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Наскоро фирма ЕТИ България сключи договор за дистрибуция с

Елстив Инженеринг, съобщи за списание Технологичен дом Александър

Маркович, управител на ЕТИ България. "Елстив Инженеринг разполага

с офиси в София, Плевен, Варна и търговски обект в Ловеч, което оси-

гурява бързо и качествено обслужване в различни региони и значител-

на мобилност при изпълнение на строително-монтажните работи в

цялата страна", заяви по повод новото партньорство управителят

на ЕТИ България.

"Наред с това Елстив Инженеринг е сред водещите фирми в обла-

стта на проектирането, електромонтажните и пусково-наладъчни-

те дейности, производството на ел. табла и разпределителни касе-

ти, изграждането на електропроводи и трафопостове, както и на

заземителни и мълниезащитни инсталации. Сътрудничеството ни

създава възможности клиентите на ЕТИ България да получат едно-

временно качествена апаратура и квалифицирана инженерна подкрепа

при изпълнение на проекти в кратки срокове", заяви г-н Маркович.

Елстив Инженеринг партньор на

ЕТИ България

В периода от 1 до 23 април т.г. фирма КлиВенТо бе домакин на по-

редица от семинари, съобщи д-р инж. Лина Кунчева, управител на Кли-

ВенТо. Присъстващите специалисти от проектантски и инсталатор-

ски фирми в градовете Бургас, Варна и София имаха възможността да

се запознаят с нови серии битови газови котли, производство на ита-

лианския партньор на КлиВенТо - компанията Ferroli. На 23 април в Парк

Хотел Москва с участието на г-н Черетти, представител на Ferroli –

Италия, бяха представени серията газови котли Domitech и серията

кондензационни котли Econcept Tech. „И двете групи продукти са ново

производство с унифицирано управление, осигуряващо съвместимост

със слънчеви колекторни инсталации за производство на битова го-

реща вода. Серията Domitech обхваща модели с мощност от 7 до 32

kW, а в серията Econcept Tech мощността на моделите е от 6 до 35

kW. Компактните размери и елегантният външен вид, характерен за

италианския дизайн, правят новите модели привлекателно решение,

покриващо напълно изискванията на съвременните сгради“, допълва

г-жа Кунчева.

Поредица от семинари организира

КлиВенТо

Елмарк с активна външнотърговска дейност

Елмарк Холдинг предлага нови серии кон-

тактори, термични релета и термомагнит-

ни прекъсвачи. Изделията, производство на

завода в Добрич, бяха показани на наскоро

завършилия Международен технически пана-

ир в Хановер. „Щандът ни, разположен на

площ от 80 кв.м., бе посетен от повече от

триста представители на фирми от цял

свят.

Сериозен интерес към новата гама про-

дукти и намерения за партньорски отноше-

ния проявиха бизнесмени от Германия, Фран-

ция, Италия, Испания, Швеция, Великобрита-

ния, Холандия, Дания, Финландия, Литва, Лат-

вия, Естония, Русия, Украйна, Беларус. По-

стоянен бе интересът и от представители

на Саудитска Арабия, Обединени арабски

емирства, Йордания, Мароко, Египет, Индия,

Пакистан, Иран, Ирак, САЩ, Канада, Мекси-

ко, Австралия, Нова Зеландия и други“, комен-

тират от Елмарк Холдинг. „Екипът на ком-

панията вече е в контакт с новите ни по-

тенциални партньори с цел уточняване на

изисквания и последващи преговори“, допъл-

ват от Елмарк Холдинг.
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Наскоро отвори врати новият регионален център за Централна

Северна България на Евромаркет Груп в град Плевен. Комплексът се

състои от административна част, склад за резервни части, сервиз,

шоурум и демопарк. „За нас е важно да бъдем близо до клиентите си

в цялата страна, да познаваме добре техните нужди, за да можем да

им предложим подходящи продукти и услуги. Затова залагаме на из-

граждането на добре развити регионални центрове. Държим да изгра-

дим добри отношения с всички строителни фирми в плевенския реги-

он. От друга страна, важни са и индустриалните предприятия. В стро-

ителството и индустрията ще поставим акцент върху доставката

на кранове, багери, товарачи, телехендлъри, бетон помпи, бетонови

възли, електрокари, мотокари, трошачки и сита за производство на

инертни материали и други“, коментира Димитър Илчев, главен ме-

ниджър на Евромаркет груп.

Инвестиционната програма на фирмата включва изграждането на

регионални центрове и в други големи градове - Пловдив, Стара Заго-

ра, Бургас, Русе и Благоевград.

Евромаркет Груп с регионален

център в Плевен

През месец април

т.г. Нидакс България

организира два се-

минара, тематично

насочени към специ-

алистите от стро-

ителния и електро-

инсталационния

бранш. Събитията,

представили ново-

стите в продуктовата гама на компанията, се проведоха в хотел

Верея в Стара Загора и в Парк хотел Санкт Петербург в Пловдив.

Акцент в семинарната програма бе новата серия инсталационни

подови кутии, предназначени за сухи и мокри помещения на фирма

Electraplan.

„Нидакс България предлага пълна гама кабелни скари и стълби, алу-

миниеви, стоманени и PVC-канали и всичко необходимо за изграждане-

то на подови и подподови инсталационни системи - инсталационни

кутии и подови канали, както и свързващи и укрепващи елементи,

външна и вътрешна гръмозащита, както и тънкостенни алуминиеви

тръби“, коментира Евгени Панайотов, търговски представител в

Нидакс България. „В референтната листа на фирмата фигурират мно-

жество успешно изпълнени търговски обекти. Сред тях са веригата

магазини ХИТ - Хипермаркет, Практикер, Mr. Bricolage, Техномаркет,

Пикадили, Кауфланд, СКАЙ СИТИ, търговските и сервизни центрове на

AUDI, VW, PEUGEOT, HYUNDAY, TOYOTA, CITROEN, IVECO и много други“,

допълва г-н Панайотов.

Нидакс България домакин на

семинари

На 15 май т.г. софийският офис на АББ

България събра бизнес партньори, приятели

и служители на тържество под надслов „Да

растем заедно!“. „За продължителния растеж

са нужни най-малко двама и затова искаме да

покажем уважение към нашите партньори и

готовност да растем заедно“, коментираха

домакините на събитието.

За първи път официално бе обявено, че

концернът АВВ ще инвестира в изграждане-

то на нова производствена мощност в бли-

зост до Пловдив, което ще осигури заетост

на 500 души в периода до 2011 г.

В България концернът АББ е представен от

две компании с над 450 служители. „Компани-

ята е лидер в производството на енергетич-

но и автоматизирано оборудване за нуждите

на електропреносната мрежа и промишлено-

стта, като се стреми едновременно към

усъвършенстване на изделията си и намаля-

ване на вредното влияние върху околната

среда“, допълват от АББ България.
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Гранитни мивки Universo от Тека България

Серията мивки от синтетичен гранит

Universo на испанския производител Тека вече

се предлага на нашия пазар, съобщиха от дъщер-

ната компания Тека България. Серията е налич-

на в четири модела и разнообразие от цвето-

ве: черен, бежов, опал, сив, бял, графитен ме-

талик и др. „На външен вид мивките от син-

тетичен гранит наподобяват природен камък.

Изработени са от съвременна комбинация от

80% гранит, 15% метил метакрилат и 5%

втвърдени смоли и оцветители. Сред предим-

ствата на синтетичния гранит са устойчи-

востта му на температура до 280 оС, действи-

ето на всякакви домакински почистващи кисе-

лини и препарати, надраскване на повърхност-

та и високоамплитудни температурни шоко-

ве“, коментират от Тека България. „При изпус-

кане на предмети, например чаши и чинии,

мивките проявяват голяма здравина. Не се

замърсяват и имат антибактериална и UV за-

щита. С модерния си дизайн и отлични техни-

чески характеристики, мивките от серията

Universo биха задоволили напълно разнообрази-

ето от естетически вкусове и изисквания на

потребителите“, допълват от компанията

вносител.

На свое заседание, провело се

на 16 май т.г., управителният

съвет на Камарата на архитек-

тите в България (КАБ) взе реше-

ние да стартира процеса по реги-

страция на проектантски бюра.

„В срок до 31 август 2008 г. реги-

оналните колегии трябва да пред-

ставят в централата на Камара-

та регистрите, след което те ще

бъдат обобщени и публикувани в

сайта на КАБ“, съобщи за списа-

ние Технологичен дом Пенка Анге-

лова, отговорник връзки с обществеността към КАБ.

Сред останалите акценти в заседанието на КАБ бе предложени-

ето на заместник- председателя на камарата арх. Янка Сачкова за

структурата на новата комисия „Регионални колегии“. „Съставът

на комисията ще включва председател, заместник-председател и

седем членове. В нея ще работят председатели на регионални коле-

гии от отделни региони. Те ще се избират на ротационен принцип с

мандат една година. Целта е камарата да изработи обща политика

на регионално ниво. Комисията ще разглежда въпроси, касаещи ан-

гажименти към устройствените проблеми на съответния регион,

сътрудничеството с общински и областни структури, организаци-

онни въпроси и други“, допълни г-жа Ангелова.

Стартира регистрацията на

проектантски бюра

Представителството на

немската компания KNIPEX в

България, основано в края на

миналата година, обяви наме-

ренията си за активно

присъствие на българския па-

зар. „Смятаме да изградим

стабилна дилърска мрежа, ко-

ято да бъде подпомагана чрез

специални промоции, перио-

дични обучения и демонстра-

ции. Целта ни е да информираме специалистите за широката про-

дуктова гама на фирмата и да развием дилърската си мрежа до

степен, в която клиентите ни могат лесно и безпроблемно да наме-

рят продуктите на KNIPEX. Като важен фактор за развитие отчи-

таме и необходимостта от нов подход към клиентите. В условия-

та на силно конкурентна среда директният контакт с потребите-

ля има решаващо значение при избора му на продукт“, заяви Никола

Иванов, търговски директор на KNIPEX България.

"Обнадеждени сме от резултатите от извършено маркетинго-

во проучване, което показа сериозен потенциал за развитие на дилъ-

рска мрежа, обусловен от динамичното увеличаване на реализирани-

те пазарни обеми на електроенергийно оборудване за високо, средно

и ниско напрежение, електроника, инсталационни изделия и други",

допълва г-н Иванов.

KNIPEX изгражда дилърска мрежа

у нас
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В началото на пролетта на 2008

г. отвори врати завод за PVC профи-

ли на дограма Otto Richter в България.

Заводът е разположен на територи-

ята на Каумет АД-Силистра и изгра-

ден съобразно всички съвременни

стандарти за безопасен труд, уверя-

ват от ръководството му. Производ-

ството е обезпечено с нови, високо-

технологични машини и оборудване.

В завода основно ще се произвеж-

дат най-търсените в момента на

пазара три- и четирикамерни профи-

ли с ширина 60 мм. Четирикамерната

система ще се произвежда в два ва-

рианта - с малка и голяма каса. Ще

бъдат въведени в производство и три

вида стъклодържачи - за единично

стъкло, за двоен и за троен стъкло-

пакет. Стъклодържачите са произве-

дени заедно с уплътнението. Произ-

вежданите профили ще се предлагат

както с монтиран уплътнител TPV,

така и с възможност за полагане на

EPDM уплътнители. "Системите са

опростени и изключително удобни за

работа. Цветните профили се лами-

нират с висококачествено немско

фолио. Използва се подобрена рецеп-

та, изпълнена с висококачествени су-

ровини, което придава изключителна

белота, блясък и дълготрайност на

белия профил". Заводът разполага и със

собствена лаборатория за постоянно

тестване и контролиране на каче-

ството на произвежданите профили.

"Otto Richter разчита на партньор-

ство с останалите фирми, предлага-

щи PVC дограма на българския пазар.

Търговският ни отдел има изградена

логистика за работа както с големи-

те производители на прозорци, така

и с малките компании, предлагащи

дограма. Целта на компанията е да

създаде удобство за бизнеса и да даде

шанс дори на малките фирми. Под-

държаме складови наличности, като

занапред ще разчитаме на съвмест-

но планиране на доставките с дист-

рибуторите и подизпълнителите ни.

За да се гарантира качеството на

произвежданите профили с марката

Otto Richter, всички процеси по екст-

рудирането се извършват с екстру-

дери на австрийската фирма

Cincinnati".

На следващ етап от компанията

предвиждат да предлагат и машини

с марката Otto Richter за производ-

ство на дограма. "Компанията разчи-

та на висококвалифициран персонал,

специално обучен за работа с този

вид машини. Предвиждаме и поетап-

но осигуряване на нови работни мес-

та за региона". Продукцията е пред-

назначена за пазарите в България,

Румъния и Молдова.

Отвори врати нов завод за PVC профили Otto Richter
Продукцията - три- и четирикамерни профили за дограма, е предназначена за пазарите
в България, Румъния и Молдова
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След като в средата на миналата

година фирма Дитек се ангажира с

доставката, изграждането и монта-

жа на автоматизирана подземна по-

ливна система и помпени станции за

голф клуб ИБЪР, през месец април

компанията подписа допълнителен

договор с клуба. Новото споразумение

включва доставката на машини и

съоръжения за поддръжка на голф иг-

рището от мултинационалната фир-

ма RANSOMES JACOBSEN и работни

колички на фирма EZGO (б.ред.

RANSOMES JACOBSEN и EZGO са

част от американския консорциум

Textron Group). Ще бъдат доставени

115 машини, съоръжения и прикачен

инвентар, които ще осигуряват под-

дръжката на всички игрални и приле-

жащи зони към голф игрището, на

стойност над 1 100 000 USD. „Подбра-

ни са най-новите модели, базирани на

съвременни технологични решения.

Ще доставим машини за косене, за

аериране, за торене, за почистване

на препятствията, машина за почи-

стване на листа, машина за транс-

порт на инертни материали, както и

съоръжения за поддръжка на самите

машини RANSOMES JACOBSEN. Освен

това са предвидени и работни колич-

ки на EZGO за поддържащия персонал,

както и голф колички за голфърите и

посетителите на игрището. С подоб-

на техника са оборудвани едни от най-

известните и престижни клубове в

света, включително и голф игрище-

то в Огъста, където се провежда

световното състезание за професи-

оналисти - US MASTERS – AUGUSTA“,

коментира за списание Технологичен

дом Неделчо Неделчев, управител на

фирма Дитек.

Country Golf Club & Spa IBAR е първо-

то голф игрище в Югоизточна Евро-

па по проект на Nicklaus Design, съоб-

щават от Дитек. Голф игрището е с

18 дупки Championship – 4 дупки par 3,

10 дупки par 4 и 4 дупки par 5. Разпо-

ложено е приблизително на 1000 де-

кара, на около 70 километра от Со-

фия и на около 18 километра от Бо-

ровец. Голф игрището е проектира-

но и се изгражда с цел обслужване

само на членове на клуба. Вилното

селище, разположено до самото голф

игрище, ще разполага с 450 самосто-

ятелни къщи, апартаменти, хотел,

Club House и Spa център с топла

минерална вода, басейн, спортни

съоръжения, магазини, ресторант и

барове.

Дитек подписа втори договор с голф клуб ИБЪР
Сделката включва доставка на машини и съоръжения за поддръжка на игрището

На 22 май т.г. официално бе откри-

та обновената учебна лаборатория

по кабелни системи в катедра Кому-

никационни мрежи на факултета по

Телекомуникации към ТУ–София. Про-

ектът е осъществен с подкрепата на

Р и М България, отскоро част от

водещия швейцарски производител на

структурни кабелни системи Reichle

& De-Massari AG (R&M). Напълно обно-

вената лаборатория бе открита от

Валентин Димитров, главен секретар

на Техническия университет. На от-

криването присъстваха Феличе Гуар-

на, главен инструктор в R&M, доц. д-

р инж. Владимир Пулков, декан на

Факултета по телекомуникации, и

доц. д-р инж. Сеферин Мирчев, ръко-

водител на катедра Комуникационни

мрежи.

Създаването на учебната лабора-

тория по структурно окабеляване е

първата стъпка от обявените още на

27 март от ръководството на R&M

мащабни планове за инвестиции в

България и региона. Плановете на ком-

панията включват инвести-

циите да достигнат 3.5 млн.

евро през следващите някол-

ко години.

"Компанията неслучайно

избра ТУ-София за старти-

ране на партньорството си

с българското образование.

За нас е важно и в бъдеще в

страната да продължават

да се подготвят качестве-

ни кадри в сферата на кабел-

ните системи и телекомуникациите,

както това става днес. Убедени сме,

че само по този начин България ще

има своята роля в икономиката на

познанието, не само като консуматор

на технологии, но и като център за

тяхното разработване и развитие",

коментира Радостин Чугреев, реги-

онален мениджър Частни мрежи в

Р и М България. Обновяването на но-

вата лаборатория включва цялостно

ремонтиране и обзавеждане на ста-

рата зала, както и замяна на старо-

то оборудване с нови окабеляване, ко-

муникационна техника, рак и мулти-

медия. Освен това, като част от

партньорството, двама преподава-

тели от ТУ-София са преминали без-

платно обучение в R&M.

„Сътрудничеството между Р и М

България и ТУ-София на практика е и

първата възможност за българския

бизнес да почерпи опит от начина, по

който си взаимодействат бизнесът

и научните институции в Швейцария

– една страна с дългогодишни тради-

ции в тази сфера“, допълват от ком-

панията.

Р и М България модернизира лаборатория в ТУ-София
Инвестицията е част от мащабен инвестиционен план на компанията в България и региона
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„В сферата на продажбите Шнай-

дер Електрик България отчита ръст

от 37%, а износът на продукция от

България се е увеличил с 44%. За из-

миналите десет години компанията

успя да развие силна дистрибуторс-

ка мрежа в 40 града в страната и да

покрие над 100 точки на продажби“,

заяви на пресконференцията Илия

Хекимов, финансов директор на Шнай-

дер Електрик България.

Планирани са инвестиции
за над 35 млн. лева
„В стратегическите ни планове за

следващите три години са заложени

инвестиции за над 35 милиона лева.

Само през изминалата 2007 г. Шнай-

дер Електрик инвестира над 10 ми-

лиона лева, а общата сума на инвес-

тициите на компанията у нас възли-

за на 23.8 милиона лева. Тези данни са

ярко отражение на успешната ни

фирмената стратегия в България,

базирана на три основни правила -

мотивиран екип в услуга на клиенти-

те, силна партньорска мрежа и

дългосрочни инвестиции“, допълни

г-н Хекимов.

През миналата година бе открит

новият завод на Schneider Electric за

автоматични прекъсвачи в с. Радино-

во край Пловдив, за който компания-

та получи наградата инвеститор на

годината в категорията Инвестиция

в електротехническата промишле-

ност. „Към момента в завода рабо-

тят 350 души, а около 60% от компо-

нентите, използвани в производство-

то на автоматични прекъсвачи, се

изработват от местни доставчици.

По този начин се осигурява работа на

още 60 души извън завода“, съобщи

Филип Раго, директор на завода.

„През 2008 г. в завода ще бъдат

инвестирани над 12 милиона лева,

част от които ще бъдат усвоени във

връзка със старта на производство-

то на нова версия миниатюрни

прекъсвачи. Успешното развитие на

завода е основание да планираме уве-

личаване на капацитета му до 2009

г. с 200% спрямо 2007 г.“, допълва

г-н Раго.

Доставчик на комплексни
решения
„Присъствието ни тук е от изклю-

чително голямо значение за компани-

ята. Шнайдер Електрик България ще

продължава и занапред да инвести-

ра в производствените си мощнос-

ти в страната. През следващите

години планираме да разширим пред-

лаганите продукти и услуги. Ще

инвестираме в проекти за енергий-

на ефективност, непрекъснато елек-

трозахранване, по-висока безопас-

ност на електричеството и други“,

подчерта Андрис Барис, директор на

Шнайдер Електрик България и ме-

ниджър за Южна Дунавска зона на

Schneider Electric.

„През изминалите години Schneider

Electric придоби редица водещи в раз-

лични технически области компании.

Днес портфолиото ни от продукти се

предлага под водещи търговски мар-

ки. Но Schneider Electric не е достав-

чик на продукти, а на комплексни

решения. Искаме да подчертаем това,

обединявайки търговските си марки

под общ бранд. Стратегията на ком-

панията е да продължи да се развива

като доставчик на цялостни реше-

ния“, коментира Андрис Барис.

Шнайдер Електрик България е по-

зната на българския пазар като една

от водещите фирми в областта на

енергийния мениджмънт и предлага-

нето на интегрирани решения за си-

гурно, надеждно и ефективно елект-

розахранване за инфраструктурни

обекти, обществени и жилищни сгра-

ди, както и в областта на индустри-

ята.

Сред проектите на компанията у

нас са сградите на Ръководство на

въздушното движение, Летище София

– терминал 2, Порт Бургас, ТЕЦ Ма-

рица Изток 2, Юмикор, Лукойл Нефто-

хим, Ер Ликид, Асарел Медет, Actavis,

сградите на Mall of Sofia и City Mall,

Хит, Метро, Софийски градски хали,

Практикер и много други.

Шнайдер Електрик Бългaрия
с десетгодишен юбилей
Залагаме на силна партньорска мрежа и дългосрочни
инвестиции, твърдят от компанията

С официална пресконференция и мащабно парти

Шнайдер Електрик България отбеляза десетго-

дишното си присъствие на българския пазар. На

срещата с журналисти, състояла се в Гранд Хо-

тел София на 23 април т.г., представители на

компанията отчетоха изминалата година като

една от най-успешните от основаването на

дъщерното дружество на Schneider Electric в

София през 1998 г.
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След дългогодишно присъствие на паза-
ра на битова климатизация, от около
година предлагате и професионална
техника на Midea. Защо решихте да се
развивате в тази посока?

Паралелно с дистрибуцията на бито-

ви климатизатори, от години предла-

гаме и професионална техника - VRV

системи на Toshiba, Daikin, както и

други марки и техника от Европа и

САЩ. Инициативата дойде от Midea,

които ни убедиха във високото каче-

ство и ни представиха изключител-

но богатата си гама от професионал-

на климатична техника. Като доба-

вим към високото качество и техно-

логия ценовото превъзходство – из-

борът не беше труден.

Договорът с Midea задължава ли ви да
предлагате единствено климатични
системи на китайския производител?

Midea не демонстрират никакви при-

теснения от конкуренцията на дру-

гите марки. И в момента ние реали-

зираме големи обеми техника от

други водещи производители, като

това разнообразие е от особена пол-

за за клиента. От Midea оценяват

уникалността на нашата пазарна

позиция.

Какво бихте отговорили на твърдения-
та, че китайските климатици са по-
нисък клас техника в сравнение с воде-
щите европейски или американски ком-
пании?

Поради огромните инвестиции в тех-

нологии и ноу-хау, много късата линия

от дизайн до серийно производство,

китайските компании с лекота пускат

продукти с високи потребителски ка-

чества, базирани на съвсем нови тех-

нологии. Опитът им от местния па-

зар дава на утвърдените марки

възможността да изнасят продукт с

впечатляваща "дуракоустойчивост" и

съответно ниска дефектация. За ин-

женерната сила на Midea говори

фактът, че в дивизията й за професи-

онална климатична техника работят

500 инженери. Знаете, това са пове-

че от 50 випуска на МЕИ, специалност

топлотехника! Списъкът с инженерен

софтуер, машинни центрове, тест

стендове и т.н., които могат да се ви-

дят във фабриките на Midea, би нака-

рал всеки инженер да си помисли, че е

попаднал в пещерата на Аладин. Раз-

бира се, Midea предлагат "за всекиго

по нещо". Изборът на клас е на клиен-

та, като качеството е гарантирано

за всеки продукт от гамата.

Каква е политиката на Midea по отноше-
ние на новите технологии в областта на
климатизацията, например термопом-
пени инсталации, VRF системи и т.н.?

Когато говорим за технологии, съще-

ствено нововъведение е модулният

принцип при малките и големите чилъ-

ри с променлив поток на хладилния

агент, който дава диапазони от 35 до

520 и дори 1,600 кВт. На този прин-

цип е изградена и гамата от термо-

помпи за БГВ, които с основание бих

определил като световна новост.

Работят при външни температури

под -10 градуса по Целзий, което

доскоро бе немислима задача за един

чилър. При системите въздух-вода и

вода-вода гамата достига до 14 000

kWh самостойни чилъри с турбоком-

пресори и изключително висока енер-

гийна ефективност, изцяло изграде-

ни "in house" – задача, която не е по

силите на нито един производител в

Азия…

В бранша се създават нагласи и слухо-
ве, че някои китайски системи често
дефектират. Каква е надеждността на
монтираните у нас професионални си-
стеми на Midea?

Това е първата и последна защита на

притеснения конкурент. Любопитно е,

че символ на кошмарно лошо качество

и ширпотреба след Втората светов-

на война е била... Япония. Midea е кон-

церн с влияние върху световната ико-

номика, което е извоювано, благода-

рение на високи технологии и каче-

ство. По-конкретно смятам, че е умес-

но да се "сравняват ябълките с ябъл-

ки". В областта на професионалната

климатизация ние нямаме дори един

дефект по вина на производителя.

Правили сме някои наистина "диви"

неща, за да видим как и до каква сте-

пен бихме могли да злоупотребим с

техниката. Е, в резултат от такова

злоупотребяване имаме 2 дефектира-

ли агрегата при трицифрени продаж-

би.

Териториално бизнесът ви покрива ли
цялата страна и как са организирани
търговската, монтажната и сервизна-
та дейности?

Работим с всички точки на България,

като напълно естествено е болшин-

ството от клиентите ни да са спе-

циалисти от сферата на "малката

климатизация", с които имаме исто-

рически по-дълги отношения. В обла-

стта на професионалната климати-

зация и отоплението сериозно инве-

стираме в развитие на партньорска-

та си мрежа. Успехите ни са буквал-

но ежеседмични.

Името на Midea e извоювано
с високи технологии и качество

Емил Караиванов,
управител на фирма Караиванов и Син,
пред списание Технологичен дом
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Пазарът на микровълнови
фурни у нас

> áèçíåñ

Графиката илюстрира развитието

на пазара на микровълнови фурни в

България за периода 2005 – 2007 г. на

базата на информация, предоставе-

на на редакцията от Националния

статистически институт (НСИ). По-

ради отсъствието на други достатъ-

чно задълбочени и обхватни проучва-

ния за мащабите на този пазарен

сегмент у нас, редакцията приема

като официална информацията, бази-

рана на Интегрираната тарифа на

Европейските общности – ТАРИК.

Проучване на редакцията показва, че

достоверността на данните за ма-

щабите на пазара на микровълнови

фурни, предоставени от НСИ, не се

възприема еднозначно сред специали-

стите в бранша. Някои смятат, че ре-

алният обем на вноса и износа се раз-

личава 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 мик-

ровълнови фурни за 2005 и 2006 г. от

определени държави, в съответ-

ствие с изискванията за конфиден-

циалност по чл. 29. (1) от Закона за

статистиката. Съгласно закона Ин-

трастат, операторите могат да

поискат разширяване на статисти-

ческата конфиденциалност по отно-

шение на кода по Комбинираната

номенклатура на Република България

за определена стока и търговски

поток в два случая. Първо, когато

годишната стойност на съответна-

та търговия на лицето със страни

от общността и извън нея състав-

лява повече от 85 на сто от обща-

та стойност на външната търговия

на Република България за съответ-

ната година с тази стока и по този

поток. 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.

Китай е най-големият вносител
на микровълнови фурни
От предоставената на редакция-

та информация, Китай се откроява

като основен вносител на мик-

ровълнови фурни за целия разглеждан

период. Вносът от Китай през 2005

г. възлиза на 10 450 070 лв., през 2006

г. е 10 112 001 лв., а през 2007 г.

достига 16 101 232 лв. От достъпни-

те данни за 2005 г. с по-висок внос

се открояват още Италия с 440 610

лв., Великобритания със 158 355 лв. и

Германия - със 139 635 лева. Предос-

тавената информация за 2006 г. по-

казва, че Италия, Великобритания и

Северна Ирландия и Германия отново

са сред водещите вносители. Вносът

от Италия възлиза на 218 101 лв., от

Великобритания и Северна Ирландия

на 192 027 лв., а от Германия на 162

671 лв. През 2006 г. сериозен внос се

реализира и от Испания - 408 915 лв.,

и Корея - 271 885 лева.

За 2007 г. като водещи вносите-

ли, наред с Китай, се открояват Тай-

ланд с 3 355 330 лв. и Малайзия с 2 101

940 лева. Интересен е фактът, че

вносът от Корея през 2007 г. се е

увеличил с пъти в сравнение с този

през 2006 г. При вноса от Италия,

Испания, Великобритания и Северна

Ирландия и Германия за 2007 г. не се

забелязва съществена промяна в

сравнение с 2006 г. Вносът от Ита-

лия през 2007 г. възлиза на 399 955 лв.,

от Испания на 309 544 лв., от Вели-

кобритания и Северна Ирландия на

145 511 лв., и от Германия на 106 415

лева. През 2007 г. сериозен внос на

микровълнови фурни се реализира и от

Словения - 245 629 лева.

За 2006 г. единствените достъпни

данни за обема на износа на мик-

ровълнови фурни са за Македония в

размер на 11 410 лева. От предоста-

вените данни за 2007 г. най-съществен

е износът за Румъния - 1 335 369 лв.,

следван от този за Белгия - 529 130

лв. и Литва - 115 569 лева.

Пазарът на микровълнови
фурни у нас
Внос/износ на микровълнови фурни в България за периода 2005 - 2007 г.

Внос и износ на микровълнови фурни за периода 2005 – 2007 г.
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Ефективност
на вентилационни системи
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Съвременната вентилация
струва пари
Проблемът е в значителните, за

родните ни мащаби, инвестиции, не-

обходими за проектирането, изграж-

дането и поддръжката на съвремен-

на вентилационна система. Още по-

вече, че традиционното предназначе-

ние на вентилацията - да подменя

замърсения въздух в помещенията с

чист въздух отвън, през последните

години се разшири в посока максимал-

но ограничаване на замърсителите в

свежата въздушна струя, подавана

във вътрешните пространства. Ос-

новна функция на съвременната вен-

тилация е да изхвърля замърсения

въздух в атмосферата едва след

съответно пречистване. Следова-

телно, като важен елемент от вен-

тилационните системи все повече се

налагат системи, не само филтрира-

щи подавания в помещенията свеж

въздух, но и улавящи замърсителите

във въздушната струя, изхвърляна от

работните или жилищните зони.

По принцип

източниците на замърсяване
във въздуха

в сградите се класифицират в две

основни групи - механични и топлин-

Ефективност
на вентилационни системи
У нас продължават да се строят нови сгради без ефективно
работеща вентилационна система

ни. В обществения сектор съществе-

ни замърсявания са мухълът, почи-

стващите препарати, цигареният

дим, офис машините и т.н. В сфера-

та на индустрията източници на

механично замърсяване са основно

генерираните в резултат на произ-

водствените процеси прах, водна

пара, вредни газове и други, разпрос-

транявани във въздуха. Не бива да се

пропуска и топлинното замърсяване,

което е вторичен процес, съпътст-

ващ работата на широк кръг съоръ-

жения.

Един от основните аргументи

срещу изграждането на вентилацион-

ни системи е тяхната висока енер-

гоемкост. Важна тенденция в разви-

тието на съвременния свят е нама-

ляване на енергийната консумация в

глобален мащаб. По тази причина

водещите в областта на ОВК компа-

нии свидетелстват, че инвестират

в посока разработване на ефектив-

ни вентилационни системи, отлича-

ващи се със сравнително ниска енер-

гоемкост. Твърди се, че на съществу-

ващото преди години несъответ-

ствие между енергийната консумация

и ефективността на съвременните

вентилационни системи вече е наме-

рено техническо решение.

Нормативно се поощряват
ефективните решения
В нормативната база на редица

европейски страни съществуват

Чистотата на вътрешния въздух и проблемите, до които води

продължителният престой в помещения със замърсена атмос-

фера, са сред темите, за които упорито се заговори в последно

време. Днес, замърсеността на въздуха в работните помещения

е не просто здравословен проблем, а важен фактор, влияещ от-

рицателно върху производителността на труда. По този причи-

на в държавите от Европейския съюз вентилацията е сред ос-

новните сградни системи в обществените и административ-

ните сгради. Картината у нас все още е доста различна - нали-

чието на вентилационна инсталация е малко вероятно, дори и за

част от новопостроените сгради от обществения сектор.

Проблемите със замърсения въздух не бива да се пренебрегват

с лека ръка, сред сериозните последствия от наличието му е и

т.нар. SB (Sick Building) синдром. Освен това са налице редица

достатъчно ефективни технически решения на проблема с ниско-

то качество на въздуха в работните и жилищните помещения.
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клаузи, поощряващи изграждането на енергийно ефектив-

ни вентилационни системи, не само в обществения и

производствения сектори, но и в бита.

Друга причина за сравнително ограниченото използване

на възможностите, които предлага добрата вентилация,

е сравнително трудното откриване на некоректно про-

ектирана и недобре функционираща вентилационна сис-

тема. Дори в приложения, в които качеството на вътреш-

ния въздух е от приоритетно значение за новострояща

се сграда, все още недостатъчната информация за видо-

вете съвременни като изпълнение и функционалност вен-

тилационни системи затруднява процеса на проектира-

нето им. От друга страна, изграждането на високоефек-

тивни вентилационни системи е свързано с немалки

инвестиции. За съжаление, част от инвеститорите

продължават да разглеждат финансовите средства за

закупуването и поддържането им в обществени и бизнес

сгради основно като разход, а не като инвестиция в посока

запазване здравето на хората, прекарващи времето си

в съответната сграда.

Поради тази причини задължително изискване към

съвременните вентилационни системи е да бъдат тех-

нически и икономически ефективни. От първостепенно

значение за постигане на висока ефективност на една

вентилационна система е

адаптирането й към конкретната
сграда

предназначението й, спецификите на строителната кон-

струкция, броят на хората, пребиваващи в нея, географ-

ското местоположение на сградата, климатичните осо-

бености на региона, в който е построена, и др. Следова-

телно, в значителна степен ефективността на венти-

лационната система се залага още на проектния етап

на сградата.

Ефективността на една вентилационна система пред-

ставлява функция на три основни характеристики - съот-

ветствие с изискванията на приложението, надеждност

на работа и ниска енергоемкост. От техническа гледна

точка, вентилацията е адаптирана към спецификите на

приложението, когато е проектирана и изпълнена в съот-

ветствие с поставените изисквания към функционално-

стта й и характеристиките на сградата. Надеждност-

та на работа е характеристика, която по отношение на

вентилационните системи означава запазване на опти-

малните работни параметри на избраното техническо

решение за дълъг период от време. Предвид непрекъсна-

то повишаващите се цени на първичните енергийни из-

точници, ниската енергоемкост има решаваща роля за

определяне целесъобразността на инвестицията във

вентилационна система.
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В съответствие с общите тен-

денции в развитието на техниката

се счита, че за да удовлетвори три-

те основни критерия към съвремен-

ната вентилационна система, а имен-

но надеждност, ниска енергоемкост

и съобразяване със спецификите на

приложението, използваното техни-

ческо решение трябва да бъде колко-

то е възможно по-елементарно като

конструктивно изпълнение.

Въпреки това, в редица държави се

поставят и изисквания към техноло-

гичното ниво на вентилационните

системи, а не само към тяхната

техническа и ценова
ефективност
Важна роля в изпълнението на кри-

териите за ефективност има про-

цесът на инсталация и поддръжка на

системата. Коректно проектирана-

та и изпълнена вентилационна систе-

ма поддържа по-високи стойности на

дебита на въздушния поток, при за-

пазване и дори намаляване на енергий-

ната консумация в сравнение с оста-

релите технически решения. Важни

технически тенденции в развитието

на вентилационните системи са пре-

цизиране на управлението на въздуш-

ния поток и оползотворяване на ге-

нерираната топлинна енергия.

В областта на енергийната ефек-

тивност в България са въведени па-

кет от законово подкрепени инстру-

менти. Основно поради непрекъсна-

то повишаващите се цени на първич-

ните енергийни източници, все по-

вече сгради се топло- и хидроизоли-

рат, което във висока степен спира

проникването на въздух през стени-

те, вратите и прозорците. За съжа-

ление, резултат от процеса е и ряз-

ко влошаване на параметрите на

климата във вътрешните помеще-

ния, рефлектиращ в непрекъснато

увеличаване броя на алергичните

заболявания. Причина за влошаване-

то на качеството на въздуха и про-

блеми с влагата в помещенията е,

че използването на вентилацията

изостава в сравнение с процеса по

изолиране на сградите.

Оползотворяване на
изхвърляната топлина
Модерните, високотехнологични

вентилационни системи с принуди-

телна вентилация са сравнително по-

скъпи от морално остарели техничес-

ки решения, но само като първоначал-

на инвестиция. При разглеждане на

необходимата инвестиция за закупу-

ване на една вентилационна систе-

ма в дългосрочен план често се оказ-

ва, че перото от финансови средства,

необходимо за работа, поддръжка и

сервизиране на инсталацията през

експлоатационния й живот, е много

по-голямо. Текущите разходи за ото-

пление и вентилация формират зна-

чителна част от разходите за под-

дръжка на една сграда. Следовател-

но, икономически е по-изгодно закупу-

ването на по-големи като първоначал-

на инвестиция, но по-ниско енергоем-

ки вентилационни системи оползот-

воряващи изхвърляната навън топлин-

на енергия.

Неоспорим факт е, че естестве-

ната вентилация, при която чисти-

ят въздух постъпва в работните

помещения на базата на конвекция-

та, изисква по-малки капитални вло-

жения и разходи за привеждане и под-

държане на системата в работен

режим, в сравнение с инсталациите

с принудителна вентилация.

Кой е най-ефективният
вид вентилация?
По въпроса кой вид вентилация –

естествената или принудителната

е в по-висока степен енергийно ефек-

тивна, съществуват противоречи-

ви мнения. Редица специалисти под-

държат становището, че поради

топлинните загуби, свързани с из-
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хвърлянето на топлия замърсен

въздух от помещението в атмосфе-

рата, системите с естествена вен-

тилация на практика консумират

значителна енергия. Вместо генери-

раната топлинна енергия да се из-

ползва за отопление, на практика, тя

се разсейва в пространството око-

ло сградата. Друга група специали-

сти подкрепят тезата, че за прило-

жения, в които не се налага филтри-

ране на подавания в помещението

въздух и не е необходимо избирател-

но вентилиране на определени учас-

тъци от работното помещение, по-

икономически изгодно е използване-

то на системи с естествена венти-

лация.

Поради обясними причини, водещи-

те в световен мащаб производите-

ли се обединяват около твърдение-

то, че съвременните системи с ав-

томатично управление на нагнетя-

вания и изсмуквания въздушен поток,

използващи рационално топлинната

енергия, са в най-висока степен енер-

гийно ефективни.

Балансираните системи
са съвременно решение
В зависимост от принципа на ра-

бота, вентилационните системи са

два основни вида - с естествена и

принудителна вентилация. Вентила-

цията с естествена тяга на възду-

ха, позната още като естествена

вентилация, е най-широко разпрост-

раненият до момента принцип на

вентилиране на въздуха. Основава се

на факта, че замърсеният въздух е по-

топъл и се издига нагоре, напускайки

помещението през специални канали

поради по-малката си плътност в

сравнение със студения въздух. По

този начин се създават условия на

ниско налягане в сградата, които

предизвикват навлизането на свеж

въздух отвън през клапани, вентила-

ционни прозорци и други неплътнос-

ти в помещението, като отвори в

долните части на врати, недобре

уплътнени прозорци и др.

Системите с принудителна венти-

лация, от своя страна, също са някол-

ко вида - със смукателен вентилатор,

с нагнетателен вентилатор и т.нар.

балансирани вентилационни системи,

които включват смукателен и нагне-

тателен вентилатор. Сред насоките

в развитието на балансираните вен-

тилационни технически решения е

съоръжаване на инсталациите със

системи за оползотворяване на из-

хвърляната навън топлина. При сис-

темите с принудителна вентилация,

в най-общия случай, замърсеният

въздух от работните и жилищните

помещения се изхвърля в атмосфера-

та чрез използването на смукателен

вентилатор. Старият въздух се за-

мества с нов, свеж въздух отвън

вследствие на естествената тяга на

въздуха в помещението.
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Слънчеви колекторни
системи
Част III. Конструктивни специфики и приложна област на
слънчеви колектори.

Вид и температура
на топлоносителя
Съществуват различни признаци

за класификация на слънчевите колек-

тори. Сред тях е видът на топлоно-

сителя. Във функцията на топлоноси-

тел в слънчевите колектори се изпол-

зва течност или въздух. В областта

на битовите инсталации топлоноси-

телят обикновено е течност, най-че-

сто вода или воден разтвор на хими-

чески вещества. От своя страна,

въздухът се използва предимно в су-

шилни инсталации от някои отрасли

на промишлеността.

Слънчевите колекторни инсталации ефективно използват част

от достигащата земната повърхност слънчева енергия за про-

изводство на топла вода за отопление и битово горещо водо-

снабдяване. Основен елемент на всяка слънчева инсталация за

топла вода, от чиито качества в голяма степен се определят

възможностите за усвояване на слънчевата енергия, е колек-

торът. Принципно, слънчевите колектори улавят и трансфор-

мират в топлина пряката и дифузната слънчева радиация. За да

бъде максимално ефективен, колекторът трябва да приема

слънчевата енергия и да не я отдава обратно, което е особено

важно през по-студените месеци от годината.
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Друг признак за класифициране на

слънчените колектори е температу-

рата на топлоносителя. В зависи-

мост от работната температура

на топлоносителя, слънчевите колек-

тори се определят като нискотем-

пературни - с работна температу-

ра под 80 оС, среднотемпературни -

с работна температура в граници-

те между 80 и 150  оС, и високотем-

пературни - с работна температу-

ра над 150 оС.

Концентриращи и обикновени
 колектори
Слънчевите колектори са различ-

ни видове и в зависимост от измене-

нието на интензитета на слънчева-

та радиация. Според въздействието,

което елементите на колекторите

оказват върху интензитета на

слънчевата радиация, те се класифи-

цират в две основни групи – обикно-

вени и концентриращи. Както личи и

от наименованието, при концентри-

ращите слънчеви колектори се изпол-

зват концентратори, чрез които се

повишава температурата на топло-

носителя. Обикновените слънчеви

колектори нямат способността да

влияят върху интензитета на слънче-

вата радиация. Те са най-разпрост-

ранените в бита слънчеви колекто-

ри. Основно се делят на плоски и

вакуумно-тръбни колектори. Добре е

да се има предвид, че плоските колек-

тори са нискотемпературни, а ваку-

умнотръбните - среднотемператур-

ни.

Слънчевите колектори могат да се

класифицират и в зависимост от

предназначението им, както и в за-

висимост от материалите, от кои-

то се произвежда абсорберът.

Плоски слънчеви
колектори
Без съмнение, този тип колекто-

ри са най-често използваните за

момента у нас. Сред причините за

широкото им приложение е относи-

телно ниската себестойност на са-

мите колектори, а следователно и на

слънчевите инсталации, изградени на

тяхната база. Във вида на топлоно-

сител е възможно използването на

вода или въздух. Независимо от кон-

кретния вид на топлоносителя, с

който работят, конструктивно плос-

ките слънчеви колектори не се раз-

личават съществено.

В корпус, оформен като кутия и

изработен от метални профили, обик-

новено алуминиеви, стоманени или от

поцинкована ламарина, се полагат

абсорберът, изолацията, покритието

и тръбните връзки. Необходимо е

корпусът да осигурява необходимата

якост за безпроблемно транспорти-

ране и монтаж на колектора, лесна

поддръжка и сервиз, както и достатъ-

чна плътност, за да се предотврати

достъпът на вода и прах.

Абсорберът се изработва от топ-

лопроводими, корозионно устойчиви

материали, като мед, стомана и др.

Препоръчително е абсорберът да е
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със селективно покритие, поради осигуряваната по-добра

поглъщателна способност. През последните години все

по-широко се използва и покритие на абсорбера с крис-

тали от титаниева сол, които увеличават топлообмен-

ната повърхност и съответно топлопоглъщането.

В най-горната част на плоския слънчев колектор се

поставя прозрачно покритие, предназначението на ко-

ето е да допринесе за намаляване на топлинните загу-

би от абсорбера. Покритието обикновено е стъклено,

което все повече отстъпва място на поликарбонатна

пластина, поради по-малкия й коефициент на отражение.

Сред основните изисквания към прозрачното покритие

са и осигуряването на висока светлопропускаемост,

добра термоустойчивост, висока якост и устойчивост

на атмосферни влияния. Когато покритието е от стъкло,

обикновено се използват удароустойчиви материали с

ниско съдържание на желязо и с дебелина не по-малка от

3 mm. Покритията могат да бъдат еднослойни и двуслой-

ни. Срещат се също и комбинирани покрития от два раз-

лични материала. Обикновено се препоръчва използва-

нето именно на двуслойни покрития, с цел намаляване

на загубите от топлопреминаване. Пространството

между тях се запълва с газове с голяма плътност или се

вакуумира.

С цел ограничаване на топлинните загуби от долна-

та и страничните повърхнини на абсорбера се поставя

топлоизолация от високоефективни изолационни мате-

риали. Между прозрачното покритие и корпуса се поставя

уплътнение от термоустойчив каучук или тефлон.

Колектори с вакуумни тръби
В сравнение с плоските колектори, моделите с ваку-

умни тръби са по-сложни в конструктивно отношение.

Също се характеризират с по-висока ефективност, но и

по-висока себестойност. Изградени са от стъклени

тръби, в които се поставя абсорберът, който обикнове-

но е със селективно покритие. Конструктивно абсорберът

е оформен като двустранно оребрена тръба, през която

преминава загряваният топлоносител. Стъклената

тръба, в която се поставя абсорберът, се изработва от

висококачествено стъкло и е с диаметър от порядъка на

100 - 200 mm. Дебелината на стената на тръбата обик-

новено е 2,5 мм. В стъклените тръби се поддържат ус-

ловия на дълбок вакуум, приблизително около 100 Pa. По

този начин се осигурява изключително добра изолация на

абсорбера и защита от корозия. Благодарение на услови-

ята на вакуум, се предотвратяват и загубите на топ-

линна енергия от абсорбера към околната среда, а също

така се осигурява ефективна работа на колектора и при

минусови температури.

Характеризират се
с по-ниски загуби
При вакуумно-тръбните колектори загубите от от-

ражение на слънчевата радиация са сравнително по-ниски

в сравнение с плоските колектори. Съществен фактор,

влияещ върху топлинните загуби от конвекция и топ-

лопроводност, е разстоянието между абсорбиращата

повърхнина и стъкленото покритие. За повишаване ефек-

Фиг. 1. Принципна схема на плосък слънчев колектор
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тивността на колектора, под тръби-

те обикновено се монтира рефлек-

тор от алуминиево фолио. Използва-

нето на топлинна изолация също

води до ограничаване на топлинни-

те загуби. Използват се високоефек-

тивни изолационни материали - по-

листирол, пенополиуретан и др. При

видовете вакуумно-тръбни колекто-

ри със значително по-добри характе-

ристики се отличават моделите,

работещи без циркулация на работен

флуид. Недотам добрите характери-

стики на колекторите, работещи с

топлоносител, произтичат от фак-

та, че най-често използваните топ-

лоносители са вода или вода-гликол,

което ограничава използването на

колектора при много ниски темпера-

тури.

Като недостатък на колекторите

с вакуумни тръби се определя задър-

жането на сняг и скреж върху тръби-

те, което намалява ефективността

им при работа в лоши атмосферни ус-

ловия.

Вакуумно-тръбни коллектори
с термотръби
За повишаване ефективността на

абсорбера, а следователно и на са-

мия колектор, се използват топлин-

ни тръби. Те обикновено представ-

ляват медна тръба, в която цирку-

лира летлива кипяща течност. Топ-

линната тръба трансферира полез-

ната топлина, като използва прин-

ципи, известни в хладилната техни-

ка - изпарение на топлоносителя при

ниски температури и кондензиране

на парите в кондензатори, контак-

туващи с вградени в колектора топ-

лообменници. В случаите, при които

колекторът работи с течен топло-

носител, той обтича кондензатора

на топлинната тръба, разположен

извън вакуумираната стъклена

тръба. Практически е доказано, че

това е един от най-ефективните

методи за пренос на топлинна енер-

гия.

Вакуумно-тръбните колектори с

термотръби изграждат най-добрите

в технологично отношение слънчеви

системи за производство на гореща

вода. Основният им недостатък е

чисто икономически - те съответно

са и най-скъпите. Работят и при

минусови температури, при условие

че има слънчево греене. Конструктив-

но не се различават съществено от

обикновените колектори с вакуумни

тръби. Основната разлика е, че при

тези колектори в медните тръби не

циркулира вода, а летлива кипяща

течност с ниска температура на

изпарение - обикновено от порядъка

на 10 оC.

Слънчеви колектори,
вградени в покрива
Известно е, че най-често среща-

ният начин за монтаж на слънчеви-

те колектори е върху покрива на

съответната сграда. Разбира се,

освен върху него, съществуват и

много други възможности за монтаж

на колекторите. Сред решенията е и

вграждане на колекторите в самия

покрив, т.е. използването им във

функцията и на покрив. Често в по-

крива се вграждат плоски слънчеви

колектори, които се разполагат меж-

ду основните покривни елементи

като керемиди, плочи и др. В подобни

случаи се препоръчва да се използват

колектори с двупластова конструк-

ция на прозрачното покритие, за да

се осигури добра хидроизолация на

сградата. Горният слой на колекто-

ра е добре да бъде от удароустойчив

материал като тефлон, поликарбо-

нат, полиестерни материалия и др.

При този вид монтаж на колекто-

рите, наклонът и небесната ориен-

тация зависят от ската на покрива,

върху който ще се монтират. Необ-

ходимо е да се вземат специални

мерки за уплътняване на връзките на

колектора с покрива. Колекторният

покрив осигурява и необходимата

топлинна изолация на покрива на

сградата. За да се предотвратят по-
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вреди при недопустимо понижаване

или повишаване на температурата

на топлоносителя, колекторното

поле се изпразва автоматично по

гравитационен път. Освен в покри-

ва, слънчевите колектори могат да

се вградят и в стени или парапети

на тераси, но в този случаи те са

ефективни, предимно, през зимния

период.

Критерии за избор
на слънчев колектор
В настоящия момент на пазара у

нас се предлага голямо разнообра-

зие от различни видове слънчеви ко-

лектори. Коректният избор на

слънчев колектор зависи от редица

фактори. На първо място, се опре-

деля в зависимост от предназначе-

нието на инсталацията, т.е. дали

колекторът ще се изпозва само за

горещо водоснабдяване или и за

отопление, за загряване на вода за

басейни или за топловъздушно ото-

пление. Когато се предвижда колек-

торът да работи целогодишно, се

препоръчва използването на вакуум-

но-тръбни колектори или плоски

слънчеви колектори с двуслойно

прозрачно покритие.

Основни фактори, влияещи върху

надеждната експлоатация на колек-

тора, са качеството на прозрачното

покритие, видът на абсорбера, топ-

линната изолация и уплътненията.

Основни предимства на колекторите

са високата корозионна устойчивост

и лесната подмяна на прозрачните

покрития.

При избор между приблизително

еднотипни като конструкция колек-

тори се използват показатели като

ефективност при интензитет на

слънчевата радиация 500 W/m2, мак-

симално допустима температура на

флуида при продължителна лятна ек-

сплоатация, време за загряване на ко-

лектора от 20 до 50 оС при интензи-

тет на слънчевата радиация 1000 W/

m2 и температура на външния въздух

20 оС, работно налягане, коефициент

на топлинните загуби и др.
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Канализационни помпени
и вакуумни инсталации
Нормативни изисквания при проектирането на
канализационните инсталации

Канализационни
помпени станции
Изграждането на канализационни

помпени станции в сградите се пред-

вижда в случаите, когато не може да

се осъществи гравитационно отвеж-

дане на отпадъчните води от сани-

тарните прибори на сградата, разпо-

ложени под нивото на подприщване в

сифон над нивото на подприщване.

Ако отпадъчните води от сградата

съдържат нефтопродукти или други

запалими вещества, канализационни-

те помпени станции се проектират

в самостоятелна сграда. Помпените

станции за производствени отпадъ-

чни води, които не отделят опасни

газове, миризми и пари, може да се

проектират и в самите производ-

ствени помещения.

Елементи на канализационните
помпени станции
Канализационните помпени стан-

ции се състоят от събирателен ре-

зервоар, канализационни помпи, сис-

тема за управление, смукателен

тръбопровод и тласкателен тръбо-

провод. Събирателният резервоар на

станцията се проектира водонепро-

пусклив и устойчив на корозия, с на-

клон на дъното към смукателния

тръбопровод не по-малък от 0,1 m/m.

Резервоарите за отпадъчни води,

които отделят опасни газове, мириз-

Най-новите технически изисквания при проектирането на кана-

лизационни помпени станции и вакуумни инсталации в сгради са

регламентирани в Наредба 4 на Министерството на регионал-

ното развитие и благоустройството. Наредбата се отнася за

проектирането, изграждането и експлоатацията на нови и ре-

конструкцията на съществуващи водопроводни и канализацион-

ни инсталации. Проектирането на канализационни помпени и

вакуумни инсталации се изпълнява и в съответствие с БДС ЕN

12056-4 "Гравитационни канализационни системи в сгради. Част

4: Канализационни помпени станции. Проектиране и оразмерява-

не" и в съответствие с БДС ЕN 12109 "Вакуумни канализационни

системи в сгради".

канализационната мрежа на урбани-

зираната територия или в пречи-

ствателното съоръжение. Съгласно

приетите норми, канализационните

помпени станции се проектират в

изолирано отопляемо помещение със

самостоятелен изход навън или към

стълбищна площадка и се осигуряват

срещу обратен поток чрез обратен
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ми и пари, се проектират хермети-

чески затворени в помпеното поме-

щение без конструктивна връзка със

сградата, като към тях се предвиж-

да вентилационна тръба, достигаща

над покрива на сградата.

Компактните помпени съоръжения

се проектират с вградени събирате-

лен резервоар, помпа, възвратен кла-

пан и система за управление.

Към канализационните помпени

станции, освен работните помпи, се

предвиждат и резервни, като при брой

на еднотипните работни помпи до две

се залага една резервна помпа.

Изисквания при проектирането
на станциите
Работните помпи в станциите се

проектират с естествено заливане,

като за всяка канализационна помпа

се предвижда отделен смукателен

тръбоповод със спирателен кран и с

възходящ наклон към помпата, не по-

малък от 0.005 m/m.

На тласкателния тръбопровод на

всяка помпа се предвиждат възвра-

тен клапан и спирателен кран.

Тръбопроводите се свързват задъл-

жително само с вентилирани хоризон-

тални канализационни клонове. Не се

допуска свързването им с вертикал-

ни канализационни клонове.

Тласкателни тръбопроводи се

оразмеряват така, че да издържат

на налягане, равно на 1,5 пъти мак-

сималното работно налягане на пом-

пата. Минималният диаметър на

тласкателните тръбопроводи се

определя съгласно БДС ЕN 12056-4.

Скоростта на водата в тласкател-

ния тръбопровод трябва да е не по-

малка от 0,7 m/s и не по-голяма от

2,3 m/s. Помпата се монтира непод-

вижно, като при всяко нейно укреп-

ване към пода, стените и тавана на

помещението, се спазват изисквани-

ята за еластичност и шумоизолация.

Помпените станции се проектират

с автоматично управление с аварий-

на сигнализация, като се предвижда

възможност и за ръчното им управ-

ление.

Помещенията с отопление
и вентилация
В помещението на канализацион-

ната помпена станция за отпадъчни

води следва да се предвиди отопле-

ние и вентилация. Вентилационните

тръби се свързват към допълнител-

ния вентилационен клон. Не се допус-

ка свързване на вентилационните

клонове с входящата страна на вен-

тилацията на маслоуловител.

Конструктивното оформяне (висо-

чина, монтажни разстояния, подемно-

транспорни устройства, монтажни

отвори в стени, плочи и др.) на поме-

щението се определя така, че да си

осигури свободно разстояние 0,6m

около работещите части на помпите

с цел улесняване на поддръжката им.

За отводняване на помещението,

в което се намира помпената стан-

ция, на дъното му се предвижда при

необходимост шахта с отводнител-

на помпа.

Норми при оразмеряването
на помпите
Помпите в станциите се оразме-

ряват за дебит на водата не по-малък

от общото оразмерително битово

отпадъчно водно количество от са-

нитарните прибори.

Работният набор на помпата се

определя съгласно БДС ЕN 12056-4.

Геодезичната височина се приема

като вертикално разстояние между

най-ниското водно ниво в събирател-

ния резервоар и най-високата точка

на тласкателния тръбопровод. Допус-

ка се геодезичната височина да се

измерва като вертикално разстояние

между пода на машинната зала, в

която е инсталирана помпата, и най-

ниската част на горния край на си-

фона за защита срещу заливане.

Загубите на напор от триене по

дължина в тласкателния тръбопровод,

съгласно БДС ЕN 12056-4, се опреде-

лят за всички прави участъци на тлас-

кателя до горния край на сифона за

защита срещу заливане. Същият

стандарт определя местните загуби

на напор във всяка отделна арматура

или фасонна част на тласкателния

тръбопровод до сифона, както и хид-

равличния наклон на тръбопровода и

полезния обем на събирателния резер-

воар. Събирателният резервоар се

проектира така, че полезният му обем

да е по-голям от обема на тласкател-

ния тръбопровод в участъка от

възвратния клапан до горната част на

сифона срещу заливане. Минималният

му полезен обем е 20 l.
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Вакуумни канализационни
инсталации
Вакуумните канализационни инста-

лации включват автоматични ваку-

умни устройства, вакуумни клозети

и писоари, тръби и вакуумна станция.

Проектират се при спазване на сани-

тарно-хигиенните изисквания и изис-

кванията при проектиране на елект-

рически съоръжения и се осигуряват

срещу опасен за потребителите ва-

куум.

При проектирането им е необходи-

мо да се спазват някои основни изис-

квания - възможност за лесна техни-

ческа експлоатация, нормирано ниво

на шума, предотвратяване отделяне-

то на опасни газове и миризми, ико-

номия на енергия и спазване на нор-

мите за пожарна безопасност.

Проектни изисквания
към инсталациите
Вакуумната канализационна ин-

сталация се проектира така, че да

приема отпадъчните води от всички

санитарни прибори, свързани към нея,

и да ги транспортира до вакуумната

станция и до свързаната след нея

гравитационна система, като се

осигурява срещу претоварване. Необ-

ходимо е да се отчетат и бъдещи

разширения и реконструкции на ваку-

умната канализационна инсталация.

Изискване при проектирането е и

то да се извърши така, че вероят-

ните статични загуби на налягане по

всяко време да са по-малки от раз-

ликата между вакуума на вакуумна-

та станция и вакуума, необходим за

работата на вакуумните устрой-

ства.

Вакуумната канализационна ин-

сталация трябва да се проектира

така, че да работи без запушване,

като разклонителите и фасонните

части следва да са с максимален ъгъл

45о. Не се допуска намаляване на ди-

аметъра на тръбите по посока на

течението. Етажните отводнител-

ни клонове се проектират хоризон-

тални и се свързват към вертикален

канализационен клон. Диаметърът на

участъка от вакуумната канализаца-

ционна инсталация след вакуумното

устройство се приема по-голям от

изпускателния отвор на устройство-

то.

Вакуумната станция се проекти-

ра за всеки отделен случай така, че

да създава вакуум с достатъчен ка-

пацитет за приемане и отвеждане на

отпадъчните води и да управлява ин-

сталацията. Необходимо е да се оси-

гури резервно електрозахранване и

вентилация за вакуумната станция.

Вакуумните устройства се вентили-

рат посредством вентилационен

клон, излизащ над покрива на сграда-

та, или чрез вентилационни клапани.

Осигуряване на оптимална
производителност
За осигуряване на необходимата

производителност и надеждност на

вакуумната канализационна инстала-

ция е необходимо да се спазват някол-

ко нормативни изисквания. Осигуря-

ва се възможност за изолиране на не-

правилно функциониращи разклонения

или части на инсталацията посред-

ством спирателни кранове. Устано-

вява се броят на автоматичните

вакуумни устройства и вакуумни кло-

зети и на предвижданото им използ-

ване като цикли за денонощие.

Управлението на инсталацията се

проектира така, че да поддържа ва-

куум в проектния интервал и да се

предпазват съоръженията в инстала-

цията от наводняване или работа на

сухо. Времето на възстановяване на

вакуума във вакумното устройство

трябва да е по-кратко от изчислител-

ното време за задържане на отпадъ-

чната вода в буферния му обем при

оразмерително отпадъчно водно ко-

личество. Приема се 1/3 от времето

на задържане при максимално отпадъ-

чно водно количество.

Определя се и допустимото време

за пълно възстановяване на работа-

та на инсталацията при прекъсване

на електрозахранването. Необходимо

е и проектирането на система за

управление на състоянието на инста-

лацията за откриване и показване на

отклонения от нормалните нива на

отпадъчните води, на нивата на ва-

куума, на отклонения от нормалното

време на работа на генератора на

вакуум, както и на отклонения в ос-

новните съоръжения. Също така,

трябва да бъде осигурен достъп за

обслужване на спирателните крано-

ве, ревизионните отвори, възвратни-

те клапи и вакуумните устройства.

Вакуумното устройство
с 300 000 работни цикъла
Изискванията към елементите на

автоматичното вакумно устройство

(датчик за ниво, контролер и вакуумен

клапан), което приема, временно задъ-

ржа и автоматично изхвърля отпадъ-

чните води, са за работа в продълже-

ние най-малко на 300 000 цикъла при

нормално работно натоварване без

повреда, съобразно гаранциите, даде-

ни от производителя. Тръбите, зало-

жени в проекта на вакуумната инста-

лация, трябва да са с повишена якост

на налягане най-малко 0,6 MPa. Всеки

воден или изпускателен клапан и вся-

ко устройство за управление на про-

миването се предвижда да работят в

продължение на 300 000 цикъла при

нормално натоварване без повреда,

съобразно гаранциите, дадени от про-

изводителя.
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Дистанционното управление
В зависимост от начина на преда-

ване на управляващите сигнали съще-

ствуват 3 основни вида дистанцион-

но управление на каквито и да е уст-

ройства. Най-старо е управлението по

проводникова линия чрез протичане на

електрически ток, като се използват

специално прекарани проводници (уп-

равляваща линия) или самата елект-

рическа мрежа. Неговата реализация

е най-проста, но гъвкавостта на ек-

сплоатацията е затруднена, тъй като

всички устройства задължително са

свързани с линията. Вторият истори-

чески появил се вид е безжичното

управление с радиовълни. Монтажът

Дистанционно управление, интерфейси и централизирани системи

на устройствата е безспорно по-

прост, но цената им е по-висока за-

едно с повишената опасност от вза-

имни смущения с радиопредаватели.

Третият тип използва инфрачервени

лъчи като управляваща линия и се

нарича оптично управление. Смущения

при него реално няма, но за осъществя-

ването му е необходима пряка види-

мост между устройствата. За дис-

танционно управление на осветлени-

ето се използват и трите вида, как-

то и техни комбинации.

Според характера на използвани-

те сигнали има две разновидности на

дистанционното управление – анало-

гово и цифрово. Исторически по-ста-

ро е първото, сред предимствата му

е сравнително простата структура

на устройствата, а основните недо-

статъци са уязвимостта от смуще-

ния и необходимостта от отделна

управляваща линия за всяко устрой-

ство. Цифровото управление е по-

сигурно, по една управляваща линия

могат да се командват много устрой-

ства, а по-голямата му сложност е

лесно преодолима със средствата на

съвременната електроника.

Обхватът на регулиране
Неговата горна граница е макси-

малната осигурявана сила на светли-

ната, приемана за 100%. В зависимост

от долната граница се приема че

съществуват 3 обхвата. Първият е за

"обикновеното" осветление, използва-

но за помещения в обществени сгра-

ди, коридори, стълбища, големи офи-

си, учебни зали. Димерите в тях тряб-

ва да намаляват силата на светлина-

та до 10%. Поради разширяването на

зеницата на окото при слабо освет-

ление, тази сила реално се възприема

като 32%, т.е. реалният обхват на

регулиране е 3:1, а не задаваният от

димера 10:1. Висококачественото

Централизираното регулиране от разстояние на осветлението

в големи помещения, започнало от театри и концертни зали преди

близо век, днес масово се използва в административни и произ-

водствени сгради, за художествено осветление на фасади и па-

метници на културата. Съвсем естествено е и удобството на

дистанционното управление на битова техника да се прилага и

при димерите, управляващи силата на светене на различни лам-

пи. Все по-широко приложение намират и димерите с автоматич-

но регулиране в зависимост от околното осветление.

Димерите в системи за
регулиране на осветлението
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осветление изисква от димера мини-

мална сила на светлината 5% (обхват

на димера 20:1), на която съответ-

ства субективно възприеманата 22%

и обхват 5:1. Това осветление се пре-

поръчва за жилища, хотелски стаи и

малки заседателни зали.

При т.нар. художествено осветле-

ние димерът осигурява 1% (обхват

100:1), на което съответства възпри-

ятие 10% и обхват 10:1. Приложени-

ята са в офиси, заседателни зали,

центрове за управление, болнични

стаи, театри и ресторанти. Вече

има димери за луминесцентни лампи

с минимална сила на светлината 0,7%.

Управление по проводникова линия
То се използва както за местно

управление (на отделни лампи), така

и в централизираното управление на

димерите в административни, обще-

ствени и производствени сгради. Все

повече се използват луминесцентни

лампи поради поне 3 пъти по-малка-

та им консумация на електроенергия

в сравнение с тези с нажежаема ниш-

ка. Поради това повечето методи са

за дистанционно управление на луми-

несцентни лампи, като не трябва да

се забравя, че то е възможно само при

наличие в тях на димиращ баласт

(електронен баласт с възможност за

регулиране). Най-просто е двупровод-

ното управление, което е аналогово

и при него управляващият блок "се

вмъква" във фазата между мрежата

и лампата и може да се постави на

мястото на ключ. Управляващото

напрежение се подава към лампата по

мрежата, като обикновено силата на

светлината се регулира между 5% и

100%.

Трипроводното управление също е

аналогово и изисква прекарването на

допълнителен проводник за управле-

ние, като "нулата" на мрежата слу-

жи за втори управляващ проводник.

Долната граница на силата на свет-

лината е 1% или 5%. Към това пре-

димство спрямо двупроводното уп-

равление се прибавя и фактът, че фор-

мата на тока по мрежата е по-близ-

ка до синусоидалната, което означа-

ва по-малки създавани смущения.

Третият аналогов вид е управле-

нието 0-10 V, използвано както за

лампи с нажежаема нишка и халоген-

ни, така и за луминесцентни лампи.

Обикновено то е централизирано.

Необходима е двупроводна управлява-

ща линия, по която от управляващия

блок (електронен потенциометър) се

подава постоянно напрежение между

0 (или +1V) и +10 V. В димера се създа-

ва линейно нарастващо напрежение,

което започва в началото на всеки

полупериод на мрежовото напрежение

и достига +10 V в края му. Токът през

лампата започва в началото на полу-

периода и завършва, когато нара-

стващото напрежение се изравни с

управляващото. Поради това лампа-

та е изгасена при минималното управ-

ляващо напрежение и има максимал-

на сила на светлината при +10 V.

Възможно е един управляващ блок да

се свърже към много димери (обикно-

вено между 10 и 100). Единственото

ограничение е токът по управляваща-

та линия да не надхвърли максимално

допустимия за съответния блок (дава

се в проспекта му и е между 50 mA и

16 А).

Цифровото управление
може да се реализика с използване

електрическата мрежа или отделна

управляваща линия. Самото управле-

ние се извършва чрез предаване на им-

пулси, като наличието на импулс ус-

ловно се означава с 1, а липсата му

с 0. Така на една група импулси съот-

ветства комбинация от единици и

нули - двоично число. Предаваните по

линията числа достигат до всички ди-

мери, но дадено число се възприема

само от един от тях. За целта чис-

лата са разделени на групи, като две

от тях са задължителни независимо

от метода на предаване. Първата

група е т. нар. адрес, който е инди-

видуален за всеки димер и позволява

втората група да бъде приета само

от него. А именно тя установява

силата на светлината на лампите,

свързани към димера. Този принцип

позволява по една линия да се управ-

ляват произволен брой димери, което

определя едно от приложенията за

регулиране на осветлението на мно-

го места от един управляващ блок.

Друга особеност и предимство е, че

числата могат да се запомнят в

паметта на управляващия блок и да

се изпращат към всеки димер в точ-

но определен момент. Това означава

Реална и възприемана от човешкото
око осветеност в трите условни обхва-
та на регулиране

Схеми на двупроводно и трипроводно уп-
равление

Принцип на управ-
ление 0-10 V
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програмиране на работата на освет-

лението във всяко помещение или

част от него. И не на последно мяс-

то, управляващият блок би могъл да

изпраща числа и на други места, на-

пример да управлява вентилатори,

т.е. регулирането на осветлението

да стане част от по-сложна систе-

ма за създаване на оптимални усло-

вия на работа в една или повече сгра-

ди. Логично е, че димерите трябва да

са специално разработени за цифро-

во управление. Същевременно съще-

ствуват модели, които могат да се

управляват дистанционно и чрез ня-

кой от аналоговите методи.

Начинът на организация на преда-

ването по линията към димерите и

евентуално от тях към управляващия

блок заедно с техническите средства

за това се нарича интерфейс. В зави-

симост от последния съществуват ня-

колко вида цифрово управление, първи-

ят от които е интерфейсът Х10. Той

е еднопосочен, т.е. има предаване на

числа само към димерите. Като уп-

равляваща линия се използва електри-

ческата мрежа, което е основното му

предимство. При него един блок може

да управлява до 256 димера, тъй като

адресът съдържа 8 цифри (28 = 256).

Също 256 може да са стойностите на

силата на светлината на всеки димер,

т.е. управлението представлява из-

пращане на 16 импулса. Всеки от тях

е съчетание от синусоидално напре-

жение с честота 100 kHz и продължи-

телност 1 милисекунда и пауза и се

предава в моментите на нулево мре-

жово напрежение. Предаването на 1 е

напрежение последвано от пауза, а 0

– пауза и напрежение. Чрез този интер-

фейс се управляват главно лампи с на-

жежаема нишка, като за всеки димер

те са с мощност между 40 и 500 W.

Димерите се монтират на стената

вместо ключ или са с два едисонови

цокъла – единият се завива на място-

то на лампата, а тя се поставя в

другия.

Друг интерфейс е DMX, създаден

специално за регулиране на осветле-

нието и известен с последната си

версия DMX512/1990. Необходима е

отделна управляваща линия от 3 про-

водника – два за предаване на импул-

сите и един нулев, наричан маса. Обик-

новено се използва 5-жилен кабел - две

двойки и маса. Всеки димер е с 2 гнез-

да за вход и изход, като входът на

всеки се свързва към изхода на пред-

ния, а на изхода на последния трябва

да се постави специален накрайник,

съдържащ резистор 120 ома. Към един

управляващ блок могат да се свържат

до 512 димера, които осигуряват 256

стойности на силата на светлината.

За редките случаи на повече димери

производителите предлагат специал-

ни допълнителни устройства. Преда-

ването се осъществява чрез подава-

не на постоянно напрежение между

проводниците – за 1 с една полярност

и за 0 с обратната. Съществуват

димери за различни видове лампи и

мощност до 2000 W. В някои от тях

могат да бъдат записвани програми

(до 16) за промяна на силата на свет-

лината в определен ред, например за

получаване на движещи се светлини.

Има многоканални димери (димерни

блокове) с няколко еднакви димера в ку-

тията си, всеки с независимо управ-

ление (архитектурно осветление, рек-

лами). Максималната дължина на уп-

равляващата линия е не по-малка от

300 m, което е напълно достатъчно за

голяма част от приложенията. В сгра-

ди с малко електрически смущения

дължината може да е до 500 m.

Свързване на димерите в интерфейса DALIСвързване на димерите в интерфейса DMX 512/1990
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Третият интерфейс е DALI, с при-

ложения за управление на луминесцен-

тни лампи, включително енергоспес-

тяващи, халогенни с електронен

трансформатор, светодиодни и лам-

пи с метални пари с голяма мощност

и много силна светлина. Засега това

е единственият двупосочен интер-

фейс, като всеки димер изпраща об-

ратно данни към управляващия блок

за състоянието на управляваните

лампи (запалени или не), за силата на

светлината им и условията на рабо-

та на техния баласт. Управляваща-

та линия е от 2 проводника, към ко-

ито се свързва управляващият блок

и до 64 димера. Необходимият посто-

янен ток за работа на димерите се

доставя от управляващия блок, кой-

то може да осигури до 250 mA. Кога-

то димерите консумират повече от

250:64≈4 mA, техният брой трябва да

е под 64. Постоянното напрежение по

линията е между 9,5 и 22,5 V с типич-

на стойност 16 V, а дължината им не

може да надхвърля 300 m и същевре-

менно напрежението на най-отдале-

чения димер трябва да е с не повече

от 2 V по-малко от това на управля-

ващия блок. Поради това при използ-

ването на твърде тънки проводници

максималното разстояние намалява.

Освен тези интерфейси съществу-

ват и фирмени, всеки от които се

използва само от съответния произ-

водител, като по принцип не се да-

ват сведения за начина на реализаци-

ята им. Те използват някой от опи-

саните начини за връзка между управ-

ляващия блок и димерите. Характер-

ни примери са i-bus EIB на ABB, както

и Hi-Lume 3D и EcoSystem на Lutron.

Съществуват димери, които освен с

фирмения интерфейс могат да рабо-

тят и с DALI.

Безжично управление
То е еднопосочно, като в управля-

ващия блок има радиопредавател, а

във всеки от  димерите - приемник.

Използват се нелицензирани обхвати,

работата в които не изисква разре-

шение, всеки обхват има определен

брой канали с фиксирани честоти, а

даден комплект управляващ блок с

димери работи в един обхват.

Споменатият интерфейс Х10 има

свой безжичен вариант, работещ в

обхвата 433 MHz. По-голямата част

от безжичните системи са фирме-

ни разработки, но практически във

всички случай външният вид и мон-

тирането на димерите не се разли-

чават от тези на проводниковите

системи, а тяхната антена е в ку-

тията им. Много често димерите са

с безжично и ръчно управление, кое-

то увеличава удобствата при изпол-

зването им.

Оптично управление
По принцип на действие и начин на

използване то не се различава от

това на другите типове битова

електроника. Задължително е цифро-

во, но без адресиране, управляваща-

та линия е инфрачервен лъч, а регу-

лирането на силата на светлината

става чрез натискане на бутони на

управляващия блок. Рядко се произ-

веждат димери само с оптично уп-

равление, обикновено им се прибавя

и ръчно. Има системи в които управ-

ляващият блок може да програмира

желани бутони на дистанционното

на телевизора за регулиране на ос-

ветлението.
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Възможности на BMS
за контрол на осветлението

Както и при отоплението, управ-

лението на осветлението в сграда-

та може да бъде базирано на пред-

варително зададен режим на работа

или да е функция на сигналите, полу-

чени от различни сензори. Целта е

да се осигурят оптимални светлин-

ни характеристики във всяка зона от

сградата и да се минимизират израз-

ходваните средства за осветление.

Посредством оптимизиране на уп-

равлението на осветителната сис-

тема, разходите за електроконсума-

ция биха могли да се намалят с над

50%, което би могло да формира дял

от приблизително 5% от общите

енергийни разходи на сградата.

Във възможностите на BMS е

включването, изключването и конт-

ролът върху осветеността, незави-

симо от вида на източника, както и

групово управление на осветители,

дори реализацията на ефектно био-

динамично осветление. Сценариите

в управлението на осветлението са

подчинени изцяло на потребностите

на обитателите.

В помещенията, които се обита-

ват непостоянно, е подходящо изпол-

зването на сензори, които се задей-

стват при регистрирането на

присъствие и осветлението се включ-

ва автоматично. Изключването може

да бъде програмирано, след като из-

мине половин час от последното ре-

гистрирано движение, например. Ин-

сталирането на фотоклетки би мог-

ло да се използва, за да се контроли-

ра осветлението, в зависимост от

нивото на осветеност. При свечеря-

ване подобна фотоклетка, инстали-

рана на външна стена на сградата,

би могла да подаде сигнал за автома-

тично включване на фасадното ос-

ветление лампите на паркинга.

Сред функционалните характери-

стики на системите за сграден ме-

ниджмънт е и изпълнението на раз-

лични видове светлинни сценарии,

които имитират присъствие в сгра-

дата или дома по време на по-

продължително отсъствие. Един от

възможните сценарии е програмира-

нето на двуседмичен режим на рабо-

та, при който осветлението се

включва и изключва последователно

във всички стаи, през различен ин-

тервал от време и то за всеки от-

делен ден. В комбинация с този не-

цикличен светлинен ритъм, контро-

лерът също така би могъл да спуска

и вдига щорите в началото и в края

на деня.

Осветителната система на сгра-

дата би могла да се управлява и ди-

станционно - чрез мобилен телефон

или РС. Описаните функции далеч не

изчерпват възможностите на съвре-

менните системи за сграден ме-

ниджмънт по отношение контрола и

управлението на осветителната

система в една сграда.

Системите
за сигурност
Осигуряването на висока безопас-

ност на хората и съоръженията в

една сграда е сред приоритетните

задачи на системата за сграден

мениджмънт. Част от функциите,

интегрирани в BMS, са непрекъснат

контрол върху работата на системи-

те за сигурност в сградата – пожа-

роизвестителната система, видео-

наблюдението и контролът на достъ-

па. Освен от пожар или нежелан

достъп, системата за сградна авто-

матизация предпазва обитателите и

Системи за сграден
мениджмънт
Част II. Ролята на BMS за оптимизиране на светлинния
комфорт и сигурността на сградите

В продължение на темата от миналия брой на списание Техноло-

гичен дом, в която бяха разгледани някои от основните функции

на системите за сградна автоматизация (BMS), осигуряващи

оптимален микроклимат в помещенията, обект на настоящата

статия са възможностите на BMS за контрол върху осветлени-

ето, безопасната експлоатация на сградата и охранителните

системи.
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материалните активи от наводнение

или изтичане на газ с помощта на

различни видове сензори. Във възмож-

ностите на системата за сграден

мениджмънт е както своевременно-

то алармиране за опасност, така и

автоматичното предприемане на

действия с цел предотвратяване,

ограничаване и борба с извънредни и

аварийни ситуации.

BMS при охраната
на сградата
Контролът на достъпа при интег-

рирането му в системите за сгра-

ден мениджмънт се осъществява на

базата на датчици, средства за кон-

трол и управление, пулт за наблюде-

ние, както и съответстващото им

опроводяване, сигнална техника, спе-

циализиран софтуер и др. В зависи-

мост от принципа си на действие,

датчиците, които се използват в си-

стемите за контрол на достъпа, са

различни видове - контактни, инфра-

червени, акустични, вибрационни и

др. Контактите датчици реагират

на неправомерно отваряне на врата

или прозорец в сградата. Обикнове-

но се състоят от две части, като

едната е монтирана на неподвижна-

та страна на вратата или прозоре-

ца, а другата - на подвижната част.

Датчиците за движение, работещи

на базата на излъчвани инфрачерве-

ни лъчи, реагират на топлината,

излъчвана от човешкото тяло. В

някои помещения, съхраняващи скъпи

вещи, се изграждат сложни систе-

ми, базирани на датчици за движение

и положение, работата на които

също се интегрира в BMS. Използват

се и акустични датчици (с микрофон),

които се задействат при определе-

но ниво на шум, например от разби-

то стъкло. По-рядко прилаган вари-

ант са вибрационните датчици, чи-

ято задача е да засекат злонамере-

ни действия, като разбиване на

стена или врата.

Функциите на охранителната си-

стема, наред с контрола на достъпа,

биха могли да се разширят с интег-

риране на средствата за видеонаб-

людение, както и съхраняване и обра-

ботка на събраната информация. При

получаване на сигнал от активиран

датчик, системата за сграден ме-

ниджмънт реагира съобразно предва-

рително зададения й сценарий - алар-

мира със звуков или светлинен сигнал,

изпраща съобщение до охранителна-

та компания, известява собствени-

ка чрез SMS, или предприема друг вид

действие за обезпечаване сигурнос-

тта на сградата.

Ролята на BMS
в пожароизвестяването
Освен от нежелан достъп, систе-

мата за сграден мениджмънт под-

държа функционалност за предотв-

ратяване възникването и разпрос-

транението на пожар в помещени-
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ята. За целта се инсталират датчици, които реаги-

рат на появата на дим или на повишаване на темпера-

турата. Независимо от вида си, основната им задача

се свежда до едно - да подадат сигнал за нередност

към «мозъка» на системата за сграден мениджмънт.

Например, ако датчикът за температура регистрира

рязко покачване на градусите в дадено помещение (за

три минути температурата се е покачила от 20 до 45

°С), той генерира сигнал към съответното контролно

устройство. В зависимост от въведената програма и

възможностите й, системата подава сигнал към пул-

та на охраната, звъни автоматично на пожарната,

включва аларма, предприема мерки за неразпростране-

ние на пожара, или в определени предварително въве-

дени ситуации игнорира съобщението. На практика,

всичко зависи от възможностите на системата. При

най-съвременните разработки, преди да предприеме

някое от изброените действия, системата изисква по-

твърждение от датчика. За да получи потвърждение,

тя обикновено прекъсва комуникацията с въпросния дат-

чик за няколко секунди и след това я включва отново.

В случай че първоначалният сигнал се потвърди, сис-

темата предприема съответните действия за неут-

рализиране на възникналата опасност. Като част от

първоначалните мерки, системата би могла да стар-

тира подаването на вода или специален разтвор от раз-

пръсквачите, монтирани на тавана, да блокира пода-

ването на свеж въздух в помещението и да включи сму-

кателната вентилационна система в съответната

зона, за да изтегли дима навън.

Системата в случай
на наводнение и изтичане на газ
Съвременните системи за сграден мениджмънт имат

ролята да защитават сградата и нейните обитатели

от наводнения или изтичане на газ. Когато датчикът

за наводнение подаде сигнал за теч, системата авто-

матично би могла да преустанови захранването с вода

на съответния клон от инсталацията, за да се избег-

нат щетите от евентуално наводнение. Датчиците,

които следят за наводнение в сградата, обикновено са

поплавкови или съпротивителни. Конструкцията на

поплавковите детектори включва механично тяло в

определен затворен обем, което се издига под действи-

ето на подемната сила на водата. Действието на по-

плавковия сензор се базира на магнитни контакти,

монтирани на определено ниво от корпуса, и постоянен

магнит, вграден в поплавъка. При покачването на вод-

ното ниво над допустимата граница поплавъкът достига

до контактите. Създаденото магнитно поле затваря

веригата и така системата получава сигнал за опас-

ност от наводнение и спира подаването на вода. Друг

вид са съпротивителните детектори за наводнение. За

разлика от поплавковите датчици, които реагират,

когато наводнението вече е факт, съпротивителните

се активират при повишаване влажността в помеще-

нието над определена норма. Принципът им на действие

се основава на промяната в съпротивлението между два

електрода, дължащо се на изменението на влажността

на въздуха между тях. Промяната на съпротивлението

предизвиква съответно изменение в генерирания от сен-

зора сигнал. Той се предава на средството на контрол,

което в зависимост от въведената програма предизвик-

ва съответни действия.

Аналогично при изтичане на газ, сензори, познати като

газсигнализатори, които съдържат чувствителен към

природния газ елемент, например, подават сигнал към

централната система за управление. Вследствие на по-

лучената информация от газсигнализаторитe, система-

та локализира мястото на аварията и затваря специал-

ни отсекатели в газопроводите. Освен да прекрати по-

даването на газ в съответната зона, системата за сгра-

ден мениджмънт също така би могла същевременно да

алармира дежурния техник или друго оторизирано лице

за аварията и да включи вентилацията в зоната.
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Съгласно закона за енергетиката,

уличното осветление (УО) премина в

собственост от електроразпредели-

телните предприятия към общините.

Като собственици на УО, общините

следва да инвестират в неговата

реконструкция, изграждането на нови

участъци, да заплащат разходите за

електроенергия и експлоатация. На-

правени анализи показват, че разхо-

дите за УО представляват около 3%

от общите годишни разходи на общи-

ните. В сила е новият стандарт за

улично осветление БДС ЕN 13201,

който чувствително променя филосо-

фията на УО в сравнение със стария

български държавен стандарт. По-

степенно в нашата страна ще започ-

не да се прилага дългогодишната

европейска практика, съгласно която

при тежки пътнотранспортни произ-

шествия (ПТП) в тъмната част на

денонощието се измерват показате-

лите на УО в участъка на ПТП и ако

те не отговарят на нормените, ще

се търси по съдебен ред отговорност

от собственика, т.е. от общините.

Дългосрочната тенденция към не-

прекъснато увеличение на цената на

електрическата енергия и разходите

за поддръжка, заплати, горива и дру-

ги, създава предпоставки за непрекъ-

снато увеличение на годишните раз-

ходи за УО.

Улични осветителни уредби
с минимални годишни разходи
Постепенно на българския пазар се

създава пазарна ниша за качествени

осветителни тела. Съгласно закона за

счетоводството, при търговските

дружества за разход се признават

амортизационните отчисления и лих-

вите по кредити, докато при общини-

те като краен потребител не се на-

числяват амортизационни отчисления,

а за разход се признава главницата и

лихвите по текущите кредити. Като

добра практика в общините се нала-

га вземането на дългосрочни нисколих-

вени кредити (>20 години), получени от

специализирани банкови институции.

Общините изплащат ежемесечно с

бюджетни средства текущите лихви

и главница по кредита, а също така

ежемесечните разходи за електрое-

нергия и експлоатация на УО.

От особена важност за произво-

дителите е да усвоят производство-

то на улични осветителни тела, чрез

които да се реализират улични осве-

тителни уредби (УОУ) с минимални

годишни разходи, т.е. Сгод=min. Реше-

нието на така дефинираната задача

започва с проектиране и конструира-

не на уличното осветително тяло

(УОТ).

Съществено влияние върху годиш-

ните разходи на УОУ оказват следни-

те показатели на оптичната систе-

ма и светлинния източник:

n Форма на светоразпределителна-

та крива (СРК);

n КПД на оптичната система;

n Степен на защита IP на оптична-

та система;

n Светлинен добив на лампата;

n Оптимален срок за групова подмя-

на на лампите.

Определяне на оптималната СРК
УОУ се нормират по яркост и улич-

ните настилки отразяват дифузно

насочено, като с увеличаване на ъгъла

γ се увеличава и яркостният коефи-

циент, което създава предпоставки

с по-малък светлинен поток да се

реализира желана яркост.

Оптимизационната задача, която

се дефинира, е при зададена геомет-

рия на УОУ (A, B, H, R) да се получи

форма на СРК, която изпълнява след-

ните две условия:

n удовлетворява нормените каче-

ствени и количествени показатели

(Lm, Uo, UL, TI) с минимален светли-

нен поток Ф=min.

n с определен светлинен поток и

стойности на качествените показа-

тели (Uo, UL, TI) осигурява получава-

нето на максимална яркост Lm = max.

В резултат на решението на оп-

тимизационната задача се получава

СРК, като има показатели - съотно-

шение на осветеността към ярко-

стта E/L=7. При отношение на меж-

дустълбието А към височината Н, т.е.

А/Н=6, се удовлетворяват нормените

количествени и качествени показа-

тели.

За да се илюстрира влиянието на

формата на светоразпределителна-

та крива върху икономическите пока-

затели, се разглеждат следните две

гранични решения, изпълнени с осве-

тителни тела с един и същ КПД, една

и съща лампа и едни и същи стойно-

сти на MF:

n A/H=4     E/L=14;

n A/H=5.5    E/L=9.

При второто решение са необхо-

дими около една трета по-малки ин-

вестиции (стълбове и осветителни

тела).

Геометрична форма
на оптичната система
Реализирането на получената по

изчислителен път оптимална СРК се

осъществява чрез оптичната систе-

ма на улични осветителни тела. Раз-

работването на оптичната система

за широкоизлъчваща СРК се извършва

със специализиран софтуер. Като

най-добро постижение до момента се

счита използването на фасетни оп-

тични системи с комбинация от ог-

ледални и дифузни равнинни и трииз-

мерни фасети.

В таблица 1 са представени интег-

ралните коефициенти на отражение

на традиционните и най-новите

светлотехнически материали, изпол-

звани за производство на рефлекто-

ри на УОТ.

Проектиране на улични осветители
Възможности за минимизиране на годишните разходи на осветителната уредба

Таблица 1. Коефициенти на отражение
на материали.

Фиг. 1 Относителни загуби на светлинен
поток вследствие многократни отра-
жения. Крива 1- Miro Ag, крива 2- Miro Al,
крива 3- елуксиран Al.
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Технологията на производство на Miro Al и Miro Ag е

следната - върху алуминиева основа Al 99.5, се нанася по

вакуумен способ чист Al (99.99) или чисто сребро Ag

(99.99), а след това оптически интерферентен слой от

SiO2 с нисък коефициент на пречупване и TiO2 с висок ко-

ефициент на пречупване. Интерферентните слоеве по-

вишават коефициента на отражение.

На фиг. 1 са представени относителните загуби на

светлинен поток в зависимост от броя на многократни-

те отражения и вида на отразяващото покритие.

Използвани материали за рефлектори
При използването на класическите материали – поли-

ран и елуксиран Al, КПД на уличните осветители не би могъл

да има стойности по-високи съответно от 0.6 и 0.7. Това

се дължи на ниската стойност на ρ и ρ0, което поражда

многократни отражения. При използване на материала Miro

Ag е практически възможно да се получи КПД η≥0.85. Лен-

тово елуксираният материал не би могъл да се изтегля

дълбоко (основна технология при производство на рефлек-

тори за УОТ от листов материал), поради което негово-

то приложение в УОТ остава ограничено.

Като новост в производството на оптични системи

за УОТ е използването на пластмаси-керамики, които

имат висока температурна устойчивост с работна

температура tp≥230oC (обикновените пластмаси имат

tp≤120oC, която е чувствително по-ниска от реалната

температура в оптичната система).

Пластмасите-керамики могат да се шприцоват, кое-

то гарантира висока точност и производителност и след

това чрез приложение на нанотехнологии се нанася хими-

ческо чисто сребро, а върху него интерферентен слой от

SiO2 и TiO2, които повишават ρ и предпазват среброто

от патиниране.

За да се ограничи вътрешното му отражение, се из-

ползват разсейватели от изпъкнало стъкло с по-малко

вътрешно отражение и по-висок КПД, осигуряващи по-

широко светлоразпределение.

Влияние на КПД върху годишните разходи
За да се демонстрира влиянието на КПД върху годиш-

ните разходи, нека разгледаме два варианта - единият

често срещан в практиката с η=0.6, а вторият - високо

технологичен с η=0.85, при едно и също светлоразпреде-

ление, IP и MF. Използването на високотехнологичен

вариант създава възможност да се намали мощността

на лампата от 100 W на 70 W, което води до реализира-

нето на икономия на електроенергия за целия период на

експлоатация.

Даден осветител се разработва за определена гама

от конфигурации на УОУ. За да бъде осветителят с оп-

тимални показатели за конкретна улична осветителна

уредба, е желателно оптичната система да може да се

регулира така, че основната част от светлинния поток

да попада по дължината на уличното платно за конкрет-

на геометрия на УОУ. Най-често се постига чрез промя-

на на местоположението на лампата в рефлектора.

На фиг. 3 е показано светлоразпределението при раз-

лични положения на лампата и рефлектора. Чрез този

способ е възможно да се осигури до Фу=75% от светлин-

ния поток, излъчван от осветителното тяло, да попада

върху уличното платно.

Проф. Христо Василев, ТУ-София

Статията продължава в следващ брой на сп. Технологичен дом.

Фиг. 2 Светлоразпределителни криви на уличен осветител.
а) УОТ с плосък разсейвател и вътрешно отражение от разсей-
вателя, б) УОТ с изпъкнал разсейвател и ограничено вътрешно
отражение от разсейвателя.

Фиг. 3 Светлоразпределение при различни положения на лам-
пата и рефлектора. а) осветителното тяло е изнесено на кон-
зола над уличното платно или е монтирано на трос; б) осве-
тителното тяло осветява пътната настилка и тротоара;
в) осветителното тяло осветява основно уличното платно.
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Системи за
видеонаблюдение
Част I. Възможности на съвременни технически решения за
видеонаблюдение

Възможности на цифровите
рекордери
Всяка цифрова система за видеонаблюдение обхваща

устройство за съхранение на данните, различен брой

камери, средства за визуализация и подходящ софтуер.

Двe са основните устройства за запис и видеовъзпроиз-

веждане на сигнала от видеокамерите -  DVR устройства

и PC базирани DVR платки.

DVR (digital video recorder) устройствата, наричани

още цифрови видеорекордери, представляват самосто-

ятелни устройства, които съдържат процесор и опе-

рационна система. Обикновено са 4, 8 или 16-канални,

тоест на тях може да се наблюдава изображението от

4, 8 или 16 камери. Видеорекордерите предлагат

възможност за програмиране на постоянен запис, за-

пис при движение или само в определени дни и часове,

и имат функция за сигнализация при регистриране на

нарушение във видеоохраняваните зони. Софтуерът на

DVR устройствата поддържа лесен за употреба интер-

фейс, пакет основни и допълнителни функции, както и

възможност за отдалечено наблюдение през LAN мре-

жа и Интернет.

В резултат от непрекъснатото развитие на техно-

логиите, системите за видеонаблюдение вече поддържат

по-гъвкава функционалност, която традиционните видео-

рекордери не са в състояние да осигурят. Съвременни

решения в областта са изградени на базата на

DVR платките за видеонаблюдение
Платките предоставят възможност за решаване на

множество сложни задачи и все по-високите изисквания

охранителната система на дадена сграда. DVR платки-

те са адаптивни устройства, позволяващи запис на ви-

деоинформация върху персонален компютър. В основата

си охранителната платка е PCI базирана, с един осно-

вен и няколко допълнителни чипове, осигуряващи съот-

ветната компресия и управление. DCR платките под-

държат и определен брой портове за свързване на каме-

ри.

Системата за видеонаблюдение, базирана на DVR плат-

ка, обикновено се състои от компютърна конфигурация,

PCI видеокарта с различен брой входни портове (между

2 и 16), съответния брой видеокамери и подходящ софту-

ерен пакет, който управлява всички хардуерни компонен-

ти. Сигналът от всеки от източниците се записва и

организира под формата на AVI видеофайлове на съответ-

ния носител и едновременно с това се визуализира на

операторския монитор.

През последните няколко години видеонаблюде-

нието се превърна в задължителен елемент от

комплексните решения за сигурност на админи-

стративни, търговски и жилищни сгради. Бла-

годарение на разнообразните функционални ха-

рактеристики на съвременните системи за ви-

деонаблюдение, използването им гарантира на-

деждна охрана в реално време на обектите, дори

и от разстояние. В статията представяме бо-

гатата гама технически възможности на сис-

темите за видеонаблюдение, както и видове ус-

тройства, на базата на които се изграждат те.
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Характеристики на видеокамери
Безспорно качествената система

за видеонаблюдение се нуждае от

прецизни източници на видеосигнал.

Оптималният подбор на камерите

зависи главно от конкретните цели

на видеонаблюдението, спецификите

на обекта и климатичните условия,

при които ще работят устройства-

та. Камерите могат да бъдат с раз-

лична разделителната способност,

черно-бял или цветен модел, с вгра-

ден микрофон за запис на звук, скри-

ти или за външен монтаж и т.н. Ня-

кои от моделите могат да работят

при тежки климатични условия и при

много ниска осветеност (до 0.01 лук-

са), докато други не разполагат с

подобни характеристики. В допълне-

ние потребителят може да избира

между различни видове обективи с

различно фокусно разстояние.

Куполните камери подходящи
за вътрешен монтаж
Сред голямото разнообразие от

охранителни видеокамери, които се

предлагат на пазара, сред най-пред-

почитаните са куполните модули.

Отличават се с много широка при-

ложна област и добри функционални

характеристики. Подходящи са за си-

стеми за видеонаблюдение, монти-

рани във вътрешни помещения от

всякакъв тип. Цената им е сравни-

телно ниска, а изборът би могъл да

включва черно-бяла или цветна каме-

ра. В зависимост от вида на свет-

лочувствителния елемент, куполни-

те камери са два основни вида - CCD

и CMOS. Предлагат се и варианти с

инфрачервено осветление.

Куполните камери са изключител-

но подходящи в случаите, когато

трябва да бъдат често премества-

ни или пък дискретно монтирани.

Въпреки малкия си размер, този вид

камери предлагат качествено изоб-

ражение.

Видеокамери за външно
приложение
Водоустойчивите камери са най-

доброто решение за монтиране на

открито. Те са специално проекти-

рани за видеонаблюдение на улици или

помещения с тежки работни условия,

например запрашени цехове, авто-

мивки, складове и др. Този вид каме-

ри са вградени в херметически изо-

лиран корпус, благодарение на което

работят до -10 °С. Често са венти-

лирани и отоплени. Вграденото инф-

рачервено осветление при някои

модели ги прави много полезни при

нощно наблюдение. Специален дат-

чик в камерата непрекъснато следи

нивото на осветеност навън. При

смрачаване, датчикът веднага

включва инфрачервен светодиод,

който осветява пространството,

мониторирано от камерата.

Високоскоростни
видеокамери
Друг вид видеокамери - високоско-

ростните (Speed Dome) модели, се

приемат като много подходящи за

охраната на магазини, казина, бан-

ки, болници и големи офиси. Най-че-

сто се използват за периметрово

външно наблюдение на обекти, при

охраната на които се изисква детай-

лно изображение на картината, ско-

ростно завъртане и фокусиране на

камерата. Камерите на високоскоро-

стните модели са с вградени дис-
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танционно управляеми вариообекти-

ви. Предлагат се и модели, поддържа-

щи функционалност за задаване на

обходни маршрути и фокусировки на

обекта на наблюдение.

Мини и скрити камери
Както личи и от наименованието

им, мини камерите са най-малогаба-

ритните камери. Използват се в си-

стеми за видеонаблюдение, монтира-

ни във вътрешни помещения, където

е необходимо много добро качество

на изображението и дискретен мон-

таж. Обикновено, всяка камера раз-

полага с вграден вискокачествен

микрофон.

Скритите камери често се замас-

кират в противопожарни датчици или

други елементи на различни инстала-

ции. Подходящи са за използване в

случаите, когато устройството

трябва да работи инкогнито, но об-

стоятелствата налагат да се мон-

тира на места, където прикриване-

то е трудно. По принцип т.нар. скри-

ти камери се монтират изключител-

но лесно и предлагат много добро

качество на изображението.

Съвременните системи за видео-

наблюдение притежават

Разнообразни функционални
характеристики
Сред най-важните от тях се на-

реждат записът при регистриране на

движение, компресията и организаци-

ята на записите, задаването на вре-

меви настройки на видео- и аудиоза-

писите и много други. Записът само

при регистриране на движение спес-

тява дисково пространство и ценно

време за преглед на записи, тъй като

софтуерът разпознава движение и

прави запис, единствено когато в

обсега на камерата се случва нещо

значимо. Настройките по отношение

на записа при регистрация на движе-

ние се правят поотделно за всяка от

камерите. Потребителят би могъл и

да „маскира“ определени области от

обхвата на камерите за видеонаблю-

дение, които не иска да бъдат следе-

ни.

Една от най-важните характери-

стики на съвременните DVR плат-

ки за охрана са огромните възмож-

ности за компресия и управление на

дисковото пространство. Благода-

рение на компресията на записите,

която достига до 300:1, и непрекъ-

снат запис от 16 камери, за 24 часа

може да събере върху 15 GB. Съще-

ствува и опция при запълване на дис-

ковото пространство, най-старите

записи да се трият автоматично.

По този начин шансът да се пропус-

не критично събитие се свежда до

минимум.

Запис според времеви
планове
При модерните охранителни сис-

теми, базирани на DVR платки, всяка

от камерите предлага възможност за

индивидуални настройки за запис по

зададен времеви план. Задаването на

време на записа осигурява разумно

разпределяне на ресурсите между

времето на наблюдение и времето на

запис. Ако потребителят, например

е преценил, че часовата зона между

21 и 7 часа не е рискова за него по-

ради наличието на охрана, той спо-

койно би могъл да зададе като време

на запис само интервала от 7 до 21

часа. Тази опция, също така, дава

възможност на потребителя да

създава сложни времеви разписания за

запис на всяка камера или група от

камери по отношение на различни

дати от годината.

Сортиране на файловете
с висока точност
Видео/аудио данните се записват

и се сортират по строго определени

правила с точност до секунда. Това

улеснява преглеждането им, тъй като

само с един поглед потребителят би

могъл да установи дали, какво и кога

се е записало, без да е нужно да пре-

глежда целия материал. Може да се

преглеждат файловете от няколко

камери едновременно за даден пери-

од, което също спестява време. Ако

дисковото пространство се запълни,

най-старите записи се изтриват

автоматично и работата на систе-

мата продължава. Сортирането на

записания материал носи ценно пре-

димство и при архивиране, защото

последователността на записите се

запазва от архивиращата програма

и може да бъде възстановена и пре-

гледана на всеки друг компютър. За

самия преглед на записите е възмож-

но използването на допълнителни

програми, работещи паралелно с ос-

новната.
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В предишната статия бяха разгле-

дани основните изисквания към поли-

вните системи, използвани за напоя-

ване на голф игрища, и съвременните

средства за управлението им. Обект

на разглеждане в настоящия матери-

ал са основните елементи на систе-

мата – различните видове разпръсква-

чи и електромагнитни клапани.

Електромагнитни
клапани
Те са задължителен елемент за

всяка автоматична поливна система.

В зависимост от подадения от кон-

тролера управляващ сигнал, електро-

магнитните клапани регулират рабо-

тата на разпръсквачите. Обикнове-

но се захранват с напрежение от 24

волта. Основната им функция е да

контролират дебита на подаваната

вода към разпръсквачите в зависи-

мост от зададения режим, поради

което се монтират във всяка поли-

вна зона. По правило се поставят на

групи от по 3 до 5 броя в обща кутия.

За целта обикновено се използват

специални защитени кутии. С цел

максимално сливане с обкръжаващия

Системи за автоматично
поливане на голф игрища
Част II. Основни елементи на поливните системи -
разпръсквачи, клапани, тръбна мрежа

С настоящата статия продължаваме откритата в миналия брой

на списание Технологичен дом тема за системите за автоматич-

но поливане на голф игрища. Както вече бе подчертано, изпол-

зването на професионални поливни системи осигурява на напо-

яваните площи условия близки до идеалните и гарантира равно-

мерно напояване без създаването на прекалено сухи или прекале-

но влажни зони. Системите функционират напълно автомати-

зирано, което значително улеснява поддръжката, а управление-

то е в зависимост от климатичните условия, с което се пости-

га оптимизиране на разходите за вода и електричество.

ги ландшафт, кутиите са с цвят,

хармониращ с околната среда. Пре-

поръчително е да се вземе предвид

фактът, че дългият експлоатационен

живот на клапана, освен от здрава-

та конструкция, зависи и от осигу-

ряването на подходящо филтриране

на водата.

Принципът на работа на електро-

магнитните клапани не е сложен. При

подаване на напрежение към клапана,

електрическата задвижка премества

регулиращия му орган в съответ-

ствие с необходимия дебит на вода-

та.

На пазара се предлагат голямо раз-

нообразие от клапани. Някои модели

поддържат единствено функцията -

отворено/затворено. Други регули-

рат водния поток, т.е. подават точ-

но определен дебит вода към раз-

пръсквачите в зависимост от конк-

ретното задание. В някои случаи за

изработване на корпуса се използва

месинг с цел подобряване на работ-

ните характеристики на клапана.

Предлагат се и модели с градена

функционалност за компенсация по

налягане, например.

Оразмеряване на клапаните
Принципно електромагнитните

клапани се оразмеряват за работно

налягане до 16 атмосфери. В прило-

жения, при които клапанът е с месин-

гов корпус, се допуска работното

налягане да достигне до 24 атмосфе-

ри.

Често в поливните системи за

голф игрища се използват разпръсква-

чи с вграден електромагнитен клапан.

По този начин се осигурява автоном-

на работа на разпръсквача. Задвиж-

ването на клапана, освен електричес-

ко, би могло да бъде и хидравлично.

Подобни разпръсквачи се използват,

когато съществува необходимост от

осигуряване на голям воден дебит, а

не е възможно да се обединят някол-

ко поливни глави в обща зона. Поради

мащабите и специфичните им особе-

ности, в системите за автоматич-

но поливане на голф игрищата предим-

но се използват по-скъпо струващи,

но по-качествени модели електромаг-

нитни клапани, които са с по-големи

пропускни диаметри - до 2".

Присъединяването на клапаните

към системата обикновено се осъще-

ствява с фитинги чрез вътрешна или

външна резба. Предлагат се и моде-

ли, при които конструктивно са пред-

видени няколко възможни присъедини-

телни накрайника.

За ролята на разпръсквачите
Разпръсквачите са елементите на

поливната система, посредством

които се осъществява непосредстве-

ното поливане на тревната площ. От

правилния избор на разпръсквач и от

подходящото му инсталиране зависи

доколко оптимално ще работи съот-

ветният клон на системата. При

проектирането на поливната систе-

ма местоположението на разпръсква-
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чите се определя по начин, осигуря-

ващ равномерно напояване. Разпола-

гането на разпръсквачите на голямо

разстоянието един от друг би могло

да доведе до обособяването на зони

с недостатъчно водно покритие.

Също така, за да се осигури равно-

мерно покритие и разпределение на

влагата, е необходимо зоната, покри-

вана от един разпръсквач, да се при-

покрива в значителна степен и от

друг разпръсквач.

Обикновено разпръсквачите се

поставят на едно ниво с най-горния

слой на почвата, така че при спира-

не на поливането е трудно да се за-

бележат. При напояване, под въздей-

ствието на напора на водата, раз-

пръсквачите автоматично се повди-

гат от грунда на разстояние от 10

до 30 сантиметра. Също така, авто-

матично се скриват под земята, ко-

гато електромагнитният клапан

прекрати подаването на водата и

налягането в системата се понижи.

По този начин разпръсквачите не

оказват влияние върху играта и не

затрудняват обслужващия персонал.

Съвместни усилия на инженери,
 дизайнери и озеленители
За ефективното функциониране на

системата за автоматично полива-

не е особено важно разпръсквачите

да се изберат максимално коректно.

На пазара се предлага голямо разно-

образие от разпръсквачи, подходящи

за използване в различни условия, с

индивидуални конструктивни специ-

фики и възможности.

За да бъде оптимално проектира-

на, специфицирана и функционираща,

една автоматична поливна система

следва да е резултат от комплексни-

те усилия на инженери, дизайнери и

озеленители. Необходимо е да се взе-

мат предвид общата площ на тери-

торията, която ще се напоява, как-

то и озеленителният план, т.е. как-

ви растения и къде ще бъдат засаде-

ни. На базата на всички данни се

избира необходимият брой и вид раз-

пръсквачи за поливане на конкретния

терен.

Използваните в поливните систе-

ми разпръсквачи са две основни гру-

пи – стационарни, подходящи за по-

малки терени, и въртящи се раз-

пръсквачи, използвани за по-големи

терени.

Въртящи се разпръсквачи
Въртящите се разпръсквачи са

сред най-често използваните, сред

причините за което е и голямото

разнообразие на предлагани конструк-

ции и размери. В зависимост от раз-

мера на въртящата се глава, могат

се прилагат с еднакъв успех както за

малки и средни, така и за големи по

размер площи. Принципно, този вид

разпръсквачи се предлагат в две ос-

новни конструкции - роторни и импул-

сни.

Роторни разпръсквачи.  Радиусът

им на поливане е от 5 до 30 метра,

което обяснява способността им да

покрият голяма територия. Използ-

ват се за напояване на големите

тревни площи на голф игрищата и

спортните терени. Не се препоръч-

ват, обаче, за поливане на площи с

цветя, тъй като се счита, че дори

биха могли да навредят на растени-

ята.
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Принципно този вид разпръсквачи

се предлагат в две основни конст-

рукции – с ударни роторни глави и

задвижвани с предавка роторни гла-

ви.

Както всички въртящи се раз-

пръсквачи, роторните модели се из-

ползват за напояване на малки, сред-

ни и големи площи, в зависимост от

размера на въртящата се глава.

Импулсни разпръсквачи. Осигуря-

ват поливане на големи кръгови пло-

щи. Специалистите ги определят

като най-широко използваните видо-

ве разпръсквачи в системите за ав-

томатично поливане на голф игрища.

В конструктивно отношение имат

един струйник, който се поставя

близо до земната повърхност. Сред

предимствата на импулсните раз-

пръсквачи е, че струйникът им е

малко податлив на запушване. Също

така, се отличава с висока устойчи-

вост на вятър.

Предлагат се и модели, които по-

ливат част от кръг. Основна харак-

теристика на импулсните разпръсква-

чи е работата им при по-ниски стой-

ности на работното налягане.

Стационарни разпръсквачи
Стационарните разпръсквачи се

монтират ниско до земята, обикно-

вено върху основа тип шейна. Към тях

се отнасят разпръсквачите, които са

без механизъм за кръгово движение на

главата на разпръсквача. Принципно,

различните видове конструкции ста-

ционарни разпръсквачи са предназна-

чени за поливане на малки площи. По

тази причина, те не се използват или

намират много ограничено приложе-

ние в поливните системи за голф

игрищата.

За информация, съществуват ня-

колко подвида конструкции стацио-

нарни разпръсквачи. Сред тях са пул-

сиращите разпръсквачи, предназначе-

ни предимно за интензивно поливане

през чести интервали от време, на

засадени с растения неголеми площи,

имащи квадратна или правоъгълна

форма. Повечето модели от този вид

разпръскват множество струйки

вода от дълга тръба, простираща се

по цялата дължина на разпръсквача.

Вградена трансмисия задвижва по-

стъпателно с ниска скорост водна-

та тръба. Благодарение на това дви-

жение, когато разпръсквачът работи,

излизащата под налягане водна струя

наподобява ефекта на разтворено

ветрило.

Друг вид стационарни разпръсква-

чи представляват пръстен с няколко

реда отвори, през които се подава во-

дата. Използват се за малки градини

с вид на кръг. Към стационарните

модели се причисляват и разпръсква-

чите тип „солница“. Те се предлагат

поединично или няколко върху основа,

която би могла да се върти, за да се

осигури подходяща форма на поливна-

та площ.

Изисквания към тръбната
мрежа
Както във всяка водопроводна си-

стема, така и при поливните систе-

ми тръбната мрежа е изградена от

магистрални и локални тръбопрово-

ди. Магистралният захранващ водо-

провод изпълнява ролята на подава-

ща тръба, а отклоненията с елект-

ромагнитните клапани доставят

водата до разпръсквачите. Тръбопро-

водната мрежа се изгражда от тръби

с различни диаметри в зависимост от

количеството вода, което е необхо-

димо да се подаде към даден елемент

на системата. Материалът, от кой-

то се изработват тръбите, често е

полиетилен - ниско или високо наля-

гане. Тъй като към тръбите за поли-

ване на голф игрища се поставят

специфични изисквания, е препоръчи-

телно да се използват тръби от

полиетилен с висока плътност -

ПЕ100 или ПЕ80. Тръбите могат да се

положат на дълбочина от 0,7 до 0,8

метра, като е необходимо да се из-

ползват достатъчно надеждни мето-

ди за присъединяването им. В проце-

са на изграждане на поливните сис-

теми тръбите обикновено се

свързват чрез различни видове фи-

тинги. Схемата за разполагането им

се избира с оглед постигане на мини-

мални строителни и експлоатацион-

ни разходи. На практика, това озна-

чава избор на тръби с оптимален

диаметър и подходяща схема на раз-

положение с оглед създаване на необ-

ходимия напор в системата. Напри-

мер, ако се избере пръстеновидно

разположение на тръбите, би могло

да се постигне намаляване на диа-

метъра на тръбопровода. Също така,

изборът на този вид схема води до

увеличаване на дължината на тръби-

те, използваните свързващи елемен-

ти, както и усложнено пресмятане.

Добре е да има и резервно
ръчно поливане
В процеса на проектиране на по-

ливната система е необходимо да

предвидят спирателни кранове, чрез

които при необходимост от ремонт

да се спре само определен клон, без

да се изключва цялата система. В

особено отговорни части от напоя-

ваната площ, например различните

видове игрови зони на голф игрище-

то, допълнително се монтират кла-

пани за бърз достъп. По този начин,

в случай на авариен ремонт на авто-

матичната поливна система, тере-

ните да могат да се поливат ръчно.

За да се осигурят коректен избор

на диаметър на тръбите и надеждна

работа на системата, се прави хид-

равлично оразмеряване. На базата на

хидравличното оразмеряване се изби-

ра диаметърът на тръбата за всяка

конкретната зона и на системата

като цяло, като се отчетат и харак-

теристиките на водоизточника.

Игрището за голф
Стандартното игрище за голф се състои от 18 дупки или трасета, но се допуска

и изграждането на игрища с по-малко дупки. Обикновено, заеманата площ варира между

350 и 1200 декара. Отделните трасета са с различни особености и до тях се достига,

като се преминава през множество препятствия във вид на водни пространства, го-

ристи местности, бункери от пясък и др. Трасето за отделната „дупка“ се състои от

„тийнинг граунд“ - стартова площадка, представляваща правоъгълник, чиято широчи-

на е равна на дължината на два стика. Следва „феъруей“ - игралното трасе, където

тревата е подравнена с цел улесняване на удара. Докато достигне до позволения за игра

„феъруей“, играчът преминава през всички възможни препятствия на маршрута, наре-

чени „раф“. Последната част от трасето е „грийнът“, където тревата е подравнена до

милиметър. В средата на „грийна“ се намира „холът“, т.е. (дупката).
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Принцип на работа
на лазерния нивелир
Конструкцията му се базира на

лазерните диоди - полупроводникови

прибори с минимални размери и тег-

ло и с ниска консумация на електри-

ческа енергия. Като правило те из-

лъчват червена светлина, която се

забелязва достатъчно добре. Лазер-

ният нивелир представлява електро-

нен прибор, захранван най-често от

батерии, които осигуряват работа-

та на диода и всички необходими фун-

кции. Най-простото обяснение за

действието на лазерните нивелири

е, че техният идеално прав лъч се из-

ползва вместо мастар или опънат

конец. И тъй като лъчът може да

бъде хоризонтален или вертикален,

Лазерни нивелири
Устройство, видове, начин на използване и характерни
приложения

Нивелирът, служил вярно на десетки поколения, си има своите

недостатъци. Например, за да се направи равна една голяма площ,

е необходим много дълъг нивелир, какъвто просто няма. Майсто-

рите избягват това с използването на мастари, а при поставя-

нето на плочки - и на „майки“, но това решение е за разстояния

до не повече от 4-5 метра. Съвременно средство, лесно за изпол-

зване и подходящо за разстояния дори над 10 метра, са лазерни-

те нивелири.

приборът служи и като нивелир, и

като отвес.

Обхват и точност
на уреда
При избора на лазерен нивелир

следва да се отчетат няколко важни

характеристики. На първо място,

обхватът му, който представлява

разстоянието, до което достига

лъчът. За по-голямата част от пред-

лаганите модели обхватът е 10 мет-

ра, но има и устройства с обхват до

50 метра.

Поради неизбежните несъвършен-

ства на електронните устройства,

насоченият в дадена посока лъч не

попада точно на желаното място. И

колкото то е по-далеч, толкова от-

клонението е по-голямо. Стойност-

та на това отклонение, получено на

определено разстояние от нивелира,

представлява точността му. При

нивелирите за масово приложение,

точността е около 10 милиметра на

разстояние от 10 метра. Прецизни-

те модели, които напълно логично са

и значително по-скъпи, имат точ-

ност, достигаща 0,1 милиметра за

същото разстояние. Любопитна и

важна подробност е, че се предлагат

модели, при които точността се

гарантира само за определена посо-

ка на лъча, например отдясно-наля-

во и отгоре-надолу.

Размери, температурен обхват
и живот на батериите
Реално вместо точка с много мал-

ки размери, лазерните нивелири оси-

гуряват кръгло светлинно петно,

чийто диаметър трябва да е възмож-

но най-малък. Логично, диаметърът

нараства с отдалечаване от нивели-

ра и на разстояние 10 метра е около

1 сантиметър. Като място за попа-

дане на лъча се счита центърът на

петното.

Размерите на лазерните нивелири

и теглото им са сравнително малки,
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което улеснява използването им.

Трябва да се внимава с работния

температурен обхват, който не ви-

наги е обозначен в проспектите. Има

модели, предназначени за използване

само в помещения, които работят при

температури от около 0 до към +40

градуса по Целзий. Тези за ползване и

навън са с по-широк температурен

обхват.

Батериите най-често са 2 или 4,

като един комплект обикновено по-

зволява работа 40 - 50 работни часа.

За улеснение съществуват модели,

които автоматично се включват при

сваляне на капака им или този на

прозорчето за лъча и се изключват

при поставянето му. Съществуват и

модели със захранване от електри-

ческата мрежа.

Специфики
на нивелири с лъч
Представляват най-елементар-

ната и евтина разновидност, чие-

то наименование показва, че ниве-

лирът генерира лазерен лъч. За по-

вечето приложения е необходимо

той да бъде хоризонтален. За да се

осигури това, най-напред нивелирът

трябва да се монтира неподвижно

върху някаква поставка или на сте-

ната, като основата му е хоризон-

тална. След включване започва ав-

томатично нивелиране на лъча, ко-

ето завършва за няколко секунди. То

е възможно само ако разликата

между основата на нивелира и хори-

зонталата не е по-голяма от опре-

делен ъгъл, (обикновено ±5°). Кога-

то приборът е с ръчно нивелиране,

на дисплея му се изписва необходи-

мата посока на завъртане. Устано-

вяването на хоризонтално положе-

ние на лъча се индицира на дисплея,

например с права линия, и би могло

да бъде придружено от звуков сиг-

нал.

Моделите, подходящи за закрепва-

не на стена, са снабдени с подходя-

щи шипове, а някои са с вграден маг-

нит за монтиране върху стоманени

плоскости. Популярни напоследък са

самозалепващите пластини върху

една от страните на нивелира, кои-

то позволяват лесното му закрепва-

не на тухлени, бетонни и дървени

стени. Сред принадлежностите на

някои модели има и триножник.

Възможности
на нивелири с два лъча
Много модели нивелири са с два

взаимно перпендикулярни лъча, което

улеснява установяването на прав

ъгъл или проверка на наличието му

между греди, стълбове, при изработ-

ката на врати, прозорци, плоскости

и рамки. Това установяване на правия

ъгъл е безспорно по-точно в сравне-

ние с използването на винкел, колко-

то и голям да е той. Допълнително

предимство е, че след нивелиране на

хоризонталния лъч, другият може да

се използва като отвес, например при

изграждане на стени и монтиране на

врати и прозорци. Съществуват

модели с независимо регулиране на

двата лъча, което позволява верти-

калният да има същата точност,

както хоризонталния.

Напълно възможно е в процеса на

работа с прибора неговото първона-

чално нивелиране да се наруши. Не

малко модели разхолагат с вградена

сигнализация за нарушаване на ниве-

лирането, например чрез мигане на

изписания върху дисплея текст и са-

мия лазерен лъч.

Нивелирът би могъл да се поста-

ви и така, че двата му лъча да са

хоризонтални, с което точно да се

фиксира правият ъгъл между две

стени, на рамката на врата или про-

зорец. При добро отражение от сте-

ните, лъчите продължават и по ос-

таналите две стени, като образу-

ват квадрат, който дава общ поглед

върху помещението и улеснява рабо-

тата.

Приложения
на нивелири с лъч
Трудно е да се изброят всички

приложения на нивелирите с лъч. Сред

най-масовите са:

n Изравняване на плоскости (по-

дове, стени, градински пътеки) и под-

равняване на керемидите на покрив.

За сериозните улеснения, които

предлагат нивелирите с лъч е дос-

татъчен следният пример. При по-

ставянето на подово покритие върху

отлята бетонна плоча, поради гра-

павините й, практически не е

възможно използването на обикновен

нивелир или мастар. За лазерния

нивелир грапавините не представля-

ват никакъв проблем – лъчът му се

прекарва малко над тях.

n Осигуряване на еднаква височи-

на на различни предмети (стълбове

на ограда, шкафове, полици и карти-

ни на стената) и за красиво подряз-

ване на живия плет в градината.

n Пробиване на отвори по права

линия - за корнизи, електрически кон-

такти, както и за хоризонтално и

точно по права линия прекарване на

кабелите на електрическата инста-

лация и водопроводните тръби.

n За осигуряване на еднаква висо-

чина на окачени на тавана лампи и

полилеи.

n При монтаж на дограма.

n Лазерните нивелири с голям об-

хват с успех се използват за прециз-

но прекарване на разделителни линии,

например между две съседни дворни

места.

Характеристики
на нивелири с равнина
Предоставят повече възможнос-

ти в сравнение с нивелирите с лъч.

Основната им специфика е, че лазер-

ният лъч, вместо да е насочен в

дадена посока, се върти обикновено

в рамките на ъгъл от 90° или 180°.

Скоростта на въртене е подбрана

така, че вместо въртящ се лъч се

вижда тънка равнина от светлина,

наричана лазерна равнина. Области-

те на приложение на нивелирите с

равнина включват подреждане на

плоскости или група от предмети ус-

поредно на създадената лазерна

равнина. Последната най-често е

хоризонтална или вертикална, но има

прибори, при които тя би могла да

се настройва и под ъгъл от 45°.

По принцип успоредното подреж-

дане на предметите не се прави „на

око“, а чрез закрепване върху плос-

костта на специални маркери, кои-

то са сред задължителните принад-

лежности на прибора. Те връщат

обратно към него подходящ сигнал,

чиято големина зависи от местопо-

ложението на маркера спрямо лазер-

ната равнина. Следователно, регули-

рането на положението на плоско-

стта се свежда до получаване на

максимален сигнал от всички марке-

ри. Приборите са снабдени с прием-

ник на сигналите от маркерите и

показват непосредствено на екрана

си в каква посока да се премества
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регулираната плоскост. Достигане-

то на желаното положение се отчи-

та по същия начин, както хоризон-

талното положение на лъча при ни-

велирите с лъч. Връзката между

маркерите и прибора е с кабел, но

вече има маркери с безжична връзка,

осигурявана от инфрачервен лъч.

Някои прибори могат да приемат

сигнали от 4 маркера едновременно,

което означава възможност за регу-

лиране на 4 точки, например чети-

рите ъгъла на плоскостта.

Използват се
в строителството
и индустрията
Характерни приложения на тези

прибори са прецизно реализиране на

всякакви големи площи, например из-

граждане и измазване на стени, мон-

таж на дюшеме и паркет, поставяне

на плочки на подове и стени, нивели-

ране на кухненски прибори. Индустри-

алните приложения също са много-

бройни, например за правилен монтаж

на дърводелски и металорежещи ма-

шини, на съоръжения и машини за про-

изводство на алуминиева дограма и

други големи плоскости.

Съществуват нивелири, които

създават две или три взаимно перпен-

дикулярни лазерни равнини. С тях по-

прецизно в сравнение с нивелирите с

лъч се проверява наличието на прав

ъгъл между две плоскости, например

при строежа на сгради. Други харак-

терни приложения са изграждането

на дървени и стоманени конструкции.

При много от тези нивелири радиусът

на лазерната равнина достига до 45

метра, т.е. при поставяне на прибор

на дадено място, той може да се

използва в кръг с диаметър от 90

метра.

Безопасна експлоатация
на уреда
Лазерните нивелири следва да са

произведени в съответствие с меж-

дународните норми за безопасност,

които ограничават мощността на

генерирания лазерен лъч. От друга

страна, увеличаването на обхвата на

нивелира изисква по-мощен лъч. В

нивелирите се използват два вида

лазери – по-маломощни Class II и с

повишена мощност Class IIIR. Справ-

ката с техническите им параметри

показва, че мощността на излъчена-

та светлина е хиляди пъти по-малка

от тази на обикновена електричес-

ка лампа. Това ги прави напълно безо-

пасни за околните хора, вещи и пред-

мети. Независимо от това не тряб-

ва да се допуска лъчът да попада върху

очите на хора и животни. При нали-

чие на отразяващи повърхности око-

ло мястото на използване, лъчът чрез

тях може да се насочи в нежелана

посока. Полезно практическо прави-

ло при работа с нивелирите е те да

не се поставят на височината на очи-

те. И, разбира се, едва след монти-

ране на нивелира и насочването му в

желаната посока, той трябва да се

включи и да се свали предпазната му

капачка.
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