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От началото на тази годи-

на фирма Еър системс има

статут на оторизиран дист-

рибутор за България на не-

мския производител на измер-

вателна техника ZENNER

International. „Компанията

ZENNER International е създаде-

на през 1850 г. в Саарбрюкен -

Германия, а през 1924 г. започ-

ва да произвежда водомери.

Други факти от фирмената

история на компанията са раз-

ширяване на производствена-

та дейност с топломери през 1996 г. Преди три години ZENNER

International се присъединява към групата Minol, под името Minol –

ZENNER Group. Фирмата разполага с пет завода на всички континен-

ти и е символ за високо качество и прецизност. Продукцията й се

продава в над 70 страни по света“, коментира Богдан Калчишков,

управител на Еър Системс.

„В България ще предлагаме цялата продуктова гама на немския

производител - апартаментни водомери, сградни водомери, волтма-

нови водомери, топло-студомери, както и системите за енергиен

мениджмънт на ZENNER International, които успешно вграждаме в наши

проекти от миналата година“, допълни г-н Калчишков.

Еър системс дистрибутор на

ZENNER International
От няколко ме-

сеца софийският

офис на фирма Ин-

теркомплекс опе-

рира в нова сграда,

намираща се на

улица Акад. Г. Бон-

чев в квартал Сла-

тина. „Новият

офис се намира в

близост до входна-

та пътна мрежа на столицата и предлага възможност за достъп на

транспортни средства с големи габарити. Местоположението ще ни

помогне да улесним комуникацията с основните си клиенти в региона

- ЧЕЗ България, веригите магазини за електрооборудване РАИТ, ДИС-

КОМ, ДИМАКС и др. Фирмата ни е редовен доставчик и на Кремиковци

АД“, коментира по повод откриването на новия офис инж. Явор Сера-

фимифов, мениджър на регионалния търговски отдел.

В отговор на въпроса какви са бизнес предимствата на Интер-

комплекс в сравнение с конкурентите им, действащи в региона, г-

н Серафимов заяви: „Интеркомплекс винаги е поддържала коректни

отношения с останалите фирми в бранша. Нашата идеология е да

ги възприемаме повече като партньори, отколкото като конкурен-

ти. Един добър пример в това отношение са отличните ни търгов-

ски отношения с фирми като ТИЛКОМ и В и В Изоматик“, заяви уп-

равителят на софийския офис на Интеркомплекс.

Интеркомплекс с нов офис в София

Отскоро фирма Крисметал

е официален представител за

България на португалската

компания Хелирома. "Изделия-

та на Хелирома са изработени

от висококачествен, нерецик-

лиран полипропилен, който

отговаря на всички съвремен-

ни изисквания. Фирмата ни

поддържа на склад цялата про-

дуктова гама на португалската компания, включваща тръби ниско и

високо налягане, стабилизирани тръби, фитинги, кранове и инструмен-

ти за цялостни решения", заявяват от Крисметал.

"Сред пазарните ни акценти са стабилизираните тръби, при кои-

то вместо алуминиева вложка е използвано фибростъкло (ромафазер).

Предимствата на полипропиленовите системи са ниският шум, от-

съствието на изолация, лесният монтаж и дългият експлоатационен

живот на изделията. Освен това, за системите са характерни по-

малките линейни разширения на метър, рязането е значително по-

лесно, избягва се използването на острилка за почистване и директ-

ното спояване със съответния фитинг след срязване. Системи, на-

правени изцяло от продукти на Хелирома, могат да издържат до 50

години. Притежаваме и издаден сертификат от Булгарконтрола за

използване на тези продукти в системи за питейна вода и сградни

отоплителни инсталации", допълват от фирмата.

Крисметал представител на

Хелирома
Отскоро КлиВенТо е със

статут на официален пред-

ставител за България на ита-

лианската фирма STEP. От

продуктовата гама на итали-

анския производител, включ-

ваща пиролизни котли, печки

на пелети, газови котли, сто-

манени котли, елементи за

соларни инсталации и други,

КлиВенТо предлага на българ-

ския пазар пиролизните кот-

ли от серията FUEGO.

„Котлите са с мощности

от 33 до 174 kW. Работят на

принципа на сухата пиролиза

на дървесина, което осигуря-

ва пълноценно оползотворява-

не на горивото и минимизира

отделянето на вредни емисии в изгорелите газове“, коментира д-р инж.

Лина Кунчева, управител на КлиВенТо. „Сред останалите предимства

на пиролизните котли FUEGO са високата им ефективност, термоза-

щитата на котела, таблото за управление с микропроцесор, снабден

с памет, дисплей с течни кристали и програма за самодиагностика.

Котлите поддържат и възможност за съвместна работа със слънче-

ви колектори“, информират от КлиВенТо.

КлиВенТо партньор на STEP
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На 26 февруари в Кем-

пински Хотел Зографски в

столицата фирма Скала

Бизнес Сълюшънс Бълга-

рия организира презента-

ция и парти, посветени на

пет годишнината от ос-

новаването на фирмата.

„Чрез фокус върху верти-

кални софтуерни приложе-

ния в областите на производството, дистрибуцията, бързооборот-

ните стоки, мебелната индустрия, услугите и финансите, Скала Бълга-

рия вече пет години реализира успешни проекти, които автоматизи-

рат и оптимизират ключовите процеси в организациите, помагайки

им да постигнат конкурентно предимство на пазара и подобрен биз-

нес климат“, заяви Светла Манолова, управител на Скала Бизнес

Сълюшънс Консулта България.

Изключителният дистрибутор на софтуерните решения на Epicor-

Scala на българския пазар представи пред аудиторията и концепция на

новия си проект за въвеждане на система за онлайн поддръжка, обра-

ботване на клиентските запитвания и подобряване на достъпа до

техническа и потребителска документация за ERP системата Epicor

iScala. „Новата уеб -базирана система цели оптимизиране на времето

за реакция на възникналите въпроси, както и прозрачност и яснота за

всеки етап от развитието им“, коментираха от Скала България.

Скала Бизнес Сълюшънс Консулта

България с петгодишен юбилей

От края на мина-

лата година фирма

Промекс предлага в

България продукти-

те на белгийската

компания Sepleex

Industrie, съобщи за

списание Технологи-

чен дом Емил Ферон,

управител на Про-

мекс. „Производ-

ствената гама на

Sepleex обхваща областите - електрически инсталации, автомати-

зация, поддръжка на индустриални инсталации и производство на ел.

табла ниско напрежение. Основната ни цел в момента е да наложим

таблата ниско напрежение на Sepleex Industrie, които се отличават

с безкомпромисно качество, в България и съседните държави“, допъ-

лни Емил Ферон.

„Опростеното сглобяване на таблата, с ограничен брой основни

модулни елементи и инструменти, гарантира конкурентноспособна

цена на готовия продукт. Това прави таблата атрактивни за всеки

пазар“, подчерта управителят на Промекс.

В рамките на новото представителство Промекс ще търси кон-

такти с български инженерингови фирми за изпълнението на проекти

в Белгия, с конструкторски бюра и производствени цеховe.

Промекс предлага табла на Sepleex

Industrie

Фирма Хаберкорн-Улмер има нов изключителен представител за

град Пловдив, съобщи за списание Технологичен дом Делчо Делев, уп-

равител на Улмер. „Фирма Индустрия-Електроспециал ще предлага

цялата гама продукти на Хаберкорн-Улмер. Поддържаните складови

наличности ще осигуряват доставка в рамките на 24 часа до клиен-

тите в град Пловдив и региона“, увери г-н Делев.

Фирма Хаберкорн –Улмер е позната на нашия пазар като вносител

на задвижващи и крепежни елементи, пневматични елементи, пнев-

матика, електроапаратура, уплътнители, лепилна техника, хидравли-

ка, инструменти, маркучи, инженерни пластмаси и много други. Ос-

вен в Пловдив, фирмата има офиси и в Стара Загора, Варна, Пазарджик

и Троян.

Хаберкорн-Улмер с нов представител

в ПловдивОт края на

миналата година

фирма Пламмат

предлага на на-

шия пазар цяла-

та продуктова

гама на словаш-

кия производи-

тел SEZ. „Компа-

нията има 60-го-

дишен опит в

производството

на продукти за електротехниката и е с утвърдени позиции в

държавите от Централна и Източна Европа. В началото смята-

ме да акцентираме върху серията разпределителни кутии, щеп-

селните съединения и мобилните работни станции на словашка-

та компания. Продуктите са атрактивни за българския пазар

поради високото си качество и достъпните ценови нива. Сред ос-

новните ни клиентски групи са строителните и инженерингови

фирми, както и производителите на машини и електроапарату-

ра“, заяви по повод новото партньорство Македонка Банкова, уп-

равител на Пламмат.

Фирма Пламмат е позната на нашия пазар като вносител на клю-

чове и контакти на DMR, електроматериали, кабели, кабелни кана-

ли, проводници, електроапаратура, осветителни тела и декоратив-

но осветление, водомери и всички необходими материали за цялос-

тно изграждане на битови и промишлени електроинсталации.

Пламмат дистрибутор на SEZ
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На 13 март т.г. ТелеТек бе дома-

кин на презентация-обучение на тема

„Нови решения в кабеловодещите си-

стеми“. Събитието се проведе в со-

фийския офис на компанията в

присъствието на специалисти от

инсталаторски, инженерингови и

строителни фирми. В презентацията

бяха представени продукти на двете

нови партньорски компании на ТелеТек

- френската Cablofil и полската фирма

Baks. „С изделията на новите си парт-

ньори ТелеТек разширява продуктова-

та гама в областта на електрообо-

рудването. От началото на тази го-

дина предлагаме кабеловодещите си-

стеми на Cablofil и Baks. Новите парт-

ньорства са израз на стремежа ни

постоянно да обогатяваме и разширя-

ваме продуктовата си листа и като

търговски марки, и като изделия, и

като цени“, коментират от ТелеТек.

Гост-лектор на семинара бе Люд-

мил Даскалов, регионален мениджър

на Cablofil за България, който пред-

стави пред аудиторията предим-

ствата на телените мрежести ка-

белни скари на френския производи-

тел. „Cablofil е водеща компания в

областта на кабеловодещите систе-

ми. Продуктите й намират широко

приложение в административни и

жилищни сгради, хотели, търговски

центрове, както и в много области

на леката и тежката промишленост

- хранително-вкусова индустрия, фар-

мация, химическа и нефтопреработ-

вателна промишленост, циментови и

мелнични комплекси, енергетика, во-

допречиствателни станции и други.

Компанията работи с иновативна

система за кабелен мениджмънт с

патентован Safe-T-Edge дизайн, ели-

миниращ острите режещи краища на

скарите“, заяви г-н Даскалов.

След него участие в презентация-

та взе Христо Козарев, продуктов

ТелеТек представи кабеловодещи системи

мениджър Кабеловодещи системи във

фирма Телетек, който представи пол-

ския производител на перфорирани

кабелни скари Baks. „Системите за ме-

тални кабелни скари на Baks се отли-

чават с високо качество и надежд-

ност. Имат всички европейски серти-

фикати в областта. Продуктите на

Baks обхващат широко разнообразие

от типоразмери перфорирани кабелни

скари и кабелни стълби, плюс широка

гама от аксесоари. За улеснение на

проектантите полската фирма пред-

лага и CAD програма, осигуряваща

проектиране на трасето, проверка за

правилността на избора на елементи

и генериране на финална специфика-

ция“, заяви г-н Козарев.

Каминни абсорбатори от Тека България

Тека България разшири продуктовата си

гама с два нови модела каминни абсорбатори

с елегантен класически дизайн и съвременни

функционални характеристики на испанския

производител TEKA. „Моделите LARO 90 и

NUBERO 90/60 притежават оптимални функ-

ционални и дизайнерски характеристики. Снаб-

дени са с мотор с двойна турбина, който е

високо надежден и гарантира безшумно и

ефективно изхвърляне на парите и миризми-

те от кухнята при нисък разход на енергия.

Уредите са с капацитет на абсорбация

780 m3/h и поддържат три степени на рабо-

та. Абсорбаторите са с максимална мощност

от 190 W и с два възможни диаметъра на

изхода - 120 или 150 милиметра. Комфорт при

използването им създават и двете вградени

халогенни лампи по 40 W“, коментират от Тека

България.

Нивото на генерирания шум при максимал-

на скорост на каминните абсорбатори LARO

90 и NUBERO 90/60 е 62,5 dBA. Електронното

управление се осъществява чрез плъзгащ

превключвател с три възможни позиции. Аб-

сорбаторите са снабдени с трислойни метал-

ни филтри, които са лесни за демонтаж и

почистване и имат дълъг експлоатационен

живот. Моделите предлагат и възможност за

използване на филтри с активен въглен, кои-

то са с висок капацитет на поглъщане на

мазни частици и миризми.

„При желание от страна на потребителя

съоръженията се доставят и с комплект за

От компанията обявиха нови стратегически партньорства с Cablofil и Baks

преработка на замърсения въздух с активен

въглен, включващ филтри с активен въглен,

адаптори и отражател на въздушната струя.

Допълнителна опция е и доставката на ан-

тивъзвръщателен клапан с абсорбатора.

Клапанът се разполага на въздушния изход на

уреда, свързан с въздуховода, с цел да предот-

вратява връщането на сажди и миризми в

кухнята, когато абсорбаторът не работи“,

допълват от компанията.



ÑÒÐ. 12 3*2008

Успешната стратегия за нас
е в тясната специализация

> èíòåðâþ

Господин Кипров, достигна ли строи-

телният бранш степен на зрелост, при
която в определен потребителски сег-

мент не цената, а качеството е опре-

делящо?
За голяма част от инвеститорите в

строителния сектор при избора на

дадена марка електроинсталационни

материали цената все още е с най-

голяма „тежест. Но това съвсем не

означава, че вече не се изпълняват

проекти, в които се залагат по-скъпи,

но и по-качествени електроинстала-

ционни материали от водещи произ-

водители. През последните години се

обособи пазарен сегмент, формиран

от инвеститори, които държат на

доброто си име, и за тях качество-

то на влаганите материали е от

първостепенно значение.

Смятате ли, че колегите ви от бранша,
намиращи връзка между националност-

та на инвеститорите и влагането на

качествени продукти, имат основание
за подобни твърдения?

За мен инвеститорите в строител-

ния сектор са добри или лоши. Не

мисля, че следва да се прави връзка

между това дали един инвеститор е

български или чуждестранен и каче-

ството на строителните работи и

техническото ниво на сградните

инсталации.

Част от фирмите в бранша през после-

дните години усилено вървят в посока
диверсификация на търговските мар-

ки и гамата от предлаганите продукти.

В този аспект да очакват ли клиенти-
те ви нов чуждестранен партньор?

За нас успешната пазарна стратегия

е в тясната специализация. Следвай-

ки тази стратегия, залагаме на про-

дуктовата гама на водещата итали-

анска компания GEWISS, производ-

ствената програма на която обхваща

повече от 15 000 артикула. Ще

Успешната стратегия за нас
е в тясната специализация

Динко Кипров,
изпълнителен директор на Интекст,

пред списание Технологичен дом

продължим да развиваме пазарно елек-

троинсталационните материали, ре-

шенията в кабелополагането, елемен-

тите за защита и управление и други

продукти на компанията. Следовател-

но, в отговор на въпроса бих могъл да

кажа, че за момента не работим в

посока установяване на партньорски

отношения с друг чуждестранен про-

изводител. Продуктите на GEWISS

отговарят напълно на политиката ни

да предлагаме качествени и съвремен-

ни като дизайн изделия.

Според западноевропейските предста-
ви изделията на GEWISS са от високия

ценови клас. По какви търговски кана-
ли реализирате предлаганите изделия?

В продуктите на GEWISS основно се

залага на високото качество, функ-

ционалността, както и на елегант-

ния дизайн. Това е и причината изде-

лията да са от по-висок ценови клас.

Основно са насочени към хора, ценя-

щи качеството, както и към тези,

търсещи нестандартни дизайнерски

решения.

Относно търговските ни канали, на

първо място, разбира се, са нашите

партньори в страната. Имаме изгра-

дена стабилна партньорска мрежа

засега предимно в по-големите обла-

стни центрове. Голяма част от про-

дуктите се реализират и чрез дирек-

тни продажби на инсталаторски и

монтажни фирми, с които поддържа-

ме добри професионални контакти. До

крайните клиенти достигаме предим-

но чрез съвместната ни работа с

проектанти, архитекти и дизайнери.

Възнамерявате ли да разширите струк-
турата си в страната?

Да, имаме подобни планове. В момен-

та до голяма степен сме съсредото-

чили дейността си предимно в София

и в курортните комплекси, поради

усиленото строителство в тези

райони. В близко бъдеще, обаче, пла-

нираме и по-сериозно разширяване на

структурата ни в страната, като на

първо време сме се насочили към

Южна България.

На какъв маркетинг залагате предвид
специализацията на предлаганите от

фирмата продукти?

Наред с присъствието ни в специа-

лизираната преса, провеждаме фир-

мени обучения. Стартирахме пореди-

ца от семинари в страната, насоче-

ни конкретно към две отделни групи

от клиенти. Едната включва проек-

танти, дизайнери и архитекти, а вто-

рата - инсталаторски и монтажни

фирми. Подобни обучения вече бяха

проведени в градовете София и Вар-

на. През месец април предстои про-

веждането на подобно обучение във

Плевен, а след това планираме мар-

кетингови събития и в Бургас, Вели-

ко Търново и Пловдив. Също така,

специално за архитекти и проектан-

ти от страната ще организираме по-

сещение на централата на GEWISS

в град Бергамо, Италия.

И най-добрите идеи биха си останали
такива без подходящите хора!

Разбира се, успехът на една фирма,

е функция на хората, работещи в

нея. Гордея се с малкия ни и сплотен

екип, изграден от висококвалифици-

рани и отдадени на работата си

специалисти, и съм щастлив, че сме

заедно.
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Господин Стоянов, от няколко месеца
направлението Системи за сигурност
на Bosch присъства директно на
българския пазар. С какви амбиции ком-
панията предприема подобна стъпка?

Нашето желание е да развием дейно-

стта си в няколко насоки. Първата, от

гледна точка на логическата последо-

вателност, включва проучване на па-

зарната конюнктура и изготвяне на

средносрочна стратегия за действие.

Точно толкова важно е да увеличим

подкрепата, която Робърт Бош оказ-

ва на  партньорите си на българския

пазар. Не на последно място, ще стар-

тираме действия, целящи увеличава-

не на разпознаваемостта на марката

сред техническите специалисти, ин-

веститорите, проектантите и т.н.

Казвате, че проучвате пазарната ситу-
ация в областта на системите за си-
гурност у нас. Какви са перспективите
за развитие на дейността ви?

Бих определил перспективите като

благоприятни. Ще обърна внимание и

на момента, който Bosch избра, за да

стартира директното си присъствие

в страната ни – мнозина биха го

определили като закъснял, но аз ще го

назова като внимателно подбран. От

гледна точка на Bosch, развитието

на дейността е функция на обема и

видовете инвестиции в страната,

както и на зрелостта на пазара на

системи за сигурност.

Още преди години някои специалисти
определиха пазара на сигнално-охрани-
телната техника у нас като отмиращ,
но противно на твърдението, браншът
продължава да се развива. В какъв етап
от "живота" си е този сегмент?

Не бих се ангажирал да давам

"експертни" мнения за пазар, който

тепърва ще бъде проучван от Робърт

Бош. Ще изложа личните си впечат-

ления за фазата на развитие под фор-

мата на аналогия с раз-

витието на човешкия жи-

вот – детството несъм-

нено е преминало и па-

зарът се намира в мла-

дежкия период, който е

динамичен, вълнуващ и

понякога хаотичен. Най-

важното е, че зрелостта

тепърва предстои, с което пред нас

стоят и най-добрите възможности...

В сферата на СОТ пазарът отдавна е
разпределен, а някои големи компании
съчетават дистрибуторска и инжене-
рингова дейност със СОТ охрана. Как
смятате да пробиете в подобни условия?

Съгласен съм, че основните терито-

рии са "разпределени" и "овладени". Но

също така смятам, че непрекъснато

възникват както нови ниши, така и

търсене на нов тип решения и прило-

жения. Не е за пренебрегване предвиж-

дането, че предстои окрупняване в

сегмента на СОТ и охранителната

дейност, подобно на някои други паза-

ри, като телекомуникационния напри-

мер. Бизнес дивизията Системи за

сигурност на Бош притежава серио-

зен опит в работата с мощни играчи

на международно ниво. Ето защо на-

шите проучвания са положително ори-

ентирани.

Съгласен ли сте с позицията, че видео-
наблюдението е сегментът от систе-
мите за сигурност с най-висок пазарен
капацитет?

Аз и моите колеги напълно споделяме

подобни предвиждания. Като по-

твърждение ще споделя, че нашите

краткосрочни и средносрочни усилия

са фокусирани именно в развитието

на бизнеса със системи за видеонаб-

людение и най-вече на IP базираните

решения, където техниката на Bosch

предлага сериозни технически

възможности.

На какви търговски канали ще разчита-
те в налагането на решенията за видео-
наблюдение, които предлагате?

Бих определил каналите по-скоро като

партньорски. В близко бъдеще Бош ще

разчита основно на системната ин-

теграция в решенията за видеонаб-

людение. На един последващ етап се

надявам да "отворим" и дистрибутор-

ските канали. Естествено, необходи-

мо е направлението Системи за си-

гурност на Бош да извърви своя път

на развитие на българския пазар и да

придобие пазарна зрялост по отноше-

ние на всички планирани възможнос-

ти.

Какви са най-съвременните техничес-
ки решения в системите за сигурност,
предназначени за големи администра-
тивни и обществени сгради?

Ще си позволя да откроя най-актуал-

ната тенденция – интегрираността.

Едновременно с развитието на сис-

темите за сградна автоматизация и

сграден мениджмънт, все по-често

ще се търси и залага интегрираност

и на системите за сигурност. Ста-

ва въпрос, както помежду им, така и

със системите за сградна автомати-

зация и сграден мениджмънт. В най-

голяма степен тенденцията се отна-

ся за системите за охранителна

техника, контрол на достъпа и пожа-

роизвестяване. На следващ етап ще

се търси интеграция и на системи-

те за видеонаблюдение с останали-

те направления на сградната сигур-

ност.

Усилията ни са насочени към бизнеса
със системи за видеонаблюдение

инж. Александър Стоянов,
ръководител направление

Системи за сигурност
в Робърт Бош
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Господин Бойков, нека започнем с мне-

нието ви за нивото на професионализъм

в строителния сектор у нас?

Пъстра е картината, формирана от

нивото на професионализма в бранша.

И това е така, защото, според дан-

ни на Професионалния регистър на

строителя, над 4 000 фирми работят

в сектора, а повече от 80% от тях

са представители на малкия бизнес.

По тази причина голяма част от тях

не са в „крак“ със световните стан-

дарти в организацията на строител-

ния процес, а и не са в състояние да

отделят сериозни средства за разви-

тие.

В нашата страна в годините след

прехода се установи мнението,че

всеки би могъл да е строител и ма-

сово не се спазваха нормативните

документи в бранша. В последните

5 - 6 години част от представите-

лите на бранша натрупаха опит при

изпълнението на строителни обек-

ти по линия на европейските пред-

присъединителни фондове, работата

в съдружие с водещи европейски

строителни фирми, както и налага-

нето на стандартите за качество

и правилата на ФИДИК. Във връзка

с това се наблюдава процес на про-

фесионализация и доближаване до

европейските стандарти, поне на

водещите 100 - 150 строителни

фирми в нас.

Каква е ролята на Камарата на строи-

телите за прилагане на европейските

стандарти в областта?

Сериозна е ролята на Камарата на

строителите в България за повиша-

ване на професионализма в бранша.

Работим активно в европейските

структури, поддържаме контакти

със сродни структури в Германия,

Италия, Испания и други държави от

ЕС. Сред инициативите, които про-

веждаме, са обучение на водещи спе-

циалисти от български фирми в об-

ластта на организацията на строи-

телния процес чрез стажове при ев-

ропейските ни колеги, прилагане на

добрите европейски практики и т.н.

В момента в процес на подготовка са

четири проекта съвместно с немска-

та, датската и други федерации по

темата.

Допринасяме за
създаването на ясен и
конкурентен строителен
пазар

инж. Иван Бойков,
изпълнителен директор на

Камарата на строителите
в България,

пред списание Технологичен дом
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Областта, в която най-много сме

изостанали, е електронизацията и

използването на софтуерни продукти,

специализирани за строителството.

Доста от по-малките фирми имат

проблем с работата си в Интернет,

да не говорим за използването на

специализирана информационни плат-

форми за строително проектиране.

Парадоксът е голям, защото Бълга-

рия разполага със софтуерни специ-

алисти на водещо ниво. Ето защо

сред плановете ни за тази година е

да положим основите на съвместна

дейност с Българската асоциация на

софтуерните компании.

Чувства ли се в строителния сектор

недостиг на квалифицирана работна

ръка?

Въпросът с квалифицирането на

строителя е от огромно значение в

настоящия момент. В страната има

340 професионални центрове за обу-

чение, но стандартите на подготов-

ка в тях са доста различни.

Бурното развитие на строител-

ството през последните години

формира недостиг на квалифицира-

на работна ръка, особено що се

отнася до техническите ръководи-

тели, които са фундаментът на

строителството. Тези хора буквал-

но се „крадат“ между фирмите.

Между впрочем, Професионалният

регистър осигурява пълната инфор-

мация за всеки човек, зает в тази

дейност. Камарата осъществява

организация на процеса на обучение

на тези специалисти чрез курсове в

центровете за обучение. Предстои

среща с Министерството на обра-

зованието и техническите универси-

тети с цел обединяване на усилия-

та ни за решаването на този про-

блем.

Има данни, че около 30% от фирмите,

занимаващи се със строителство, не

са регистрирани в този отрасъл.

Смятате ли, че Законът за Камарата

на строителите решава този про-

блем?

Според Закона за Камарата на стро-

ителите, който бе приет през 2006

г., от първи януари тази година вся-

ка фирма, която би желала да из-

вършва строителна дейност в Бълга-

рия, трябва да бъде регистрирана в

Професионалния регистър и да полу-

чи Удостоверение, позволяващо й да

работи в сектора. Професионалният

регистър е публичен и от него всеки

инвеститор би могъл да получи пълна

информация за профила на фирмата,

включително обем на строителните

работи за три предходни години. В

регистъра са описани всички направ-

ления на дейност, броят на работни-

ците и др. По този начин всеки инве-

ститор разполага с достатъчно

обективна база за избор на изпълни-

тел.

Откога съществува Професионалният

регистър?

Регистърът функционира от начало-

то на октомври 2007 г., а от първи

януари 2008 г. е публичен. По този

начин ние спазихме всички законни

срокове и работим със самочувстви-
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ето, че допринасяме за създаването на достатъчно ясен

и конкурентен строителен пазар.

Планирате ли съвместни действия или най-малкото ин-

формационно сътрудничество с колегите си от КИИП и

КАБ?

Нещо повече, имаме амбицията съвместно с колегите

от КИИП и КАБ да обединим в бъдеще информационни-

те си масиви. По този начин ще достигнем европейс-

ките нива в областта на информационната поддръжка

в строителния сектор. С колегите сме в процес на

разговори и за възможностите за асоцииране, като се

водим от разбирането, че сме отделни звена от цяло-

стния процес в строителството. Също така имаме

амбицията да включим в доброволната част от Про-

фесионалния регистър производителите на строител-

ни материали, с което ще гарантираме и по-високо ка-

чество на строителството.

Мислите ли, че въвеждането на номинални или препоръчител-

ни цени на строителните работи ще окаже положително вли-

яние върху сектора?

Сред основните ни задачи, които са заложени в Закона и

Устава на Камарата, е да публикуваме всяка година ори-

ентировъчни цени в строителството. В момента наби-

раме информация от областните ни представителства

и се надяваме след края на настоящето полугодие да имаме

окончателно решение на този въпрос.

Искам да подчертая, че въпреки противоречивото отно-

шение към въвеждането на ориентировъчни цени в стро-

ителството, публикуването на подобна информация в

Интернет ще даде възможност за премахване на нелоял-

ната конкуренция, както и ще подпомогне държавните

органи, занимаващи се с обществени поръчки при оценка

на офертите. Подобна практика има и в Германия, къде-

то този ценник обхваща в подробности всички дейности

в строителството. И ние се стремим да се възползваме

от опита на немските си колеги.

Съответстват ли действащите у нас строително-техничес-

ки норми на добрите европейски практики?

Действащата в момента нормативна база у нас е във

висока степен хармонизирана с добрите европейски

практики в областта на строителството. Черпим се-

риозен опит, както и участваме пряко в разработва-

нето на европейските директиви в нашия бранш чрез

работата си в работни групи на Европейската стро-

ителна федерация, както и чрез пренасяне на добрите

практики у нас.

Като най-динамично развиващия се отрасъл в България,

изпитваме конкурентния натиск на свободния европейс-

ки пазар и това ни амбицира да поддържаме високо про-

фесионално ниво на българския строител. Макар че сме

в началото на процеса, строителният сектор у нас има

сериозен фундамент. В наша полза са и историческият

опит, и успехите ни.
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Пазарът на бойлери у нас

Фиг. 1. Внос и износ на бойле-
ри за периода 2005 – 2007 г.

> áèçíåñ

Графиката илюстрира развитие-

то на пазара на бойлери в България

за периода 2005 – 2007 г. на базата

на предоставена на редакцията ин-

формация от Националния статис-

тически институт (НСИ). Поради

отсъствието на достатъчно задъ-

лбочени и обхватни проучвания за ма-

щабите на този пазарен сегмент у

нас, редакцията приема като офици-

ална информацията, базирана на Ин-

тегрираната тарифа на Европейски-

те общности – ТАРИК.

Проучване на редакцията показва,

че достоверността на данните за

мащабите на пазара на бойлери,

предоставени от НСИ, не се възпри-

ема еднозначно сред специалистите

в бранша. Някои смятат, че реални-

ят обем на вноса и износа се разли-

чава съществено от показания, до-

като други се доверяват напълно на

данните от НСИ.

На редакцията не са предоставе-

ни данни за износа и вноса на бойле-

ри за 2005 и 2006 г. от определени

държави, в съответствие с изисква-

нията на чл. 29. (1) от Закона за ста-

тистиката. Съгласно Закона интра-

стат, операторите могат да поис-

кат разширяване на статистичес-

ката конфиденциалност по отноше-

ние на кода по Комбинираната номен-

Пазарът на бойлери у нас
Внос/износ на бойлери в България за периода 2005 – 2007 г.

клатура на Република България за

определена стока и търговски поток

в два случая. Първо, когато годиш-

ната стойност на съответната

търговия на лицето със страни от

Общността и извън нея съставлява

повече от 85 на сто от общата

стойност на външната търговия на

Република България за съответната

година с тази стока и по този по-

ток. Втората причина е когато

търговията, сумирана с тази на друг

оператор или други двама операто-

ри, при условие че този втори или

тези двама други оператори също са

поискали деклариране на конфиденци-

алност, съставлява повече от 85 на

сто от общата стойност на

външната търговия на Република

България за съответната година с

тази стока и по този поток.

Внос и износ на бойлери
по държави
За 2005 и 2006 г. на редакцията е

предоставена информация за разме-

ра на вноса само от три държави -

Италия, Германия и Турция. От тях

с най-голям внос на бойлери се от-

кроява Германия с пазарен обем в раз-

мер 626 488 лв. за 2005 г. и 426 016

лв. за 2006 г. Вносът от Турция за

2005 г. е 30 020 лв., а за 2006 г. - 48

264 лв. Италия е с най-малък обем на

вноса в размер от 8 022 лв. за 2005

г. и 5 416 лв. за 2006 година. Инте-

ресно е да се отбележи, че Германия

е най-сериозен вносител и за 2007 г.,

но и през тази година се запазва тен-

денцията към постепенно намалява-

не на вноса от тази държава. През

2007 г. вносът от Германия, макар и

най-значителен в сравнение с други-

те държави, за които от НСИ ни пре-

доставиха информация, е почти двой-

но по-малък в сравнение с 2005 г. и

възлиза на 332 873 лв. Същата тен-

денция се забелязва и при вноса от

Италия, който през 2007 г. е в раз-

мер на 4540 лв. Прави впечатление,

че вносът през 2007 г. от Турция

възлиза на 46 954 лв. От предоста-

вената на редакцията информация за

2007 г. като основни вносители ос-

вен Германия се открояват и Изра-

ел с обем в размер на 263 246 лв. и

Словения с 164 687 лв.

В съответствие с горепосочена-

та клауза в Закона за статистика-

та, конкретни данни за износа за

отделни държави за 2005 и 2006 г. не

са ни предоставени. От достъпни-

те данни за износа на бойлери за 2007

г. с най-голям износ се открояват Ун-

гария с 202 463 лв. и Румъния с 109

903 лв.



ÑÒÐ. 24 3*2008

Въздуховоди за климатични
и вентилационни
инсталации

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

Материалите –
корозионноустойчиви
и въздухонепроницаеми
Сред най-често използваните ма-

териали за въздуховоди са различни

видове ламарина. Обикновено възду-

ховодите се изработват от поцинко-

вана или черна ламарина, а когато са

предназначени за транспортирането

на агресивни газове, се използва пре-

димно алуминиева или медна ламари-

на. Въздуховодите могат да бъдат

изработени и от изкуствени матери-

али, базирани на полипропилен, поли-

уретан и други. В последно време за

вентилационните и климатичните

инсталации широко се използват и

Въздуховоди за климатични
и вентилационни
инсталации
Критерии за избор

гъвкави тръби и маркучи, които до

момента намираха приложение пре-

димно в местни смукателни инстала-

ции.

Независимо от вида на използва-

ния материал, има общи изисквания

към всички материали, намиращи

приложение в производството на

въздуховоди. Например, необходимо е

материалът да осигурява гладка

вътрешна повърхност на въздухопро-

вода, да не задържа прах и да позво-

лява при необходимост лесно почи-

стване. Сред изискванията, на кои-

то материалите за въздуховоди

следва да отговарят, са да са коро-

зионно устойчиви, нехигроскопични и

въздухонепроницаеми, както и да са

негорими и да не променят физичес-

ките си свойства във времето.

Изисквания към елементите
на въздуховода
Често вентилационните и клима-

тичните инсталации имат сложна

топология, обхващаща въздуховоди,

преминаващи през различни части от

сградата, с различна посока и наклон.

Това налага използването на различ-

ни фасонни части, чрез които се

свързват отделните прави участъ-

ци на въздуховодите. Основно конст-

руктивно изискване към фасонните

части е да създават минимални

Въздуховодите са един от основните и задължи-

телни елементи на всяка вентилационна или кли-

матична инсталация. В повечето случаи са

„скрити“ зад стени или в тавана, но често са и

част от интериора, особено в по-големи поме-

щения като хипермаркети, например. Въздухо-

водите са основните „доставчици“ на пресен

въздух, както и каналите, по които се отвежда

изсмуканият от помещението замърсен въздух.

Използват се също за транспортиране и на ре-

циркулационния и изхвърляния извън сградата

въздух. Залагат се в помещения с различно пред-

назначение, от застроения обем на които оба-

че заемат немалка част, тъй като се характе-

ризират с относително големи размери. Изграж-

дат се от прави и фасонни части, за изработ-

ването на които се използват различни мате-

риали, съобразени с конкретната приложна об-

ласт и експлоатационните условия, както и с ар-

хитектурата и конструкцията на сградата.

Фиг. 1. Принципно изпълнение на въздухопроводна мрежа, из-
градена от стандартни елементи: а) от кръгли въздухово-
ди; б) от правоъгълни въздуховоди

б

а
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съпротивления на преминаващия въздух. За да се постиг-

нат минимални загуби от триене в правите части на

въздуховода, се препоръчва те да са с кръгло напречно

сечение. Въпреки това, при избора на форма на напреч-

ното сечение на въздуховода е добре да се вземат пред-

вид конструктивните специфики на сградата като раз-

полагаемо място, възможност за вграждане в строител-

ните елементи и др. Препоръчително е да се отчетат

и естетическите, и технико-икономическите фактори.

В редица приложения е по-целесъобразно вместо с кръгла

форма на напречното сечение, въздуховодите да бъдат

изработени с правоъгълна, овална или плоскоовална фор-

ма.

Стените на въздуховода могат да бъдат гладки, спи-

рално навити или с оребрени отвън или отвътре стени.

Видът на стените на въздуховода зависи от вида на

материала, който се използва, от геометричните му

размери и др. Например, кръглите и плоскоовалните възду-

ховоди от ламарина предимно се изработват като спи-

раловидни тръби с фланцево съединение, а правоъгълни-

те са предимно с гладки, спиралнонавити или напречно-

ореберени стени.

Свързване на въздухопроводите
Отделните части от въздухопровода се свързват по

между си с рейки, с муфи, фланцево или чрез заваряване.

Най-широко разпространение намират рейковите връзки,

които обаче се използват предимно за правоъгълни възду-

ховоди. За въздуховодите с кръгло напречно сечение от

изкуствени материали се използват предимно връзки с

муфи и нипели. Фланцевите връзки, в които се използват

фланци от ъглови стоманени профили, са приложими за

всички форми на въздухопроводите. За да се предотвра-

ти пренасянето на вибрации, свързването на въздухораз-

пределителната мрежа към машини и движещи се елемен-

ти се осъществява чрез участъци от еластичен възду-

хонепроницаем материал.

Монтажът на въздухопроводите се извършва върху

конзоли, опори и подвески. Широко се използва окачване-

то с подвески от перфорирана лента. За всяка отделна

конструкция

товароносимостта и необходимото разстояние
между отделните подвески се задават от производите-

ля. Обикновено за диаметри, по-малки от 630 mm, разсто-

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

mm – 2 m. Препоръчително е за въздуховоди, в които се

очаква кондензация на водни пари, хоризонталните час-

ти да се монтират с наклон 3 градуса.

Също така, не се приема за оптимален вариантът

въздухопроводите да пресичат тръби или строителни

елементи. Ако се налага такова пресичане, елементите

се облицоват така, че да получат обтекаема форма и да

не нарушават плътността на въздуховода.

Когато се предвижда открит монтаж на въздуховоди-

те, е добре те да се изберат по естетически съображе-

ния. При закрит монтаж се вземат предвид разполагае-

мото място и възможността за вграждане в строител-

ната конструкция.
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VRV (VRF) системи за
климатизация
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 Както бе посочено, причините,

водещи до все по-широкото използ-

ване на VRV или VRF системите, са

многобройни. Част от тях са свърза-

ни с естетичния изглед на фасади-

те на сградите, както и с по-голе-

мите възможности на многозонови-

те системи с директно изпарение на

фреона във вътрешното тяло за под-

държане на комфортен микроклимат.

Сред основните им предимства е и

фактът, че с VRV или VRF системи-

те не е проблем да се поддържат

различен режим на работа в две

съседни помещения. Например, в ед-

ното помещение вътрешното тяло

би могло да работи в режим на ох-

лаждане, а в другото в режим на ото-

VRV (VRF) системи за
климатизация
Част II. Режими на работа и управление на многозонови
климатични системи с директно изпарение на фреона

пление. Характерно предимство на

този вид системи е също възможно-

стта отпадната топлина от южна-

та фасада да се използва за отопле-

ние на северната, което директно

рефлектира в намаляване на експло-

атационните разходи. От друга

страна, при необичайни температу-

ри през сезона не се налага цялост-

но пренастройване на системата,

което е необходимо при чилърните

климатизационни инсталации, напри-

мер.

VRV (VRF) системите - енергийно
ефективно решение
Днес към системите за кондици-

ониране се поставят все по-високи

изисквания. Режим на работа, под-

държащ само комфортен микрокли-

мат, се оказва недостатъчен. Една

съвременна система за климатиза-

ция трябва да бъде едновременно

енергийно ефективна, безпроблемно

да поддържа предварително зададе-

ните параметри, да работи целого-

дишно и по възможност да консуми-

ра повече електроенергия през нощ-

та, когато тарифите са по-ниски.

Също така е добре да предоставя

добри възможности за управление и

В продължение на темата от миналия брой на сп. Технологичен

дом, в който бяха разгледани принципите на действие, функци-

оналността и приложната област на многозоновите климатич-

ни системи с директно изпарение на фреона във вътрешното

тяло, обект на настоящата статия са режимите им на работа.

Известни повече като VRV или VRF, тези климатични системи

са съвременно и многофункционално техническо решение за го-

леми офисни, административни и обществени сгради.



ÑÒÐ. 28 3*2008

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

регулиране. Неоспорим факт е, че

всяка нова климатична система

предлага все повече и повече възмож-

ности. За сравнително недългия

живот от създаването на първата

VRV система до днес, многозонови-

те климатични системи с директно

изпарение на фреона във вътрешно-

то тяло до голяма степен успяват

да отговорят на все по-високите

потребителски изисквания. Поради

тази причина, видовете режими на

работа на VRV (VRF) системите,

тяхната икономичност, както и

възможностите им за регулиране и

управление са обект на настоящия

материал.

За информация, приложната об-

ласт на VRV или VRF системите е

много широка - те могат да се изпол-

зват както за климатизиране на ня-

колко помещения, така и на цели сгра-

ди. Обикновено, стандартните VRV

или VRF системи климатизират пло-

щи от 150 до около 500 - 700 m2, като

посоченият диапазон далеч не изчер-

пва приложната им област. При по-

големи площи се изграждат няколко

VRV (VRF) системи.

Режими на работа
на VRV (VRF) системите
VRV (VRF) системите са модулни

системи, включващи външно тяло и

множество вътрешни тела, които

могат да бъдат с различна мощност

и различен начин на монтаж. Телата

се свързват с обща тръбна мрежа,

през която циркулира хладилният

агент. В зависимост от режима на

работа, тръбната мрежа би могла да

бъде изградена като дву- или три-

тръбна система. Принципно, VRV

(VRF) системите поддържат три

отделни режима – само на охлаждане,

режим на охлаждане или отопление и

режим с едновременна работа на ох-

лаждане и отопление. Когато систе-

мата работи в режим на едновремен-

но охлаждане и отопление, е възмож-

но отоплителното тяло да поддържа

едновременно два отделни режима на

работа, т.е. една част от тях да

работят в режим на отопление, а

останалите - в режим на охлаждане.

Двутръбната система
се използва, когато всички вътреш-

ни тела работят едновременно в общ

режим, т.е всички вътрешни тела

поддържат или режим на отопление,

или режим на охлаждане. Разбира се,

това съвсем не означава, че когато

VRV (VRF) системата работи, всич-

ки вътрешни тела трябва да бъдат

включени. Когато едно или няколко

вътрешни тела от системата не са

включени или бъдат спрени, натова-

реността на компресора автоматич-

на намалява и фреоновият поток се

насочва единствено към работещи-

те тела.

Двутръбните VRV (VRF) системи

се препоръчват предимно за климати-

зация на големи помещения или в при-

ложения, в които е необходимо под-

държането на един и същ режим на

работа във всички климатизирани

помещения. Особено подходящи са за

чакални на гари, аерогари, клиники,

както и за киносалони, ресторанти и

др.

Тритръбни системи
Когато е необходимо да се клима-

тизират сгради, в които има групи от

помещения с различни изисквания към

параметрите на въздушната среда,
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като административните сгради и

хотелите например, се препоръчва

използването на тритръбна систе-

ма. Характерно за тритръбните си-

стеми е способността им да осигу-

ряват независима работа на вътреш-

ните тела.

Сред основните предимства на

системите с индивидуална работа на

вътрешните тела е възможността

при отопление на едната част от

стаите в сградата и охлаждане на

другата, системата да извлича топ-

лината от охлажданите помещения и

да я пренасочва към отопляваните

такива. Според доставчици на подоб-

ни решения, по този начин потребле-

нието на електроенергия би могло да

се намали до 15 - 20%.

Вентилиране на въздуха
с VRV (VRF) система
Всяка VRV (VRF) система успеш-

но поддържа температурата на

въздуха в климатизираното помеще-

ние в зависимост от предварител-

но зададените стойности. Това не

означава, че би могла да осигури под-

държането на всички параметри на

микроклимата в помещението. За

технологията на работа на този вид

климатични системи е характерно,

че не осигуряват обмен на замърсе-

ния въздух в помещението с пресен.

При VRV (VRF) системите про-

блемът с осигуряването на достатъ-

чно пресен въздух в помещенията и

съответно отвеждане на замърсе-

ния се разрешава сравнително лес-

но чрез присъединяването към тях на

вентилационен блок. Принципно, вся-

ка VRV (VRF) система допуска

присъединяването на вентилационен

блок, с което се постига не само

поддържане на добри параметри на

въздушната среда в помещенията, но

е възможно и значително да се уве-

личи ефективността на топлообме-

на.

Друго предимство от свързване-

то на вентилационен модул към си-

стемата е да се намалят загубите

на топлина в системата, разбира се,

ако се използва блок с рекуперация

на топлина. В този тип топлообмен-

ници се осъществява топлообмен

между засмуквания от помещенията

топъл въздух и постъпващия отвън

студен въздух. Преминавайки през

топлообменика, външният въздух

предварително се загрява, след кое-

то се подава в помещението. По

този начин, освен че в помещенията

постъпва предварително загрят пре-

сен въздух, се повишава и екологич-

ността на системата, тъй като в

атмосферата се изхвърля предвари-

телно охладен въздух. През лятото,

когато е необходимо в помещенията

да се поддържа режим на охлаждане,

т.е. да се подава студен въздух,

процесът в топлообменника се об-

ръща и отвежданият от помещени-

ята охладен въздух се използва за

охлаждане на постъпващия отвън по-

топъл пресен въздух. По този начин

се

намалява топлинният товар
на системата за климатизация
Използваните вентилационни бло-

кове с рекуперация на топлина прин-

ципно могат да работят в три раз-

лични режима. Първият е режим на

пълен топлообмен между двата по-

тока. При този режим на работа в

топлообменника между двата пото-

ка на нагнетявания в помещението

и отвеждания от там въздух, се осъ-

ществява обмен едновременно на

топлина и влага. Следователно, ко-

гато вентилационният блок под-

държа този работен режим, между

двата въздушни потока има пряко

взаимодействие.

При втория режим на работа, за

разлика от първия, между двата по-

тока отсъства взаимодействие.

Засмукваният от помещението

въздух се изхвърля директно в атмос-

ферата, без да преминава предвари-

телно през топлообменника. При този

режим на работа, преди да навлезе в

помещението, единствено външният

въздух преминава през топлообменни-

ка. При третия режим, в зависимост

от температурата в помещенията,

системата автоматично избира по-

подходящия между двата работни

режима.

Необходимото количество пресен

въздух достига до помещенията чрез

вентилационна система от гъвкави

въздуховоди. За правилното разпреде-

Фиг. 1. Принципни схеми на  двутръбна VRV/VRF система (a) и тритръбна VRV/VRF система (б).
1 - външно тяло; 2 - вътрешни тела; 3 - модул хладилен агент за едно тяло; 4 - модул хладилен агент за няколко тела.

a б

Фиг. 2. Принципна схема на работа на
VRV/VRF система с вентилационен блок.
1- вентилационен блок; 2 - вътрешни
тела; 3 - външно тяло
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ление на въздушния поток в самото

помещение се използва система от

вентилационни решетки.

VRV системите с допълнителни
възможности
Освен основните модели на VRV

системите, производителите пред-

лагат и модификации, поддържащи

допълнителни възможности. Напри-

мер, моделите с външно тяло, снаб-

дено с воден топлообменник, който

работи в режим на охлаждане и при

отрицателни температури на

външния въздух. Използването на

външно тяло с воден топлообменник

също така позволява при необходи-

мост значително да се увеличат

разстоянията от сервизните поме-

щения до местата на изхвърляне на

топлината в околната среда.

В други модификации на система-

та се използва леден акумулатор за

студ, в който през нощта, когато

тарифата на електроенергията е

по-ниска, водата се охлажда до ну-

лева температура, при което се

образува ледена каша. Акумулаторът

на студ позволява изравняване на де-

нонощните колебания на топлинни-

те товари и изпълнява функцията

преохлаждане на хладилния агент

преди дроселирането, като по този

начин повишава ефективността на

хладилния цикъл.

Възможности за управление
на системите
Използват се различни начини за

управление на многозоновите клима-

тични системи с директно изпарение

на фреона. Първият и съответно най-

елементарния от тях е т.нар. режим

на независимо управление, при който

всеки вътрешен блок е оборудван със

самостоятелен дистанционен пулт.

При него операциите включено/изклю-

чено на отделните вътрешни тела са

автоматизирани и режимът им на

работа се мониторира. Подобни сис-

теми сигнализират при възникване на

неизправности. Многозонови клима-

тични системи с директно изпарение

на фреона във вътрешните тела,

управлявани с два пулта, често се

използват при климатизирането на

неголеми сгради. Редица производи-

тели на подобни системи за климати-

зация причисляват този работен

режим към третия начин, а именно

груповото управление. При груповото

управление един дистанционен пулт

се използва за управление на група от

вътрешни тела, обслужващи едно по-

мещение. При четвъртия начин на уп-

равление - централната система е

възможно да използва индивидуален

пулт във всяко помещение, но харак-

терно за системата е, че се управ-

лява от пулт за централно управле-

ние или от персонален компютър.

Груповото и централното управление

се препоръчват за средноголеми и

големи сгради. Освен работното

състояние - включено/изключено, ви-

зуализиране на режима на работа на

вътрешните тела и възможни неиз-

правности, системата показва зада-

дената температура, състоянието

на филтъра и дори би могла да инфор-

мира потребителя за консумираната

от нея електроенергия. Също така,

когато системата за климатизация

е снабдена с подобно управление, по-

требителят разполага с историята

на работата на системата за опре-

делен период от време.
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Слънчеви колекторни
системи за топла вода

Натрупали значителна експлоата-

ционна история, слънчевите системи

не изискват значителна първоначал-

на инвестиция, а и съвременните

модели са високо ефективни и могат

да се използват целогодишно. Подхо-

дящи са за производство на топла

вода, както за битово горещо водо-

снабдяване, така и за отопление в

нискотемпературни инсталации като

подово отопление, например. Приложи-

ми са както за малки еднофамилни

жилища, така и за хотели, басейни и

обществени сгради.

Елементи и приложна област
на инсталациите
Слънчевите системи позволяват

различни варианти на изпълнение и

окомплектоване на инсталацията.

Обикновено начинът на окомплекто-

ване на системата зависи преди всич-

ко от климатичните особености на

района, в който тя ще бъде инстали-

рана. Задължителни елементи за вся-

ка слънчева система са слънчев ко-

лектор и акумулатор. Освен тях,

имайки предвид климатичните усло-

вия в нашата страна, към система-

та могат да се включат допълните-

лен източник на енергия, топлообмен-

ник и помпа.

В слънчевите инсталации, предназ-

начени за бита, предимно се използ-

ват три вида колектори – плоски

панели, колектори с вакуумни тръби

и вакуумни колектори с термотръби.

Какъв вид колектор ще се използва в

дадена инсталация се определя от

годишната използваемост на систе-

мата.

В приложения, при които система-

та е предвидена за сезонна работа, се

препоръчва използването на плоски

слънчеви колектори. Една от причини-

те е относително ниската себестой-

ност на самите колектори, а от там

Слънчеви колекторни
системи за топла вода
Сред най-широко използваните технически решения в съвременните
енергийно независими сгради

Безспорно, от различните технологии за оползотворяване на

възобновяеми енергийни източници слънчевите системи за про-

изводство на топла вода са най-познатите на потребителите.

и на слънчевите инсталации, изграде-

ни на базата им. За слънчеви инста-

лации, предназначени за целогодишна

работа, специалистите препоръчват

използването на колектори с вакуум-

ни тръби или вакуумни колектори с

термотръби. Тези колектори са със

сравнително по-сложна конструкция в

сравнение с плоските колектори, как-

то и с по-висока ефективност, благо-

дарение на вакуума, който се поддържа

в тръбите, но съответно са и с по-

висока себестойност. Производители-

те заявяват, че вакуумните колекто-

ри с термотръби могат да работят

и при минусови температури, ако има

слънчево греене.

Директни и индиректни слънчеви
системи
Съществуват различни критерии

за класификация на слънчевите сис-

теми за производство на топла вода.

В зависимост от начина на циркула-

ция на водата през колектора, се

определят като системи с естестве-

на циркулация, известни още като

термосифонни или пасивни системи,

и на системи с принудителна цирку-

лация, наричани активни системи.

Съответно, всяка от описаните

системи би могла да бъде директна

или индиректна в зависимост от броя

на циркулационните кръгове. Дирек-

тни са системите, в които в колек-

торите и мрежата на консуматора

се използва един и същ флуид. Пред-

назначени са предимно за малки ин-

сталации в еднофамилни къщи, вили

или семейни плувни басейни със сезон-

на експлоатация. При индиректните

системи двата кръга на топлоноси-

теля – в колектора и този в консума-

тора, са разграничени. За осъществя-

ване на топлообмена между двата

потока в системата допълнително се

вгражда топлообменен апарат.

Системи с естествена
и принудителна циркулация
В системите с естествена цир-

кулация се разчита на гравитацион-

ните сили. Циркулацията в кръга се

осъществява, благодарение на разли-

ката в обемните маси на водата,

имаща различна температура. В този

случай акумулаторният съд задължи-

телно се поставя над колекторите.

При загряването на водата в слънче-

вия колектор, нейната плътност

намалява и стартира процес на цир-

кулация. Директните системи с ес-

тествена циркулация са подходящи за

загряване на вода за битови нужди

предимно през летните месеци и то

в ограничени количества, поради ко-

ето използването им се препоръчва

предимно във вили и малки еднофамил-

ни къщи.

При системите с принудителна

циркулация движението на топлоно-

сителя в циркулационните кръгове е

следствие от работата на включе-

на в системата помпа. Обикновено,

включването на помпата е чрез тер-

мостат, контролиращ температу-

рата на изхода от колекторите и на

дъното на акумулатора. За предот-

вратяване на обратната циркулация

при охлаждане на водата, причинено

от наблагоприятни атмосферни ус-

ловия, в системата се предвижда по-

ставяне на възвратна клапа. При

тези системи като допълнителен из-

точник на енергия може да се изпол-

зват котел на газ, течно или твърдо

гориво, електрически нагреватели

или термопомпи и др. Топлообмен-

никът между двата кръга може да

бъде вграден в акумулатора или да

се монтира извън него. Подаването

на топлина от допълнителния източ-

ник на енергия се осъществява чрез

вграден в акумулатора топлообмен-

ник, поставен в долната или горна-

та част на акумулатора. Могат

също така да се използват скорос-

тен или обемен топлообменник, мон-

тирани на пътя на топлоносителя

към консуматора.
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Термосифонните системи
са широко разпространени
Слънчевите системи с естестве-

на циркулация, наричани термосифон-

ни, са сред най-разпространения вид

слънчеви инсталации. Причините

могат да се търсят в ниската им

себестойност, съчетана с опросте-

на конструкция и лесен и бърз мон-

таж. Поради спецификата в работа-

та им, приложимостта на системи-

те с естествена циркулация се обус-

лавя и от издръжливостта на покри-

ва, върху който се монтира система-

та. Тъй като при тях топлоносите-

лят циркулира между отделните еле-

менти на системата, благодарение

на гравитационните сили, за да се

осигури безпроблемното й функциони-

ране, е необходимо най-ниската точ-

ка на акумулаторния съд да бъде над

най-високата точка на слънчевия

колектор и на отстояние, не по-голя-

мо от 3-4 м.

Според периода от годината, през

който могат да се използват, и спе-

цификата на водата в съответния

регион, термосифонните слънчеви

системи могат да бъдат изградени

като директни или индиректни.

Директни системи с естествена
циркулация
Директните слънчеви инсталации

с естествена циркулация са предназ-

начени предимно за производство на

битова гореща вода, загрявана дирек-

тно от колектора. Основните им

елементи са слънчев колектор, аку-

мулаторен съд и тръбопроводна сис-

тема. Необходимо условие за правил-

ната им експлоатация е използване-

то на по-мека и по възможност чис-

та вода, тъй като могат да се на-

трупват отлагания и замърсявания в

колектора, акумулатора или тръбите,

които да намалят ефективността на

системата. При този вид системи

загрятата вода се издига към горна-

та част на колектора и постъпва в

акумулатора. В него се наблюдава

разслоение на водата, по-топлата се

издига в горната му част, а по-сту-

дената остава в долната. При нали-

чие на достатъчно слънчево греене,

в колекторния контур се осъществя-

ва постоянна циркулация, скоростта

и интензивността на която зависят

именно от силата на слънчевата

радиация. Водата за консумация се

подава от най-високите точки на

акумулатора. Тя се съхранява в него

до момента на използването й. С цел

ограничаване на топлинните загуби

е необходимо резервоарът да бъде с

добра топлоизолация.

Директните слънчеви инсталации

с естествена циркулация се препоръ-

чват за сезонно използване или в

региони, където няма минусови тем-

ператури през цялата година, а вода-

та е мека.

Индиректни системи
с естествена циркулация
Работата на индиректните систе-

ми е аналогична с тази на директни-

те, с тази разлика, че при тях има

отделен затворен колекторен контур,

състоящ се от слънчев колектор,

тръбопровод и топлообменник в аку-

мулаторния съд. В колекторния контур

циркулира незамръзваща течност, а не

директно използваната вода, което

прави системата подходяща за изпол-

зване през цялата година.

След загряване на течността в

колектора, тя преминава през монти-

рания в акумулаторния съд топлооб-

менник. Отдава топлината си на

съдържащата се вътре вода, след

което изтича обратно в колектора.

Този тип системи се препоръчват за

използване в райони с твърда вода или

вода с механични примеси, за да се

избегне опасността от отлагания и

корозия в системата.

Допълнителен елемент при двукон-

турните системи е мембранен раз-

ширителен съд, свързан чрез отделен

тръбопровод към колекторния кон-

тур. Задачата му е да поеме разши-

ряващия се обем на топлоносителя

при повишаване на температурата и

съответно на налягането в инстала-

цията. Разширителният съд обикно-

вено представлява херметически

затворен метален съд, в който е

вградена еластична мембрана. Мем-

браната разделя вътрешното му про-

странството. В едната част е газо-

вата възглавница (азот, въздух), а в

другата – топлоносителят. При раз-

ширение газовата възглавница се

свива, което е съпроводено с измене-

ние на формата и положението на

мембраната, и компенсиране на наля-

гането в системата. Всеки такъв съд

се комплектова и с предпазен вентил,

настроен на максимално допустимо-

то налягане.

Продължава в брой 4

на сп. Технологичен дом
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Проверка
на съоръженията
Съгласно действащата в момента

наредба, преди започване изграждане-

то на сградни водопроводни и кана-

лизационни инсталации задължител-

но се извършва входящ контрол на

качествата на строителните про-

дукти, устройствата и съоръжения-

та, както и проверка на целостта на

опаковките им, маркировките,

повърхностите и техническата доку-

ментация за съответствието им с

техническата спецификация. Не се

допуска използването на продукти с

технологични дефекти или отклоне-

ния от допустимите стойности.

Част от предварителната подготов-

ка е и съединяването на тръбите и

фасонните части на ВиК инсталаци-

ите в съответствие с технически-

те им спецификации и указанията на

производителите.

Инсталацията се изпитва
на якост и налягане
Преди изпитване на водопроводна-

та инсталация, задължително тряб-

ва да се извърши проверка за съот-

ветствието й с проекта, указва

Наредбата. В случай че проверката

е успешна, водопроводът се обезвъ-

здушава и се извършват изпитания за

якост, налягане и водонепропускли-

вост, в съответствие с изисквания-

та на проекта и техническата спе-

цификация на тръбите.

Изпитанията за якост на водопро-

водните инсталации се правят пре-

ди монтирането на водочерпните

кранове, като съответните водочер-

пни изходи се затварят с тапи. За

целта се използва ръчна бутална

помпа, като налягането се повишава

на интервали с 0,1 МРа при престой

10 минути. Изпитанията за якост се

считат за успешни, ако в продълже-

ние на два часа налягането се е по-

нижило с не повече от 0,1 МРа.

Водопроводната инсталация се

изпитва на налягане, по-високо с 0,5

МРа от работното хидравлично на-

лягане, но не по-високо от 1 МРа. Това

правило не се отнася за водопрово-

дите, свързани чрез заваряване и

изградени от усилени тръби, които

могат да бъдат изпитвани и на по-

високо от 1 МРа налягане.

Тестове за водонепропускливост
Изпитанията за водонепропускли-

вост на инсталацията се осъществя-

ват при монтирани водочерпни кра-

нове, работно налягане и в продълже-

ние на 24 часа. След определения

период контролните органи изслед-

ват системата за видими течове и

навлажнявания.

Топлинното изпитване на сградна-

та инсталация за битова гореща вода

се извършва, като водата в нагрева-

теля се загрява до проектната тем-

пература, след което инсталацията

се изпитва за определения брой дей-

стващи водочерпни кранове. Допус-

ка се отклонение на температурата

на водата от проектната стойност

с не повече от ±2 оС.

Площадковата мрежа на водопрово-

да се подлага на тестове при спазва-

Водопроводни и
канализационни инсталации
Нормативни изисквания за изграждане и въвеждане
в експлоатацията на ВиК инсталации в сгради

Нормативните изисквания за изграждането и експлоатацията

на сградните водопроводни и канализационни инсталации са рег-

ламентирани в Наредба 4 на Министерството на регионалното

развитие и благоустройството (МРРБ) на основание Закона за

устройството на териториите (ЗУТ). Изискванията в Наредба-

та се отнасят за сградни водопроводни и канализационни инста-

лации, чието проектиране е започнало след 29.09.2005 г.
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не на изискванията за изпитване на

водопроводите на водоснабдителните

системи. Положеният водопровод се

измерва по оста му заедно с фасонни-

те части, които са включени в обща-

та дължина на водопровода, а армату-

рите се измерват отделно, на брой-

ки. След завършването на хидравлич-

ните изпитания на водопроводната

инсталация и съставянето на съот-

ветните протоколи, се полагат пред-

видените изолационни материали.

След изпитанията водопроводите
се дезинфекцират
След успешното приключване на

изпитанията на водопроводната ин-

сталация е необходимо тя да се дезин-

фекцира и промие в съответствие със

санитарно-хигиенните норми. Дезин-

фекцията се извършва със специални

средства, които отговарят на изис-

кванията за употреба на реагенти за

контакт с питейна вода и на изисква-

нията за използване на химикали при

пречистването на водите, съгласно

действащите български стандарти.

Изборът на дезинфекционно сред-

ство и минималното време за кон-

такт се определят още в проекта,

като се вземат предвид дължината

на водопровода, диаметъра и мате-

риала на тръбите. Заключителният

етап включва промиването на водо-

проводната инсталация и отстраня-

ването на остатъчни вещества след

дезинфекцията.

Преди приемането на водопровод-

ната инсталация и съставянето на

протокол за нея, се провежда една

последна 72-часова проба при експло-

атационни условия и затворени кон-

сумативни точки.

Изисквания към изграждането на
канализационни инсталации
Изграждането на канализационни-

те инсталации в сгради е регламен-

тирано с изискванията на Наредба

№4, одобрения инвестиционен проект

и съответния български държавен

стандарт. Свързването на канализа-

ционните тръби, фасонните части и

санитарните прибори се изпълнява

водо- и газоплътно, в съответствие

с проекта и указанията на произво-

дителя, като се използват определе-

ни за това средства за уплътняване.

Ако инсталацията се изгражда от

пластмасови тръби, важно условие е

спазването на производствените

указания за тяхното осигуряване сре-

щу топлинна деформация. За уплът-

няване на муфените съединения в

канализационните инсталации се

използват стандартни уплътнители,

съгласно техническата спецификация

на тръбите. По време на монтажа

откритите краища на канализацион-

ните клонове се затварят с тапи. До

провеждане на изпитването на сград-

ната канализационна инсталация,

монтираните сифони под санитарни-

те прибори се предпазват от затлач-

ване чрез развъртане на долните

запушалки. След пълното й изгражда-

не, канализационната инсталация се

почиства и промива.

Канализационните инсталации
се изпитват на херметичност
Преди засипването на главната

хоризонтална мрежа на гравитацион-

на канализационна инсталация, е не-

обходимо тя да се изпита на херме-

тичност, като за целта клоновете се

оставят напълнени с вода в продълже-

ние на 24 часа и не се допуска изти-

чането й от съединенията. Вътреш-

ните водосточни тръби се изпитват,

като се напълват с вода до нивото

на водоприемника за период от десет

минути.

Вакуумните канализационни мрежи

се изпитват на непропускливост, за

производителност и нормално функ-

циониране на съоръженията по мето-

дите, определени от БДС, след като

се извърши регулирането им. Площад-

ковата канализационна мрежа се из-

питва в съответствие с изисквани-

ята за изпитване на канализационни-

те системи.

Канализационната инсталация,

изпълнена от чугунени, полиетилено-

ви или полипропиленови тръби, се

измерва на линеен метър, по оста, при

изключване на фасонните части, ко-

ито се броят по вид и диаметър.

Инсталация, изпълнена от поливинил-

хлоридни, каменинови или бетонни

тръби, се измерва на линеен метър,

по оста, заедно с фасонните части,

които се включват в общата дължи-

на на провода, като една фасонна

част е еквивалентна на единица

дължина.

Техническа експлоатация
на ВиК инсталациите
Съгласно текста на наредбата, по

време на техническата експлоатация

на водопроводната инсталация водо-

проводите, водочерпните кранове и

арматури, както и изградените сис-

теми за повишаване на налягането се

поддържат в изправност. Целта е да

не се допускат щети вследствие на

аварии, а загубите на вода и разходът

на енергия да са минимални. За водо-

проводните инсталации в обществе-

но обслужващите сгради (в област-

та на хотелиерството и услугите,

здравеопазването и социалните гри-

жи) и в спортните сгради с нередов-

но използване на водочерпните кра-

нове и арматури се вземат необхо-

димите мерки за тяхната профилак-

тика срещу разпространението на

бактерията Legionella.

По време на техническата експло-

атация на гравитационните канали-

зационни системи се отстраняват

повреди по проводите и санитарни-

те прибори, като се вземат мерки за

осигуряване на тяхната водо- и газо-

плътност.

Местни пречиствателни съоръжения
Изискванията на наредбата по отношение на местните пречиствателни станции се

отнасят предимно за отпадни води от съоръжения и производствени дейности, както и за

зони, застрашени от замърсяване с нефт и нефтопродукти. Отпадъчните води от заст-

рашените зони (автомивки, гаражи, паркинги, бензиностанции и газостанции) трябва да

преминават през нефтозадържатели преди включването им към канализационната систе-

ма на урбанизираната територия. Изискването е нефтозадържателите да се проектират

извън сградите, като се допуска проектиране на тези устройства в сгради в отделни, плътно

затворени помещения с вентилация и осигурен достъп за почистване и контрол.

В наредбата е залегнало и изискване отпадните води от кухните на обекти за обществено

обслужване, като ресторанти, столове и други, да се включват в канализационната систе-

ма след преминаване през мазниноуловители. Тези устройства се проектират като затво-

рени съоръжения с уплътнен капак, като за всяко от тях се предвижда вентилация. До всеки

мазниноуловител следва да се осигури достъп за проверка и почистване.
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Димери за различни  типове
светлинни източници

Ето защо през последните десети-

летия плавното регулиране на сила-

та на светлината чрез димери (на-

ричано също и димиране) заема все по-

важно място в осветлението на жи-

лищни и офис сгради, търговски пло-

щи и открити пространства.

Статията е посветена на принци-

пите на работа на типовете диме-

ри, използвани за регулиране на раз-

лични видове източници на светлина,

както и на димерите с ръчно управ-

ление. В следващ материал ще бъдат

разгледани особеностите на систе-

ми за дистанционно, централизирано

и автоматично управление на сила-

та на светене.

Димери за различни  типове
светлинни източници
Принципи на действие и димери с ръчно управление

Началото
Първите димери, използвани в края

на 19-и век, са представлявали

стъклен съд със солена вода и два

контакта. Горният е бил подвижен и

преместването му спрямо долния е

означавало различно количество вода

между тях и съответно промяна на

електрическото съпротивление. Тъй

като още тогава димерите са били

включвани последователно с лампи-

те, променял се е токът през тях.

По-късно се появяват реостатните

димери, при които движението на

плъзгач върху навит съпротивителен

проводник също променя тока. На

големите загуби на енергия в тези

димери тогава не се е обръщало вни-

мание. Значително по-ниски са били

загубите при последвалите ги авто-

трансформаторни димери, чието

наименование достатъчно добре

говори за принципа на действието

им. И днес те имат своите приложе-

ния. Първият електронен димер, чий-

то принцип продължава да се изпол-

зва понастоящем и се смята за кла-

сически, е създаден през 1961 г. и

използва полупроводникови прибори.

Освен несравнимо по-малките загу-

би на електрическа енергия и

възможността за дистанционно уп-

равление, принципът позволява регу-

лиране на големината на тока и през

други електрически товари, напри-

мер нагреватели и електродвигате-

ли.

Класическият принцип
на фазово регулиране
Непосредственото свързване на

електрически лампи към мрежата

предизвиква протичане през тях на

синусоидален ток, а силата на излъче-

ната светлина е право пропорционал-

Рационалното използване на едно помещение зависи и от подхо-

дящия подбор на осветлението. Регулирането му за всеки конк-

ретен случай означава не само пестене на електроенергия и

съответно ограничаване натоварването на околната среда при

производството й, но и удължаване на живота на някои освети-

телни тела. Така например намаляването на напрежението на

лампите с нажежаема нишка с 5% удвоява живота им.
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на на неговата големина. Поради това

регулирането на силата на светли-

ната може да се прави чрез промяна

на тока. За целта димерът включва

лампата към мрежовото напрежение

не в началото на всеки негов полупе-

риод, а по-късно и я изключва в края

му, т.е. през нея не протича ток

непрекъснато, а само през определе-

ни интервали от време. И колкото

тези интервали са по-малки, толко-

ва по-слаба е светлината. В елект-

ротехниката е прието, че на всеки

полупериод от синусоидата съответ-

стват 180 градуса. Това е причина-

та закъснението на включване на

лампата спрямо началото на полупе-

риода да се изразява в градуси и да

се нарича фазово закъснение. Оттук

е наименованието фазово регулиране

на силата на светлината.

Структурата на димерите не по-

зволява промяна на фазовото закъс-

нение между 0 и 180, а в по-тесни гра-

ници, например от 20 до 160 градуса.

При минималното фазово закъснение

светлината е практически толкова

силна, колкото без димер, а най-сла-

ба е при максималното закъснение.

Това действие на димерите означа-

ва, че лампата не свети постоянно,

а мига 2 пъти за всеки период на

мрежовото напрежение, т.е. 100 пъти

в секунда. Поради инертността на

човешкото око към изменения на си-

лата на светлината това остава

незабелязано все едно, че лампата

свети непрекъснато.

Този принцип се осъществява най-

просто с помощта на полупроводни-

ковия прибор симетричен тиристор,

известен и като триак. Между два от

своите изводи (А и К на фигурата) той

действа като електрически ключ,

който се затваря, когато напрежени-

ето на третия извод достигне опре-

делена стойност и се отваря авто-

матично при нулиране на протичащия

през него ток. Така в началото на

всеки полупериод ключът се оказва

отворен. След началото на полупери-

ода напрежението върху кондензато-

ра С на димера започва да расте

заедно с мрежовото, но със закъсне-

ние спрямо него, право пропорционал-

но на изменящо се съпротивление

(задавано с потенциометъра R). В

резултат на това едва известно

време след началото на полупериода

напрежението върху кондензатора

достига желаната стойност, която

през специален тип диод задейства

симетричния тиристор и лампата се

включва към мрежата. Този процес се

повтаря в началото на всеки полупе-

риод. Така промяната на съпротивле-

нието изменя времето на закъснение

и съответно силата на светлината.

Основното предимство на този

класически принцип е в простотата,

ниската цена и малките размери на

димерите, както и лесният им мон-

таж – те се свързват като обикно-

вен ключ. Използват се за регулира-

не на силата на светлината на обик-

новени крушки с нажежаема нишка

и високоволтови (захранвани дирек-

тно от мрежовото напрежение) ха-

логенни лампи (те също са с наже-

жаема нишка). Видът на тези димери

се отбелязва в каталозите, а поня-

кога и върху кутията им със съкра-

щението INC, евентуално придруже-

но от символично изображение на лам-

па с нажежаема нишка.

Съпротивлението на гореспомена-

тите два вида източници на светли-

на в момента на включване е 20-ина

пъти по-малко от това в нагрято

състояние. Като резултат ключът се

оказва затворен повече време през

единия полупериод, отколкото през

другия, което е еквивалентно на про-

тичане през лампата и на постоянен

ток с неголяма стойност. Той обаче

е недопустим за класическия транс-

форматор, през който (все по-рядко)

се захранват нисковолтовите хало-

генни лампи. Поради което за регули-

рането на халогенни лампи с обик-

новен магнитен трансформатор се

използват специално разработени по-

сложни димери, базирани на същия

принцип, но реално без разлика меж-

ду двете времена. Те, разбира се,

могат да се прилагат и за управле-

ние на лампи с нажежаема нишка и

високоволтови халогенни лампи. Оз-

начението им е с буквите MLV.

Сериозен недостатък на класичес-

кия принцип е получаването на елек-

трически импулси със значителна

амплитуда при всяко включване на

симетричния тиристор. Те могат да

се разпространят по електрическа-

та мрежа и да предизвикат смущения

в работата на други свързани към нея

електронни устройства, напр. теле-

визионни приемници, аудиосистеми и

др., както и да създадат вибрации на

нишката на лампата. За избягване на

всичко това схемите на димерите се

усложняват, като най-простият на-

чин е прибавяне на свързване към

единия от изводите им на дросел, през

Базова структура на димер
с фазово регулиране:

R потенциометър;
СД специален диод;
СТ симетричен тиристор,

действащ като ключ с
изводи А и К.

Ток през лампата при димер с фазово
регулиране

Ток през лампата без димер
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който протича тока на лампата и на

кондензатор между двата извода. Без

дросел са само някои от най-елемен-

тарните модели, но техният ток пък

предизвиква споменатите вибрации

и неприятно бръмчене от нишката на

лампата. Силата на това бръмчене

зависи от модела на лампата, но по

принцип нараства с увеличаване на

мощността й. В някои от новите

модели вместо дросел има електро-

нен блок със значително по-ефектив-

но действие.

Обратно фазово
регулиране
Класическият принцип не е прило-

жим към нисковолтовите халогенни

лампи с т. нар. електронен трансфор-

матор, който реално представлява

електронна схема за превръщане на

променливото мрежовото напреже-

ние в значително по-ниско постоян-

но напрежение. В тези случаи се из-

ползва обратното регулиране, при

което токът през лампата задължи-

телно започва от началото на всеки

полупериод, а прекратяването му

става чрез подходящ мощен транзи-

стор. Предимство на метода са мно-

го по-малките смущения, тъй като

включването на лампата става при

нулево мрежово напрежение. Димери-

те за халогенни лампи с електро-

нен трансформатор се отбелязват

със съкращението ELV.

Регулиране на
 луминесцентни лампи
За нормалната им работа към тях

се свързват подходящи елементи,

наричани обобщено баласт. В значи-

телна част от съвременните луми-

несцентни лампи той представлява

електронна схема (електронен ба-

ласт), задължителен в разновиднос-

тта им, известна като енергоспес-

тяващи лампи. Поради него те не

използват непосредствено мрежово-

то напрежение, а го преобразуват в

напрежение с висока честота, опре-

делящо тока през лампата. За регу-

лиране на силата на светлината се

правят видоизменения на схемата на

баласта, целящи промяна на тока на

лампата, което определя наименова-

нието му димиращ електронен ба-

ласт. Обикновено той е вграден в

лампата и може да се управлява само

дистанционно. Приборите за това

дистанционно регулиране се наричат

димери за луминесцентни лампи или

електронни потенциометри и се оз-

начават с буквите FLR и символ на

луминесцентна тръба. Трябва да се

има предвид, че димерите с фазово

регулиране не трябва да се използват

за луминесцентни лампи, тъй като

могат да предизвикат повреда. Освен

това не всички димери за луминесцен-

тни източници могат да регулират

енергоспестяващи лампи.

Регулиране на
светодиодни лампи
Въпреки че присъстието на LED

източниците им на пазара е в нача-

лен етап, вече са разработени мето-

ди за регулиране на силата им на

светене. Последната зависи от голе-

мината на постоянния ток, протичащ

през тях, за чието изменение съще-

ствуват специализирани интегрални

схеми. Нещо повече, осветително

тяло с подходящо разположени разно-

цветни светодиоди може по този

начин да променя и цвета на светли-

ната си. Така в помещения с изку-

ствено осветление могат да се ре-

гулират и нюансите на бялата свет-

лина.

Основни параметри
Първият от тях е максималната

мощност на управляваните лампи,

обикновено в границите от 300 до

1000 W и по-рядко до 2000 W. Мощно-

стта на димерите за нисковолтови

халогенни лампи се дава във VА (волт-

ампери) и те могат да управляват

лампи с 25% по-малка мощност във

ватове. Например димер за 400 VА

може да управлява лампи с мощност

до 300 W. Нормалната работа на

някои димери изисква към тях да е

включена лампа, чиято минимална

мощност (обикновено 30-60 W) също

представлява параметър. Те изиск-

ват незабавна смяна на изгоряла лам-

па. Обхватът на регулиране е отно-

шението на максималната към мини-

малната осигурявана сила на свете-

не, което започва от 10:1 при най-

непретенциозните модели, а най-го-

лямата засега стойност е 138:1.

Параметър на димерите са и до-

пустимите граници на околната

температура, които за работа в

помещения обикновено са 0-35 °С или

0-40 °С. По принцип е възможна рабо-

та и над максималната температу-

ра, но това е свързано с ограничава-

не на допустимата мощност на уп-

равляваните лампи. За използване на

тази възможност трябва в упътва-

нето на димера да е дадена зависи-

мостта на максималната мощност

на лампите от околната температу-

ра. Превишаването на тази мощност

прегрява димера и създава опасност

от повреда.

По време на експлоатацията на

димера и при монтажни работи  може

да се получи късо съединение в лам-

пата или електрическата инстала-

ция. Още по-вероятно е претоварва-

нето му чрез включване към него на

лампи с мощност над максималната.

Класическият начин за защита е чрез

стопяем предпазител, чийто ток

също е параметър. Все повече са

димерите с електронна защита, ко-

ято в зависимост от модела действа

по два начина. Единият е автоматич-

Зависимост на максималната мощ-
ност на управляваните лампи като
процент от тази на димера в зави-
симост от околната температура.

Конкретната графика показва, че
максималната температура според
упътването е 33 °С, при 50 °С лампи-
те могат да са с мощност до 57% от
дадената в упътването, а над 70 °С
димерът реално не бива да работи.

Ток през лампата при димер с обратно
фазово регулиране
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но намаляване на мощността на лам-

пата и съответно силата на свет-

лината докато температурата на

димера намалее под определена стой-

ност. След това мощността се

възстановява, но ако тя пак е над

допустимата процесът се повтаря.

Другият тип защита е нулиране на

напрежението на лампата и автома-

тичното му възстановяване при ох-

лаждане на димера.

Димери с ръчно
управление
Класическият начин в димерите с

фазово регулиране е промяната на

управляващото съпротивление и

съответно регулирането на силата

на светлината да става чрез върте-

ливото или постъпателно движение

на плъзгача на вграден в тях потен-

циометър. Понякога той е съчетан с

прекъсвач за изключване и включва-

не на лампата до установената пре-

ди това сила на светлината. Все по-

популярни стават димери със смяна

на съпротивлението чрез бутони,

например два поставени един над

друг. Всяко натискане на долния на-

малява силата на светлината, а на

горния я увеличава, като стъпките са

например 10. Също популярно е ръчно-

то регулиране с един бутон - негово-

то натискане променя също стъпал-

но светлината, а двойно бързо натис-

кане я включва на максимална сила.

В зависимост от конструктивно-

то оформление и предназначението

съществуват множество разновид-

ности на димери. Най-прости и масо-

во разпространени са тези за замя-

на на ключ, които директно се поста-

вят на неговото място на стената

и могат да управляват една или по-

вече паралелно свързани лампи в ос-

ветително тяло. Съществуват и

димери за съвместна работа с деви-

аторен ключ. Допълнителна екстра е

стълбицата от светодиоди на лице-

вата плоча, показваща установена-

та сила на светене. Съществуват

двойни димери за независимо управ-

ление на две лампи, осветителни

тела или части на едно тяло. Има

комбинации на димер с таймер за

задаване на времето (от няколко

минути до 1 час) на работа на лампа-

та, след което тя автоматично се

изключва. Това спестява неудобство-

то да се излиза от помещението при

изгасена лампа. Многополюсните

димери позволяват регулиране на една

лампа от различни места, достига-

щи до 10, могат да се използват и

като девиаторни ключове. Този тип

регулиране задължително изисква

един управляващ димер, а броят на

управляваните се избира в зависи-

мост от нуждите.

Конструктивното оформление на

описаните дотук димери е за монти-

ране на стената като обикновен

ключ. За настолни лампи и лампиони

съществуват димери за монтиране

на желано място на самия шнур или в

края му. Някои от тях имат специа-

лен бутон на осигуряване чрез натис-

кането му на слабо (нощно) осветле-

ние.

Все по-популярни стават димери-

те с вградена електроника за запом-

няне на желана сила на светлината

чрез натискане на специален бутон,

която се установява автоматично

при всяко следващо включване на

лампата. Така наречените сензорни

димери, управлявани с докосване, из-

ползват съществуването на елект-

ромагнитно поле с честота 50 Hz

около електрическите инсталации и

факта, че човешкото тяло го улавя

като антена. Поради това при докос-

ване на металната пластина на ди-

мера в него се въвежда напрежение,

което чрез електронен блок започва

да увеличава силата на светлината.

При следващото докосване тя нама-

лява по същия начин. Освен това

краткото докосване на същата пла-

стина може да се възприема от елек-

тронния блок като сигнал за загася-

не на запалената лампа или включва-

не на изгасената.

Друго модерно решение са димери-

те, които разпознават типа на вклю-

чения към тях източник на светлина

и в зависимост от него установяват

начина си на работа.

Свързване на димер към нисковолтова
халогенна лампа с обикновен трансфор-
матор
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Централни системи
за аварийно осветление
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Наред с техническите преимуще-

ства, които предлагат, централни-

те аварийни системи изискват по-

висока първоначална инвестиция.

Поради това използването им е це-

лесъобразно в големи администра-

тивни, обществени и производстве-

ни сгради, в които системите за

аварийно и евакуационно осветление

обхващат значителен брой освети-

тели, поддръжката на които изисква

немалки усилия и разходи.

Както вече информирахме читате-

лите на списание Технологичен дом,

аварийните и евакуационните осве-

тителни тела са два основни вида

според захранващия източник - осве-

тителни тела с автономен захран-

ващ източник (вж. статията в брой

2/2008 г.) и осветителни тела, зах-

ранвани от централна акумулаторна

система. Обект на настоящия мате-

риал са видовете централни аварий-

ни системи, техническите им харак-

теристики, изискванията при специ-

фицирането на системите и др.

ЦАС с по-малък брой осветители
от тези с автономно захранване
Централните аварийни системи

(ЦАС) се отличават с редица неоспо-

рими предимства в сравнение с осве-

тителните тела, захранвани с авто-

номни батерии. Например, аварийни и

евакуационни осветители, захранени

от 220 V ЦАС, се характеризират с

три до пет пъти по-високо светлин-

но излъчване от осветители с авто-

номни батерии. Следователно, необ-

ходимата осветеност би могла да се

осигури с по-малък брой осветител-

ни тела.

От друга страна, подмяната на

батериите, вградени в осветители

с автономно захранване, се налага

много по-често (на всеки 3 - 4 години

и то при редовна профилактика на

осветителите), което в определени

приложения дава основания да бъдат

определени като по-нерентабилния

вариант. Батериите, захранващи

ЦАС, се отличават с от 10 до 15

години експлоатационен живот. Ос-

новен принцип, деклариран от произ-

водителите на централните аварий-

ни системи, е лесната замяна на

батериите, т.е. елементарното об-

служване на системите.

Също така, осветителите с авто-

номно захранване не поддържат

възможност за автоматична инспек-

ция и мониторинг на системата по

зададен час, на всеки кръг или инди-

видуално на всяко осветително тяло

без участието на оператор, което е

във възможностите на интелигент-

ните ЦАС. Разбира се, аварийни ос-

ветители с вградени батерии, които

поддържат функция за самодиагнос-

тика, има, но инспектирането им не

би могло да се извърши автоматич-

но. При ЦАС не се налага обхождане

Централни системи
за аварийно осветление
Съвременно техническо решение, осигуряващо висока надеждност,
широка функционалност, ниски експлоатационни разходи
Централните аварийни системи (ЦАС) са най-съвременното тех-

ническо решение в областта на аварийното и евакуационното

осветление. Сред основните им предимства са несравнимо по-

голямата функционалност в сравнение с осветителите с авто-

номно захранване, както и възможностите за интегриране в

автоматизирани решения за управление на осветлението и в

комплексни решения за сградна автоматизация.
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на сградата до всеки осветител за

проверка на състоянието му, харак-

терно за аварийните осветители с

вградени батерии.

Освен това, централните аварий-

ни системи, предлагани на българския

пазар, са съвместими със системи за

контрол и управление на осветление-

то от тип DALI, поддържат комуника-

ционни възможности със системи за

сградна автоматизация (BMS) и мо-

гат да бъдат свързани в мрежа към

централен компютър или компютри.

Видове системи според централната
акумулаторна станция
Съществуват различни критерии

за класификация на централните ава-

рийни системи, сред които е нивото

на техническите възможности за

използваните акумулаторни станции.

На основата на този критерий, ЦАС

се разделят на три вида. Първият от

тях включва изграждането на систе-

мите с централна акумулаторна

станция, поддържаща тест за само-

диагностика на самата нея (зареж-

дане, годност на батерия и т.н.). В

структурата им акумулаторната

станция играе роля единствено на

захранващо устройство на телата,

в случай на отпадане на централно-

то електрозахранване. Вторият вид

са централните акумулаторни стан-

ции, които поддържат функциите

самодиагностика и мониторинг на

състоянието на отделните кръгове

от аварийни осветителни тела.

Съществуват и централни акумула-

торни станции, с основание опреде-

ляни като най-съвременни, които

поддържат функции за самодиагнос-

тика и за контрол на състоянието на

всяко едно аварийно тяло поотделно.

Най-подходящият вариант аварий-

на система според възможностите на

централната акумулаторна станция

се определя в зависимост от различ-

ни фактори, като предназначение,

големина и състояние на сградата,

както и брой на служителите и т.н.

Третият вид системи се приемат

като най-удачни за всяка съвременна

сграда, тъй като предоставят

възможност за следене и контрол на

цялостната система за аварийно ос-

ветление, съветват специалисти в

областта на аварийното осветление.

Конвенционални
и интелигентни ЦАС
Централните аварийни системи се

класифицират и като конвенционал-

ни и интелигенти. Като конвенцио-

нални специалистите определят цен-

тралните аварийни системи със зах-

ранване на аварийните осветители

от UPS (непрекъсваемо токозахран-

ващо устройство).

Интелигентни са ЦАС, при които

централната акумулаторна станция,

освен че захранва осветителите, из-

вършва мониторинг и/или често и

контрол на цели кръгове и/или инди-

видуално на всеки осветител. На

практика описаната функционалност

се постига с вграждане на интелиген-

тен модул във всяко осветително

тяло. Комуникацията между освети-

телните тела и системата би мог-

ла да се осъществи и по захранващия

кабел. Предлагат се и по-опростени

системи, които не поддържат мони-

торинг и контрол на отделните ос-

ветителни тела, а само на токов

кръг. В този случай не се налага ин-

сталирането на интелигентен модул

в осветителните тела.
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Изключва се човешкият фактори при проверката
Изборът на оптимален вид централна аварийна сис-

тема и специфицирането й зависи най-вече от големина-

та и предназначението на сградата, в която тя ще се

инсталира. За средни и големи сгради е технически раци-

онално и икономически изгодно да се инвестира в инте-

лигентна централна аварийна система. Основание за

подобен съвет от специалистите са техническите им

характеристики, сред които функцията за автоматично

тестване на системата по зададен час, на всеки кръг

или на всяко осветително тяло индивидуално без участи-

ето на оператор. Също така някои интелигентни ЦАС

позволяват осветители с различен режим на работа,

например с постоянно и с периодично светене и т.н., да

са захранени от един и същи кръг. Технически се осъще-

ствява чрез използваните на адресируеми осветители,

които се програмират индивидуално в зависимост от

предназначението си.

Както е известно, според европейския стандарт EN

50172:2004 аварийното осветление подлежи на ежеднев-

на, ежемесечна и ежегодна инспекция. При интелигент-

ните аварийни системи ежедневното, ежемесечното и

ежегодното инспектиране отпада като ангажимент на

служителите, тъй като системата е програмируема и

извършва мониторинга на осветителите автоматично.

По този начин системата регистрира и алармира един-

ствено за проблемните осветители, което изключва

субективния човешки фактор при проверката и спестя-

ва финансови средства.

Технически изисквания към ЦАС
Както бе подчертано, изборът на централна система

за аварийно осветление се определя според спецификите

на конкретния обект. Предварително е необходимо да се

изяснят някои конкретни технически параметри на сис-

темата, например трябва ли ЦАС да захранва аварийни-

те осветители с 220 V при нормален и авариен режим и

изисква ли се комуникацията между ЦАС и осветители-

те да е само по силовия кабел или е нужно допълнително

окабеляване. От значение при оразмеряването на бате-

рията са броят и мощността на аварийните осветите-

ли, захранвани от системата. При определяне на крайния

брой захранващи кръгове трябва да се изясни има ли ог-

раничение в максималния брой осветителни тела, свързани

към един кръг, или специални изисквания към групирането

на осветителните тела по кръгове, в зависимост от

местоположението на инсталиране. От значение при

проектирането на инсталацията е и въпросът освети-

телните тела за кой от двата вида аварийно осветле-

ние ще бъдат предназначени:

Аварийно евакуационно и/или аварийно работно осветление
Важен въпрос е и какво ще бъде времетраенето на

захранване на осветителните тела в авариен режим. По

отношение на контрола на системата е необходимо да се

знае изисква ли се индивидуален контрол за всяко освети-

телно тяло или контрол на целия кръг, чрез захранващия

модул в системата. По отношение нивото на мониторинг

трябва предварително да се изясни изисква ли се той на

всеки осветител индивидуално (системата следи и алар-

мира, ако има неизправност в някое осветително тяло) или

се мониторира цял кръг, чрез захранващия модул в систе-

мата. Също така, трябва ли да се извършва мониторинг

върху състоянието на други електрически табла, за да се

осигури сигнал към системата при отсъствие на захран-

ване от централната акумулаторна станция. Този сигнал

би могъл да се използва за включване на определени осве-

тителни тела в районите, в които осветлението се зах-

ранва посредством споменатите електрически табла.

ЦАС отговарят на общоевропейската визия
Новите европейски стандарти и норми въвеждат

строги изисквания за видовете аварийни осветителни

тела, техните минимални характеристики и точното им

място за монтаж. Неспазването на тези правила би могло

да доведе до неприятни инциденти при евакуирането на

сградата. В други държави - членки на Европейския съюз,

неспазването на стандартизационните и нормативните

изисквания води най-малкото до много сериозни финансо-

ви глоби за съответния инвеститор.

Съвременните централни аварийни системи, предлага-

ни и у нас, съответстват на европейските изисквания.

Широката им функционалност по отношение на възмож-

ностите за диагностика, лесното обслужване, ниските

експлоатационни разходи, както и останалите им техни-

чески преимущества ги правят предпочитан вариант при

проектирането на аварийното и евакуационно осветление

в средни и по-големи сгради. Тези системи вече не са новост

за българския пазар и тяхното използване ще става още

по-масово, предвид несъмнените им предимства.
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Автономни
пожароизвестителни системи

През последните години в пазара на средства и сис-

теми за пожаробозопасност се намесиха и застрахова-

телните компании. Вероятно през следващите години ще

бъдем свидетели, от една страна, на повишаване на

минималните нормативни изисквания за пожаробезопас-

ност в сградите, а от друга - на стимулирано от заст-

рахователните компании използване на по-високотехно-

логични и функционални решения. Все неща, характерни

за партньорите ни от Европейския съюз.

За природата на пожара?
Началото на пожара е химическа реакция на горим ма-

териал, съдържащ въглерод, с кислорода във въздуха. Ре-

зултатът е отделяне на запалими газове и сравнително

слаб дим. Този процес може да продължи от няколко мину-

ти до няколко часа и е съпроводен с нарастване на тем-

пературата в мястото на реакцията. Откриването и

ликвидирането на огнището в този етап е най-ефективно

и е съпроводено с минимални щети. Когато газовете до-

коснат тяло с достатъчно висока температура, напри-

мер самото огнище, те се запалват и пожарът избухва.

Само за няколко минути температурата под тавана на

помещението може да надхвърли 1000 оС. Противно на

разпространеното мнение, най-много са жертвите от

задушаване и високата температура, а не непосредстве-

но от пламъците. Мнозина специалисти смятат, че от

момента на избухване на пламъците човек разполага с не

повече от 3 до 5 минути, преди да пострада от дима и

горещината. Реално това е времето за сравнително бе-

зопасно напускане на жилището. В много случаи димът и

други отделяни от пожара газове приспиват най-дълбоко.

Своевременното алармиране за съществуваща опас-

ност от възникване на пожар би могло да предотврати

или да помогне за по-бързото му потушаване. Активна

роля в осъществяването на тази превантивна мярка

играят пожароизвестителните системи. Технически най-

елементарната, но достатъчно ефективна тяхна разно-

видност са

Автономните пожароизвестители
Захранването им е чрез батерия, което ги прави неза-

висими от електрическата мрежа и евентуално прекъсва-

не на електрозахранването не би нарушило работата им.

Основни конструктивни елементи на автономните по-

жароизвестители са - датчик и аларма, които са поста-

Автономни
пожароизвестителни системи
Видове, принципи на работа и приложни характеристики на датчици за пожар

вени в подходящ за целта корпус. Както е известно,

датчикът следи промяната на определена величина и

създава пропорционален на нея електрически сигнал.

Обикновено датчиците реагират при повишаване на

концентрацията на дима или при повишаване на темпе-

ратурата над определени граници. Някои датчици са

предназначени да следят само една от тези величини, а

други едновременно и двете.

Периодична смяна на батерията на алармата
Съобщаването за възникналата опасност се реализира

чрез алармата. Тя трябва да издава достатъчно силен звук

и най-често за целта се използва сирена. Веднъж задей-

Избухнал и разраснал се пожар трудно би могъл да бъде овладян. Пред стихията на огъня често

сме безсилни, макар и въоръжени със съвременна техника за пожарогасене. Възникването на пожар

често завършва не само с материални загуби, но и с отнемането на човешки животи. За пожа-

рите в пълна сила важи правилото, че превантивните мерки за пожаробезопасност при всички

случаи са икономически по-изгодният вариант в сравнение с потенциалните щети.
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ствана, сирената не спира сама, дори при отпадане на

причината за включването й. Спирането й е се осъществя-

ва от специален ключ върху корпуса на пожароизвестите-

ля. В много модели звуковата сигнализация е придружена

от светлинна – осветител с мигаща или постоянна свет-

лина, монтирана във или върху корпуса. Осветителят

помага за бързото ориентиране при влизане в помещени-

ето, например с цел установяване местоположението на

пожароизвестителя. Генерираният от сирената звук е

причина за високата й енергоемкост. Затова е препоръчи-

телно след отпадане на причината за задействане на алар-

мата, батерията да бъде сменена. Нещо повече, дори без

задействане, пожароизвестителят консумира енергия от

батерията, а и самата тя се саморазрежда. Това налага

нейната периодична смяна в съответствие с упътването

на пожароизвестителя. Особено сигурни в това отноше-

ние са модели, които сигнализират за изтощена батерия.

Система от пожароизвестители
Логично е, че автономен пожароизвестител трябва да

има във всяко помещение, особено в административни-

те, офисните и търговските сгради. Следва да се има

предвид, че задействаният пожароизвестител в помеще-

ние, отдалечено от местоположението на хората в този

момент, е възможно да не бъде чут. Поради това, голяма

част от предлаганите модели позволяват свързването

на пожароизвестителите един с друг. Така задейства-

нето на който и да е от тях включва алармата на всички

останали. Недостатък на решението е необходимостта

от прекарване на свързваща инсталация.

За самостоятелни сгради, например къщи или вили, в

които има възможност да възникне пожар, докато в

жилището няма никой, се препоръчва да се монтира външна

сирена на видимо място. Счита се за удачно сирената да

е комплектована със светлинна сигнализация, която по-

мага по-бързо ориентиране по отношение на точното

местоположение на опасността.

Фотоелектрични датчици за дим
Фотоелектричните датчици са познати още като

фотоелектрични димооптични датчици, оптично-димни

датчици или просто датчици за дим. Всички тези наиме-

нования повече или по-малко подробно отразяват прин-

ципа им на действие.

Първите пожароизвестители с такива датчици се

появяват през 70-те години на миналия век и днес са най-

масово използваните. Отделеният дим се регистрира от

датчика и алармата се задейства още в началния ста-

дий на пожара, преди избухването на пламъците. Счита

се, че тези пожароизвестители са особено ефективни за

затворени помещения, в които в нормални условия от-

съства дим.

Две са разновидностите на датчиците за дим. Първа-

та са така наречените точкови датчици, които реаги-

рат на увеличаване количеството на дима точно в мяс-

тото, в което са монтирани. Обикновено това е най-

високата част на помещението – тавана. Съдържат

източник и приемник на инфрачервени лъчи, които заедно

с алармата образуват точков пожароизвестител. Мон-

тирани са така, че при отсъствие на дим върху прием-

ника не попадат лъчи и алармата не е задействана. При

появата на дим, част от него попада в камерата на

датчика. Излъчените от източника лъчи преминават през

дима, разсейват се и достигат приемника. При това, кол-

кото по-гъст е димът, толкова по-голямо е разсейване-

то на инфрачервения сноп. Следователно, толкова по-

Принципна схема на
работа на фото-

електрични датчици
за дим
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голяма част от енергията се разсей-

ва и генерираният сигнал в приемни-

ка е по-малък. Алармата се задейства

при гъстота на дима над определена

граница.

Препоръчителна е проверка
на замърсяването
Това прави точковите диомооп-

тични датчици неподходящи за поме-

щения, в които при нормални условия

може да има дим - например кухни,

както и помещения, в които има по-

значително количество цигарен дим.

Кондензираната влага върху приемни-

ка също намалява количеството на

достигналата приемника инфрачерве-

на енергия. Някои от датчиците са с

регулируема чувствителност – пожа-

роизвестителите са с ключ, чрез

който се избира нивото на задейства-

нето според количеството на дима.

Неизбежното зацапване с прах, как-

то и кондензирането на влага значи-

телно намалява чувствителността

на датчика. Замърсен датчик би ре-

агирал едва при гъст дим от вече

избухнал пожар. По тази причина е

препоръчително датчикът периодич-

но да бъде почистван. В някои съвре-

менни модели съществува електрон-

на система за проверка на замърся-

ването, разполагащи със сигнализа-

ция над определена граница.

Според производителите, един

точков датчик е достатъчен за по-

мещение с площ между 60 и 80 кв.

метра. Монтирането на повече от

един датчик би довело единствено до

по-ранно задействане на алармата.

Принципно контролираната площ е

пропорционална на височината на

поставяне на датчика. По-голямата

височина осигурява съответно и по-

голяма контролирана площ.

Линейни фотоелектрически
датчици
В сгради с големи помещения, вме-

сто да се монтират няколко точко-

ви пожароизвестители, би могъл да

се използва един линеен пожароизве-

стител. За разлика от точковите

датчици, при линейните излъчвате-

лят генерира няколко лъча. Димът

преминава между източника на лъчи

и приемника и задържа част от тях.

В резултат на което силата на елек-

трическия сигнал от приемника нама-

лява и когато достигне под опреде-

лена граница, алармата се задейства.

При част от пожароизвестители-

те източникът и приемникът се мон-

тират на две срещуположни стени на

помещението, непосредствено под

тавана и контролират цялото нами-

ращо се между тях пространство.

При друга разновидност предавате-

лят и приемникът са решени конст-

руктивно в общ корпус, който се

монтира на едната стена на помеще-

нието, а върху срещуположната стра-

на се поставя отражател. Част от

моделите и от двете разновидности

работят с инфрачервени лъчи, а дру-

ги - с лъч с дължина на вълната, съот-

ветстваща на червената част от

спектъра.

При избора между един линеен и

няколко точкови пожароизвестители

трябва да се има предвид, че линей-

ният струва по-малко, но е възможно

да се задейства по-бавно. Например,

докато димът от отдалечения край

на помещението достигне до него.

Същевременно съществува опасност

от „фалшива тревога“ при рязка про-

мяна на околната светлина, например

снимане със светкавица в помещени-

ето.
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Йонизационни датчици за дим
Принципът на действие на тези

датчици се основава на процеса на

йонизация – добавяне или отнемане на

електрони от атомите на въздуха. В

корпуса на йонизационните датчици се

съдържа малка капсула с радиоакти-

вен елемент (части от милиграма),

който йонизира кислородните и азот-

ните атоми във въздуха. Когато йо-

низацията се извършва между две

метални плочи, свързани с батерия, в

така образуваната верига протича

електрически ток. При поява на дим

между плочите, неговите частици се

„прилепват“ към йоните и отнемат

електрическия им заряд. Резултатът

е намаляване на тока и задействане

на алармата.

Радиоактивният източник изпуска

така наречените алфачастици, които

престават да съществуват само на

няколко сантиметра от него, което

реално го прави безопасен. Дори да

бъде пипнат, частиците не могат да

проникнат през кожата. Опасност има

при вдишване или при счупване на из-

точника и разпиляване на съдържани-

ето му.

Видове датчици за температура
Този вид датчици реагират на про-

мяна в температурата в помещение-

то. Първите модели са се появили в

средата на ХIХ век, а днес се произ-

веждат в три разновидности. Едната

включва термичните максимални дат-

чици, известни и като пасивни датчи-

ци, които работят без батерия. При

повишаване на температурата над

определена граница те задействат

електрически контакт, който включ-

ва алармата. Обикновено производи-

телите предлагат няколко модела с

различна температура на задейства-

не в границите от 57 до 74 градуса по

Целзий. Датчиците с по-ниска темпе-

ратура биха сигнализирали по-рано за

вероятността от пожар, а и често

биха могли да дадат грешка при неви-

соко повишаване на температурата

по друга причина - т.нар. фалшива

тревога. Недостатък на термичните

датчици е, че сработват едва след

като температурата се повиши зна-

чително, т.е. след като пожарът се е

разгорял.

В това отношение втората разно-

видност на диференциалните датчи-

ци решава този проблем, въпреки че

те са по-скъпи. Те съдържат два при-

бора за измерване на температурата

– единият във вътрешността на кор-

пуса, а другият извън него. При възник-

ване на пожар, още преди появата на

пламъци, температурата в помещени-

ето започва бързо да нараства.

Външният прибор регистрира това

нарастване и генерира електрически

сигнал, докато температурата на

вътрешния все още не се е променила

и сигнал от него няма. Обикновените

нискоскоростни изменения в темпера-

турата на помещението, например

включване на отоплително тяло и

промени във външната температура

генерират сигнал и в двата прибора и

алармата не се задейства.

Третата разновидност са макси-

мално-диференциалните датчици,

които представляват комбинация от

другите два типа – те следят както

температурата в помещението,

така и скоростта на нейната промя-

на, и задействат аларма при на-

стъпване на едно от тези събития.

Пламъчните датчици откриват
най-рано пожара
Освен видима светлина, огнището

на пожар излъчва ултравиолетови и

инфрачервени лъчи, невидими за човеш-

кото око. Това излъчване започва пре-

ди появата на видима светлина и може

да бъде регистрирано, преди темпе-

ратурата от възникващия пожар да се

е разпространила в помещението.

Пламъчните датчици, които регист-

рират присъствието на невидимата

за човешкото око светлина, се опре-

делят като най-бързо реагиращите,

което е основното им предимство. В

зависимост от модела, пламъчните

датчици съдържат фотоприемник за

ултравиолетови или за инфрачервени

лъчи. Независимо че фотоприемникът

не се задейства от околната светли-

на, е необходимо той да бъде защитен

от попадането на пряка или отразена

слънчева светлина.

Пламъчните датчици се монтират

на стената под тавана и се насоч-

ват към помещението. Ъгълът, под

който го „виждат“, е не по-малък от

90 градуса, а разстоянието, на кое-

то могат да „открият“ пожара, е най-

малко 10 метра. Подходящи са за зат-

ворени помещения, в които има веро-

ятност от възникване на пожар, кой-

то е без дим в началото. Например,

при запалване на бензин, спирт и други

подобни продукти. Техен недостатък

е, че когато между датчика и огни-

щето на пожар има непрозрачна пре-

града, не могат да функционират.

Комбинирани датчици
Както показва наименованието, те

съчетават в себе си два различни

датчика – най-често за дим и терми-

чен. Алармата се задейства от

първия от тях, който реагира на про-

менящите се условия. Характеризи-

рат се с по-висока сигурност на ра-

бота и, логично, с по-висока цена.

Условия за ефективна и надеждна
работа
За де се осигури надеждна защита

на сградата, е необходимо при мон-

тирането на пожароизвестители да

се спазват някои основни правила.

Препоръчително е в жилищните сгра-

ди да се предвидят пожароизвести-

тели с датчици за дим за всички спал-

ни помещения, всекидневни и в кори-

дорите, водещи към тях. Препоръчва

се поставянето им в средата на

тавана или на място със свободно

движение на въздуха. При монтаж на

стената, необходимото разстояние

между пожароизвестителя и тавана

на помещението е между 10 и 30

сантиметра. Тези пожароизвестите-

ли не трябва да се монтират в бли-

зост до врати, прозорци, вентилато-

ри, климатици и аспиратори.

При монтиране на пожароизвести-

тели за дим на вътрешни стълби е

необходимо да се вземе предвид ме-

стоположението на вратите, ако има

такива. Когато стълбата е без вра-

ти в двата си края, пожароизвести-

телят се монтира в горния й край, а

при наличие на врата – в долния.

В кухненски помещения на апарта-

менти, къщи и хотели се препоръчва

да се монтират термични пожароиз-

вестители. Ако жилището е с хол с

кухненски бокс, пожароизвестителят

трябва да се монтира на разстояние

най-малко 4,5 метра от печката в

бокса. При наличие на камина в поме-

щението – на разстояние не по-мал-

ко от 6 метра от нея.

Необходимо е алармата на пожаро-

известителя да е с достатъчно силен

звук, да е снабдена с бутон за провер-

ка на действието й, което следва да

се прави поне веднъж месечно, а почи-

стването и смяната на батериите да

се извършва лесно. Добре е да се из-

ползват батерии от един и същ тип.

Препоръчват се алкалните и литиеви-

те батерии, които са с по-дълъг екс-

плоатационен живот.
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Санитарни вентилатори

Видове санитарни вентилатори
Според мястото на инсталиране,

санитарните вентилатори се делят

на няколко вида. Класифицирането на

един санитарен вентилатор в някоя

от групите е в по-голяма или по-мал-

ка степен условно. Сред видовете

санитарни вентилатори според мяс-

тото на инсталиране са каналните

модели (фиг. 1). Наричат се канални,

защото се вграждат непосредстве-

но във вентилационната мрежа на

въздухопровод с кръгло или пра-

воъгълно сечение. Много от тях се

изработват с корпус с многослойни

стени, с което се осигурява звукоизо-

лация на вентилатора.

Друг вид, таванните вентилато-

ри (фиг. 2) - се монтират на тавана

в санитарното помещение. С тяхна

помощ влажният въздух се изтегля

бързо и ефективно и по вентилацион-

ните канали се отвежда извън сгра-

дата. Повечето таванни вентилато-

ри притежават и възможност за

вграждане в окачен таван.

Най-често срещаният вид у нас са

стенните вентилатори (фиг. 3), ко-

ито се поставят на стената в от-

вора на вентилационната шахта.

Функционалните им характеристики

не се различават от тези на таван-

ните, дори повечето предлагани мо-

дели са взаимозаменяеми. Те са два

основни типа - стенен вентилатор за

свързване с въздуховод и стенен вен-

тилатор за директно изхвърляне на

влажния въздух в атмосферата. Обик-

новено се монтират на стената, на

височина по-висока от човешки ръст

(над 2 метра от пода).

Много често в съвременните жи-

лищни сгради или в еднофамилните

Санитарни вентилатори
С определяща роля за поддържане на параметрите на
микроклимата в банята

къщи вентилацията в банята е част

от централна смукателна вентила-

ционна система. Основна роля в тях

играе

Централният смукателен
вентилатор
Той представлява отдалечено мон-

тиран вентилатор, който чрез сис-

тема от вентилационни канали и

решетки изтегля замърсения и влажен

въздух от цялото жилище. Обикнове-

но се инсталира на тавана или в су-

терена на сградата. Този тип венти-

латори са доста по-мащабно реше-

ние за отвеждане на влажния въздух

извън санитарните помещения и ос-

вен това позволява едновременното

изтегляне на въздуха от няколко про-

блемни зони – банята, тоалетната,

сауната, пералното помещение и

кухнята. Едно от главните предим-

ства на централизираните системи

за вентилиране е, че позволяват да

се намали шумът в жилището, тъй

като устройството – източник на

шум, е монтирано в отдалечено мяс-

то.

Методите за управление на рабо-

тата му включват 24-часов таймер,

контролиращ периодичното включва-

не и изключване на системата. Голя-

ма част от устройствата под-

държат функция и за ръчно включва-

не/изключване на вентилатора, в слу-

чай че потребителят иска да акти-

вира работата на вентилационната

система в точно определен момент

за точно определена точка, например

банята. Важна характеристика на

централизирания тип вентилатори е

възможността им да работят

продължително на ниски обороти. По

този начин се осигуряват необходи-

мите нива на вентилация на всяка

отделна зона във всеки един момент.

За постигане на максимално ефектив-

на работа на вентилатора е препоръ-

чително той да се активира само

когато има източник на влага или

замърсяване. По този начин се пости-

га по-висока енергийна ефективност.

Достъпни са множество и различни

функции за контрол.

Последният елемент на всяка вен-

тилационна система, включително и

тази в банята, са

въздухосъбирателните решетки
Вентилационните решетки са

важна част от въздуховодната сис-

тема, чрез които банята се венти-

лира. Разполагат се на тавана или

стената на входа на вентилационния

канал. Най-общо казано, представля-

ват рамка, в която са разположени

един или два реда ламели - неподвиж-

В продължение на откритата в миналия брой на сп. Технологи-

чен дом тема за санитарните вентилатори, в настоящата

статия ще разгледаме видовете им според мястото на инста-

лация, възможностите за вентилиране на помещенията с цент-

рален смукателен вентилатор и модели въздухосъбирателни

решетки, подходящи за работа във влажни среди. Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.



ÑÒÐ. 54 3*2008

> áàíÿ è SPA

но или подвижно закрепени към рамката. Основната им

задача е да извеждат влажния въздух бързо и ефективно

извън санитарното помещение. Това в голяма степен

определя конструктивните им характеристики, които

трябва да осигуряват нормална работа на вентилатора

и да не снижават производителността му. Но като един-

ствена видима част от вентилационната система, ре-

шетките са натоварени и с някои естетически задачи.

Визията им следва да съответства на декорацията в ба-

нята и естествено да се вписва в цялостния интериор

на помещението. Пазарът предлага разнообразие на вен-

тилационни решетки по отношение на формата, на кон-

струкцията и цвета.

Видове въздухосъбирателни решетки
Спрямо формата си вентилационните решетки могат

да бъдат няколко вида – правоъгълни, кръгли, елипсовидни

или квадратни. Срещат се и комбинирани варианти, при

които решетката е квадратна или елипсовидна, но присъе-

динителната й част е с кръгла форма, например.

Съществуват и различни видове решетки спрямо пред-

ния им панел. Той може да е снабден с предпазна мрежа

от ламели, да бъде фиксиран плосък панел или с автома-

тични или ръчни декоративни решетки (жалузи).

Решетките могат да бъдат изработени от различни

влагозащитени материали - стомана, цветен метал и най-

често пластмаса, което доста улеснява задачата по

адаптиране на решетките към интериора на помещени-

ето. Една част от тях се изработват от полипропилен,

в който е добавен специален модификатор, предотвра-

тяващ потъмняването на белия цвят. Металните видо-

ве са изработени от специални сплави, стоманени или

алуминиеви, които са устойчиви на корозия.

За ролята на добрата вентилация
в банята

Инсталацията на вентилационната система е от съществе-

но значение за оптималната й работа, наравно с проектиране-

то и избора на оборудването. От това как е изпълнен монтажът

на вентилационната система зависи експлоатационният срок

на оборудването, а също и ефективната работа на вентилаци-

онната система. Вентилацията в банята има важната задача

да отвежда изпаренията и замърсения въздух от санитарните

помещения, където те периодично достигат критични стойно-

сти, за да се избегнат отклоненията от оптималните стойно-

сти на микроклимата.

За изграждане на добре функционираща вентилационна сис-

тема са необходими професионално подбрани съоръжения. Сре-

щат се и вентилационни системи, включително скъпи и новоиз-

градени, които не изпълняват предназначението си. Най-често

това се дължи на подценяването на първостепенни фактори,

като дебит на вентилатора, загуба на хидравлично налягане по

пътя на въздуха, висок шум от вентилацията, неподходящо

избрана схема на вентилация, създаваща дискомфорт, както и

неправилно подбрани вентилатор и вентилационна решетка. В

резултат на това помещенията се характеризират с висока

влажност, появява се кондензация и се образуват плесен и мухъл

по стените. Други възможни последствия от некоректната

инсталация са шумът и вибрациите в системата и нежеланото

разпространение на влажния въздух в съседни помещения.
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Единици са кухненските уреди,

запазили единствено стандартните

си приложения. Модерният хладилник,

освен че съхранява храната и изсту-

дява напитките, вече разполага с

ледогенератор, външен минибар, LCD

дисплей и освежителен център за

прясна и газирана вода, както и вгра-

дена RFID технология. Фурната, раз-

полага с предварително въведени

около стотина интернационални ре-

цепти, предлага избор между класи-

ческо печене или здравословно гот-

вене на пара. А абсорбаторът, освен

да предпазва от неприятни миризми,

предлага и мултимедийно забавление,

благодарение на вграден течнокрис-

тален TV екран.

Не остават встрани от всеобща-

та тенденция за мултифункционал-

ност и микровълновите печки. Комби-

нираните модели имат запазено мя-

сто в класацията на мултифункцио-

налните домашни уреди. Поели функ-

цията на още един стандартен кух-

ненски уред – кафемашина, тостер,

пещ за пица, абсорбатор или фурна,

те са примамливото две-в-едно съче-

тание от два пълноценни като фун-

кционалност и компактни като габа-

рити уреди в модерната кухня.

Микровълнова фурна
с кафемашина
Един от модерните хибридни мо-

дели в света на микровълновите печ-

ки комбинира успешно микровълнова

фурна с кафемашина. Уредът пред-

ставлява елегантно съчетание на

стандартно изглеждаща и работе-

ща микровълнова печка с вградена в

корпуса й миникафемашина с канич-

ка за кафе. Кафемашината приготвя

шварц кафе и разполага с място за

поставяне на кафето и малък воден

резервоар. Частта за кафеварката

е разделена на две подвижни отде-

ления. В горната част, над каничка-

та за кафе, е мястото, откъдето се

зарежда кафето. Тъй като комбини-

раната фурна изпълнява задачите на

два уреда, контролният панел с бу-

тоните за управление обикновено е

разделен визуално на две части –

бутони за фурната и за кафе маши-

ната. При повечето хибридни моде-

ли е указана поотделно и мощност-

та на двата функционални модула –

в случая този за кафето (примерно

760 вата) и за самата фурна (1200

вата). По-често ще срещнете хиб-

ридните фурни стационарно изпълне-

ние - за директно поставяне върху

плот или маса в кухнята, отколкото

за вграждане в кухненското обзавеж-

дане.

Друга, не по-малко интригуваща

две-в-едно комбинация, е

микровълновата фурна с вграден
тостер
Както и при варианта с кафе ма-

шина, в компактни габарити са съче-

тани традиционна микровълнова фур-

на с вграден, подвижен модул с фор-

мата и функциите на тостер. В за-

висимост от модела, подвижният

модул е с вертикално или хоризонтал-

но разположение и снабден с елемент

за придържане на филийките. Този

елемент се приплъзва с едно движе-

ние навън, когато хлябът се препече.

Самите филийки се поставят в два

достатъчно широки отвори. Тостер-

ният модул разполага с вградени на-

гревателни елементи, които при ня-

кои модели са с керамично-порцелано-

во покритие.

Начинът на отваряне при хоризон-

тално разположената скаричка е

като при традиционната пещ за

хляб. Почти всички хибриди от този

тип разполагат с контролен бутон

за степените на препичане на филий-

ките и предпочитаното им ниво на

хрупкавост, както и с традиционния

звуков сигнал, оповестяващ приключ-

ването на работа. Двата елемента

- фурната и тостерът, обикновено

са с различна работна мощност -

средно 800 вата за тостерния мо-

дул и примерно 1200 вата на фурна-

та.

Фурна с минипещ за пица
Печенето на истинска пица не е

„тясна специалност“ на много от

моделите микровълнови фурни (особе-

но на моделите от по-ниския ценови

клас). Ето защо за любителите на

италианския специалитет е създаден

друг микровълнов хибрид, съчетаващ

функциите на фурна с минипещ за

пици. Малката пещ за пица е разпо-

ложена в горната част на уреда,

непосредствено над самата фурна.

Отделението за печене на пицата

позволява да се постави тесто с

диаметър до 30 см върху плоскост,

наподобяваща тава. Тя най-често е

снабдена отвън с удобна дръжка, така

че лесно да се приплъзва навътре в

корпуса на пещта. Отделно под тази

Хибридни модели
микровълнови фурни
Многофункционални и иновативни, с елегантен дизайн, хибридните
модели отразяват тенденциите в съвременната кухня

Комбинираните микровълнови фурни са отражение на тенден-

циите в развитието на съвременната кухня. Конкурентната

среда и завишените очаквания на потребителите налагат създа-

ването на все по-иновативни технологии, съчетани с впечатля-

ващ дизайн, лесен за употреба интерфейс и, най-важното,

мултифункционалност.
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част от фурната е предвидена от-

страняема и лесна за почистване

тава, в която се събират остатъци-

те и мазнината от печенето.

Напълно в духа на съвременното

бързооборотно ежедневие, хибридите

фурна и пещ за пица комбинират при-

готвяне на истинска пица и готвене

с разнообразни функции за управление,

включително автоматичен старт на

готвенето и няколко предварителни

зададени програми.

Микровълновите фурни
с вентилационен модул

са особен вид хибридни микровълно-

ви фурни. Разполагат с вграден вен-

тилационен модул срещу миризмите

и изпаренията при готвенето. Мо-

дулът обикновено е телескопичен

като конструкция и се намира под

микровълновата печка. Както всички

други устройства за борба със замъ-

рсения въздух над готварските печ-

ки, микровълновите фурни, комбини-

рани с абсорбатор, се вграждат на

определено от производителя им

отстояние от котлоните – пример-

но около половин метър. Основните

елементи от конструкцията на този

тип фурни във вентилационната им

част са вентилаторите и филтрите.

Предлагат се различни като мощност

модели, като има и варианти, в кои-

то дебитът на въздушния поток може

да достигне доста впечатляващи

стойности. Премахването на „лоши-

те“ миризми е задача, поверена на

различни филтри, сред които алуми-

ниев и филтър с активен въглен. В

интерес на доброто функциониране

на вентилационния модул е след из-

вестен период на използване филтри-

те да се демонтират, почистят или

подменят. Вентилаторите, вградени

в хибридните модели, в повечето

случаи са безшумни и ефективни, и

както при класическите абсорбато-

ри, са с регулируеми обороти на

въртене.

Микровълнови модели с функция
за печене
Обединяването на няколко гъвка-

ви технологии за готвене, не само

при микровълновите фурни, но и при

печките, става все по-традиционно

в офертите на производителите. Но-

вите хибридни модели съчетават

бързината и удобството на мик-

ровълновите печки с функциите за

печене на стандартните фурни. Това

се постига, благодарение на въведе-

ните подобрения в разпределянето

на микровълните, промени в место-

положението на продуктите в каме-

рата и чрез комбиниране на мик-

ровълните с други режими на пече-

не.

В хибридните модели са заложени

няколко подхода за постигане на

въпросната мултифукционалност.

Единият от тях включва комбинира-

не на микровълните със силна струя

въздух, генерирана от един или по-

вече вентилатори. Така се постига

готвене с над 10 пъти по-голямо

бързодействие в сравнение с обик-

новените електрически фурни. Кон-

векцията е изключително интензив-

на, а температурата на въртящия

се въздух - доста висока. В резултат

много скоростно се нагрява

повърхността на готвената храна,

а под действието на насочения към

нея горещ въздух тя се изпича. На-

малява се във висока степен обра-

зуването на влагата и се изолира

проникването й извън фурната, по-

добрява се топлинното разпределе-

ние с около 60%, заради премахване-

то на студените пластове въздух

(причината за мащабните изпарения

в печката).

Усъвършенствани схеми на
конвекция на въздуха
В някои модели е въведена и така

наречената струйна или джет конвек-

ция (специално предназначена за ня-

кои рецепти), при която чрез два

разположени в камерата вентилато-

ри принудително се вкарват силни

струи въздух под много високо наля-

гане. Горещият въздух компенсира не-

равномерностите в нагряването (или

т.нар. горещи точки) в различните

зони на фурната, с което ястието се

изпича бързо, еднородно и вкусно. Ком-

бинирането и подобренията обаче не

свършват дотук. Конвекционната

система на някои най-съвременни

модели използва вентилатор с ревер-

сивен мотор. Посредством това но-

вовъведение се обръща посоката на

въздушния поток по определен алго-

ритъм. Сменянето на посоката на

въздушната струя на вентилатора

осигурява още по-добро изпичане на

ястието.

Нагряването на въздуха се реали-

зира посредством електрически на-

греватели.  Те могат да бъдат разпо-

ложени отгоре и отдолу на камера-

та. Долният нагревател при някои

модели е разположен под самата ка-

мера и нагрява цялата й повърхност.

Това предполага равномерно разпре-

деление на топлината в печката. На

горния нагревател е определена глав-

ната роля за примамливия загар на

печеното (и препечената коричка). С

комбиниране на нагряването с дина-

мичната конвекция се подобрява

бързодействието и ефективността

на процеса.

Микровълнови печки с грил
Тези хибриди, освен микровълново

готвене, поддържат и функцията грил

печене. Принципът на работа на тези

модели се основава на ползването на

инфрачервен нагревател, комбиниран

с въртящ механизъм, които обработ-

ват топлинно повърхността на при-

готвяното ястие. Най-често монти-

рана на тавана на микровълновата

камера, инфрачервената плоча може

да превърне микровълновата печка и

в скара. Посредством стойка, която

се върти съвместно с въртящата се

плоча, храната се приготвя много

бързо. Сред съвременните версии на

нагревателите в комбинираните

модели са халогенните кварцови еле-

менти.

Други нови разработки на грил

системите включват присъствието

на няколко електрически грил нагре-

ватели – един на тавана и два от-

страни, в резултат на което ястие-

то се пече едновременно от всички

страни. По този начин значително се

ускорява бързодействието на грил

технологията. Едновременното на-

гряване отгоре и отдолу елиминира

и необходимостта от периодично

обръщане на продукта. Другото пре-

димство на новите разработки е

това, че грил нагревателите са на-

стройваеми като позиция. Така, съоб-

разно изискванията на кулинарния

проект, грил нагревателите се пози-

ционират там, където е необходимо.

Освен това, подвижността на нагре-

вателите предоставя голямо удоб-

ство при почистване на печката, тъй

като с отместването им се осигу-

рява достъп до намиращите се зад

тях стени.
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Токовите клещи

Принципи на действие
Първият, който се счита за класически, се основава

на действието на трансформатора и затова използ-

ващите го токови клещи могат да измерват само про-

менлив ток. Проводникът, по който протича токът за

измерване, играе ролята на първична намотка на транс-

форматора. Двете челюсти на клещите представляват

неговия магнитопровод, в задната част на който е вто-

ричната намотка. Най-често преводното отношение на

трансформатора (точното му наименование е токов

трансформатор) осигурява ток в тази намотка 1 mA при

измерван ток 1 А - например 16 mA съответстват на

16 А по проводника. Във вторичната намотка е свързан

прецизен резистор, променливото напрежение върху кой-

то също е пропорционално на измервания ток. Поради

това съвкупността на трансформатора и резистора ре-

ално представлява сензор за превръщане на тока в про-

менливо напрежение с параметър коефициент на преоб-

разуване. Така например 10А/1V означава преобразуване

на ток 10 А в напрежение 1 V. Следва преобразуване на

променливото напрежение в постоянно и измерването

му чрез останалата електронна част на клещите.

Два са начините за това преобразуване, определящи

съответно два типа токови клещи. В сравнително по-

евтините модели това се прави чрез обикновен токоиз-

правител, чието преобразуване е точно само при сину-

соидален ток по проводника. В някои каталози този тип

преобразуване се отбелязва като "калибриране към rms

на синусоидална вълна". Все повече обаче са електро-

консуматорите (например луминесцентни лампи и ком-

пютри), които поради естеството на своето действие

променят формата на тока (наричат се нелинейни то-

вари) и колкото повече тя се различава от синусоида-

та, толкова по-голяма е грешката при преобразуване-

то и съответно измерването му. Това е причината да

нараства относителният дял на токовите клещи за True

RMS. Техният преобразувател е значително по-сложен

и изходното му напрежение е право пропорционално на

средноквадратичната стойност (RMS) на измервания

ток, чиято форма не оказва влияние на измерването.

Този принцип на действие поставя логичния въпрос:

"Няма ли опасност външни електромагнитни полета да

индуцират напрежение във вторичната намотка на

трансформатора, което да предизвика грешка в измер-

ването?" Опасност има и в значителна степен тя е

намалена чрез подходяща конструкция на челюстите.

Независимо от това по време на измерването челюс-

Токовите клещи
Разновидности, принципи на действие, особености на
работата с клещови амперметри

Измерването на ток чрез прекъсване на веригата е не само неудобно, но и в много случаи прак-

тически невъзможно, тъй като означава временно спиране на функционирането на свързаните

консуматори. Самото прекъсване често изисква немалка демонтажна и монтажна работа, а

измервателният уред е под напрежение, обикновено с опасни за човека стойности. Всички тези

недостатъци са причината за все по-масовото използване на токови клещи, на които е посветена

настоящата статия. Разгледани са двата съвременни принципа на действието им, основните

разновидности и измерването с тях, както и най-важните особености на безопасната работа.
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Фиг. 1

> Èíñòðóìåíòè, ìàòåðèàëè

тите не бива да се хващат или до-

косват с ръка. Дори в упътванията

за работа на много от клещите е

показано мястото на корпуса, над

което (по посока на челюстите) той

не трябва да се хваща, наричано

тактилна граница.

Естественият недостатък на

описания принцип е невъзможността

да се измерват постоянни токове

(няма постояннотокови трансформа-

тори). Това е основната причина за

създаването на втория принцип,

който използва ефекта на Хол, доб-

ре познат отдавна с многобройните

си други приложения. Ефектът се

състои в получаването на електри-

ческо напрежение между две от сте-

ните на пластинка (най-често полу-

проводникова), пропорционално на

магнитното поле около нея. В този

тип клещи пластинката замества

вторичната намотка на трансформа-

тора. Измерваният ток в зависимост

от вида си създава около проводника

постоянно или променливо магнитно

поле, което чрез челюстите се кон-

центрира върху пластинката. Така

при постоянен ток тя създава пропор-

ционално на него постоянно напреже-

ние, а при променлив ток – променли-

во напрежение. И в двата случая то

се измерва както при трансформа-

тор, тъй като постоянното напреже-

ние преминава без промени през пре-

образувателя. В голяма част от кле-

щите на всеки ампер от тока съот-

ветства напрежение 1 mV, например

при ток 1000 А се получава 1 V.

Идея за принципа на работа на

токовите клещи е даден на фиг. 1.

Обработващият блок преобразува

постоянното напрежение в подходящ

вид за задействане на индикатора,

който показва стойността на измер-

вания ток. Независимо от простота-

та и ниската цена на блока при из-

ползване на стрелкови индикатор,

такива клещи се произвеждат все по-

малко поради добре познатите пре-

димства на измерването в цифров

вид.

Токови клещи
Те се използват само за измерва-

не на ток, чиято максимална стой-

ност в зависимост от модела е меж-

ду 50 А и 2 kA. Значителна част от

клещите могат за кратко време (от-

белязано в документацията им) да

издържат ток с няколко десетки про-

цента над обхвата им. Други имат

вграден предпазител или електронна

схема с такова действие. Съществу-

ват клещи с един, два или четири

обхвата, например 20 А и 200 А, като

смяната им в някои модели се прави

с ключ, а в други - автоматично.

Клещите с цифров индикатор в пове-

чето случаи са 4-разредни и по-рядко

3 1/2 разредни и 3 3/4 разредни. Като

правило индикаторът е течнокриста-

лен, като за ползването му при слабо

околно осветление има бутон за под-

светка.

Най-малкият ток, който може да

бъде измерен, е параметърът разде-

лителна способност (резолюция) на

клещите. Той зависи от избрания об-

хват и съответства на промяна с 1

на най-дясната цифра на показание-

то. Например при обхват 400 А на 4-

разредни клещи разделителната спо-

собност е 0,1 А. Допусканата греш-

ка при измерването също е един от

важните параметри на клещите и

смисълът й най-лесно може да бъде

разбран с пример. В каталога на 4-

разредни клещи е записано "Основна

грешка при измерване ±(1,5% обхв. ±5

цифри)" и се работи на обхват 600 А

с показание 538,7 А. Максималната

грешка при измерването е 1,5% x 600А

+ 5 x 0,1А = 9,5 А и действителната

стойност на тока със сигурност е в

границите от 538,7 - 9,5А = 529,2 А

до 538,7А + 9,5А = 548,2 А. Не са мал-

ко моделите с друг начин на опреде-

ляне на грешката, напр. ±(1,5% от

разчетеното + 5 цифри). При също-

то показание това означава макси-

мална грешка 1,5% x 538,7А + 5 x 0,1А

= 8,58 А и действителен ток между

530,12 А и 547,28 А.

В клещите със стрелкови индика-

тор грешката се задава както при

всички стрелкови уреди чрез класа на

точност, например клас 2,5 означава

грешка 2,5% от обхвата. Полезно е да

се има предвид, че параметърът ос-

новна грешка в много каталози се

нарича точност.

В клещите с преобразуване чрез

токоизправител грешката е в сила до

определена стойност на фактора на

формата на измервания ток, обикно-

вено между 2 и 2,4. Този фактор е

отношение на амплитудната и сред-

ноквадратичната стойност на тока

и за синусоида е равен на 1,41. Нара-

стването му означава отдалечаване

от синусоидалната форма.

Параметър на клещите са и гра-

ниците на честотата на измерва-

ния променлив ток. Минималната че-

стота обикновено е 50 Hz, а макси-

малната - между няколко стотици Hz

и няколко kHz, но има не малко модели

с гарантирана грешка само между 50

и 60 Hz.

Челюстите на клещите могат да

бъдат два вида. По-разпространени

са затвореният тип с кръгла, овална

или подобна нея форма. Чрез натис-

кане на специален спусък те се от-

варят в горния си край, за да обхва-

нат проводника и се затварят за про-

веждане на измерването. Плътното

им затваряне е важно за осигуряване

на точността на измерването. Това

налага внимание при работата

(върхът на клещите да не защипе

съседен проводник) и редовно почи-

стване на допиращите се части на

челюстите. Отвореният тип челю-

сти са по-лесни за използване - нямат

спусък и е достатъчно проводникът

да застане на определеното място в

отвора.

Правилният начин на измерване е

между челюстите да има само един

проводник, за да може само неговото

магнитно поле да бъде отчетено.

Най-често срещаният практически

случай е измерване на тока на един

консуматор, което трябва да се пра-

ви чрез фазовия му проводник. Измер-

ване на тока на кабел или мостов
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проводник не е възможно поради про-

тивоположните посоки на токовете

в двата проводника и взаимното уни-

щожаване на електромагнитните им

полета.

Не са редки случаите, когато тряб-

ва да се измери токът на проводник

в труднодостъпно място, затрудня-

ващо отчитането. Затова някои

токови клещи осигуряват запомняне

на измервания ток. В немалко цифро-

ви модели възможността за запомня-

не се използва за допълнителни измер-

вания. Може би най-важното от тях

е определянето на амплитудата на

токови импулси по проводника, харак-

терни за работата на много устрой-

ства, напр. уреди с електродвигател,

телевизионни приемници и компютри.

Освен това може да се определи и

минималната стойност на тока за

определен период от време и да се

запомнят стойностите на няколко

последователни измервания.

Параметър на клещите е най-голе-

мият размер на проводника (диаметър

или диагонал на тоководещи шини),

който може да се постави между

челюстите. В каталозите той се

означава като клещов отвор, отвор

на магнитопровода, като обикновено

стойностите му са между 30 и 55 mm.

Често се налага клещите да се изпол-

зват на открито или в условия на по-

вишена влажност (бани, котелни по-

мещения). Това налага при избора им

да се обръща внимание на дадената

в каталога работна температура

(има модели, при които тя е 18-28 °С,

а при други - от -10 до +50 °С) и мак-

симално допустимата относителна

влажност (около 80%). Същевремен-

но трябва да се има предвид, че кле-

щите могат да се използват и малко

извън температурния обхват, но при

по-голяма грешка на измерванията.

Също така при надморска височина

над 2000-2500 m грешката пак нара-

ства.

Комбинирани
токови клещи
Добро решение за всеки професи-

оналист е да използва колкото може

по-универсални инструменти в рабо-

тата си. За електротехника това

означава да върши ако не всички, то

поне голяма част от измерванията

с един-единствен уред. От фиг. 1 се

вижда, че на входа на обработващия

блок на клещите постъпва постоян-

но напрежение и създава възможност

за измерване и на други електричес-

ки величини чрез превръщането им

в такова напрежение. Именно това

са комбинираните токови клещи,

които реално са комбинация на кле-

щи и мултимер. Те задължително из-

мерват постоянно и променливо

напрежение с максимален обхват на

първото между 600 и 1000 V и на

второто 600 или 750 V. Към това в

зависимост от модела могат да се

прибавят и други величини – измер-

ване на съпротивление, честота и за

проверка на наличието на верига. По-

рядко може да се проверява изправ-

ността на диоди, да се измерва

температура, изолационно съпро-

тивление (до няколко GΩ) и капаци-

тет.

При ремонт на електрически ин-

сталации е съществено най-напред

да се определи дали даден проводник

или проводници са под напрежение. В

някои модели комбинирани токови

клещи се получава звуков сигнал при

стойност над 40-50 V. Използва се

т. нар. безконтактно измерване на

напрежение, което се извършва чрез

докосване с челюстите на изолаци-

ята на проводника. Стойността на

напрежението спрямо земя се опре-

деля по наличието на електрическо

поле, като грешката е 10-20%. Това

е причината методът да се използ-

ва само за установяване на наличи-

ето на напрежение, а не за измерва-

нето му. Съществуват модели, по-

някога наричани цифрови амперкле-

щи за мощност, които освен други-

те величини могат да измерват по-

отделно активна, реактивна и при-

видна мощност с максимални стой-

ности до стотина kW (kVAR, kVA) и

фактора на мощност (cosϕ). Клещи-

те от този тип за трифазни вериги

понякога могат да измерват и актив-

на енергия  с обхват надхвърлящ 1000

kWh. Има модели, осигуряващи пре-

хвърлянето на събраните данни в

компютър.

Токови сонди
Тази разновидност на токовите

клещи се използва само като принад-

лежност към други уреди. Най-про-

стите сонди представляват токов

трансформатор, разширяващ обхва-

та на мултимерите за променлив

ток. Свързването е просто - двата

проводника на сондата към буксите

за измерване на ток на мултимера.

Основният им параметър е коефици-

ентът на преобразуване, аналогичен

на този при токовите клещи. Други

модели използват ефекта на Хол и

преобразуват измервания ток в на-

прежение (постоянно или променли-

во в зависимост от вида на тока),

т.е. реално представляват сензора

на фиг. 1 и се свързват към входа за

напрежение на мултимера. Когато е

необходимо да се наблюдава форма-

та на променлив ток се използват

сонди с напрежение на изхода си за

свързване към осцилоскоп. И двата

вида сонди могат да се предлагат

като принадлежност на прибора или

да се продават отделно. Осигуряват

измерване на токове между няколко

десетки mA и няколко kA с честота

от няколко десетки Hz до няколко

десетки kHz.

Клещи за
малки токове
Те имат обхвати между няколко

mA и няколко десетки А, а раздели-

телната способност на някои моде-

ли достига 1 µA. Използват описа-

ните принципи на действие и са с

подобен външен вид, но челюстите

им имат специфична конструкция,

намаляваща влиянието на външните

магнитни полета. Основното им

приложение е за измерване на тока

на утечка и съответно оценка на ка-

чеството на изолацията между про-

водници. За оценка на изолацията

между проводниците на фазата и

нулата, те едновременно се обхва-

щат с челюстите и показанието на

индикатора е токът на утечка меж-

ду тях. Той може да се дължи както

на влошаването на изолацията меж-

ду тях, така и на повреди в свърза-

ните към мрежата товари, напр.

замърсяване на електродвигател или

нагар по електрически контакти. По

същия начин чрез поставяне в отво-

ра на проводниците на трифазна

мрежа, включително нулевия, може

да се измери утечката. Някои елек-

трически консуматори се свързват

към земя чрез специален проводник,

по който не би трябвало да протича

ток. Чрез клещите може да се уста-

нови евентуалното му наличие,

дължащо се на повреда.




