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ТУ София стартира проект за реновиране и оборудване на два учебни блока
обща стойност 3,5 млн. лв. Проектът има за цел подобряване на

качеството на образователната среда и е насочен към професио-

налните направления „Комуникационна и компютърна техника“ и

„Общо инженерство“. На церемонията по първата копка присъства-

ха ректорът на ТУ проф. дтн. инж. Георги Михов, председателят

на Съвета на ректорите и ректор на МГУ проф. д-р Любен Тотев,

ректорът на ХТМУ проф. д-р Митко Георгиев, на ЛТУ проф. д-р Иван

Илиев, на УАСГ проф. д-р Иван Марков, представители на правител-

ството и общината.

Предвидените дейности включват ремонт, климатизация и ви-

сокотехнологично оборудване чрез съвременни мултимедийни кому-

никационни и роботизирани комплекси, компютризирани работни ме-

ста, свързани във високоскоростни комуникационни мрежи за достъп

до учебни материали и цифрово съдържание, иновативни устройства

и системи за презентиране на технологии в реално време. В двете

университетски направления в ТУ София се обучават над 3700 сту-

денти.

В края на юли т. г. в Техническия университет в София старти-

ра европейски проект за цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1 на

Класацията "ТОП 100" отличи най-бързо растящите фирми на 2016 г.

класиране се прави на базата на обективни и съпоставими данни от

финансовите отчети, като тази година в него са се включили общо

6400 фирми от всички области в страната. Най-голяма динамика в

оборотите на първо място е търговията с дял от 36%. 18% от най-

бързо развиващите се фирми са от сферата на услугите, 10% са от

строителството. Компаниите от транспортния сектор имат 9% дял.

На регионален принцип класацията сочи, че все още са налични го-

леми регионални различия. Най-мащабните фирми от Югозападния район

имат 7 пъти повече приходи от тези в Северозападния района. На

второ място по компании с големи обороти е Северният централен

регион, който тази година измества от това място Североизточ-

ния регион. Той пък заема трето място по реализирани обеми, главно

под влияние на химическата индустрия.

„Хубаво е, че има тенденции за намаляване на административната

тежест“, коментира председателят на Българската търговско-про-

мишлена палата Цветан Симеонов, който призова за баланс при пре-

махването на административните бариери, за да не се отвори пътят

за некоректни фирми.

Българската търговско-промишлена палата представи икономи-

ческата класация „ТОП 100“, отличаваща фирми, постигнали най-го-

лям ръст през изминалата 2016 г. спрямо 2015 г. 19-ото годишно

48-и международен ОВК конгрес в Сърбия
събитието ще са свързани със сградите от гледна точка на изчерп-

ването на конвенционалните енергийни източници, опазването на

околната среда, особеностите при природни бедствия и екстремни

климатични условия, както и въздействието на човешката дейност

върху здравето, миграцията на хората към големите градове и усло-

вията на живот в тях. Различни фактори оказват влияние върху на-

чина на живот, здравето, възпитаването на нови поколения, тяхно-

то физическо здраве и образование – това води до повишаване на

населението в градски среди и следователно честото строителство

на високи сгради. С все по-голямата гъстота на населението в голе-

мите градове и тенденцията за изграждане на високи сгради ОВК сис-

темите в тях имат още по-деликатна задача: да поддържат комфор-

тни и полезни за човешкото здраве климатични условия с прецизен ав-

томатичен контрол, поясняват организаторите на конференцията.

Тези проблеми бяха обсъдени и в миналогодишното издание на конгре-

са и бяха определени като актуални от участниците.

От 6 до 8 декември т. г. в Белград, Сърбия, ще се проведе 48-ото

издание на международния ОВК конгрес KGH. Основните акценти на
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Лидл България откри втори логистичен център в страната

ти в Западна България.

Логистичната база в с. Кабиле е сертифи-

цирана по стандарта BREEAM, ниво „Отлич-

но“, а за изграждането й са използвани еколо-

госъобразни и издръжливи материали.

Центърът разполага със соларни панели, LED

осветление и системи за управление на сград-

ните инсталации, чрез които се постига 30%

по-ниско енергопотребление.

Лидл България откри нова логистична база

с площ близо 200 000 кв. м, разположена в

ямболското село Кабиле. Инвестицията в

проекта, изпълнен за две години, е на стой-

ност 80 млн. лв. От новия логистичен център

ще се осъществяват доставките за магази-

ните на веригата в Източна България, дока-

то складовата база в с. Равно поле ще се

използва за зареждане на търговските обек-

EPEE обсъди потенциала за намаляване употребата на хладилни агенти

инициативата, 18 институции се обединиха

около създаването на програмата Kigali

Cooling Efficiency Programme, в рамките на

която ще бъдат предоставени 52 милиона

долара за подпомагане повишаването на енер-

гийната ефективност на климатичните сис-

теми в развиващите се страни. Сред основ-

ните послания на дискусионните панели бяха

изключителната важност на информиранос-

тта на потребителите относно ползите от

енергийната ефективност и необходимост-

та от показател за оценка на ползите от

енергийната ефективност и по-ниския потен-

циал за глобално затопляне (ПГЗ) на хладилни-

те агенти.

Генералният директор на Европейското

партньорство в областта на енергията и окол-

ната среда (EPEE) Андреа Войт участва в дис-

кусия, организирана от Световната банка в

рамките на 39-а сесия на Отворената работ-

на група на Страните по Монреалския прото-

кол в Банкок. Събитието се фокусира върху раз-

витието и потенциала за подобряване на енер-

гийната ефективност и намаляването на упот-

ребата на хладилните агенти в практиката.

Участниците в дискусията обсъдиха ос-

новните практически предизвикателства за

интегрирането на подобрения за енергийна

ефективност и намаляване употребата на

хладилни агенти в съответствие с Решение

XXVIII / 3 от 28-ата среща на Страните по

Монреалския протокол, която за пръв път

обедини темите за енергийната ефектив-

ност и преминаването към по-ниски нива на

ПГЗ на хладилните агенти. За да подкрепят
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Пазарът на системи за подово отопление със значителен ръст до 2023 г.
бе оценена от компанията на 2,53 млрд. долара. Основни стимули-

ращи фактори за пазара на подово отопление са програмите за данъ-

чни кредити, автоматизацията в промишления, търговски и жили-

щен сектор и повишаването на осведомеността относно ползите

от системите за подово отопление, поясняват от Markets and

Markets.

Подовото отопление намира разнообразни приложения и това

му дава мащабна комерсиална перспектива за използване в ново-

изграждащи се жилищни и бизнес сгради. Според експертите па-

зарът се разраства бързо поради ръста на нисковъглеродни тех-

нологии и регулации в Европа, както и засилващия се стремеж към

опазване на околната среда и енергийна ефективност. Също така,

изискванията за по-високи степени на изолация, предвидени от

актуалните регулаторни документи и правителствени инициати-

ви, водят до намалено общо потребление на отопление, което от

своя страна дава предимство на подовото отопление като по-

практично и по-ефективно решение за отопление на територията

на Европа.

Пазарът на подови отоплителни системи се очаква да достигне

4,23 млрд. долара до 2023 г. при среден темп на растеж от 7,5% през

прогнозния период, сочи нов доклад на фирмата за пазарни проучва-

ния Markets and Markets. За сравнение, стойността му през 2016 г.

В своята лекция Николай Стойчев, управител на Синхрон-С, обхва-

на всички аспекти от противопожарната защита. Бяха представени

стандартни и специфични решения за пожароизвестяване, техноло-

гии за детекция на огън, методи и специални детектори за ранно

откриване на пожар. Подробно бяха разгледани същността, основни-

те характеристики и приложения на методите за пожарогасене с

различни гасителни агенти. Емил Динев, специалист от НБА „Пожарна

и аварийна безопасност“, запозна гостите със спецификите при из-

готвянето на цялостен проект по част „Пожарна безопасност“ от

инвестиционното проектиране.

Решенията на Siemens бяха представени от Красимир Кръстев,

инженер Системи за сигурност и пожарна безопасност в Siemens. Той

разгледа подробно пожароизвестителните системи Cerberus PRO и

Cerberus FIT, системите за газово пожарогасене Sinorix, решения за

противопожарна автоматика, както и софтуера за интеграция на

системи за сигурност и безопасност Cerberus DMS. Демонстрацията

на гасителните възможности на новия газов агент Novec 1230 пре-

дизвика интереса на присъстващите, както и представените софту-

ерни продукти на Siemens за проектиране и специфициране на пожаро-

известителни и пожарогасителни инсталации.

В средата на юни т. г. в градовете Плевен, Варна и Бургас Синхрон-

С и направление Сградни технологии на Siemens проведоха серия семи-

нари, посветени на съвременните тенденции при проектиране и из-

пълнение на системи за пожароизвестяване и пожарогасене. Събити-

ята, организирани от КИИП, събраха представители на проектантс-

ката общност в страната.

Синхрон-С и направление Сградни технологии на Siemens представиха новости
в противопожарната защита

Предстои десетото издание на IstanbulLight
Десетото издание на международното специализирано изложение

и конгрес IstanbulLight ще се проведе от 21 до 24 септември т. г. в

Истанбул под мотото „Животът е светлина“. През тази година орга-

низаторите на събитието от UBM EMEA ще обогатят съдържани-

ето му с допълнителна семинарна програма, в която ще вземат уча-

стие експерти от бранша и учени, с технологични конкурси, както

и с нов форум за дизайн и художествено осветление. Освен освет-

ление и LED технологии, темите на изложението ще включват си-

стеми за сградна автоматизация, електрически материали и обо-

рудване.

IstanbulLight ще се проведе на изложбена площ от 15 000 кв. и в него

ще вземат участие на 200 компании.
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Община Бургас проведе двудневен семинар за интелигентни градове

Сред участниците в семинара бяха пред-

ставители на градовете партньори, които

представиха предвидените мерки по проекта.

С презентации се включиха и фирми, демонст-

риращи истинския потенциал от внедряване-

то на интелигентни решения за градско уп-

равление. Дискусионният панел „Световно

кафене“ представи възможност на всички

участници да обменят гледни точки и да об-

съдят прилагането на добри практики в гра-

довете.

Семинар на тема „По пътя ни да се

превърнем в по-интелигентни градове“ органи-

зира община Бургас на 29 и 30 август т. г. На

събитието бе представен финансираният от

Европейската комисия по програма Хоризонт

2020 проект „Споделящи градове“, по който

общината си партнира с Бордо, Варшава, Ми-

лано, Лисабон и Лондон и с водещи компании.

Целта на проекта е да се приложат интелиген-

тни решения в градска среда в областта на

електрическата мобилност, интелигентното

улично осветление, обновяването на сгради,

споделените градски платформи и др.

ВиК – Варна откри нови и реновирани сгради
Водоснабдяване и канализация - Варна откри свои нови и реновирани

сгради на 14 август т. г. Инвестицията в тях се равнява на около 1 млн.

лв., като в резултат са подобрени условията на работа в сградата за

експлоатационно-технически райони „Канализация“ и „Изгрев“. Сградата

на район „Изгрев“ е предвидена за персонала и за специализирания отдел

за работа по европейски проекти и оперативни програми. Регионът

обслужва над 16 000 абонати. Новата сграда за район „Канализация“ пък

ще се използва за управление на процесите по отвеждане на отпадъчни

води до пречиствателни станции за отпадъчни води и поддържането

на канализационната мрежа на ВиК – Варна. В рамките на проекта е

осигурена и нова лаборатория за изпитване на водомери към „Водомер-

но стопанство“. Обновена е и Централната диспечерска зала на друже-

ството, където е инсталирано модерно оборудване за денонощен кон-

трол в реално време на захранването с вода.
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Александър Електрик предлага разнооб-
разни услуги в сферата на проектира-

нето и изграждането на електроинста-

лации и автоматизация. Какви бяха
основните предизвикателства, които

срещнахте по пътя си досега?
Предизвикателствата пред нас, в

зависимост от етапа на развитие,

бяха много разнородни. Както при все-

ки стартиращ бизнес, в началото

информацията, финансирането и лип-

сата на пазарен дял бяха най-инфлек-

сните точки. Впоследствие в Европа

дойде и кризата. Тогава гъвкавостта,

големият набор от услуги и желание-

то за развитие ни запази. След първо-

началните трудности решихме да

увеличим услугите си и по този начин,

обслужвайки същия брой клиенти, да

увеличим обема си. Именно това беше

и следващото предизвикателство,

пред което се изправихме. В момента,

според мен, най-голямата трудност за

бизнеса е липсата на кадри.

Разкажете за някои от най-емблема-

тичните си проекти, кои свои постиже-
ния оценявате най-високо?

Ние не сме много голяма фирма, но

можем да се похвалим с изключител-

Стремим се да предоставяме по-
качествена и конкурентна услуга
Стремим се да предоставяме по-
качествена и конкурентна услуга
Александър Ангелов, управител на Александър Електрик,

пред сп. ТД Инсталации

но интересни обекти. Една от причи-

ните за това са многото видове ус-

луги в електроизграждането, които

предлагаме. За наша радост сме уча-

ствали в изграждането на едни от

първите автоматизирани инстала-

ции в страната. За мен лично, изграж-

дането на автоматизирана система

за управление на осветлението и

интегрирането му в сградната авто-

матизация на сградата на „Риск ин-

женеринг“ беше един от първите ни

знакови проекти. За фирмата обаче

по-знакови са проектирането и из-

граждането на инсталации в Герма-

ния - те са много по-големи и значи-

ми както като финансов, така и като

човешки ресурс.

Кое според Вас е качеството, което
нарежда Александър Електрик сред ус-

пешните фирми на пазара?
Много пъти съм разсъждавал над този

въпрос. Няма единна формула за успех,

тя се променя спрямо различните

стадии, през които преминава една

фирма. Ако все пак трябва да отбе-

лежа, то най-важна роля за нашия

успех са изиграли гъвкавостта, ком-

петентността и себераздаването на

служителите ни. Винаги съм смятал,

че синергията е от огромно значение

за успеха във всяко начинание.

Как виждате развитието на компания-

та и какви цели си поставяте?
Развитието на компанията задължи-

телно преминава през увеличаване на

пазарния ни дял. Всички усилия ще са

насочени в тази посока. Това, разби-

ра се, предполага и увеличаване на

персонала. Искам да започнем да пред-

лагаме и малко по-специализирани

услуги, но на този етап ще ги запазя

в тайна. Целите ни са да предоста-

вяме една по-качествена, по-бърза и

конкурентна услуга.
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Тази директива участва в страте-

гията „Европа 2020“, според която

консумацията на енергия трябва да

бъде намалена с 20%, а квотата на

възобновяемите енергийни източни-

ци да се увеличи с 20% до 2020 г.

С „Директива 2009/125/ЕО, която

установява рамка за определяне на

изисквания за екодизайн към продукти,

свързани с енергопотреблението“,

накратко Директива за екодизайна, ЕС

определя изискванията за енергийна

ефективност, свързани с тези продук-

ти. Това, което от много години е

обичайна практика за потребителите

на бяла техника, напоследък намира

приложение и в областта на климатич-

ната и вентилационната техника.

Европейска регулация
за вентилационна техника
Европейска регулация
за вентилационна техника

Съгласно разпоредбите в съответна-

та Директива от 1 януари 2016 г.

уредите за климатизация и вентила-

ция трябва да отговарят поне на

минималните изисквания по отноше-

ние на потреблението на електрое-

нергия на вентилатора и ефективно-

стта им по отношение на регенери-

рането на топлина.

От тази дата вентилационните

уреди за битови нужди трябва да

спестяват поне толкова първична

енергия, колкото консумират, както

и да носят етикет за енергийна ефек-

тивност от А+ до G (ЕС 1253/2014 и

1254/2014). Тези минимални изисква-

ния по отношение на използването на

енергия ще бъдат допълнително за-

вишени от 1 януари 2018 г. Разпоред-

бите на директивата влизат в сила

веднага, без преходен период за

държавите членки.

Директивата за екодизайна се

прилага за вентилационни устрой-

ства, които подменят използвания

въздух в сградата или част от нея с

външен въздух. Този използван въздух

е резултат предимно от присъстви-

ето на хората и емисиите, причине-

ни от използването на машини.

От 1 януари 2016 г. устройствата,

които не отговарят на тези минимал-

ни изисквания, вече не са разрешени за

продажба на вътрешния пазар на ЕС.

В сектора на вентилационните тех-

нологии тези разпоредби понастоящем

Съвременната вентилационна техника не само

осигурява комфортни условия и хигиенична об-

мяна на въздух в закрити пространства, но

също така е високоефективна благодарение на

възобновяемата енергия, управлението на по-

треблението на базата на съответните нуж-

ди и ефективните вентилатори. Чрез директи-

вата за екодизайн Европейският съюз (ЕС)

възнамерява все повече да насърчава използва-

нето на енергийно ефективно оборудване.
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засягат следните продукти: клима-

тична техника, вентилатори, цент-

рални вентилационни системи и бито-

ви вентилационни уреди. ОВК секто-

рите на много европейски държави

няма да срещнат проблеми при покри-

ването на изискванията, свързани с

тази техника. В резултат на прила-

гане на съответните подобрения оба-

че, размерите на вентилационните

уреди стават по-големи и в строител-

ните проекти трябва да се предвиж-

да все повече пространство за тях-

ното разполагане.

Климатична техника
и вентилатори
От 2013 г. климатичните уреди с

охладителна мощност до 12 kW тряб-

ва да имат енергиен клас от A+++ до

D, да носят съответния енергиен

етикет и да отговарят поне на изис-

кванията за клас на енергийна ефек-

тивност А (ЕС 206/2012) по отноше-

ние на тяхната охлаждаща функция.

Минималните изисквания се прилагат

от 2013 г. насам за вентилатори над

125 W, а освен това бяха допълнител-

но затегнати през 2015 г. (ЕС 327/

2011). Новата директива се прилага

за вентилатори от всички видове с

входна електрическа мощност 30 W.

За производителите това означава,

че някои засегнати модели с елект-

родвигатели и ротори трябва да

бъдат променени и адаптирани.

Централни вентилационни
системи
Когато на 1 януари 2016 г. влязоха

в сила наредбите ЕС 1253/2014 и 1254/

2014, за първи път беше наложено

централните вентилационни систе-

ми и битовите вентилационни уреди
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да отговарят на съответните изисквания за екодизайн.

Граничните стойности за консумацията на енергия от

вентилаторите се прилагат в еднаква степен за цент-

ралните вентилационни системи с еднопосочен и двупо-

сочен поток. За двупосочни уреди, които отвеждат из-

ползвания въздух в два отделни въздушни потока и го

заменят с чист въздух, е необходимо регенериране на топ-

лината, за да се постигне ефективност от най-малко 67%,

независимо от климатичните условия. Техническото из-

пълнение на това изискване води в някои случаи до това,

че уред с един и същ разход на въздух се налага да увеличи

размера си с 30%.

Битови вентилационни уреди
От 1 януари 2016 г. вентилационните инсталации за

битови нужди трябва да спестяват поне толкова първична

енергия (електричество и топлина), колкото консумират

(ЕС 1253/2014). Тези минимални енергийни изисквания ще

бъдат допълнително увеличени от 1 януари 2018 г., кога-

то ще бъде необходимо да се намали наполовина нужда-

та от топлинна енергия за вентилация на жилищна сгра-

да. Общите изчислени параметри за битови вентилаци-

онни инсталации трябва да бъдат приложени в цяла Ев-

ропа и чрез национални местни процедури да определят

потреблението на енергия. Например в Германия в съот-

ветствие с германската директива за енергоспестява-

не (EnEv). Общото правило е, че уреди с номинален възду-

шен дебит до 1000 m3/ h се класифицират като битови

вентилационни уреди.

Съществуват изключения за по-малките вентилато-

ри с мощност под 30W и за уреди с въздушен дебит меж-

ду 250 и 1000 m3/ h, доколкото те не са предвидени за

използване като вентилационни елементи в нежилищни

сгради, а например в училища. За да предоставят инфор-

мация на потребителя, битовите вентилационни уреди

трябва да носят етикет за енергийна ефективност

съгласно ЕС 1254/2014 въз основа на класовете на енер-

гийна ефективност A+ до G.

Етикет за енергийна ефективност на ЕС
за битови вентилационни уреди
Битовите вентилационни уреди носят класификацио-

нен енергиен етикет на ЕС, който съответства на из-

числен параметър за специфичната консумация на енер-

гия (SEC). Тази стойност отразява потенциалното спе-

стяване на първична енергия (консумираната енергия от

вентилаторите минус спестената топлинна енергия) на

този вентилационен уред в сравнение с проветряване от

прозорците с еднакво качество на въздуха. Колкото по-

висока е тази отрицателна стойност, толкова по-голя-

ма е първичната енергия, която уредът спестява. Клас

G с SEC стойност, равна на 0, е равносилно на провет-

ряване от прозореца. Клас А с SEC стойност от -40 по-

казва спестяване на първична енергия от 40 kWh/(a m2).

Специфичната консумация на енергия се формира от

следните свойства на оборудването: консумация на енер-

гия и управление на вентилаторите, вид и качество на

регенерирането на топлината, управление на устройства-

та (контролирани чрез сензори за качество на въздуха

ръчно, според определено време или необходимост). В

допълнение към това, енергийният етикет предоставя

информация за номиналния дебит на въздуха и нивото на

шум на уреда.

Изключения
Вентилационни уреди със следните характеристики са

изключени от обсега на валидност: такива с консумация

на електроенергия <30W (за всеки въздушен поток); вен-

тилатори и аспиратори според Директиви 327/2011 и 66/

2014; уреди, експлоатирани изключително в експлозивна

среда (ATEX, Директива 94/9/ЕС); уреди с предназначе-

ние за аварийна работа за кратки периоди от време (не

са определени времеви периоди, вентилация на димните

газове, противопожарна защита); такива с температу-

рен диапазон > 100°C или < -40°C (за движещ се въздух);

с работна температура на околната среда на мотора >

65°C или <-40°C; захранващо напрежение > 1000 V AC или

> 1500 V DC; специални условия на мястото за монтиране

(токсични, изключително корозивни, запалими); околна сре-

да от абразивни материали; вентилационни модули с

режим за чиста рециркулация на въздух или с капацитет

на рециркулация > 90%.

Директива за енергийното етикетиране
на вентилационните уреди
Директивата за енергийното етикетиране 2010/30/ЕС

налага задължителни изисквания за етикетиране и нали-

чие на информация, която посочва потреблението на енер-

гия и на други, свързани с енергопотреблението продукти.
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Регулацията обхваща жилищните вен-

тилационни уреди, с изключение на

тези, които са еднопосочни (т.е. про-

извеждат въздушен поток само в ед-

ната посока) и такива с входяща елек-

трическа мощност по-малка от 30 W.

За жилищни вентилационни уреди

етикетът трябва да съдържа след-

ната информация: името или търгов-

ската марка на доставчика; името на

уреда (идентификатор на модела на

доставчика); специфичния клас на по-

требление на енергия (от A+ до G) при

средни за ЕС климатични условия;

нивото на звукова мощност; макси-

малната скорост на въздушния поток;

една или две стрелки, съответно за

еднопосочни или двупосочни вентила-

ционни уреди.

Въздействие на директивите
върху вентилационните уреди
Директивите за екодизайн и енер-

гийно етикетиране оказват значител-

но влияние върху вентилационните

уреди, тъй като се базират на нови

методи за оценка на енергийната

ефективност на продуктите (мето-

ди, които обикновено се различават

от тези, използвани за отчитане на

характеристиките на продуктите за

ОВК при изчисляването на енергийни-

те характеристики на сградите - на-

ционални транспозиции на Директива-

та за енергийни характеристики на

сградите). Те създадоха необходимост

от преразглеждане на съответните

европейски стандарти и определиха

изисквания, които поетапно ще из-

хвърлят от пазара по-малко енергое-

фективните продукти, като още  по-

амбициозни изисквания ще влязат в

сила от януари 2018 г.
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Производителите на решения за

пожарна безопасност продължават

да фокусират разработките си върху

подобряване на надеждността им.

Най-съвременните продукти в сег-

мента са ориентирани както към по-

ефективна детекция, така и към по-

прецизна диференциация на пожарни-

те рискове.

Водеща тенденция в областта е

технологичното усъвършенстване на

оптичните устройства за детекция

на дим, така че те не само да откри-

ват наличието му, но и да разпозна-

ват от какъв тип е. Големите ком-

пании производители на пожароизве-

стителни и пожарогасителни систе-

ми все по-масово интегрират в про-

дуктите си интелигентни сензори и

технологии за по-добра обработка на

цифровите сигнали с все по-комплек-

сни алгоритми. Сериозна част от

пазарните иновации в сферата на

пожароизвестяването продължават

да са насочени към едно от традици-

онните предизвикателства в бранша

– фалшивите аларми.

Решения срещу фалшивото
сработване на
противопожарните аларми
Една от неизменните тенденции в

областта на противопожарната бе-

зопасност десетилетия наред е стре-

Тенденции при системите
за пожароизвестяване
и пожарогасене

Потенциалът за развитие на технологиите в сферата на пожа-

роизвестителната и пожарогасителната техника е огромен,

особено под влияние на конвергенцията между пожарната безо-

пасност, информационните технологии и комуникациите. Ино-

вациите в области като безжичната свързаност и Internet of

Things (IoT) без съмнение ще предложат значителни перспективи

за технологични подобрения не само при системите за детекция

на пожарен риск, но и при други мрежови системи като тези за

сигурност например.

межът към по-добро откриване и ди-

ференциране на сигналите за пожарен

риск. Пожароизвестителните систе-

ми стават все по-надеждни, като при

проектирането им се набляга сериоз-

но върху свеждане до минимум на рис-

ка от фалшиво сработване на аларми-

те. От решаващо значение за предот-

вратяването на фалшиви аларми е раз-

работването на по-съвременни оптич-

ни детектори, които могат да разли-

чават пара от дим. Като пример,

фалшиви аларми често се наблюдават

в хотелски стаи, където парата от

горещ душ може да се интерпретира

погрешно от детекторите като дим.

Друг проблем в това отношение са

запрашаването и наличието на прахо-

образни субстанции в близост до де-

текторите. Освен че праховите на-

трупвания около сензорите на детек-

торите затрудняват детекцията, об-

лаци от малки прахообразни частици,

като талк например, също могат да

бъдат неправилно идентифицирани

като дим.

Проектантите на много съвремен-

ни сгради, при които фокусът е върху

интериорния дизайн, избират пожар-

ни детектори, които са по-малко ви-

зуално натрапчиви и с по-естетичес-

ки вид от конвенционалните. Така на

пазара постепенно се налага нова ли-

ния продукти с по-малки размери, по-

тънки корпуси и по-незабележим про-

фил, които лесно се вписват в инте-

риорните елементи. Маркетинговите

експерти очакват това да се превърне

в трайна тенденция в тази индустрия

и някои решения за пожароизвестява-

не все по-масово да се интегрират в

интериорното обзавеждане.

Свързаност при системите
за пожарна безопасност
С окрупняването на решенията за

домашна автоматизация в цялостни

платформи за сграден мениджмънт,

пожароизвестителните и пожарога-

сителните системи стават все по-

интегрирани и свързани с останали-

те инсталации в сградата. Ключови

фактори за развитието на техноло-

гиите в тази посока са както спадът

в цените на сензорите и детектори-

те в глобален план през последното

десетилетие, така и все по-малките

размери на тези устройства, които

позволяват интеграцията им в нара-

стващ брой продукти и системи в

сферата на сигурността и автома-

тизацията. Безжичната свързаност,

която на практика вече е почти по-

всеместна в модерните сгради, по-

зволява лесна, бърза и икономична

инсталация на полевите устройства

със сензори. Интелигентните кому-

никационни технологии пък улесняват

Тенденции при системите
за пожароизвестяване
и пожарогасене
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обмена на информация между сензо-

рите и другите сградни мрежи, как-

то и централизираното им управле-

ние посредством централен хъб или

система за сграден мениджмънт.

Конфигурирането на център за кон-

трол и мониторинг на пожароизвес-

тителната мрежа, самостоятелно

или като част от цялостна платфор-

ма за сигурност и автоматизация,

прави възможно събирането, обра-

ботката и съхранението на данни от

сензорите в пожарните детектори,

както и от останалите елементи на

мрежово свързаната система за по-

жарна безопасност.

Друга интересна тенденция по

отношение на свързаността и инте-

лигентните технологии при сградни-

те системи е появата на мултифун-

кционални устройства на пазара,

например топлинни детектори, кои-

то служат и като стайни термоста-

ти. Сливането на различна функцио-

налност в едно решение е посока, в

която тази индустрия предстои ин-

тензивно да се развива, убедени са

експертите. По същия начин, по кой-

то датчиците за осветление реаги-

рат на присъствието на човек в по-

мещението, а ОВК системите могат

да се приспособят към броя на хора-

та в сградата, пожароизвестителни-

те системи от бъдещето ще могат

да откриват не само наличието на

топлина, дим и въглероден диоксид, но

и интелигентно да оценяват степен-

та на риск съобразно броя на

присъстващите лица.

Internet of Things и системна
интеграция
IoT технологиите продължават да

дават сериозен тласък на интегра-

цията при сградните системи. Мре-

жите, в които всяко устройство е

отделен възел в мрежа за препреда-

ване на данни от точка до точка, а

не обратно към централен хъб, са

базирани на разпределен подход на

свързване. Той може значително да

подобри надеждността на комуника-

цията и да елиминира излишъка от

информация в системата.

Пожароизвестителните инстала-

ции традиционно са автономни и

подлежат на строги стандарти за

изпитване, както и на много по-

стриктни изисквания към оборудване-

то в сравнение с други сградни сис-

теми. При  IoT платформите за сигур-

ност, които вече пренасят и проти-

вопожарната защита в безжичната

виртуална среда, сигурността на

мрежата и комуникацията излиза на

преден план. Ето защо проектиране-

то на система за противопожарна

защита в условията на все по-тясна

интеграция между сградните услуги

и оборудване вече трябва да включ-

ва и разбиране за това как отделни-

те системи в платформата взаимо-

действат с мрежата. Ключови парт-

ньори при планирането и реализаци-

ята на съвременните решения за

пожароизвестяване и пожарогасене,

интегрирани в базирани на Internet of

Things платформи, са експертите по

IT сигурност.

Строително информационно
моделиране (BIM)
Възможностите за информацион-

но моделиране на сградите постепен-

но навлизат и в сферата на пожарна-

та безопасност. Налице е потенци-

ал за бъдеща интеграция на софту-

ерните решения за сградно моделира-

не с триизмерни модели на възниква-

нето и развитието на пожари. Екс-

пертите в бранша предвиждат, че в

близко бъдеще ще бъде разработен

метод, който ще позволи данните от

динамичните симулатори на пожари

(Fire Dynamics Simulator, FDS) да бъдат

импортирани обратно в информаци-

онния модел на дадена сграда. Така ще

стане възможно обединяването на

моделите на пожара и сградата, а

сценариите на развитие ще могат да

се управляват и разглеждат в единен

софтуерен симулатор. На пазара ве-

роятно ще се появят BIM платформи,

които включват съответните ин-

терфейси за интеграция на пожаро-

известителни и пожарогасителни

системи, както и инструменти за

моделиране и разиграване на различ-

ни сценарии за развитие на пожарния

риск, евакуация и прогнозиране на

крайния резултат от евентуален

пожар.

Тенденции в пазарното развитие
на сектора
Според актуален доклад за пазара

на технологии за противопожарна

защита, изготвен от AMA Research,

сектор активна противопожарна за-

щита се развива с траен положите-

лен ръст от 2013 г. насам. Активна-

та противопожарна защита се състои

от системи за детекция и системи за

погасяване на пожари. През последни-

те три години (2015-2017 г.) пазарът

на продукти и решения в този сегмент

е нараснал с около 23%, което е отра-

жение на съвкупност от положител-

ни пазарни тенденции, смятат марке-

тинговите анализатори. Пожароизве-

стителните аларми и системите за

детекция на дим към днешна дата

представляват малко над 60% от

сегмента. По-голям брой от инстала-

циите на продукти и системи в сек-
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тор активна противопожарна защита

се реализират в търговски, промиш-

лени и обществени приложения. Жи-

лищните димни детектори и пожаро-

известителни системи пък представ-

ляват малък, но стабилен дял от об-

щия пазар на такива решения, сочи още

статистиката.

Един от ключовите двигатели на

растежа в тази индустрия са техно-

логичните иновации, които спомагат

за развитието както на системите,

така и на техните приложения,

твърдят от AMA Research. Благода-

рение на технологичните подобрения

при пожароизвестителните и пожа-

рогасителните системи и стремежа

към оптимизиране на финансовите и

техническите аспекти на инсталаци-

ите се наблюдава все по-тясна ин-

теграция между тези решения и ос-

таналите сградни инсталации, показ-

ва докладът на агенцията.

Комплексните интегрирани систе-

ми за сигурност, базирани на инфор-

мационни технологии, стават все по-

често срещани в съвременните инте-

лигентни сгради. Тези платформи

включват противопожарна защита в

комбинация с други мерки за сигур-

ност в единна мрежа, включително ви-

деонаблюдение, контрол на достъпа

и др.

Бизнесът все повече осъзнава

възможностите и ползите от интег-

рирането на противопожарната защи-

та с други аспекти на сигурността,

отчитат пазарните специалисти.

Примери за предимствата на интег-

рираната система в случай на пожар-

на опасност са: наличието на детай-

лен списък на обитателите на сгра-

дата и възможност за проследяване на

движението, графиците и навиците

им благодарение на системата за

контрол на достъпа; автоматично

отваряне на противопожарните изхо-

ди, автоматично отваряне на външни-

те врати за по-лесен достъп до ава-

рийните услуги, автоматично изключ-

ване на захранването на уязвимо и

критично оборудване и др.

Иновации при сензорните
технологии
Сред водещите приложения на усъ-

вършенстваните сензорни техноло-

гии в пожароизвестителната и пожа-

рогасителната техника са по-модер-

ните димни детектори, които могат

да извършат разпознаването по-

бързо, с по-голяма надеждност и с по-

малък риск от фалшиви аларми. Някои

по-нови модели детектори на пазара

вече разполагат с регулируема чув-

ствителност, която може да се на-

строи така, че да отговаря на сре-

дата, в която ще бъдат експлоати-

рани устройствата.

Разширяването на възможностите

при безжичната свързаност и попу-

ляризирането на системите с отво-

рен код и универсалната оперативна

съвместимост между устройствата

от различни производители, както и

повишеното търсене на интелиген-

тни платформи за сигурност и пожар-

на безопасност ще доведат до по-на-

татъшен ръст в използването на

безжични детектори за дим, е заклю-

чението на пазарните изследовате-

ли в бранша.

Новите технологии стават все по-

конкурентни в ценови аспект, което

ги прави подходящи и за приложения

с по-малки мащаби. Пример за това

са адресируемите контролни панели,

които доскоро се използваха само в

индустриални приложения с големи

мащаби, а днес са налице във все

повече малки търговски и жилищни

обекти.

Новост на пазара, опосредствана

от развитието на сензорните тех-

нологии, са и сериите пожароизвес-

тителни панели с IP-базиран цифров

алармен предавател, който може да

изпраща известия до потребителя

през интернет и до съответната

оторизирана станция за алармен

мониторинг.

Макар съвременните пожароизве-

стителни системи да са предназна-

чени основно да уведомяват обита-

телите на дадена сграда, че е необ-

ходимо да се евакуират, то в близко

бъдеще вероятно ще се появят инте-

лигентни системи, които ще могат

и да насочват хората към най-удоб-

ните изходи на сградата. На пазара

вече се предлагат инсталации с на-

сочваща звукова сигнализация, която

може да индикира местоположението

на аварийните изходи с помощта на

комбинация от честоти (известни

като „широколентов звук“). Марке-

тинговите анализатори предвиждат,

че скоро системите за пожароизве-

стяване и пожарогасене вероятно ще

разполагат и с функции за електрон-

но откриване на най-краткия или най-

безопасния път за евакуация от сгра-

дата (electronic wayfinding). Тези тех-

нологии ще идентифицират възмож-

ните и/или свободните изходни мар-

шрути, които могат да изведат хо-

рата далеч от опасността.

Динамично електронно откриване
на маршрут
Електронните системи за дина-

мично намиране на път за евакуация

(Dynamic electronic wayfinding) вече са

реалност и е само въпрос на време

функционалността им да бъде прене-

сена към интелигентните платфор-
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ми за пожарна безопасност на бъде-

щето. Тези технологии ще заместят

конвенционалните табели, обознача-

ващи евакуационните маршрути, ко-

ито намират място в много хотели

и публични обекти.

Евакуационните карти в по-модер-

ните транспортни центрове,  спорт-

ни съоръжения на закрито, концерт-

ни, изложбени и конферентни зали,

хотели и други големи и сложни сгра-

ди с публично предназначение вече са

електронни. След въвеждане на име-

то или кода на локацията, която по-

требителят се опитва да намери (на-

пример номер на хотелска стая), елек-

тронната система може да я визуа-

лизира на картата или директно да

покаже маршрута до желаната дес-

тинация от мястото, на което се

намира той в момента. Някои елект-

ронни карти могат да визуализират

аварийни изходи, убежища и други

обекти и указания, свързани с безо-

пасността.

Решенията за динамично открива-

не на маршрути, които са все още в

сферата на технологичните разра-

ботки, скоро могат да получат и

пазарна реализация, прогнозират ек-

спертите. Тези системи ще могат да

извеждат информация не само за

търсен обект в сградата, а да иден-

тифицират всички възможни, както

и най-преките или безопасните изход-

ни пътеки, които да отведат обита-

телите далеч от пожарната опас-

ност и извън сградата. Възможнос-

тта за динамично търсене на еваку-

ационни маршрути скоро може не

просто да стане реалност, но и да се

превърне в регламентирано предписа-

ние за публични сгради с даден раз-

мер или сложност на конструкцията.

Технологичните възможности на кон-

цепцията предстои да се разширят

дотолкова, че информацията и изве-

стията от системата да могат да

се визуализират не само локално (на

монитори и екрани), а и дистанцион-

но – онлайн или чрез приложение за

смартфон или таблет.

Тенденции при системите за
потискане и погасяване
на пожари
Сегментът пожарогасителни ре-

шения обхваща преносими пожарога-

сители и инсталирани системи за

противопожарна защита, например

спринклерни инсталации. Тези сфери

също значително са напреднали в тех-

нологичен аспект през последните

години, а прогнозите за развитието

им през следващото десетилетие са

силно обнадеждаващи, сочат пазар-

ните проучвания в областта.

Ключови сектори на крайно по-

требление на оборудване за потиска-

не и потушаване на пожари са търго-

вията, промишлеността и техноло-

гичния сектор. В тези сфери е нали-

це сравнително по-висок потенциал

за нови строителни дейности (в срав-

нение с други сектори), което след-

ва да засили търсенето както на пре-

носими пожарогасители, така и на

инсталирани системи за потискане

и погасяване на пожари. Специалис-

тите очакват ръст на инертните и

синтетични газови системи за по-

тискане на пожар, които потушават

възникналите пламъци и същевремен-

но намаляват щетите върху индуст-

риалните машини или IT оборудване-

то.

Сред водещите тенденции в сег-

мента е навлизането на „зелени“ или

по-екологични технологии при систе-

мите за пожарогасене. Все повече

производители на такива решения

приемат, че най-добрият начин за

свеждане до минимум ефектите на

пожарогасителния агент върху окол-

ната среда е той да не използва изоб-

що, ако това е възможно. На пазара

вече са достъпни усъвършенствани

аспираторни детектори за дим, кои-

то активно изтеглят въздух в детек-

торната камера за анализ и така от-

криват наличието на дим много по-

рано, отколкото системите, при ко-

ито се изчаква димът сам да навлезе

в камерата.

Разработват се все по-екологосъ-

образни пожарогасителни агенти,

както и методи за по-безопасното им

използване. Наскоро бе представена

пожарогасителна система, способна

да произвежда азотен газ при стай-

на температура. Решението не

създава предпоставки за глобално

затопляне или изчерпване на озона, а

използваният агент е екологично

чист и не оставя никакви следи в

атмосферата.

Стремежът към „по-зелени“ тех-

нологии за пожарогасене поднови и ин-

тереса към водната мъгла под висо-

ко налягане като гасителен агент.

Вече се предлагат такива системи,

предназначени за превозни средства

(автобуси, релсополагащи машини,

машини за дърводобив и минно оборуд-

ване), които не изискват електричес-

ко захранване. Водната мъгла потис-

ка пожара като ефективно прекъсва

подаването на кислород към огъня.

Тъй като агентът на практика е

чиста вода без примеси, решението

е екологично и не носи рискове за

хората или оборудването.



ÑÒÐ. 18 5*2017

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

Системи за сигурност на високо
технологично ниво - гаранция за
качество от Фламтех

Фламтех ЕООД е специализирана  в

областта на пожарната безопасност,

чрез услугите: проектиране, доставка,

монтаж и абонаментно обслужване на

всички видове пожароизвестителни и

пожарогасителни системи, изработва-

не на част: Пожарна безопасност. Пред-

лагаме противопожарно оборудване и

пожарозащитни покрития, извършваме

сервиз на пожарогасители, обследване

на обекти, консултации, изготвяме схе-

ми за евакуация. Ние сме компания,

която се стреми към непрекъснато усъ-

вършенстване, за да предлагаме висо-

кокачествени продукти и услуги,

съгласно действащите нормативни

актове и международни стандарти.

Предлагаме на българския пазар

газови пожарогасителни системи от

ново поколение, безопасни за хората

и околната среда - не нарушават озо-

новия слой и осигуряват пълно спаз-

ване на противопожарните техни-

чески изисквания, екологични пара-

метри по изискванията на EPA и еко-

логичните стандарти във връзка с

човешката безопасност.

Осигуряването на висока степен

на пожарна защита на обектите - ад-

министративни сгради, офиси, произ-

водства, складове, оборудване, инфор-

мационни центрове и т.н., с цел гаран-

тиране безопасността на хората и

намаляване на щетите от пожар, оп-

ределя нарастващата актуалност и

значимост на автоматичното пожа-

роизвестяване и пожарогасене в

съвременния инвестиционен процес.

Предлагането на съвременни, висо-

коефективни решения в пожарогасе-

нето и пожароизвестяването е осно-

вен приоритет в нашата работа,

като непрекъснато се стараем да от-

говорим с креативни решения на на-

шите клиенти, съгласно повишените

изисквания в нормативната уредба за

пожарна безопасност. Затова още в

идейната фаза на строежите се за-

лагат проектни решения за оптимал-

но и ефективно функциониране на си-

стемите за защита от пожар. Про-

ектирането на системите се из-

вършва със специализиран и лицензи-

ран софтуер на водещите световни

производители на системите.

Гасителните агенти за обемно га-

сене NAF S 125® (HFC-125 + d-limonen)

и NAF S 227® (HFC-227ea + d-limonen)

са одобрени от американската аген-

ция за защита на околната среда (EPA)

за приложение като заместители на

Халон 1301 в нормално обитавани пло-

щи. Това са чисти и електрически не-

проводими гасителни състави, за га-

сене на пожари от клас А, В и С.

Нашето интелигентно решение е

автоматични пожарогасителни ин-

сталации от ново поколение с чисти

агенти NAF S 125® и NAF S 227® от

Safety Hi-Tech.  Инсталациите с тези

гасителни агенти ликвидират пожара

в началния стадий, преди разраства-

нето му, което ги прави сигурни и

ефективни. Те акумулират в себе си

предимства като максимална безопас-

ност за хората и околната среда,

максимална скорост на гасене, мини-

мални щети, минимално тегло на сис-

темата, минимално заето простран-

ство, минимални разходи за поддръжка,

най-добро съотношение цена/ползи.

Системи за сигурност на високо
технологично ниво - гаранция за
качество от Фламтех
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Полигонални поцинковани
стълбове OCLYTE® от 2Р България
Полигонални поцинковани
стълбове OCLYTE® от 2Р България

2Р България ЕООД е българска компа-

ния с над 20-годишно присъствие на паза-

ра. Основната дейност е производство и

търговия с осветителни тела, елементи

за тях, производство на стълбове за улич-

но и парково осветление. Осъществява

дейността си в модерна производствена

база със складова и административна

част, два магазина на територията на гр.

Пловдив и един в гр. София. От създаване-

то си досега 2Р България ЕООД се утвъ-

рждава на пазара като коректен партньор

и иноватор в производството на високо-

ефективни продукти. Компанията печели

доверието на клиентите си с лоялност,

бърза логистика и гъвкави решения.

2Р България ЕООД се е доказала

като модерна, динамично развиваща се

компания, предлагаща цялостни реше-

ния в областта на осветлението на

своите клиенти, а именно: проект, про-

изводство, доставка, изпълнение, га-

ранция, следгаранционно обслужване.

През 2016 г. 2Р България започна

ново производство на стълбове за

улично и парково осветление от сери-

ята OCLYTE®. Това е иновативен про-

дукт без аналог на нашия пазар.

Какво отличава OCLYTE® от
другите стълбове?
OCLYTE® са полигонални горещо поцин-

ковани метални стълбове за улично и пар-

ково осветление. Уникалното на OCLYTE®

е модулната им конструкция - те се

състоят от модули с максимална дължи-

на 4 м, като всеки се монтира за другия

чрез заклинване. Благодарение на това се

намаляват значително разходите за

транспорт и съхранение, които пред-

ставляват голямо перо при реализация-

та на продукта. Друго голямо предимство

е, че при повреда може да се замени само

повреденият модул, като се изключва нуж-

дата от цялостна замяна на стълба.

Модулната конструкция на OCLYTE®

позволява и по-голяма гъвкавост в про-

изводството, като сроковете за изра-

ботка на готов продукт се съкращават

многократно. Времето за приготвяне на

една поръчка е до 7 работни дни за по-

цинкованите и до 5 работни дни за бо-

ядисаните стълбове!

OCLYTE® е по-лек от предлаганите

досега стълбове на нашия пазар при за-

пазване на здравината. Конусовидната

форма без преходи отгоре до долу пре-

доставя зрителна наслада.

Полигоналните поцинковани стълбо-

ве от серията OCLYTE® се произвеждат

в съответствие с всички международ-

ни изисквания и стандарти в новата про-

изводствена база в град Пловдив.

2Р България ЕООД предлага на своите

клиенти комплексно решение - проект,

стълбове, улични лампи, доставка, гаранция.
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 Докато по-рано фасадното освет-

ление се използваше основно за осве-

тяване на паметници и исторически

сгради, днес то се е превърнало в не-

разделна част от почти всяка модер-

на сграда. Това не е изненадващо, за-

щото тази декоративна техника не

само подчертава формата на конст-

рукцията, но и може ефектно да де-

монстрира вътрешното й съдържа-

ние. Освен това добре насочената

светлина подчертава предимствата

и скрива недостатъците на архитек-

турния обект.

Модерният поглед към
осветлението
Реализирането на външно освет-

ление има две основни цели - естети-

ческа и функционална. Основните

типове фасадни осветителни тела са

Осветление на фасадиОсветление на фасади

прожектори и акцентно осветление,

като прожекторите заемат около

80% дял от общия брой закупени ос-

ветители. Акцентното осветление

позволява да бъдат избирани отдел-

ни архитектурни елементи и да не се

осветява напълно фасадата, като по

този начин акцентът може да бъде

поставен върху горната или долната

част на сградата.

При избор на тип осветление тряб-

ва да се вземат различни решения:

дали сградата да се откроява или да

се слива с ландшафта; дали ефектът

да е деликатен или представянето да

бъде агресивно; кои части от сгра-

дата си заслужава да бъдат подчер-

тани; да се използват ли различни

цветове и какви.

Ако прозорците на сградата са

разположени в единна структура,

възможен подход при изграждането на

фасадно осветление е използването

на линейни LED осветителни тела във

вдлъбнатините. Това решение е осо-

бено ефективно, ако фасадата не е

забележителна сама по себе си или

не е позволено да се монтират осве-

тителни тела върху лицето й. По-

стигнатият резултат е, че сграда-

та изглежда като обикновена струк-

тура от осветени форми, а самата

фасада е сравнително тъмна. Това

решение може да бъде по-неподходя-

що при високи нива на околната свет-

лина, дължащи се например на улич-

ното осветление.

Друга възможност е да се използ-

ва стенно тяло за повърхностен

монтаж, което насочва тесни снопо-

ве светлина нагоре и надолу. Този тип

осветителни тела обикновено се

Професионалното фасадно осветление има важно значение за

външния вид на хотели, музеи, художествени галерии и различни

обществени сгради. Плавното взаимодействие между светлина

и сянка подчертава архитектурните особености, които отли-

чават сградата от околната среда. В днешно време все повече

компании и архитекти разчитат на светодиодни осветителни

системи за реализиране на приложения на открито, възползвай-

ки се в пълна степен от големите възможности, които тези

системи могат да донесат на техния проект.
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използват както отвътре, така и

отвън в сгради с поредица от арки или

сводове, тъй като подчертава си-

метрията. Този осветителен модел

се вижда на повърхността на фаса-

дата, а не на прозоречните вдлъбна-

тини, и е особено ефективен при

груби повърхности като тухли.

Може да се инсталира и различен

тип осветление, което използва мон-

тирани в земята осветители. При

този модел осветлението се излъчва

от земята до покрива, което подчер-

тава височината на сградата или

обекта.

Тенденции в съвременното
градско осветление
Фасадното осветление оформя

образа на градовете, привлича внима-

нието и примамва голям брой турис-

ти. Това увеличава приходите и пре-

стижа на мястото и също така дава

на инвеститорите стимул да пред-

ставят ефектно недвижимите имо-

ти и да подобрят използването на

имотите, което ги прави икономичес-

ки по-привлекателни. Фасадното ос-

ветление създава и допълнителна

културна стойност. Градските и

общинските управи използват реди-

ца дейности за насърчаване на туриз-

ма, за привличане на бизнеса или за

създаване на нови жилищни кварта-

ли. Осветените фасади през нощта

са добър начин за подобряване на

привлекателността на обществено-

то пространство.

Освен уличното осветление, необ-

ходимо за осигуряване на безопасни

трасета в градовете, задачата на

градското осветление е да даде соб-

ствен характер на различните райо-

ни и квартали, когато там е тъмно

и функционира изкуствено осветле-

ние.

Проектантите и инвеститорите

отдавна признават огромния потен-

циал на външното осветление и го

използват като инструмент за подо-

бряване на качеството на живота и

имиджа на града. Светлината подобря-

ва визията на къщи и фасади в центъ-

ра, показва най-добрите черти на

историческите сгради и на модерна-

та архитектура, подчертава природ-

ните пространства и осигурява жи-

вот на площади, паркове и градинки.

Фасадното осветление има не

само положителен аспект - то уве-

личава културната стойност и при-

влекателността на града, но в също-

то време консумира електроенергия

и има тенденция за създаване на

ненужна нощна светлина. За да се

съчетаят тези противоречиви ефек-

ти, са необходими интелигентни

решения за осветление. В това от-

ношение проектантите се сблъскват

с големи предизвикателства, тъй

като лошите проекти могат да ока-

жат сериозно въздействие върху

околната среда и природата: рас-

тежът на растенията може да се

измени, биоразнообразието страда, а

ритъмът на човешкия сън може да

бъде нарушен. По тези причини при

осъществяването на концепция за

градско осветление аспектите,

свързани с безопасността, трябва да

бъдат основен приоритет.

Високата енергийна ефективност

е друга отличителна характеристи-

ка на професионално реализираното

осветление. Вертикалното фасадно

осветление се забелязва отдалеч,

което улеснява минувачите и увели-
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чава личната им сигурност. Фасад-

ното осветление може да се използ-

ва по различни начини. Наред с други

неща, то е модерен инструмент,

който може да бъде прилаган, за да

направи градския пейзаж или фирме-

ната сграда по-привлекателни. Това

трябва да бъде балансирано спрямо

амбициозните цели за енергоспестя-

ване, възприети от общините и фир-

мите. Интелигентните системи за

осветление дават решение на това

противоречие.

LED осветлението, интегрирано

във фасада или монтирано близо до

нея, се нуждае от сравнително мал-

ко енергия за генериране на необхо-

димите нива на яркост. То по прави-

ло е ненатрапващо се и енергийно

ефективно. Светодиодните освети-

телни тела, поставени в прозорци,

консумират по-малко електроенергия

през нощта отколкото малък дома-

шен уред. Всеки светлинен източник

е димируем и регулируем, което дава

възможност за задаване на отделни

графици и честота на включване.

Осветителни решения
Архитектурно осветление - този

тип осветителни решения поставят

акцент върху архитектурата, мате-

риалите на конструкцията и светлин-

ния ефект, търсен от архитекта и

собственика на сградата. Архитек-

турният обект е осветен, без да

променя характера на сградата. Ин-

дивидуалните фасадни елементи са

подчертани и акцентират естестве-

ната структура на фасадата. Архи-

тектурното осветление използва

голямо разнообразие от методи. Ед-

нородното, всеобхватно осветление

на фасадата разкрива естествените

й форми и повърхностни структури,

докато външният вид на сградата се

запазва. Така архитектурата говори

сама за себе си. Използването на бяла

светлина за избиране на отделни

колони, орнаменти или издатини в

тъмното е друг много популярен ва-

риант.

Архитектурната сцена, стилът на

строителство и осветлението обра-

зуват единна съгласувана структура.

Емоционално осветление - то

включва преобразуване на архитек-

турния обект или използване на свет-

лина, за да го оформи, а не просто да

го украсява. Светлинните модели,

структури и цветове освежават вида

и придават характер на обикновени

и непретенциозни здания през нощта.

Неутралната обективност се заме-

ня от емоционално възприеманото

преживяване. Елементите на художе-

ственото осветление канят зрите-

ля да отделя повече внимание, като

осигуряват интересна и разнообраз-

на атмосфера.

Целта на различните сценарии за

осветление невинаги е да се подчер-

тава или украсява архитектурата.

Мнозина архитекти съзнателно ис-

кат да дадат на обектите си изцяло

свежа визия през нощта. Емоционал-

ното осветление заменя класическо-

то акцентиране и играе със смели

цветове.

Ако осветителните тела са ин-

тегрирани във фасадата, така че

остават скрити или са разположени

незабележимо далеч от нея, това

създава особен ефект на изненада.

Внимателно избраните и конфигури-

рани структурни светлини могат да

предефинират изцяло визията на зда-

нието. Съществува широк спектър

от средства за реализиране на твор-

чески идеи при проектирането на ос-

ветление: например сградните еле-

менти могат да хвърлят разнообраз-

ни сенки по стените; отразяващите

повърхности могат да се използват

като прожектори за излъчване на

светлинни мотиви.

Комуникативно осветление - ко-

муникативните решения за осветле-

ние предават информация, която над-

хвърля обикновения външен вид на

фасадата. Те осигуряват неограничен

обхват за представяне на марки, цен-

ности и послания: медийното

съдържание като текст, изображения

и анимации може да се проектира

върху контролируемите LED пиксели

на фасадата. Сценографията, в коя-

то са включени корпоративни цвето-

ве, създава уникална идентичност на

марката. Те дават възможност на

компаниите, търговските марки и

градовете да комуникират с околна-

та среда дори през нощта.

LED технологиите и системите за

управление правят осветлението все

по-гъвкаво. Мултимейдиното съдържа-

ние може да се възпроизвежда на свет-

линни полета. Това предоставя на зри-

теля информация, която надхвърля

външния вид на архитектурата. Кому-

никационните концепции за осветле-

ние като тези се прилагат предимно

в открити пространства и се изпол-

зват като престижни проектни кам-

пании за градове, марки и инвестито-

ри. LED пикселите, подредени в мре-

жа, често са невидими през деня. Само

през нощта те разкриват пълните си

възможности: малките светлинни

точки са индивидуално контролирани

като пикселите в телевизионно изоб-

ражение. Това създава изображения,

видеоклипове, анимации или екстрава-

гантни цветни мотиви.
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Ново взривобезопасно LED
аварийно осветително тяло
от Логолайт Инженеринг

Логолайт Инженеринг, представител на италианския

производител BEGHELLI, пусна на българския пазар ново

взривобезопасно LED аварийно осветително тяло модел

ACCIAIO ECO EM LED. То е предназначено за Зони 2 и 22,

има степен на защита от прах и влага IP66 и може да се

използва в силно замърсени и агресивни среди.

Взривобезопасното аварийно осветително тяло е

метално със специален разсейвател от закалено стъкло

и е устойчиво на вибрации и електромагнитни смущения,

които са характерни за индустриалните обекти. Новост

е, че то може да работи при температури до -40 граду-

са, благодарение на специално автоматично подгряване.

Друга новост е, че с инсталиране на допълнителен бате-

риен пакет светлинният му поток в авариен режим може

да бъде увеличен повече от 4 пъти. Така взривобезпасно-

то аварийно осветително тяло модел ACCIAIO ECO EM

LED може да бъде инсталирано на височини до 8 метра.

Ново взривобезопасно LED
аварийно осветително тяло
от Логолайт Инженеринг

Логолайт Инженеринг предлага на българския пазар

широка гама енергоспестяващи промишлени; офис и ава-

рийни осветителни тела. Освен продуктите на BEGHELLI,

компанията е представител и на други европейски и

световни производители като LUXIONA, SCHUCH, OPPLE,

LUKUS. Има и собствено производство на LED освети-

телни тела, които изнася за чужбина. Изработва енер-

госпестяващи проекти за промишлени предприятия. Из-

пълнила е проекти в над 200 промишлени предприятия,

офиси, търговски обекти и складове.

Компанията е постигала намаляване на консумацията на

електрическа енергия над 3 пъти, увеличаване на равномер-

ността на осветлението над 10 пъти и изплащане на но-

вите осветителни тела за по-малко от 2 години. Клиенти-

те на Логолайт Инженеринг получават безплатни професи-

онални консултации при избора си на осветление с оглед на

най-доброто съотношение между качество и цена.
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Те се използват при окабеляване на

фурни, професионални кухни, битови

отоплителни уреди, лентови нагрева-

тели, на машини, използвани в про-

изводството на пластмаси и каучук

и както и на всякакъв друг вид произ-

водствено оборудване, работещо в

среда с висока температура.

Използват се също в електроцен-

трали, в хладилни и отоплителни

инсталации, в системи за климати-

зация, при производството на осве-

тителни тела, при изграждането на

сауни, при производството на тухли,

в измервателни и отоплителни уре-

ди и в още много области.

Видове високотемпературни
кабели и кабелни изолации
На пазара се предлагат различни

видове високотемпературни кабели

както за неподвижен монтаж, така

и за случаите, в които кабелът се

подлага на значително движение и

огъване. Благодарение на това, че

изолацията се изработва от разно-

образни материали като фибростъ-

кло, специални полимери и фиброке-

рамика, топлоустойчивостта на ка-

белите значително се повишава. От

специалните полимери широко се

ползват специален силикон, флуо-

росъдържащи (FEP, PFA, ETFE), без-

халогенни и редица патентовани изо-

лационни полимери. Някои от тях из-

държат от -190°C до 260°C. Изола-

Топлоустойчиви кабели

Някои битови уреди и инсталации, както и редица машини в про-

изводството, работят в условията на повишена температура.

Това, заедно с непрекъснатите преходи от висока към ниска

температура и обратно, налага използването на кабели с прово-

дяща сърцевина и изолация, изработени от специални материа-

ли, съобразно конкретното им предназначение. За целта произ-

водителите са създали отделен клас топлоустойчиви кабели и

проводници.

цията от фибростъкло е още по-ус-

тойчива. Ако е от фибростъкло, из-

работено под високо налягане, може

да издържи до 400°C. Изолацията от

фиброкерамика издържа на най-висо-

ка температура - до +1200°C.

Високотемпературни кабели с

изолация от безхалогенни полиме-

ри - кабелите с изолация от безха-

логенни полимери, наред с другите си

приложения, се използват и за опро-

водяване в закрити, защитени поме-

щения, в които са налице високи тем-

ператури. Такива има в различни про-

изводства и сфери на дейност като

преработката на пластмаси, при из-

работката на опаковки, в топилни-

те пещи, в стоманодобивните пред-

приятия, при становете за горещо

валцуване, системите за безопас-

ност, в производството на цимент,

стъкло и керамика, при изграждане-

то на сауни, в системите за отопле-

ние, охлаждане и климатизация. Тези

кабели обикновено могат да се пол-

зват в следните температурни об-

хвати: при неподвижен монтаж: от

-40°C до +220°C; в случаите, когато

кабелите се движат - от -25°C до

+220°C.

Кабели с топлоустойчива силико-

нова изолация - те се отличават с

висока температурна устойчивост –

издържат до +180°C. Използват се за

окабеляване в закрити пространства

в системите за охлаждане, отопление

и климатизация, в осветлението, раз-

пределителните табла и при изграж-

дането на сауни. Тези кабели обикно-

вено могат да се ползват в следните

температурни обхвати: при неподви-

жен монтаж: от -40°C до +180°C; в

случаите, когато кабелите се движат:

от -25°C до +180°C; за кратко време:

до +250°C.

Високотемпературни гъвкави ка-

бели - високотемпературни кабели за

управление, които непрекъснато се

огъват и движат, могат да се пол-

зват, когато температурата на

околната среда не е по-висока от

+180°C. Най-удобно е, когато по тра-

сето на движение на тези кабели има

специално обособени за тях улеи. Най-

характерните производства, в които

се използват такива кабели, са сто-

манодобивът и преработката на пла-

стмаси.

Най-често този тип кабели могат

да се експлоатират в следните тем-

пературни обхвати: при неподвижен

монтаж: от -25°C до +180°C; в случа-

ите, когато кабелите се движат: от

-25°C до +180°C; за кратко време: до

+200°C.

Топлоустойчиви кабели за

Ethernet мрежи - на пазара се пред-

лагат кабели за Ethernet мрежи и ин-

формационни магистрали, които са

изключително устойчиви на висока

температура и са с много добра

гъвкавост. Обикновено за тези ка-

Топлоустойчиви кабели
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бели се правят специални улеи или

пък се полагат върху носещи колич-

ки с верижно задвижване. Ползват се

в закрити пространства, в които

температурата може да достига

много високи стойности. Типично

температурните обхвати на експло-

атацията им са: при неподвижен

монтаж: от -40°C до +180°C; в слу-

чаите, когато кабелите се движат:

от -25°C до +180°C; за кратко вре-

ме: до +250°C.

Високотемпературни кабели със

специално предназначение са най-

разнообразни, но повечето от тях

имат отлична устойчивост на тем-

пература и издържат до +400°C.

Високотемпературни проводници
- някои примери
Производителите доставят най-

разнообразни високотемпературни

проводници, в това число и такива за

термодвойки. Проводниците за тер-

модвойки са изработени от матери-

али, които забавят горенето, устой-

чиви са на въздействието на химичес-

ки вещества и са най-добри за пол-

зване в условията на високи темпе-

ратури. Някои видове проводници за

термодвойки могат да издържат в

среда, в която температурата дос-

тига до 1200°C. Широко използвани

както за научни изследвания, така и

в промишлеността, проводниците за

термодвойки са особено предпочита-

ни във високотемпературни приложе-

ния поради техните изключително

добри електрически и физически ка-

чества.

Проводниците от PVC с една или

повече отделни термодвойки се пред-

лагат в много разновидности и кон-

фигурации. На пазара са достъпни и

проводници за термодвойки с други

видове изолация – от флуоросъдържа-

щи полимери (FEP, TFE, PFA), от фиб-

ростъкло и фиброкерамика.

Макар че проводниците за тер-

модвойки са най-широко използвани,

има и други видове типове високо-

температурни кабели с разнообраз-

но предназначение: SRML, SF-2/SEW,

TGGT, MGT и FLAME 1000 Power

Cable. SRML е високотемпературен

проводник, който се подвежда към

двигатели в условията на опасна

среда, а може да се полага и в зат-

ворени пространства с висока тем-

пература вътре. Високотемпера-

турният проводник SF-2/SEW има

множество приложения като опро-

водяването отвътре на различни

уреди и оборудване (например на

електрически сушилни за дрехи) или

подвеждането му към двигатели в

условията на опасна среда. Високо-

температурният кабел MGT-1000 се

ползва масово при опроводяването

на различни видове пещи – от инду-

стриални до домакински. Кабелите

TGGT са подходящи за вътрешното

опроводяване на домашни фурни,

готварски печки и сушилни.

Топлоустойчива пластмаса за
високотемпературни приложения
Производителите на кабели разра-

ботват специализирани изделия и ма-

териали, които да отговарят на кон-

кретните потребности на високо-

температурните приложения. Сред

тях са топлоустойчиви изолационни

материали, „свинските опашки“ от

топлоустойчива пластмаса или пък

топлоустойчиви оплетки. Някои про-

изводители заменят метала с плас-

тмаси като PA46, PEEK и E/TFE дори

и в случаите на висока работна тем-

пература, без това да налага комп-

ромис с качеството и експлоатаци-

онните характеристики на кабела и

изолацията. Някои от многото пре-

димства на топлоустойчивите пла-

стмаси са: устойчивостта им на хи-

мични въздействия; по-малкото тег-

ло; по-голямата гъвкавост; лесната

обработка и др.

Топлоустойчивият материал  PEEK

(Polyether ether ketone) се смята за

една от най-висококачествените

термопластмаси на пазара. Благода-

рение на съчетанието от свойства

на PEEK, компонентите и изолации-

те, изработени от него, могат да се

ползват като заместител на метал-

ните им аналози, което води до съще-

ствено намаление на теглото на

кабела за единица дължина. В редица

приложения това е сериозно предим-

ство.

Полиетеретеркетонът е безцве-

тен органичен термопластичен поли-

мер от семейството на полиариле-
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теркетоните (PAEK) и обикновено

служи за конструктивни цели.

Изделията, изработени от PEEK,

са подходящи за експлоатация в опас-

на среда и в случаите, когато посто-

янната работна температура може

да достигне +240°C. Освен че има и

отлична радиационна устойчивост,

PEEK издържа много добре на въздей-

ствията на химически вещества.

Предимства на топлоустойчивия

материал включват: температурен

обхват: от -55°C до +240°C; по-мал-

ко тегло от металите; отлична ус-

тойчивост на радиация и химични

въздействия и забележителна изно-

соустойчивост. PEEK издържа на

налягане в широк диапазон, на тем-

пература и на груби механични

въздействия.

Полиамид 4.6 за
високотемпературни приложения
Топлоустойчивият материал по-

лиамид 4.6 (PA46) може да се изпол-

зва при температури до +150°C. Ос-

вен с температурна устойчивост,

PA46 се отличава също и с голяма

твърдост. Изделията от PA46 са по-

жаробезопасни, а също така и с

много добра устойчивост на химич-

ни въздействия. Предимствата на

топлоустойчивия материал включ-

ват: температурен обхват: от -40°C

до +150°C; лесно рециклиране; висо-

ка твърдост, дори и при високи тем-

ператури; издържа до +150°C (5000

часа); стабилност на размерите,

дори и под въздействието на топли-

на; много добри пожаробезопасни

свойства; отлична устойчивост на

химични въздействия.

Изолация от флуоросъдържащи
полимери E/TFE, FEP, PFA
Кабелите с изолация от флуоросъ-

държащи полимери ETFE, FEP и PFA

се използват за опроводяване в усло-

вията на комбинация от високи тем-

ператури и химични въздействия.

Нещо повече, тази кабелна изолация

е с много добри диелектрични свой-

ства, което е важно, ако те служат

за пренос на данни. Някои модели

могат да се експлоатират при тем-

ператури до +135°C, други – до

+180°C, а има и такива, които из-

държат до +250°C.

Изделията от етилен-тетрафлуо-

ретилен (E/TFE или ETFE) са изклю-

чително подходящи за приложения в

среда на агресивни химични въздей-

ствия и при температури до +170°C.

Тази високоустойчива термопласт-

маса при горене отделя съвсем мал-

ко дим.

Сред предимствата на топлоус-

тойчивия материал E/TFE са: темпе-

ратурен обхват: от -80°C до +170°C;

може да се ползва постоянно при +170

°C; много добра устойчивост на ки-

селини, основи и оксидиращи агенти;

не е хигроскопичен, т. е. не поглъща

вода и влага; устойчив е на ултрави-

олетово лъчение. В допълнение, E/TFE

се отличава с много добра устойчи-

вост на химични въздействия; много

добра устойчивост на въздействия-

та на атмосферните условия; добра

устойчивост на радиация и отлична

удароустойчивост.
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Тази практика обаче не е препоръ-

чителна за водоснабдителни друже-

ства, при които капацитетът на из-

точника е ограничен, третирането

или доставката са скъпи, или при ко-

ито обемът на излишните количества

отпадъчни води ще повлияе отрица-

телно върху ефективността и/или

разходите за пречистване. Изпомпва-

нето и обработката на вода, която ще

се пропилее единствено за поддържа-

не на тръбите, изисква енергия и сле-

дователно може да излезе скъпо на

крайния потребител. Освен това во-

дата, която се използва за поддръжка

на тръбите през зимата, често се из-

пуска в санитарната канализационна

система, което води до намаляване

времето за контакт, необходимо за

Решения против замръзване
на тръби

ефективно биологично третиране на

отпадъчните води.

Съществуват редица възможнос-

ти, които трябва да бъдат проучени

във връзка с намирането на решение

за предотвратяване замръзването на

водоснабдителните тръби, без това

да е свързано с допълнителен разход

на вода. Трябва да бъдат анализира-

ни различни аспекти, за да се напра-

ви оценка на рентабилността на

тези възможности: финансов (нама-

ляване на разходите на общината и

собствениците на сградите за капи-

талови компоненти и операции), еко-

логичен (намаляване на консумацията

на водни и енергийни ресурси, реду-

циране емисиите на парникови газо-

ве вследствие понижено потребление

на енергия), социален (предотвратя-

ване на аварии в домакинствата и

общинската собственост) и други.

В зависимост от местните ме-

теорологични особености и дълбочи-

ната на замръзване на почвата, во-

допроводите често се поставят

така, че или да се намират под ниво-

то на замръзване на почвата, или на

плитко, с поставена изолация за за-

щита от замръзване. Разходите за

монтаж на водопроводните тръби се

повишават с увеличаване на дълбочи-

ната на заравяне поради по-големи-

те обеми на изкопните работи и/или

използването на специализирани

строителни методи. Плътността и

проводимостта на почвените части-

ци, както и влагосъдържанието, оказ-

ват влияние върху общата топлопро-

водимост на почвата. Например тъй

като глинестите почви имат по-висо-

ка изолираща способност и в повече-

то случаи съдържат повече влага от

тинестите и песъчливите почви,

дълбочината на проникване на замръ-

зването при тях обикновено е по-го-

ляма. Специфичните особености на

процеса на топлопренос в почвите са

сложни и за да се определи подходя-

щата дълбочина на поставяне на

водопроводите, е необходима консул-

тация с квалифициран специалист.

Почистването на снега по пъти-

щата намалява топлоизолацията,

която осигурява снежната покривка,

В райони с по-студени климатични условия е обичайна практика

през сервизните тръби и плитко разположените тръбопроводи

постоянно да се пропуска вода с нисък дебит, за да се предот-

врати замръзване. Както е известно, когато замръзне, водата

увеличава своя обем и ако няма достатъчно свободно простран-

ство за това разширение, тръбата може да се спука. Периодът,

през който през тръбите постоянно трябва да протича воден

поток в страните с умерен климат, е от началото на ноември

до края на март.

Решения против замръзване
на тръби
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а там, където земята се отъпква от

трафика, студената влага прониква

още по-дълбоко в почвата. Когато

местните условия не позволяват по-

голяма дълбочина на заравяне на

тръбите, то подходът за предотвра-

тяване на замръзването им може да

бъде поставяне на термоизолация.

Два вида изолация се използват най-

често – твърди полистиренови плос-

кости или полиуретан. Обикновено се

изисква твърдите полистиренови

плоскости да са с ширина минимум 1,2

м над размера на тръбата. По-малки-

те тръби замръзват по-бързо от по-

големите поради намалената специ-

фична и латентна топлина на вода-

та в тръбата. Като алтернативен

вариант, при който времето, необхо-

димо на тръбата да замръзне, е уве-

личено, се предлагат предварително

сглобени водопроводи с полиуретано-

во изолационно покритие. Чрез нама-

ляване на дълбочината на заравяне на

водопровода, цената на тези по-скъпи

тръби може да бъде компенсирана в

определена степен от редуцираните

разходи за изкопни работи.

Най-разпространени практики
Риск от замръзване на тръбите

възниква, когато температурата на

водата в тях падне под 1°C. Препоръ-

чителният дебит за пропускане на

вода против замръзване зависи от

конфигурацията на водоснабдителна-

та система като цяло и може да

варира за различните райони в зави-

симост от местните условия.

Отворен пускателен кран. Най-

простият метод за предотвратява-

не замръзването на тръбите през

зимата в битови условия е пускател-

ният кран да се остави постоянно

отворен. Това също така е и най-

разточителният метод. Количество-

то на изразходваната вода може да

варира в широки граници в зависи-

мост от това колко силна е струята

на водата, която е оставена да тече.

Ефективният дебит за предотвратя-

ване на замръзването за всеки сер-

визен водопровод зависи от редица

фактори, включително диаметъра и

дължината на тръбите, минимална-

та температура във водопровода и

минималната температура на възду-

ха. Типична сервизна линия с диаметър

19 мм с дължина 10 м може да бъде

поддържана при -10°C с дебит на

водата от приблизително четири

литра в минута.

Ръчен изпускателен вентил. При

тази алтернатива в близост до глав-

ния вентил за спиране на водата в

домакинството към водоснабдителна-

та тръба се поставят Т-образен еле-

мент и вентил, свързани към отточ-

ната тръба. За да се предотврати

кръстосаното свързване към санитар-

ната канализация, между края на

тръбата и преливния ръб на отводни-

телния канал трябва да има въздушна

междина. По този начин може да се

отдели определена част от водопро-

вода, по която превантивно да се

пропуска водата, а също така и да се

контролира колко често да се отваря

вентилът. Това ще елиминира необхо-

димостта от пропускане на вода с цел

предотвратяване на замръзването

през цялата зима в случаите, когато

температурите се задържат под 1°C

само за няколко седмици.

Автоматичен изпускателен вен-

тил. Автоматичният изпускателен

вентил се монтира подобно на ръчния

и принципът му на действие се осно-

вава на температурата на водата

във водопровода. Вентилът включва

термично задвижващ се механизъм,

който се свива, когато е изложен на

по-ниска температура на водата.

Това свиване позволява вентилът да
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се отвори, за да може водата да

премине. При повишаване на темпе-

ратурата на водата, протичаща през

вентила, термичният материал се

разширява и затваря отвора. По този

начин студената вода в крайна смет-

ка се източва от системата и се

заменя с по-топла вода от захранва-

щия водопровод. Това решение предо-

ставя неелектрическа, термично

контролирана система за защита от

замръзване. Зададените температур-

ни стойности варират в зависимост

от задвижващото устройство, но

обикновено са в диапазона от 1,6 до

4,4°C. При тази система е необходи-

мо водата във водопровода да се

задържи с температура по-висока от

4,4°C, за да може сервизната линия да

се затопли.

Нагревателни кабели
Инсталирането на нагревателни

кабели към водопроводите е проста и

широко разпространена мярка за пре-

дотвратяване на замръзването им

през зимата. Методът може да включ-

ва или обвиване на тръбата с нагре-

вателна лента в случаите на вече

монтирана инсталация, или поставя-

не на нагревателен кабел в тръба или

канал до водопровода. Предлагат се са-

морегулиращи се нагревателни кабе-

ли, които се интегрират в изолация-

та около сервизната тръба, за да се

редуцира енергопотреблението. За

ретрофит проекти на пазара са налич-

ни продукти, които могат да бъдат

монтирани в сервизния водопровод. Не-

достатъкът на този метод е, че е

трудно да се определи ефективност-

та му, докато тръбите не замръзнат.

От друга страна, ако управляващият

термостат не функционира правилно,

консумацията на енергия може да се

завиши значително, което да доведе

и до съответно увеличаване на разхо-

дите.

Рециркулационен метод
Рециркулационната система за

защита на водоснабдителните тръби

от замръзване изисква използването

на рециркулационна помпа в сграда-

та и монтирането на рециркулацион-

на линия обратно към водопровода. Во-

дата достига до помещенията бла-

годарение на водното налягане от

главния тръбопровод. На входа на во-

допровода се инсталира Т-образен

елемент, а рециркулационната пом-

па се монтира на разклонението, по

което водата се връща обратно към

главния водопровод през отделна

линия.

Тази система работи най-добре,

когато водата в основния водопровод

е подгряна и затопля сервизната

линия. За отопляваните домакинства

алтернатива на системата за рецир-

кулация е метод на пропускане на

водата, улавянето й в резервоар и

връщането й във водопровода, позво-

ляващ лесна модернизация на съще-

ствуващите услуги. След навлизане

в сградата, водата постъпва в задъ-

ржащия резервоар, където се затоп-

ля от околната топлина. При дости-

гане на предварително зададено тем-

пературно ниво помпата се включва

и изпомпва затоплената вода обрат-

но към сервизната линия и водопро-

вода през възвратен вентил. Цикълът

на работа на помпата е приблизител-

но пет минути на час. В случаи на

прекъсване на електрозахранването

има преливна линия, свързана с отвод-

нителния канал. Тъй като тази сис-

тема разчита на циркулираща вода

между обществените и частните во-

доснабдителни инсталации, възниква-

нето на проблеми, породени от тази

взаимосвързаност, е неизбежно.
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