (Pskr - Pv)/ρxg - ∆hs - NPSHkr.

За да не се появява кавитация в помпата, трябва да

е изпълнена следната зависимост: Hzs <Hzs max <H zskr’, което

е равнозначно на заместването на NPSHkr  в горната

формула с по-високото от него NPSHr: Hz max = (Pd - Pv)/

ρxg - ∆hs - NPSHr.

За всяка помпена станция се определя задължителни-

ят антикавитационен излишък. Този излишък може да се

използва от работещата помпа в системата NPSHav =

(Pd - Pv)/ρxg - Hzs -  ∆hs.  За да не настъпва кавитация в пом-

пата, трябва да е изпълнено следното условие:

NPSHav > NPSHr.

С цел улеснено пресмятане на максималната височина

на водния стълб и антикавитационните излишъци, в таб-

лица 2 са дадени стойностите на налягането на изпаря-

ване на водата, в таблица 3 – средните стойности на

атмосферното налягане в зависимост от надморската

височина.

Мощност и КПД на помпата
Ефективната мощност на помпата се определя като

общата енергия, която се предава на потока вода в пом-

пата за единица време Nu = ρxgxQxH [W]. Мощността на

вала на помпата представлява механичната мощност,

която се предава от двигателя на вала или съединителя

на помпата и се представя с формулата Nw = ρxgxQxH/η,

[W]. Мощността, която електродвигателят предава на

помпата, трябва да е по-голяма от полезната мощност

на помпата поради възникващите в помпата хидравлич-

ни загуби, както и поради триенето на лагерите и уплъ-

тнителите. Степента на използване на мощността на

двигателя се нарича общ КПД на помпата и се означава

с формулата η = Nu /Nw.

От данните за мощността и КПД на дадена помпа може

да се изчисли абсолютният и относителният разход на

електроенергия на помпата.

ãÂ„ÂÌ‰‡:
ps - Ì‡Îfl„‡ÌÂ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌËfl Ì‡Í‡È-

ÌËÍ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ [Pa]

pv – Ì‡Îfl„‡ÌÂ Ì‡ ËÁÔ‡fl‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ [Pa];

pskr – ÍËÚË˜Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ Ì‡Îfl„‡ÌÂÚÓ ÔË ‚ÒÏÛÍ-

‚‡ÌÂ (Á‡ ÛÒÎÓ‚ÌÓ Ì‡˜‡ÎÓ Ì‡ Í‡‚ËÚ‡ˆËflÚ‡) [Pa];

pd – ÒÚ‡ÚË˜ÌÓ Ì‡Îfl„‡ÌÂ ‚ ‰ÓÎÌËfl ÂÁÂ‚Ó‡ (Á‡ı‡Ì-

‚‡˘) – Á‡ ÓÚÍËÚË ÂÁÂ‚Ó‡Ë Â ‡‚ÌÓ Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ-

ÌÓÚÓ Ì‡Îfl„‡ÌÂ pb [Pa]

cs  - ‰Â·ËÚ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ ‚ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌËfl Ì‡Í‡È-

ÌËÍ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ [m/s]

Hzs – ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Ì‡ ‚ÒÏÛÍ‚‡ÌÂ [m]

∆hs  - Ò·Ó ÓÚ ÎËÌÂÈÌËÚÂ Ë ÏÂÒÚÌËÚÂ Á‡„Û·Ë Ì‡ Ì‡-

Îfl„‡ÌÂ ‚ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌËfl Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ [m]

ρ - ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ [kg/m3]

g - ÁÂÏÌÓ ÛÒÍÓÂÌËÂ [m/s2]

Таблица 1

Таблица 2 Таблица 3
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Предлагат се в широк диапазон от

типоразмери - от малки устройства

(0.1 А), предназначени за защита на

отделни електрически уреди, до мощ-

на комутационна апаратура с индус-

триално приложение. Друг основен

признак за класификация на прекъсва-

чите е работното им напрежение. На

основата на този признак се разде-

лят в три категории - за ниско, сред-

но и високо напрежение. Комутацион-

ната апаратура, предназначена да

защитава електрическите вериги

ниско напрежение от повреди и къси

съединения, се използва под термина

автоматични прекъсвачи. За разлика

от тях, защитната комутационна

апаратура в мрежи средно и високо

напрежение се нарича само прекъсва-

чи. Освен за различни номинални то-

Прекъсвачи ниско напрежение
Стандартизационната база в областта е напълно
синхронизирана с общоевропейската

кове и напрежения, автоматичните

прекъсвачи биват едно- и многополюс-

ни. Многополюсните прекъсвачи мо-

гат да се използват за едновремен-

но разединяване на фазите в една

електрическа верига. Тема на насто-

ящата статия са видовете автома-

тични прекъсвачи, обхватът и специ-

фиките в използването им, както и

основните критерии при избора им.

Пазарът - модели от водещи
и недоказани марки
Действащата в момента стан-

дартизационна база в областта на

автоматичните прекъсвачи е напълно

синхронизирана с общоевропейската

- до степен, при която европейските

норми са приети автоматично и част

от тях дори не са преведени на

български език. В областта на авто-

матичните прекъсвачи са в сила два

стандарта: единият - БДС EN 60 898,

се отнася за автоматичните

прекъсвачи с приложение в бита, а

вторият -  БДС 60 947-2, регламенти-

ра изискванията по отношение на

автоматичните прекъсвачи с про-

мишлено приложение.

Предлагането на автоматични

прекъсвачи на българския пазар с

увереност би могло да се определи

като значително - модели от водещи

производители се конкурират с апа-

ратура от недотам доказани марки.

С приемането на европейските стан-

дарти, страната ни е въвела на

теория изискванията в държавите от

Европейския съюз по отношение на

минималното допустимо техническо

ниво на използваните автоматични

прекъсвачи. Практиката обаче показ-

ва, че се предлагат и модели, които,

по мнението на специалисти, не

съответстват на регламентирани-

те изисквания. Необходимо условие е

всяка фирма, която предлага автома-

тични прекъсвачи от чуждестранен

производител в страната, да пред-

стави декларация за съответствие-

то им с действащите стандарти.

Как обаче се проверява истинност-

По дефиниция прекъсвачите са електрически превключватели с

автоматичен режим на работа, предназначени да защитават елек-

трическите вериги от повреди, причинени от претоварвания и

къси съединения. За разлика от стопяемите предпазители, които

сработват еднократно, след което се налага да бъдат  заменени

с нови, прекъсвачите поддържат цикличен режим на работа. След

като сработят, ръчно или автоматично, се връщат в изходно

положение, с което се подновява нормалната им работа.
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та на декларациите за съответ-

ствие е въпрос от компетенцията на

Държавната агенция за метрология

и технически надзор (ДАМТН).

Два са базовите принципи
в работата им
В конструктивно отношение авто-

матичните прекъсвачи се изграждат

на базата на два основни принципа.

При първия, в конструкцията на

прекъсвача е вградена индукционна

бобина (електромагнит). Вследствие

нарастването на тока, във веригата

се индуцира магнитна сила, при уве-

личаването на която се създават

предпоставки за прекъсване на вери-

гата. По принцип, автоматичните

прекъсвачи са нормално затворени,

т.е. когато големината на тока във

веригата е близка до номиналната,

контактите им са в затворено

състояние. С увеличаването на тока

във веригата, индуцираната магнит-

на сила също се повишава. В процеса

на увеличаване на магнитната сила

се достига до момент, в който голе-

мината й е достатъчна да преодолее

съпротивлението на механизма, чрез

който контактите на автоматичния

прекъсвач се държат затворени. С

отварянето на контактите на авто-

матичния прекъсвач веригата се

прекъсва. Втората основна конструк-

тивна схема включва използването на

биметална пластина. Принципът на

работа на такъв автоматичен

прекъсвач се основава на повишава-

нето на температурата в биметал-

ната пластина в резултат от уве-

личаването на големината на тока в

електрическата верига. Вследствие

от повишаването на температурата

й, биметалната пластина се дефор-

мира и изключва веригата. Преимуще-

ствено се използват автоматични

прекъсвачи, в които са

Вградени и двете описани техники
за разединяване на електрическите

вериги. Използването на подобни

автоматични прекъсвачи с комбини-

рано действие разкрива значителни

възможности за оптималния им избор,

съобразно изискванията на приложе-

нието.

Счита се, че автоматичните

прекъсвачи, конструирани на базата

на индукционна бобина, са по-подходя-

щи при кратковременни, но много го-

леми пикове на тока във веригата, т.е.

в случай на възникване на къси съеди-

нения. За разлика от тях, автоматич-

ните прекъсвачи с биметална пласти-

на се характеризират с по-добра ре-

акция на по-малки като големина, но

отличаващи се с по-голяма продължи-

телност свръхтокове във веригата,

т.е. в условия на претоварване.

На всички електроспециалисти е

известно, че при възникването на

късо съединение, големината на тока

е многократно по-голяма от номинал-

ния ток във веригата. При отваряне-

то на контактите на автоматични-

те прекъсвачи с цел прекъсване на

електрическата верига възникват

електрически дъги, т.е. токът във ве-

ригата продължава да протича. По

тази причина съвременните автома-

тични прекъсвачи разполагат с вгра-

дени функции за разделяне и гасене на

дъгата. Технически, гасенето на

възникнали в процеса на отваряне на

контактите електрически дъги се

постига чрез

Използване на искрогасителни
камери
В автоматичните прекъсвачи с

въздушна изолация искрогасителните

камери съдържат метални или кера-

мични плочи, охлаждащи дъгата, или

специални прегряващи бобини за га-

сене на дъгата.

За разлика от автоматичните

прекъсвачи, големите прекъсвачи,

които се използват в електроснабди-

телната система, са основно вакуум-

ни или елегазови. С цел гасене на

възникнали електрически дъги са раз-

работени конструкции, при които

контактите на прекъсвача са пото-

пени в масло. Максималният ток на

късо съединение, който един прекъсвач

би могъл да прекъсне, се определя чрез

изпитване. Най-малкият проблем, кой-

то би могъл да възникне вследствие

от използването на прекъсвач във

верига, в която очакваните токове на

късо съединение са по-високи от ра-

ботния му обхват, е повреждането на

комутационната апаратура. Честа

практика е във вериги, в които има

основания да се счита, че съществу-

ват условия за възникване на много

големи токове на късо съединение,
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автоматичните прекъсвачи да се

използват в комбинация със стопяе-

ми предпазители, характеризиращи се

с високи изключвателни възможности.

Автоматичните прекъсвачи се инста-

лират директно към защитаваното

електрическо оборудване или в елек-

трическото табло.

Напълно стандартизирани
типоразмери
В Европа преимуществено се из-

ползват автоматични прекъсвачи с

термомагнитен принцип на действие.

На практика, това са автоматични

прекъсвачи, комбиниращи двете опи-

сани техники за ограничаване големи-

ната на тока, протичащ в една елек-

трическа верига. Конструкцията на

използваните днес автоматични

прекъсвачи често обединява електро-

магнит и биметална пластина с цел

разширяване на надеждността и си-

гурността им на работа, както в

случай на възникване на къси съеди-

нения, така и при претоварване на

веригата. Типоразмерите и дори

формата на автоматичните

прекъсвачи за монтиране върху рел-

са в страните от ЕС са напълно

стандартизирани. Същото не било

могло да се твърди по отношение на

автоматичните прекъсвачи за мон-

таж върху събирателни шини. При

избор на подобен прекъсвач би било

целесъобразно да проверите дали

съответства на събирателната

шина в електрическото табло, в ко-

ето ще бъде монтиран.

Основни конструктивни елементи
на един автоматичен прекъсвач нис-

ко напрежение с термомагнитен

принцип на работа са:

n Превключващ лост - използва се за

ръчно превключване и връщане в из-

ходно положение на автоматичния

прекъсвач. Също така, указва работ-

ния статус на прекъсвача - включе-

но/изключено. Голяма част от авто-

матичните прекъсвачи разполагат с

възможност за превключване и

връщане в начално състояние след

сработването им, т.е. след като

контактите им са отворили и

прекъснали електрическата верига.

n Превключващ механизъм - привежда

в движение контактите на прекъсва-

ча. Предлагат се конструкции, при

които контактите се преместват

едновременно, такива, в които кон-

тактите се привеждат в движение

поотделно, както и модели с подвиж-

ни и неподвижни контакти.

n Контакти - в нормално състояние

контактите на автоматичния

прекъсвач са нормално затворени,

т.е. осигуряват провеждане на елек-

трическия ток. При раздалечаването

им токът във веригата се прекъсва.

n Клеми.

n Биметална пластина.

n Калибрационен винт - чрез него

производителят прецизно настройва

големината на тока, при която авто-

матичният прекъсвач се задейства.

n Индукционна бобина.

n Искрогасителна камера.

Защитата на разклонени електри-

чески вериги от възникването на къси

съединения и претоварвания изисква

специално внимание по отношение на

използваните автоматични прекъсва-

чи. От теорията е известно, че все-

ки проводник под напрежение в раз-

клонена електрическа вериги трябва

да бъде защитен чрез използването
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на еднополюсен прекъсвач. За да се

гарантира, че всички проводници под

напрежение в една разклонена вери-

га са прекъснати, в случай на сработ-

ване на някой еднополюсен прекъсвач,

се налага използването на общ авто-

матичен прекъсвач във веригата.

Базовите видове прекъсвачи НН
Съществуващото разнообразие

от видове автоматични прекъсвачи

трудно би могло да се класифицира в

строго дефинирани приложни облас-

ти. Прието е в групата на прекъсва-

чите с номинално напрежение до 1000

V, т.е. автоматичните прекъсвачи,

които се използват най-вече в бито-

ви, обществени електроинсталации

и електрически вериги в областта на

леката индустрия, да бъдат включе-

ни следните видове:

Миниатюрни автоматични

прекъсвачи или МСВ (Miniature Circuit

Breaker). Групата включва прекъсвачи

с номинален ток до 100 А по принцип.

Предлагат се и модели до 125 A. Обик-

новено не предлагат възможности за

регулиране на изключвателните харак-

теристики. Като принцип на работа

са термични или термомагнитни.

Автоматични прекъсвачи в лят

корпус или MCCB (Moulded Case Circuit

Breaker). Номиналният им ток вече е

до 1600 А. Като принцип на работа

не се различават от миниатюрните

автоматични прекъсвачи. Групата

обхваща модели, предлагащи възмож-

ност за настройка на изключвател-

ните характеристики.

Въздушни автоматични прекъс-

вачи или АСВ (Air Circuit Breaker). Ка-

тегорията включва модели с номина-

лен ток обикновено до 6000 A. Реди-

ца производители предлагат и моде-

ли с по-висок номинален ток. Обикно-

вено предлагат значителни възмож-

ности за регулиране на изключвател-

ните характеристики, включително

прага на сработване и времезакъсне-

нието. Разработени са модели с елек-

тронно управление. Често се изпол-

зват в електрозахранващите систе-

ми в индустриалните предприятия.

Вакуумни прекъсвачи или VCB

(Vacuum Circuit Breaker) - номиналният

им ток е до 3000 А. Категорията

прекъсвачи, които гасят възникнали

електрически дъги във вакуумен балон,

трудно би могла да бъде отнесена към

комутационната апаратура за защи-

та ниско напрежение. Предлагат се

вакуумни прекъсвачи с номинално на-

прежение до 35 000 V. Някои произво-

дители са разработили вакуумни

прекъсвачи НН, но използването им все

още не се възприема еднозначно от

специалистите. Съществуват осно-

вания да се счита, че вакуумните

прекъсвачи са с по-дълъг експлоата-

ционен живот от въздушните.

Критерии при избор на прекъсвач
Производителите на АП съветват

при избора на автоматичен прекъсвач

освен номиналните стойности на

тока и напрежението да се обърне

внимание и на следните характерис-

тики:

n Icu (А) - максимална изключвател-

на възможност на прекъсвача. Стой-

ността на Icu трябва да бъде по-

висока от изчисления ток на късо

съединение в мястото на инсталира-

не на автоматичния прекъсвач.

n Ics (%Icu) - работна изключвателна

възможност. Колкото е по-висока

стойността на Ics, толкова по-дълго-

вечен ще бъде избраният автомати-

чен прекъсвач.

n Важна характеристика е и катего-

рията на автоматичния прекъсвач А

или В. Прекъсвачи от категория В се

избират в приложения, към които има

специфични изисквания за селектив-

ност на инсталацията.

n Icw (A) - ток на термична устойчи-

вост. По отношение на автоматич-

ни прекъсвачи от категория В е важ-

но да се обърне внимание на периода,

за който е зададен токът на термич-

на устойчивост.

Прекъсвачите - елемент от
системите за автоматизация
В съответствие със съвременни-

те концепции за сградна автомати-

зация, автоматичните прекъсвачи се

интегрират в системите за центра-

лизиран мониторинг и управление на

електрическите инсталации. Съвре-

менните модели автоматични

прекъсвачи предлагат комуникацион-

ни възможности за свързването им

към сградните автоматизирани сис-

теми. Обикновено се следи работни-

ят им статус, за да се ограничи до

минимум времето, през което елект-

рическите съоръжения са без захран-

ване, т.е. с цел подобряване на експ-

лоатацията и надеждността им на

работа. По принцип, всеки прекъсвач

би могъл да се достави (опционално)

с устройство за дистанционна сигна-

лизация на състоянието.

Освен традиционно използваните

конструкции автоматични прекъсва-

чи, чиито принцип на работа вече бе

описан, през последните години се

наложи и друга техника на прекъсва-

не на електрическата верига, позна-

та като

Рото-активно изключване или
ротационна контактна система
Принципът на действие на тези

автоматични прекъсвачи е изобретен

преди повече от две десетилетия. По-

късно техниката се усвоява от реди-

ца производители и днес водещите

компании в областта на електроапа-

ратурата включват в продуктовото

си портфолио рото-активни (ротаци-

онна контактна система) автоматич-

ни прекъсвачи. За разлика от класичес-

ките конструкции автоматични

прекъсвачи, в които електрическата

верига се прекъсва на едно място, при

рото-активните веригата се

прекъсва на две места. Принципът им

работа се базира на възникването на

електродинамична сила на отблъсква-

не между неподвижните и подвижния

контакт. В резултат от което под-

вижният контакт се завърта, раз-

късвайки електрическата верига на

две места. Предимство на рото-ак-

тивните прекъсвачи е бързодействи-

ето им - времето, за което подвиж-

ният контакт се завърта, разкъсвай-

ки веригата, е от порядъка на мили-

секунди. В местата на разкъсване на

веригите се запалват две дъги. Съпро-

тивлението на дъгата води до много-

кратно увеличаване на общото съпро-

тивление във веригата на тока на

късо съединение. Резултатът е сери-

озно понижаване на големината на

тока на късо съединение, т.е. използ-

ването на описания принцип огранича-

ва тока на късо съединение да достиг-

не ударни стойности и следователно

запазва проводниците и консуматори-

те в електрическите инсталации. По

мнението на специалисти прекъсвачи-

те с ротационната контактна систе-

ма се характеризират със силно то-

коограничаващо действие, сред пре-

димствата от постигането на кое-

то са най-добрите за момента

възможности за селективност.
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Поради актуалността на темата,

предвид засиления инвестиционен

интерес към изграждането на адми-

нистративни и обществени сгради,

необходимостта от изпълнение на

европейските изисквания и техничес-

кото развитие на предлаганите ре-

шения, ще продължим темата и в

следващия брой с подробна информа-

ция за най-съвременните решения за

аварийно осветление - централните

аварийни системи (ЦАС).

Видове аварийно осветление
Аварийното осветление е важна

част от цялостната система за

осветление, която продължава да

Аварийно осветление
Видове и изисквания при специфицирането на автономни
аварийни осветители

работи в случай на авария, отпадане

на централното електрозахранване

и основното осветление. Все повече

светлотехници се обединяват около

тезата, че евакуационното осветле-

ние е част от аварийните системи.

Както е известно, евакуационното

осветление осигурява осветеност с

цел гарантиране безопасността на

хората, напускащи мястото или

опитващи се да завършат потенци-

ално опасни процеси, преди да го на-

пуснат. Вторият вид аварийно освет-

ление – работното, се дефинира като

осветление, даващо възможност при

отпадане на основното захранване и

основното осветление нормалните

дейности в сградата да продължат

без съществени промени.

Захранването на аварийните осве-

тителни тела се извършва чрез не-

зависими енергийни източници – аку-

мулаторни станции (този вид систе-

ми са познати като централни ава-

рийни системи) или автономни бате-

рии. Чрез независимите енергийни из-

точници се постига захранване на

аварийните осветители в зоната на

работното място и/или евакуацион-

ните изходи в продължение на опре-

делен период от време - един или

повече часа.

Осветителите – интелигентни
и конвенционални
Осветителите, захранени с авто-

номни батерии, също могат да се

класифицират в два големи групи.

Първата включва т.нар. конвенцио-

нални аварийни осветителни тела.

Втората група включва по-високо-

технологични аварийни осветители с

автономни батерии, наричани от

фирми, предлагащи аварийно освет-

ление, интелигентни аварийни осве-

тители. При конвенционалните сис-

теми всеки от осветителите е са-

В продължение на темата от миналия брой на Технологичен дом,

в която разгледахме стандартизационни изисквания по отноше-

ние на системите за аварийно и евакуационно осветление, в на-

стоящия брой представяме технически специфики на различните

видове аварийни осветители. Специално внимание е отделено на

възможностите на аварийните осветителни тела, захранвани с

батерии. В материала се дискутират и базови изисквания за спе-

цифициране на аварийно осветление с батерийно захранване, как-

то и методите за мониторинг и диагностика на системите.
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мостоятелен, докато при интелигентните, всеки от

осветителите е окабелен, чрез допълнителен комуника-

ционен кабел, до табло за мониторинг на осветителите.

От своя страна, централните аварийни системи (ЦАС)

или осветителите, захранени чрез независими енергий-

ни източници, също се делят на конвенционални и инте-

лигентни. При конвенционалните системи захранването

се осигурява чрез UPS, захранващ аварийните осветители.

При интелигентните, централната аварийна система, с

която са захранени осветителите, извършва мониторинг,

както и контрол на цели кръгове и/или индивидуално на

всеки осветител.

Изисквания при спецификацията на аварийните
осветители
Пазарът предлага голямо разнообразие от аварийни и

евакуационни осветителни тела. При избора на максимал-

но ефективното решение за всеки обект следва да се

вземат предвид спецификите на електрическата инста-

лация и изискванията на клиента към функционалните

характеристики на системата.

На първо място, специалистите съветват да се из-

числи точният брой и рейтингът на осветителните тела,

които ще се захранват. Необходимо е да се изясни ще има

ли ограничение в максималния брой осветителни тела,

свързани към един кръг, или специални изисквания по

отношение на групирането на осветителните тела по

кръгове, в зависимост от местоположението на инста-

лиране.

От значение при проектирането на инсталацията е и

въпросът осветителните тела за кой от двата вида

аварийно осветление ще бъдат предназначени - аварий-

но евакуационно и/или за аварийно работно осветление.

Важен въпрос е и какво ще бъде времетраенето на за-

хранване на осветителните тела в авариен режим. По

отношение на контрола на системата е необходимо да

се знае изисква ли се индивидуален контрол за всяко

осветително тяло или контрол на целия кръг, посредством

захранващия модул в системата. В процеса на специфи-

циране на една аварийна система е важно да се изясни и

как ще бъде осъществяван контролът им.

Технически възможности на автономни аварийни
осветители
Конвенционалните аварийни осветители с автономно

захранване разполагат с вградени инвертори и батерии.

Този вид аварийни осветители обикновено са свързани към

електрическата инсталация и батериите им се намират

в непрекъснат режим на подзаряд. При отпадане на цен-

тралното захранване, аварийните осветители получават

захранване от вградените батерии. Този вариант е под-

ходящ както за аварийно, така и за евакуационно освет-

ление. Чрез включването на модул към основните осве-

тителни тела, обхващащ инвертор и батерия, те могат

да изпълняват функции и на аварийно осветление (това

са т.нар. комбинирани аварийни осветители).

По-интелигентният вариант на аварийните освети-

тели с автономно захранване, разполагащи с вградени

инвертори и батерии, са моделите, във възможности-

те на които е да извършват самодиагностика. Харак-
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терно за съвременните модели, също така, е, че в ава-

рийните осветители са монтирани и микропроцесори,

свързани със светодиодни индикатори, указващи състо-

янието на осветителите. Различните цветове на све-

тодиодите сигнализират за промяна в състоянието на

осветителя, например червено – работа в авариен ре-

жим, жълто – дефект на лампата, зеленo - нормално

функциониране. Състоянието на автономните освети-

тели се следи посредством централна мониторингова

система. Разполагането й в контролния център на сгра-

дата би дало възможност за точно локализиране на

разположението на авариралия осветител и вида на

повредата.

Кога се използват аварийни системи с автономно
захранване?
Изборът на аварийна система зависи най-вече от

мащабността на сградата, в която ще се инсталира.

Специалистите съветват при инвестиции в неголеми по

размер сгради или част от сгради, например магазини,

ресторанти, офисни помещения и т.н., да се използват

осветители с автономни батерии. Проектирането и

изграждането на аварийни осветители с автономни

батерии са икономичният вариант. Затова в описаните

приложения използването им се препоръчва поради мал-

кия размер на капиталовложението. Инспектирането и

поддръжката на осветителите се извършват лесно, тъй

като броят им не е голям.

Системите от аварийни осветители с автономно зах-

ранване, които са с вградени инвертори и батерии и са

с възможност за извършване на самодиагностика, са най-

широко използвани при по-големи инсталации. Изгражда-

нето на системите изисква по-малка инвестиция в срав-

нение с централните аварийни системи и по-голяма от

необходимата за конвенционалните системи.

Статията продължава в следващия брой.

Ежедневна, едномесечна и годишна инспекция
на осветителите

Необходимо условие за правилната експлоатация на аварийните системи е редовно-

то им тестване и поддръжка. Изискванията по отношение тестването на аварийните

системи са дефинирани от европейския стандарт EN 50172:2004. Съгласно стандарта,

аварийните системи подлежат на ежедневна, едномесечна и годишна инспекция.

Ежедневната инспекция се състои в зрително инспектиране на индикатора на всеки

осветител, който показва, че зарядното захранване към батериите е налице, както и че

светлинните източници функционират.

При едномесечната инспекция, всеки осветител се включва на аварийно захранване,

като се симулира отпадане на централното захранване за период, който е достатъчен, за

да се провери, че всеки един от тях работи при авариен режим. В края на периода за инспек-

тиране в авариен режим, осветителите следва да бъдат включени отново към нормално-

то захранване. След това се изисква извършването на нова проверка на всеки от освети-

телите, за да се потвърди, че към батериите е приложено зарядното захранване.

Годишната инспекция се извършва по аналогичен начин. Всеки осветител се включва

на аварийно захранване, като се симулира отпадане на нормалното захранване за период

от време, за които аварийното осветление е проектирано, например за 1 час. Проверява

се дали в края на този период всички осветители функционират нормално. Също така,

инспектирането в авариен режим включва осветителите да бъдат включени отново към

нормалното захранване, след което трябва бъде направена нова проверка на всеки от

осветителите, за да се потвърди, че към батериите е приложено зарядно захранване.

Европейският стандарт EN 50172:2004 регламентира, че всички тестове трябва да бъдат

описани в специален документ.
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За частите от жилището, в кои-

то влагата периодично достига кри-

тични стойности, като банята, то-

алетната, пералното помещение или

сушилнята, санитарните вентилато-

ри, наричани още и като аспиратори,

са задължителен елемент. Основна-

та им функция е изхвърлянето на

изпаренията и замърсения въздух

навън директно в атмосферата или

към вентилационната система на

сградата. Благодарение на тях, вла-

гата не достига до останалите ча-

сти на жилището и не създава пред-

поставки за отклонение от оптимал-

ните стойности на микроклимата в

дома и натрупване на конденз и мухъл

по стените.

Критерии за избор на вентилатор
Ефективната вентилация е пряко

свързана с коректния избор на сани-

тарен вентилатор. Базова характе-

ристика за избора на вентилатор е

дебитът му. Еднакво неудачно е да се

монтира аспиратор с по-малка или по-

голяма от необходимото производи-

телност. Съществува сравнително

елементарна методика за изчислява-

не на дебита на вентилатора, която

се основава на следните характери-

стики:

n обем на помещението "V";

n кратност на въздухообмена "р".

Дефинира се като броят на пълните

обмени на въздуха в помещението за

1 h. Така например нормата за възду-

хообмен за кухня е 6, за баня - 5, а за

санитарен възел - 7.

n коефициент на запълване на поме-

щението "к". Зависи от количество-

то и обема на мебелите в съответ-

ното помещение. Стойността на

коефициента се избира в интервала

между 0,7 - 0,95. Дебитът на венти-

Санитарни вентилатори
Възможности на съвременните аспирационни модули за мокри помещения

латора D (m3/h) се изчислява в съот-

ветствие със зависимостта D=V.p.k.

Например, за баня с габарити 2,40

х 1,40 х 2,50 m, обемът на помещени-

ето е V=8,40 m3. Следователно, не-

обходимият дебит на вентилатора,

изчислен по горната формула, е равен

на D=V.p.k= 8,4.5.0,9=37,80 m3/h.

Местоположение на вентилатора
Освен от дебита, ефективността

на вентилационната система зависи

и от точния избор на монтажно мя-

сто на вентилатора. Местоположе-

нието на отворите за засмукване и

нагнетяване на въздух, трябва да са

разположени така, че свежият въздух

да достига до всяка точка на поме-

щението (фиг. 1). Според някои спе-

циалисти, вместо един мощен сани-

тарен вентилатор е удачно да се из-

ползват няколко по-маломощни.

При по-големите бани с площ над

10 m2, e препоръчително нормата за

кратност на въздухообмена да се

съобрази с броя и типа на елементи-

те, които присъстват в помещение-

то. Съответно, ако в банята се на-

мират тоалетна, душ и вана, за все-

ки от тях е добре да се предвидят

поне по 0,025 m3/s изтласкван въздух.

А това означава, да се подбере и вен-

тилатор с по-голяма производител-

ност от изчислената спо-

ред описаната зависимост.

Другият вариант е в про-

екта да се заложат по-мал-

ки вентилатори над всеки

от компонентите в банята,

което би дало повече гъвка-

вост в работата им в даден

момент. Ако в банята има и

парни душове, добре би било

да се предвиди отделен вен-

тилатор, специално грижещ

се за тази екстра, който да се задей-

ства автоматично, веднага след из-

ползването на душа.

Основни конструктивни елементи
Вентилаторите за баня са изгра-

дени от мотор, перка, възвратна

клапа, различни решетки и управляващ

блок. Целта на възвратната клапа е

да възпрепятства навлизането на

студен въздух, прах или насекоми при

неработещ аспиратор. Съвременни-

те модели аспиратори разполагат с

различни възможности за включване/

изключване и регулиране на работа-

та им.  Някои разполагат с вграден

таймер, който дава възможност за

задаване на периодите на включване

и изключване на устройството. При

други съвременни модели датчик за

влажност, автоматично включва вен-

тилатора при влажност над 70% в по-

мещението.

Видове санитарни вентилатори
В зависимост от конструкцията

си, санитарните вентилатори се

разделят основно на три типа - осе-

ви (аксиални), радиални (центробеж-

ни) и диаметрални (тангенциални).

Осевите вентилатори, обикнове-

но се отличават с голям КПД в срав-

нение с другите видове. Недостатък

им е създаваното по-ниско налягане

на въздушния поток, поради което, ако

на пътя му съществуват препят-

ствия, например при дълъг въздуховод

с много завои, се използват преиму-

ществено радиални вентилатори. Те

се характеризират с високо наляга-

не на въздушния поток. В някои при-

ложения вентилационната система

Вентилацията е важен фактор за поддържане на оптимален мик-

роклимат в работните и жилищните помещения. Освен че спома-

га за отстраняване на неприятните миризми, дима и парата, тя

осигурява свеж въздух, намалявайки риска от дихателни заболява-

ния и алергии. Ограничаването на кондензацията, появяваща се при

висока влажност, предотвратява образуването на плесен и мухъл.

Фиг. 1
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се характеризира с дълъг смукателен въздуховод. Ако

неговата дължина надвишава 30 - 40 м, то тогава вме-

сто осев вентилатор се монтира центробежен.

Възможности за управление
На пазара се предлагат модели санитарни вентилато-

ри с различни нива на автоматичен контрол. Ръчният кон-

трол чрез обикновен превключвател е особено популярен.

Доскоро на пазара се предлагаха и модели с механични

таймери, покриващи времевия интервал от денонощие. Най-

често приложима за вентилиране на баня е нормата от 60

минути активна работа на денонощие. Моделите санитар-

ни вентилатори, оборудвани с електронни таймери, дават

възможност на потребителите да задават произволни

интервали от време, както и седмични режими на работа.

Контролът на скоростта е другата важна функция, под-

държана от вентилаторите в мокрите помещения. Пред-

лагат се и модели, при които оборотите на въртене са

постоянни, както и такива с регулируема скорост.

Вентилатори с автоматичен контрол
Автоматичното управление позволява активиране на

вентилатора при изпълнение на предварително зададени

критерии. Например, определена влажност в помещени-

ето, сензор за присъствие, т.е. дали някой е влязъл/из-

лязъл от банята, или през определен период от време.

Сензорът за присъствие е особено подходящ за помеще-

ния, при които отсъства определена цикличност в изпол-

зването. Вентилационната система преминава в акти-

вен режим и продължава да функционира за определен

период, след като човекът е напуснал банята.

Сензорът за влажност може автоматично да включва

или изключва системата, когато нивото на влажност

достигне определена стойност. Това е особено подходя-

що за мокри помещения. Възможността за полуавтома-

тичен контрол също има своите удобства, тъй като

осигурява автоматично включване на вентилатори само

при необходимост.

Все по-често срещано при най-съвременните санитар-

ни вентилатори е интегрираното управление, представ-

ляващо комбинация от термостат, сензор за влага и

термометър за външната температура. Този вид уст-

ройства позволяват възможност за програмиране рабо-

тата на вентилатора в зависимост от влажността на

въздуха в помещението и външните атмосферни условия.

Част от съвременните вентилиращи устройства за баня

предлагат удобството на вградения таймер, плюс вгра-

дена система за контрол на скоростта на вентилатора.

Предлагат се и ултратихи модели
Един от съществените недостатъци на вентилато-

рите за баня са прекалено високите нива на шум, особено

на атрактивните ценово модели. Затова и съвременни-

те производители на санитарни вентилатори се конку-

рират в предлагането на ултратихи устройства, не само

покриващи техническите изисквания за максимално до-

пустими нива на шум, но и далеч надхвърлящи ги. За сни-

жаване на шума специалистите предлагат като възмо-

жен вариант и монтирането на шумозаглушител след вен-

тилатора.
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Съществува, обаче, решение на

проблема с органичните отпадъци,

което е евтино, лесно за използване

и би могло да се превърне в част от

техническата окомплектовка на кух-

нята за броени минути в комплект с

подходящ умивалник – а именно кухнен-

ската мелачка за отпадъци.

Икономично и екологично решение
Кухненските мелачки за отпадъци

са компактни домашни уреди, които

се монтират в канала под мивката.

Задачата им е да смилат органични-

те отпадъци и, вместо да се из-

хвърлят в боклука, те отиват с во-

дата в канализацията. След обработ-

ката на тези отпадъци с мелачка,

включването им към общите отпад-

ни води от домакинството в канали-

зацията не само че не представлява

особена трудност, но е и много ефек-

тивен метод. Оттам пречиствател-

ните станции за отпадни води ги

улавят и биха могли да ги преработ-

ват, например в торове и енергия.

Освен че допринасят за опазване на

околната среда, кухненските мелач-

ки повишават и хигиенните условия

в помещенията, тъй като бързо и

ефикасно елиминират хранителните

отпадъци, които са източник на бак-

терии, инфекции и неприятни мириз-

ми, от една страна, а от друга -

Кухненски мелачки за отпадъци
Ефективно решение на проблема с домакинските органични отпадъци

неустоимо изкушение за инсекти и

всякакви вредители.

Сред другите предимства на уре-

дите се нареждат икономичните им

технически характеристики и мини-

малната поддръжка. За функционира-

нето си изразходват средно толкова

електричество, колкото би консуми-

рала една 100-ватова крушка за час

работа, а разходът на вода в дома-

кинството се покачва с незабележи-

мите 0,04%.

Смилат боклука за 1 до 3 минути
Принципна конструкция на елект-

рическите кухненски мелачки за от-

падъци е показана на фиг. 1. Корпусът

им е изработен от стомана или спе-

циална пластмаса. През отвора в

горната му част, свързан към мивка-

та, отпадъците се изхвърлят в дро-

билната камера, чиито стени са с

ребра от вътрешната страна. В

камерата са монтирани две чукчета,

закрепени към дъното на дробилния

диск. Електродвигателят задвижва

диска с високи обороти, чукчетата

удрят отпадъците в стените на

дробилната камера и ги превръщат

във фина субстанция. Необходимото

време зависи от мощността на дви-

гателя, както и от естеството на

отпадъците. Обикновено времетра-

енето е между 1 и 3 минути. Смлени-

те отпадъци изтичат в канализаци-

ята с помощта на неголямо количе-

ство течаща вода.

В зависимост от модела съще-

ствуват

Три основни решения за включване
на мелачките. Класическият е чрез

електрически ключ, монтиран на

стената или друго подходящо място,

намиращо се в близост до мивката.

Съществуват модели с т.нар. пнев-

матично задействане – на кухненския

плот до мивката се поставя бутон,

чието натискане увеличава налягане-

то на въздуха в тръба на мелачката,

в резултат на което монтиран в нея

електрически контакт я включва.

В приказката търговец разменял сливи за смет. Днес, в началото

на XXI век, в развитите държави от смет се произвеждат горива

и електричество, а стъклото, пластмасата и металите се рецик-

лират. За сметка на тези добри практики, в последните години

у нас проблемът със сметта бавно и упорито придобива мащаби-

те на национално бедствие. Разделното събиране на отпадъци

трудно си пробива път в ежедневието. А съдбата на органична-

та смет, съставляваща 25 до 50% от общите отпадъци от всяко

домакинство, е предмет на гръмки речи и все още далечни плано-

ве. В унисон с европейските нагласи, различни държавни и частни

организации започнаха разработването на екологосъобразни про-

грами за намаляване и преработка на биоразградимите отпадъ-

ци. Инвестициите за тяхната реализация обаче възлизат на ми-

лиони, а сроковете за изпълнение са в необозримото бъдеще.
Фиг. 1.
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Третата възможност е автоматич-

но включване при поставяне на спе-

циална капачка върху отвора на ме-

лачката и изключване при повдигане-

то й.

Дозирано и непрекъснато изсипване
В зависимост от принципа си на

работа, електрическите мелачки

могат да се разделят на два основни

вида – мелачки с непрекъснато и с

дозирано изсипване на отпадъците.

С най-голямо приложение са моде-

лите с възможност за непрекъснато

изсипване на отпадъците. При тях

най-напред се пуска средно силна

струя вода и мелачката се включва

за измиване на евентуално недобре

почистената дробилна камера. След

това, без да се спира водата, отпадъ-

ците бавно се изсипват, като това

може да се прави внимателно и дока-

то тя работи, което определя

възможността за непрекъснатата им

работа. След смилането, мелачката

се спира, и отново, поне за 15-20

секунди, се пуска силна струя вода за

измиване на камерата и охлаждане на

електродвигателя. По този начин ме-

лачката остава чиста до следващо-

то използване и няма опасност да е

източник на неприятна миризма.

Вторият тип са мелачките с до-

зирано изсипване на отпадъците. При

спазване на същата процедура, как-

то при вече описаните модели, от-

падъците се изсипват в дробилната

камера, но е необходимо да се поста-

ви капачката на отвора за включва-

не на мелачката. След спирането й

чрез повдигане на капачката се пус-

ка струята вода за измиването.

И при двата вида мелачки недо-

статъчно силната струя за измива-

не създава опасност по канализаци-

онните тръби да остане известно

количество от отпадъците.

Основни характеристики
Основна техническа характеристи-

ка при електрическите мелачки е

мощността на двигателя – обикнове-

но производителите я дават в паспор-

та на уреда в конски сили. Обикнове-

но варира между 0,45 и 1 к.с. Колкото

е по-голяма мощността на електрод-

вигателя, толкова по-ефективно и по-

бързо се смилат отпадъците. За до-

машни условия се препоръчват моде-

лите с мощност до около 0,7 к.с., а

тези с по-голяма мощност се смятат

по-подходящи за ресторанти и други

заведения за обществено хранене. За

бързината на смилане на отпадъците

от значение са и оборотите на дви-

гателя. В зависимост от модела те

са между 1700 и 2800 в минута.

Нивото на шума при работата на

мелачката е между 50 и 70 децибела,

приблизително същият както от

мелничка за кафе. Намаляването му се

постига чрез подходяща звукоизола-

ция, поставена фабрично.

Обемът на дробилната камера на

мелачката определя количеството

отпадъци, които могат да бъдат

смлени еднократно.Обикновено вари-

ра между 0,8 и 1,8 литра. За семейства

от 3-4 души се смята, че обем до около

1,2 литра е напълно достатъчен.

Независимо че мелачките са поста-

вят на мястото на сифона, те са

значително по-големи. Диаметърът им

е между 14 и 22, а дължината – от 30

до 40 сантиметра. Теглото им обик-

новено е между 2,5 и 6,5 килограма.

Подходящи за всяка мивка?
Инсталацията на кухненска ме-

лачка за отпадъци е възможна във

всеки тип мивка с размер на отвора

на канала 3,5“. Монтажът на кухнен-

ските мелачки е елементарен. Де-

монтира се сифонът на мивката,

поставя се специален гумен уплът-

нител, корпусът на мелачката се

присъединява към мивката чрез под-

ходяща арматура. След това мелач-

ката се свързва към канализацион-

ната тръба. Препоръчва се връзка-

та да бъде гладка, а не гофрирана,

тъй като тя ще задържа част от

отпадъците и неприятните мириз-

ми. Последната стъпка включва

свързването на електрическото зах-

ранване. Прави се с оглед спазване

на изискванията за безопасност с

отчитане на обстоятелството, че

през мелачките на отпадъци тече

вода.

При спазване на изискванията за

монтаж и експлоатация мелачките за

отпадъци са безопасен кухненски

прибор. Именно с оглед на безопасно-

стта, най-добре е мелачката да се

включва след поставяне на отпадъ-

ците в нея. Изборът на мястото на

бутона за включване също е от зна-

чение. Не трябва да има възможност

за нежеланото му задействане пора-

ди невнимателно движение от стра-

на на потребителя.

Правилната експлоатация
За нормалната експлоатацията на

кухненската мелачка е необходимо да

се спазват някои основни правила при

подбора на отпадъците за смилане.

Те трябва да са от растителен или

животински произход. Трудно се сми-

лат растителни отпадъци с жилава

влакнеста структура. Не са препоръ-

чителни и твърдите животински

мазнини, които няма да повредят

мелачката, но ще се налепят по

вътрешните стени на дробилната

камера и ще затруднят смилането.

Налепване ще има и по стените на

канализационните тръби, което може

да доведе до запушването им. Също

трябва да се избягва изливането на

горещи мазнини. В никакъв случай не

трябва да се допуска попадането в

мелачката на метални, пластмасови,

дървени, стъклени, порцеланови и

каквито и да било други твърди от-

падъци, както и на алуминиево фолио.

Забранено е изсипването на химика-

ли и разтворители.

Измиването на дробилната каме-

ра се прави с воден разтвор на сода

бикарбонат. Не трябва да се използ-

ват препарати за отпушване на

тръби, както и на такива с хлор или

абразивни вещества.
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Принцип на действие
Портативният цифров мултимер

съдържа блок за измерване на посто-

янно напрежение и представянето му

като число на дисплея. Идея за струк-

турата на блока е дадена на фиг. 1,

като напрежението се подава между

букси V и СОМ. Буферът BUF осигу-

рява голямото съпротивление (обик-

новено 1 или 10 MΩ) между буксите,

необходимо за измерване на напреже-

ние. Следва аналоговоцифров преоб-

разувател ADC, който преобразува

напрежението в число М. Когато се

измерват други величини, те по под-

ходящ начин се преобразуват в посто-

янно напрежение, а на дисплея се из-

писва и тяхното измерение. Цифрови-

ят блок DIG преобразува числото по

подходящ начин за изобразяване на

дисплея D. В зависимост от вида на

мултимера, блокът DIG може да има

множество други функции, например

за запомня числото със или без запаз-

ване на показанието на дисплея заед-

но с датата и часът на провеждане

на измерването. Блоковете BUF, ADC

и DIG практически се реализират

като интегрална схема.

Измервания
Трябва да се извършват само чрез

свързващите сонди, давани като при-

надлежност към мултимера. За мак-

симална точност на измерването на

дисплея трябва да има най-големият

възможен брой цифри.

При измерване на постоянно на-

прежение чрез превключвателя се из-

бира обхватът, в който е очаквана-

та стойност на напрежението. Ко-

гато тя е неизвестна се започва с

най-големия обхват и след появата на

показанието той евентуално се про-

меня за осигуряване на максимално

точно измерване, т. е. на най-много

значещи цифри. При избора на обхват

на входа на ADC се подава подходяща

част от измерваното напрежение и

същевременно се премества десе-

тичната точка на дисплея. Минимал-

ното постоянно напрежение, което

може да бъде измерено, е около 1 mV,

а максималното - няколкостотин V.

При измерване на променливи на-

прежения мултимерът вътрешно ги

преобразува в постоянни. Повечето

мултимери могат да измерват само

ефективни стойности на синусоидал-

ни напрежения, каквото би трябвало

да е мрежовото. При всякаква друга

форма преобразуването не е точно,

като грешката е толкова по-голяма,

колкото формата на напрежението е

по-различно от синусоида. Съществу-

ват и мултимери за точно измерване

при произволна форма, означавани

като True-RMS. В този случай вместо

ефективна е правилно да се използва

понятието средноквадратична стой-

ност.

Не трябва да се забравя, че порта-

тивните мултимери могат да измер-

ват променливи напрежения само със

сравнително ниска честота – макси-

малната й стойност е между някол-

костотин Hz и няколко kHz. Напреже-

ния с по-висока честота са безопасни

за мултимера, но измерването им е

грешно.

Измерването на постоянен ток

се осъществява чрез прекъсване на

токовата верига и „вмъкване“ в нея

на мултимера, включен на токов об-

хват. Токът протича през вграден в

мултимера прецизен резистор и обус-

лавя върху него напрежение, което се

измерва. За да не се променят реал-

но условията на работа на веригата

поради включването на мултимера,

трябва резисторът да е с достатъ-

чно малко съпротивление – напреже-

нието върху него не надхвърля 0,2 V.

Минималният измерван ток е около 1

микроампер, а максималният най-че-

сто е 2 А, но доста мултимери ме-

рят и до 10 А.

Съществува реална опасност от

повреда на мултимера при протича-

не на ток над максималния му обхват.

За нейното избягване вграден пред-

пазител автоматично прекъсва вери-

гата, а възстановяването на дей-

ствието му става чрез натискане на

бутон. Важно е да се има предвид, че

обхватът над 2 А в мултимерите е

без предпазител и няма защита от

повреда. Все пак някои прибори допус-

кат двойно по-голям ток за десети-

на s, който трябва да бъде последван

от „почивка“ за десетина минути.

Аналогично и с подобни граници е

измерването на променлив ток. В

сила са същите ограниченията за

честотата, както при измерване на

променливо напрежение.

Едно от масовите приложения на

мултимерите е за проверка на нали-

чието на електрическа верига, на-

пример изправността на проводник,

електрическа връзка или затворен

контакт. За целта мултимерът про-

пуска постоянен ток около 1 mA и при

наличие на верига на дисплея се по-

явяват нули, което обикновено е

съпроводено със звуков сигнал. По

принцип наличието на верига означа-

ва нейно съпротивление под опреде-

лена стойност, обикновено около 50

ома. Липсата на верига се индицира

с „1“ на дисплея. По същия начин може

да се провери дали даден високогово-

рител или слушалки (но не и тонколо-

ни) не са прекъснали. Две са основни-

те правила, които трябва да се спаз-

ват при тази проверка. На първо

място захранващото напрежение на

схемата, в която е проверяваната

верига, трябва да бъде изключено.

Освен това трябва да сме сигурни,

че успоредно на проверяваната вери-

Портативни цифрови мултимери

Едва ли има друг електрически измервателен прибор, който да е

толкова популярен, както мултимерът (мултицет). Специалисти-

те с най-дълъг опит го познават и като стрелкови прибор наре-

чен авомер, но това наименование не подхожда на модерните

цифрови мултимери – освен ток (ампер - а), напрежение (волт - в)

и съпротивление (ом - о) те измерват и много други величини.

Принцип на действие, измервания, параметри и разновидности

Фиг. 1.
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га няма друга, например не може да

се установи дали контакт на реле е

отворен, ако успоредно на него има

друг затворен.

За измерване на съпротивления

(например на лампи, нагреватели, ре-

зистори)  мултимерът установява

през елемента точно определен по-

стоянен ток, чиято стойност зависи

от избрания обхват и измерва напре-

жението върху елемента, като пока-

занието е непосредствено в ома (или

производни). Минималното измервано

съпротивление е около 1 ом, а макси-

малното – няколко десетки мегаома.

И при измерване на съпротивления

трябва да се спазват някои правила.

Най-добре е елементът да не е свързан

в никаква електрическа верига. Кога-

то това е трудно осъществимо, тряб-

ва поне единият му извод да се изклю-

чи от веригата и на нея да не е пода-

дено напрежение. Последното е в сила

и при свързан във веригата елемент,

но тогава трябва да сме сигурни, че

успоредно на него няма друг. Все пак

е допустимо наличието на успоредно

свързан кондензатор, но той задължи-

телно трябва да е разреден. Второ-

то правило се отнася за измерване на

съпротивления над десетина kΩ. Не

трябва двата извода на елемента ед-

новременно да бъдат хванати с ръка,

тъй като успоредно на него ще свърже

съпротивлението на част от тялото

ни, което в някои случаи (например

влажни ръце) може да е само няколко

десетки kΩ. Така измерването ще се

окаже грешно.

Специфична и полезна възможност

на мултимерите е определянето на

вида на неизвестен термистор. За

целта се измерва съпротивлението

му и след това той се нагрява, напри-

мер със сешоар или поялник. Увелича-

ването на съпротивлението означа-

ва, че термисторът е тип РТС (с

положителен температурен коефици-

ент), а при намаляването му – че е

тип NTC (отрицателен температу-

рен коефициент).

Все по-голяма част от съвременни-

те мултимери са използват и за из-

мерване на други електрически вели-

чини, както и на температура. Стой-

ността на последната в определена

точка извън мултимера се определя с

помощта на термодвойка, свързана

към него. Реално се измерва постоян-

ното напрежение, което термодвой-

ката създава в резултат на нагрява-

нето си, а мултимерът показва тем-

пературата в °С. Долната граница на

измерваната температура е минус

няколко десетки градуса, а горната

зависи от типа на термодвойката и

е между +400 и +1000°С.

С помощта на мултимер може да

се проверява изправността на дио-

ди, но само когато тази функция е

предвидена в него. След нейния избор,

диодът се свързва към съответния

цокъл на лицевия панел на уреда или

между изводите за измерване на на-

прежение. При изправен диод свързва-

нето му в едната посока определя по-

казание на дисплея 0,5-0,7 V когато е

маломощен и 0,7-1 V когато е мощен,

а в другата посока показанието е за

отворена верига. Всякакви други по-

казания означават неизправен диод.

Тази проверка може да се прави и за

светодиоди, само ако мултимерът

осигурява достатъчно голямо напре-

жение върху тях. Причината е, че те

се отпушват при напрежение между

1,4 и 3,6 V в зависимост от цвета им.

По същия начин може да се прове-

ри изправността на маломощни би-

полярни транзистори, тъй като пре-
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ходите им между базата и емитера

и между базата и колектора имат по-

ведение на диоди. Тази проверка не

дава достоверни резултати за тран-

зистори с вградени резистори или

диоди (последните нерядко се поста-

вят между колектора и емитера на

мощни транзистори). Някои мултиме-

ри могат да измерват коефициента

на усилване по ток (hFE или β) на

биполярни транзистори.

С всеки мултимер може да се про-

вери изправността на кондензатор,

но най-напред той трябва да се раз-

реди. При капацитет до около 1 µF раз-

реждането се прави чрез даване

накъсо на изводите на кондензатора.

При по-голям капацитет разреждане-

то трябва да се прави през резистор

със съпротивление R около 10U, къде-

то U е работното напрежение на

кондензатора и мощност около 200UC,

като С е капацитетът на конденза-

тора. Времето за практически пълно

разреждане на кондензатора е 5RC.

Самата проверка се извършва чрез из-

мерване на съпротивлението на кон-

дензатора за постоянен ток. За цел-

та мултимерът се поставя на най-го-

лемия си съпротивителен обхват и

кондензаторът се свързва към клеми-

те за измерване на съпротивление. По-

казанието на дисплея е "0" при даден

накъсо кондензатор и "1" при изправен.

Кондензаторите над няколко µF се

зареждат сравнително бавно, през

което време изписаното на дисплея

съпротивление расте, докато над-

хвърли максималния обхват при пълно

зареждане.

Измерването на капацитета на

кондензатори става все по-популяр-

но в портативните цифрови мулти-

мери. Извършва се като през конден-

затора се пропусне променлив ток I

с определена честота f (обикновено

400 Hz), създаван в самия мултимер.

Токът определя променливо напреже-

ние UC=0,5I/(pfC) върху кондензатора,

което се измерва и по неговата стой-

ност мултимерът изчислява капаци-

тета, който се изписва на дисплея.

Могат да се измерват капацитети

от няколко pF до няколко стотици µF.

Аналогично, но по-рядко може да се

измерва индуктивност на бобини,

електромагнити, намотки на релета

и др. Напрежението върху нея е UL =

2pfLI и по него в мултимера се изчис-

лява стойността й. Минималната из-

мервана индуктивност е десетина 1

µH, а максималната – няколко десет-

ки Н. Освен това може да се измери

и омовото съпротивление на елемен-

та по описания начин.

За измерване на честотата на

променливо напрежение, то трябва

да се подаде на буксите за измерва-

не на напрежение и да се избере об-

хват, който е до 3 пъти по-голям от

стойността му. След установяване

на превключвателя на мултимера в

съответното положение, стойност-

та на честотата се получава на дис-

плея. Принципът на самото измерва-

не е изяснен на фиг. 2. Чрез подходя-

ща схема в мултимера се задава ин-

тервалът за измерване Ta, обикнове-

но около 0,1 s. При първата промяна

на напрежението от отрицателно в

положително (точка А) започват да

се броят периодите на вграден в мул-

тимера генератор с честота fe. Това

продължава до последната подобна

промяна в рамките на интервала

(точка В), като количеството на

периодите е Ne. Следователно интер-

валът Tr е равен на NeTe, където Te =

1/fe е периодът на импулсите от ге-

нератора. Същевременно се пребро-

яват и периодите Nx на напрежение-

то (два на фиг. 2), а интервалът Tr е

равен и на NxTx, като Tx = 1/fx и fx  е

търсената честота. От така полу-

ченото равенство NxTx = NeTe в блок

DIG на мултимера се изчислява fx =

Nxfe/Ne. Минималната измервана чес-

тота е честота е части от Hz, а мак-

сималната – няколко MHz.

По подобен начин може да се измер-

ва и продължителността на пра-

воъгълни импулси на напрежение, като

е необходимо амплитудата им да е до-

статъчно голяма за избрания обхват.

В началото на импулса започват да се

броят периодите от генератора и

броенето се прекратява в края му. При

преброени импулси Ne, продължително-

стта на измервания импулс е Ne/fe.

Аналогично е измерването на кое-

фициента на запълване d на пра-

воъгълни импулси - определя се продъл-

жителността t+ на положителния

импулс, тази на отрицателния t- и в

блок DIG се изчислява d = t+/(t+ + t-).

Основни параметри
Разредността показва броя на циф-

рите, с които измерваната величина

се изписва на дисплея без значение

къде е десетичната точка. Портатив-

ните мултимери най-често са 3 1/2-

разредни, което означава дисплей с 4

цифри, но първата може да е само 1

или изгасена. Следователно за вели-

чини, започващи с 1, мултимерът е 4-

разреден, а за останалите е 3-разре-

ден. По-малко са 4 1/2-разредните пор-

тативни мултимери. Има и 3 3/4-раз-

редни с първа цифра между 0 и 3 или

0 и 5, последвана от още 3 цифри.

Друг основен параметър е грешка-

та на измерване, която по принцип за-

виси от вида и стойността на измер-

ваната величина и от обхвата. Оп-

ределянето на грешката при дадено

измерване може да стане с помощта

на данните от проспекта на конкрет-

ния модел, но най-общо казано, измер-

ването е толкова по-точно, колкото

величината е по-близка до горния край

на обхвата.

Разновидности на мултимерите
Много голямото разнообразие на

приложенията и необходимостта от

отчитане на специфични техни осо-

бености налага въвеждането на допъ-

лнителни функции и съответно създа-

ване на различни видове мултимери.

На първо място това са мултимери-

те с автоматично избиране на обхва-

ти, които осигуряват минимално

възможната грешка и ускоряват ра-

ботата. Те имат само превключва-

тел за избор на вида на измерваната

величина. Запомнящите мултимери

могат да съхраняват в паметта си

до няколко хиляди резултата заедно

с датата и часа на провеждане на из-

мерването, както и да определят

тяхната минимална, средна и макси-

мална стойност. За наблюдаване на

формата на измерваното променли-

во напрежение има мултимери, ком-

биниращи функцията на едно- или

двулъчев осцилоскоп. Друга комбина-

ция е на мултимер с фазомер. Между

последния и обикновените фазомери

са комбинираните пробници, които

работят като фазомер и същевре-

менно чрез няколко светодиода показ-

ват приблизителната стойност на

напрежението.
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