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Ì‡Í‡ÚÍÓ
«≈— ≈À»¿ ˜ÂÒÚ‚‡ ‰ÂÒÂÚ„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
Заводът за електрически съоръжения ЕЛИА в гр. Добрич отбеляза десет години успешно присъствие на българския пазар. "Основното производство е подчинено на идеята за модернизация на енергетиката в България. Произвеждат се главно енергийни съоръжения средно напрежение и
такива за изпълнение на ретрофит, както и всички съоръжения в областта на ниското напрежение за тежки индустриални и инфраструктурни
обекти. Най-новите тенденции в развитието на ЗЕС ЕЛИА са свързани с
изграждането на комплексни модулни подстанции, вятърни паркове и изпълнение на обекти "до ключ". Съгласно единствения в България франчайзингов договор в електропроизводството, сключен между фирма Сименс
и Елиа, в завода се произвеждат съоръжения на Сименс по системата
Сивакон", заявиха от компанията. "За тези 10 години в завода беше произведено основното енергийно и електрооборудване, свързано с модернизацията на крупни производствени мощности в България като Асарел
Медет, Елаците-Мед, Лукойл Нефтохим, КЦМ Пловдив, Стомана Индъстри, Монтюпе, Актавис, Девня Цимент и други", допълниха от ЗЕС ЕЛИА.

ÕÂÏÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ Helukabel ÓÚÍË ÓÙËÒ Û Ì‡Ò
Немският производител на кабели и кабелни аксесоари Helukabel отскоро има свой екип в България, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж.
Мартин Матев, представител на компанията. "Досега българските потребители поръчваха продуктите на Helukabel директно в Германия или
чрез дистрибуторите на фирмата. Сега всички въпроси и поръчки могат
да се отправят директно тук, което значително ще улесни българските клиенти", заяви инж. Матев.
"Това няма да оскъпи продуктите на Helukabel, напротив, ще ги направи още по-достъпни за българските фирми, които ползват кабели в
ежедневната си работа. Вместо в Германия, вече могат да звъннат
директно на специалистите тук, за да получат най-добрата за тях
оферта или съвет, както и информация за най-новите продукти и промоции на немския производител", допълниха от Helukabel.

SIEMENS Ë HACH LANGE Ó„‡ÌËÁË‡ı‡ ÒÂÏËÌ‡ Á‡ ¬Ë

ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË

На 27 и 28 септември т. г. в гр. Хисар за втора поредна година се
проведе семинар на тема „Комплексни решения за приложение във водния
сектор с портфолиото на SIEMENS и HACH LANGE“, организиран с подкрепата на Българската асоциация по водите (БАВ). Присъстваха повече
от 100 представители на ВиК дружества, ПСОВ, проектанти и системни интегратори.
В семинарната програма на Siemens бе представено портфолиото с
цялостни решения на Siemens за водния сектор в част Електро, пълната
гама от контролно-измервателни прибори SITRANS за измерване на разход, ниво, налягане, температура и тегло. Инж. Николай Христов акцентира върху новия ултразвуков контролер за ниво и разход за открити канали
- SITRANS LUT400, след което участниците имаха възможност сами да
конфигурират контролера в различните приложения - за измерване на ниво,
управление на помпи и измерване на разход в открит канал на предвидените за тази цел демонстрационни стендове. Представени бяха и прибори за измерване на поток, налягане, температура и ниво в ПСОВ, софтуерното приложение Siemens Water DVD и магнито-индуктивният разходомер MAG8000 с батерийно захранване и вградена GSM/GPRS комуникация.
Hach Lange, от своя страна, представи приложения в две направления:
лабораторна и процесна контролно-измервателна апаратура. Гостите се
запознаха с новите процесни сонди за измерване на амониев йон и нитрати А-ISE, N-ISE - наследници на AN-ISE, подобрената SONATAX, следяща
нивото на утайка, както и с анализатора за разтворена органика в отпадни и питейни води BIOTECTOR. В лабораторната част на семинара на
Hach Lange бяха подчертани още веднъж предимствата на спектрофотометър DR 3900, както и на най-новия от серията спектрофотометър DR
6000 UV VIS с приложни пакети за ензимология и колориметрия.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ÿÌ‡È‰Â ≈ÎÂÍÚËÍ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚Ëˇ Í‡Ú‡ÎÓ„ Ì‡ TeSys Ò ÓÛ‰¯ÓÛ
Шнайдер Електрик организира роудшоу в страната, посветено на
новия каталог за апаратура за управление и защита TeSys, съобщиха за
сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията у нас.
Поредицата от презентации се проведе между 1 и 4 октомври т. г.,
съответно в градовете София, Пловдив, Бургас и Варна.
„Всички представяния бяха напълно безплатни и обхванаха новостите
в офертата Апаратура за управление и защита на електродвигатели.
Заедно с каталога бе представена и нова версия – 3.12, на софтуера за
избор на моторни задвижвания. Самият софтуер е разработка на компанията в България и е изцяло достъпен на български език“, допълниха от
Шнайдер Електрик България.

’ÂÌÍÂÎ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚Ó ÔÓÎËÛÂÚ‡ÌÓ‚Ó ÎÂÔËÎÓ
Отскоро Хенкел предлага на пазара ново полиуретаново лепило
Macroplast UK 1340, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията.
„Лепилото, произведено по иновативна технология, е предназначено за
бързо залепване на роторни перки. Разнообразни тестове показаха значителни намаления във времето за темпериране и времето за залепване. По-ниската температура на втвърдяване има положителен ефект
върху енергийната консумация, а също така намалява риска от напукване
поради топлинно натоварване. Залепените части на перка с дължина 40
метра преминават безпроблемно през тестовете за статично и динамично натоварване, съгласно IEC 61400-23 стандарта за издръжливост
на материалите на натоварване и умора“, допълниха от Хенкел.

¡Â„ÂÎË ¡˙Î„‡Ëˇ Ì‡ ÌÓ‚ ‡‰ÂÒ
От началото на м. септември т. г. фирма Бегели България е в нов
офис, намиращ се в столичния кв. Студентски град на ул. Проф. Кирил
Попов, информира инж. Иван Димов, управител на фирмата. „Едно от
основните предимства на новия офис е неговата локация, която е на
възлово комуникативно място в бързо развиващ се район на столицата.
По-голямото пространство, което предлага новият офис, ни помага да
бъдем по-разнообразни в предлагането и по-гъвкави в услугите, които
осигуряваме на нашите клиенти“, поясни инж. Димов. Бегели България
предлага на нашия пазар разнообразни решения в областта на промишленото, аварийно и офис осветление.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ABB ˘Â ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ 4 ÒÓÎ‡ÌË Ô‡Í‡ Ì‡ Hareon Solar ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
ABB подписа договор за експлоатация и поддръжка на 4 фотоволтаични централи в общините Плевен, Казанлък, Карлово и Силистра с обща
инсталирана мощност 85 MWp, собственост на китайския производител и инвеститор Hareon Solar. „Контролен център в столицата ще
следи работата на четирите централи чрез контролиране и осигуряване производителността на основното оборудване. Критичен аспект
от работата на тази функция включва оптимизация на работата на
централите, както и анализ, диагностика и аварийно отстраняване на
неизправности и телефонна поддръжка. Местният персонал ще получава дистанционна помощ при локализирането на проблемите от операторите в контролния център, като се планира и автоматично уведомление чрез SMS услуга. Освен това уеб портал ще предоставя на инвеститора подробна онлайн информация относно слънчевата радиация,
производството на енергия и техническите и финансови показатели
на централите“, заявиха от компанията.
„Фотоволтаичните соларни инсталации Победа (50,6 MWp), Черганово (25 MWp) и Коларово (5,88 MWp) използват също и оборудване за
соларни електроцентрали от ABB, включително PVS800 инвертори, сухи
трансформатори и комутационно оборудване за средно напрежение, както и системи за мониторинг и контрол“, допълниха от ABB.

≈‚Ó„ÛÔ-33 ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÚÂÎ‡
Наскоро Еврогруп-33 разшири предлаганата гама изделия със серия устройства за управление и защита на осветителни тела ILUEST+ от своя
испански партньор SALICRU, съобщиха от компанията. „ILUEST+ е предназначена за монтаж на захранващия стълб, като по този начин се избягва необходимостта от допълнителни кабели и окабеляване, което води
до съответните икономии от разходи за монтаж. Освен това, системата е напълно статична, без никакви мобилни елементи, което гарантира
осигуряването на по-добър живот и бърза реакция при колебания в напрежението на основното захранване от мрежата, предлагайки по-ефективна защита на осветителната уредба“, поясниха от Еврогруп-33.
„Системата ILUEST+ е представена на българския пазар с две нови
серии: ILUEST+CR и ILUEST+MT. Серията ILUEST+CR предлага предимствата на по-добро регулиране, управление, контрол и спестявания в модерните инсталации на уличното осветление. ILUEST+MT притежава високо ниво на комуникации, последно поколение байпас, стандартен LCD
дисплей с астрономически часовник и контрол на входа. В допълнение,
структурата на трансформаторите е с напълно нов дизайн, което е
довело до много по-малки размери в сравнение с предшествениците“,
допълниха от компанията.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¿ÚÎ‡Ò

ÓÔÍÓ Ò ÌÓ‚‡ ·‡Á‡ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÎÂÚË˘Â —ÓÙËˇ
От 15 октомври т. г. офисът на Атлас Копко България е на нов адрес,
съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. „В съответствие с
тенденцията за ръст в продажбите и положителните очаквания Атлас
Копко България вече е в нова, по-голяма база със стратегическо разположение на кръстовището на бул. Искърско шосе и бул. Христофор Колумб,
в непосредствена близост до летище София. Новият офис предлага поголямо пространство, отговарящо на потребностите от бъдещо разширяване на екипа, удвоена складова площ, по-добри телекомуникации и
разположение, улесняващи достъпа на партньорите до екипа и складовете на фирмата. Телефоните за връзка остават непроменени“, заявиха
от фирмата.
„С тази стъпка отговаряме на повишеното търсене на продуктите
и услугите на Атлас Копко в страната. Очакваме възходящата тенденция да продължи и през следващите години, като България се нареди сред
най-успешните примери за развиващ се пазар“, заяви Предраг Лазаревич,
главен мениджър на Атлас Копко България за направление „Строителна
и минна техника“.

—ÂÏËÌ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ıË‰‡‚ÎËÍ‡ Á‡ Œ¬Ë

ÒËÒÚÂÏË

На 1 ноември т. г. Siemens направление Сградни технологии, съвместно с КИИП Регионална колегия София-град, организира семинар на тема
„Хидравлика в ОВиК системи“. Семинарът се проведе в хотел Хилтън,
София. Гост–лектор на събитието бе Хелмут Зейферт, Австрия. Домакините представиха основните хидравлични схеми по отношение на
производство, разпределение и топлоотдаващи кръгове; основни компоненти и работно поведение; ОВК системи при пълен и частичен товар
с/без контрол над циркулационните помпи. Сред останалите теми бяха
характеристики на помпи и инсталации, топлообменници, вентили и
задвижки, както и тяхното оразмеряване в различни ОВиК системи.
Домакините поясниха спецификите на проектирането при пълна и частична експлоатация, постоянни и променливи дебити, разпределение
на температура, баланс на хидравлични системи. В последната част
на презентацията лекторът направи сравнение между баланс вентил
и CombiValve вентил с управление на диференциално налягане. Семинарната част приключи с примерен избор на вентил с помощта на програмата за избор на продукти на Siemens - HIT (HVAC Integrated Tool).

œ‡‡‰‡ÈÒ ≈ÎÂÍÚËÍ ÓÌÒÛÎÚ ÔÂ‰Î‡„‡ ÒÓÙÚÛÂ Á‡ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡
Á‡ÁÂÏËÚÂÎÌË ÛÂ‰·Ë
Фирма Парадайс Електрик Консулт предлага нов софтуер ТecAT Plus
5.0. за проектиране и изчисление на заземителни уредби, съобщи инж.
Стефанов, управител на компанията. „На много от клиентите ни се
налага да изграждат сложни заземителни уредби за подстанции средно
и високо напрежение, електропроводни линии, вятърни и фотоволтаични паркове и др. съоръжения, но те не разполагат с достатъчно ефективни инструменти за изчисление, които да гарантират качеството
им“, заяви инж. Стефанов.
„С този инструмент клиентите ще могат да проектират всяка заземителна уредба на базата на стойностите на специфично съпротивление на терена, получени при измерването и след това при моделирането на пластовете. Програмата предлага графичен анализ в 3D и 2D на
допирно и крачно напрежение по повърхността на терена, които могат
да се появят в случай на повреда.
Налична е и база данни за материали, които се подбират в зависимост от проекта. В случай на необходимост могат да се добавят нови
материали и техните характеристики“, допълниха от компанията.
10
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
“ÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ‰ÌË ‚ ˆÂÌÚ‡Î‡Ú‡ Ì‡ ASYS GROUP
На 14 и 15 ноември т. г. ASYS GROUP организира за седми пореден
път Технологични дни в своята централа в Дорнщат, съобщиха за сп.
Инженеринг ревю от фирма Сентилион, търговски партньор на ASYS
GROUP за България.
„В рамките на събитието лектори от компанията-домакин и външни
партньори на фирмата ще представят иновативни идеи за производство на LED, OLED и соларни панели, както и нова визия за SMD технологиите. Присъстващите на събитието ще имат възможност да се
запознаят детайлно с пълната гама предлагани продукти - транспортни модули, лазерни системи за маркиране, депанелизатори, стенсил
принтери, машини за производство на соларни панели и машини за
автоматизация. Непосредствено след презентациите е организирано
посещение на производствените помещения на ASYS GROUP, където
гостите ще имат възможност да проследят целия производствен цикъл
- от проектирането до експедицията на машините. Тазгодишното издание съвпада с честването на двадесетгодишния юбилей на фирмата“, допълниха от Сентилион.

Microchip ÔÛÒÌ‡ 8-·ËÚÓ‚Ë ÏËÍÓÍÓÌÚÓÎÂË Ò ÙÛÌÍˆËË Á‡
Microchip представи PIC16F1512 и PIC16F1513, разширяващи фамиÒÂÌÁÓË Á‡ ‰ÓÔË
лията 8-битови PIC микроконтролери с екстремно ниска енергоконсумация (XLP) от среден клас. Според компанията новите 28-изводни микроконтролери осигуряват уникална комбинация от модерна цифрова и
аналогова периферия и XLP технология, удължаваща времето за автономна работа при широк спектър от приложения. Благодарение на това
универсалните PIC16F1512/13 микроконтролери ще са подходящи за
приложения в уредостроенето, медицинската и транспортната електроника. Чиповете консумират 30 µA/MHz в активен режим и 20 nA
в sleep режим и разполагат със 17x10-битов АЦП, EUSART, I2C/SPI, два
Capture Compare широчинно-импулсни модулатора (PWM), 7 KB флаш и
256 байта RAM памет.
Сравнени с останалите представители на PIC16F151X фамилията,
новите микроконтролери осигуряват разширени аналогови възможности, сред които 10-битов аналогово-цифров преобразувател (ADC) с хардуерен капацитивен делител на напрежение (CVD) и поддръжка на mTouch
технологията за капацитивни сензори за допир. Те също реализират
автоматично управление на защитен пръстен и програмируеми нива
на отчитане и съхранение на капацитета, които ги правят подходящи
за работа с по-големи сензори за допир или доближаване. Микроконтролерите PIC16F1512/13 се поддържат от пълната гама развойни средства на Microchip и се предлагат в 28-изводни SSOP, SOIC, SPDIP и 4 x
4 x 0.5 mm UQFN корпуси.

√Ó‰Ë¯ÂÌ ÒÂÏËÌ‡ Ì‡ fiÃŒ ¡˙Î„‡Ëˇ
От 19 до 21 септември т. г. ЮМО България бе домакин на семинар в
хотел „Изгрев и Обзор Бийч“, к. к. Златни пясъци. Поканени бяха специалисти от Солвей Соди, Лукойл Нефтохим Бургас, Кока-Кола Костинброд,
Тракия Глас, ВЕЦ Група „Родопи“, ТЕЦ Марица изток 2", ТЕЦ Варна, ВиК
Варна, Агрополихим и много други.
Специален гост-лектор на мероприятието бе инж. Манфред Фихтингер от ЮМО Австрия, който представи фирма JUMO и нейната продуктова програма. На втория ден от семинара присъстващите специалисти се запознаха с основните понятия и практическите приложения на
техниката за налягане, предлагана от компанията, представени от дипл.
инж. д-р Томас Ройс, ЮМО Германия. Семинарът завърши с официална
вечеря за участниците и турнир по боулинг.
12
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Ò˙·ËÚËˇ

¡˙Î„‡Ëˇ Â Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È„ÓÎÂÏËÚÂ ÌË ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍË
‰ÂÒÚËÌ‡ˆËË
Маркус Щигер-Бирхер,
главен оперативен директор на
Reichle & De-Massari (R&M),
по повод откриването на завод
за производство и асемблиране
на фиброоптични компоненти в
София, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Щигер-Бирхер,
защо R&M реши да инвестира
у нас и каква е значимостта
на тази инвестиция за цялостното развитие на компанията?

Причините за тази инвестиция
са комплексни и част от тях до известна степен се дължат на икономическата криза. Вследствие на нея,
през миналото лято швейцарската
валута рязко поскъпна и производителите бяха принудени да реагират.
Решението ни за преместване на
част от производството не се
дължеше само на икономическата
криза обаче, а бе част от общия
стратегически план на компанията.
Проучихме на място много потенциални пазари, бяхме в Корея, Тайван,
Китай, Индия, след това в Югоизточна Европа и накрая изборът ни
се спря на България.
Причините да инвестираме тук са
няколко. Първата от тях е, че R&M
присъства на местния пазар в
продължение на повече от 10 години, имаме много доверени хора в
организацията и до известна степен
познаваме поведението на българските клиенти. Номер две е конкурентната среда, по отношение на
държавната подкрепа към инвеститорите и нормативната база. Направихме сравнителен анализ по
тези показатели с Полша, Молдова,
Румъния и други страни, но накрая
решението ни натежа в полза на
България.

14

Каква е глобалната ви концепция за дистрибуция и как успявате да я адаптирате към
отделните пазари?

Както вероятно знаете, R&M оперира в доста конкурентна бизнес
среда. Нашите основни конкуренти
са фирми от Азия и Съединените
щати. Въпросът е как да се направи
разграничение между техните и нашите изделия. За мен едно нещо е
ясно - диференциация само на ниво
продукт, когато става въпрос за
конектори, платформи или пигтейли вече не е възможна, защото клиентите много лесно ще намерят поевтини доставчици в Азия. За мен
диференциацията се основава на други важни елементи – качество, надеждност, персонализиране на платформите и адаптация на продуктите към конкретните нужди на нашите клиенти. Силно вярвам, че това е
едно от основните конкурентни
предимства на R&M в сравнение с
останалите масови производители.
Какви технологии и пазарни
тенденции смятате, че ще повлияят развитието на електронното производство в рамките на следващите няколко
години?

Аз лично мисля, че постигането на
по-висока скорост на Интернет мрежата е огромна тенденция в световен мащаб. Нуждите за трафик също
постоянно нарастват и постоянно се
появяват нови приложения с огромни
изисквания като например излъчване-

то на HD канали, социалните мрежи,
облачните услуги и др. Също така,
предполагам, че всички IP продукти,
всички електронни компоненти, машини и оборудване ще продължат да
се развиват в посока осигуряване на
по-голяма надеждност на комуникационните и Интернет мрежите. Тези
две тенденции ще променят света
през следващите десетилетия.
Бихте ли посочите някои от
специфичните характеристики на българския пазар в сравнение с източноевропейския
или западния?

Българският пазар не е много поразличен от останалите, но е доста
конкурентен. Имаме силен съперник
в лицето на китайските производители в областта. За щастие, основната част от клиентите ни тук
търсят висококачествени решения.
Какво включват бъдещите ви
пазарни планове за България?

България ще бъде една от най-големите стратегически дестинации за
R&M. Бъдещите ни планове се основават най-вече на успеха на новия
завод в София. В завода ни в Швейцария ще продължат да се извършват
някои ръчни монтажи и полуавтоматизирани процеси, колкото да не губим връзка с развойната дейност и
продуктовите иновации. Разчитаме
обаче главно на производствената
база в България. Така че, ако се появи
нужда от нови инвестиции, които
биха допринесли за подобряване на
бизнеса ни тук, ще ги направим.
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»Ì‰ÛÒÚË‡ÎÂÌ ÒÂÏËÌ‡
Ì‡ ÿÌ‡È‰Â ≈ÎÂÍÚËÍ
¡˙Î„‡Ëˇ
Œ

т 12 до 14 септември т. г. в
курорта Златни пясъци се проведе
годишният индустриален семинар на
Шнайдер Електрик България. Присъстващите специалисти в областта на енергетиката и индустриалната автоматизация бяха приветствани с добре дошли от новия регионален мениджър на Schneider
Electric Кристоф Де-Лафарж. В програмата на семинара бяха включени уъркшопи на 12 различни теми, които
гостите посетиха по избор.

Решения за енергиен
мениджмънт
Акцент в семинарната програма
домакините поставиха върху решенията за подобряване на енергийната
ефективност, сред които софтуера
за енергиен мениджмънт StruxureWare
Power Monitoring. „StruxureWare е завършено софтуерно решение, предназначено за подобряване на енергийната ефективност и управление на
обекти. Основната му функция е събирането на информация за всички енергийни инсталации в предприятието,
което предоставя инструменти за
мониторинг, анализ и контрол на цялата електроразпределителна мрежа. По този начин се постига по-голяма ефективност, осигурява се по-висока надеждност и се намалява времето на принудителен престой“, заявиха лекторите Светослав Станчев
и Димитър Белчев.
„StruxureWare измерва комбинирано всички енергоносители (вода,
сгъстен въздух, газ, електричество
и пара) и осъществява мониторинг
на цялата система, включително
PowerLogic устройства, прекъсвачи,
електронни защити и др. Сред останалите предимства на софтуера са
интегриран интерфейс за измервателни устройства на други производители, бързо конфигуриране с
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Modbus RTU/TCP комуникация чрез
използване на шаблони, интегриране
с други системи (SCADA, BAC, DCS,
ERP) и др.“, допълниха лекторите.

Честотни регулатори
ATV312 Solar
При засилен интерес премина и
презентацията на новите честотни регулатори за помпи, захранвани
от фотоволтаичен панел Altivar 312
Solar. „ATV312 Solar управлява трифазни двигатели и е съвместим с
повечето съществуващи соларни
панели. Сред вградените функционалности на устройството са алгоритъм за регулиране и оптимизиране на използваната енергия в зависимост на наличната слънчева светлина, защита от работа без товар,
управление на автоматичните повторни пускания, лесна настройка и
диагностика“, заявиха лекторите.

Индустриален Ethernet –
офертата ConneXium
Инж. Камен Чолаков от центъра
по автоматизация на Шнайдер Електрик в Прага, представи индустриален Ethernet – офертата ConneXium,
която включва Industrial Ethernet
Firewalls и Network Manager. „Firewalls
устройствата филтрират Интернет трафика и отделят индустриалната мрежа от останалия поток,

което повишава сигурността и предотвратява проблеми, водещи до
срив в производството. Филтрацията се извършва по MAC адрес.
ConneXium Firewalls са подходящи за
съществуващи или нови системи със
завишени изисквания към сигурността, които използват Ethernet/IP или
Modbus TCP/IP протоколи за комуникация“, поясни инж. Чолаков. Във втората част на своята презентация
лекторът представи софтуера за
анализиране на комуникационни мрежи ConneXium Network Manager.

Иновативни решения за
контрол и управление
Новостите в офертата решения
за контрол и управление на индустриални процеси бяха представени от
Калоян Георгиев. „Гамата Zelio релета включва полупроводникови релета SSR и електромеханични релета
RSL, RSB, RXM, които осигуряват
пълна гъвкавост и сигурност на процесите чрез широк избор от цокли и
управляващо напрежение от 6 до 240
V, вградена защита в цокъла, защита от пренапрежение и сменен поляритет. SSR се предлагат в широк
диапазон на управляваното напрежение (до 660 VAC, 125 A) и са напълно
безшумни, което ги прави подходящи
за сгради и болници. Липсата на механична контактна система ги пра-
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Обнадежден съм за работата с екипа в България
Новият регионален мениджър
на Schneider Electric
Кристоф Де-Лафарж,
пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Де-Лафарж, бихте ли се представили на читателите на сп. Инженеринг ревю?

Завършил съм H.E.I, висше инженерно училище във
Франция през 1997 г. Преминах и магистърски курс по
маркетинг в E.S.S.E.C Бизнес училище в Париж. Работя
в Schneider Electric вече 14 години в различни държави
- Турция, Франция, Китай, Виетнам и съм заемал различни позиции като маркетинг директор, регионален
търговски директор, а скоро и като директор ценообразуване за Азия и Тихоокеанските пазари. На 37 години съм, женен, с 4 деца.
Обнадежден съм за работата с екипа в България и
се радвам да съм тук. Schneider Electric има стабилно
присъствие в страната и перспективи за бъдещ растеж. Гордеем се не само с търговските си операции,
но и с производствената си дейност във фабриката в
Пловдив, където продължаваме да инвестираме.
Какви са първите Ви впечатления от българския пазар на апаратура за електроразпределение и индустриална автоматизация?

Като страна-членка на Eвропейския съюз вече 5 години България може да привлича много директни чужди инвестиции. С финансовата криза някои сектори на
икономиката бяха засегнати трайно, като например
строителството и недвижимите имоти. Въпреки
това България има много интересни точки за индустриално развитие. Това се дължи на близостта на държавата с много центрове на взимане на решения в Европа, на квалифицираните хора, на политическата стабилност и привлекателния данъчен климат.
По отношение на електроразпределението и автоматизацията Шнайдер Електрик е изградил мрежа от
лоялни партньори. Ние развиваме дългосрочни търговски отношения на подкрепа с партньорите ни. Тяхната компетентност е важен елемент от разпознаваемостта на марката Schneider Electric като качествена, надеждна и ефективна.
Какви ще бъдат приоритетите Ви в плановете за развитие на компанията?

Има значителен потенциал за развитие в решенията за енергийната ефективност. Тъкмо енергийната
ви особено подходящи за температурна регулация или други приложения, в които се изисква висока честота на превключването.
Новите контролни релета Zelio
Control REG са ключов елемент в решението за регулиране на температурата. Отличават се с Modbus комуникация и допълнителни функции (PID контрол, рампи, auto tuning и др.), като
предлагат изключително лесна инсталация и работа“, заяви лекторът.
В рамките на презентацията
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ефективност е най-добрият подход, с който да посрещнем увеличаващата се цена на енергията, както и нарастващите рискове за околната среда.
Ние помагаме на нашите клиенти да управляват
енергията си и така да увеличат своята продуктивност. Нашите решения позволяват да се спестява от
разходите за енергия, както и да се оптимизира общият разход на сгради и производствени мощности. Това
се отнася за частните собственици, но е още по-важно за производители и предприемачи.
Както в много индустрии, от ключово значение за
нас са хората – техните умения и отдаденост, ориентацията им към клиента. Ето защо приоритет за нас
е да развиваме и разширяваме компетенциите на екипа ни.
Кои са стратегическите пазари за Шнайдер
Електрик в България?

Енергията е основа на всички дейности. Ето защо
ние оперираме на различни и обособени пазари – индустрия, сгради, инфраструктура, центрове за данни,
комунални услуги и др.
Schneider Electric доставя решения за управление на
енергията. Това означава, че правим енергията сигурна, надеждна, ефективна, продуктивна и зелена. На практика, ние можем да доставим на нашите клиенти
широка гама от продукти като прекъсвачи, елементи
за крайно електроразпределение, оборудване средно
напрежение, компоненти за автоматизация, критично
захранване и охлаждане, системи за сградно управление и сигурност, за измерване на енергията и мониторинг. По-важно е, че нашата оферта може да бъде
интегрирана така, че да предложи завършени решения
с висока инженерингова компетенция и сервиз.

присъстващите специалисти се запознаха и с малките дисплеи и графични тактилни терминали HMISTO
и HMISTU от серията Magelis.
Домакините представиха и нови
решения за автоматизация, сред които конфигурационен софтуер Vijeo
Designer 6.1 + дисплей XBTGTO, елементи за управление и сигнализация, както и новости в оборудването средно напрежение на Шнайдер Електрик.
На втория ден от семинара гостите имаха възможността да се запоз-

октомври 2012

наят с адресируемите системи за
аварийно и евакуационно осветление
Dardo Plus и с най-добрите практики
в използването на интегрирани системи за сигурност и видео контрол
на технологичните процеси за обекти от стратегическата и критичната инфраструктура. Лекторът Евгени Точев наблегна върху необходимостта от изграждането на системи за
сигурност и представи камерите за
видеонаблюдение и охрана PELCO на
Шнайдер Електрик.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

À‡ÁÂÌÓ Ï‡ÍË‡ÌÂ
Ì‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒË
À‡ÁÂ˙Ú ÒÂ Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ Í‡ÚÓ Â‰ËÌ Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ Ï‡ÍË‡ÌÂ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ
‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡. ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎÓÒÚÓÂÌÂÚÓ, ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡ Ë ÏÂ‰ËˆËÌ‡Ú‡ Ò‡ Ò‡ÏÓ ÌˇÍÓË ÓÚ
ÚÂÁË ËÌ‰ÛÒÚËË, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú Î‡ÁÂÌÓ ÔÂ‰ ‰Û„Ë ‚Ë‰ Ï‡ÍË‡ÌÂ, Á‡‡‰Ë ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ Ë ÔËÒÔÓÒÓ·ËÏÓÒÚ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚË Á‡ Ï‡ÍË‡ÌÂ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÓ ‡ÁÎ˜ËÌË ÔË˜ËÌË. ≈‰Ì‡ ÓÚ Úˇı Â ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡˘Ëˇ ÒÂ ·ÓÈ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚË, ÍÓËÚÓ ÒÂ Ï‡ÍË‡Ú Ò ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌË ÍÓ‰Ó‚Â Á‡ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ.
ƒÛ„‡ ÔË˜ËÌ‡ Â ÒÚÓ„ÓÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Í˙Ï ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÁË‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË Á‡ ‰‡ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ ÔÓÒÎÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁ·ÓÈ ÔÓ‰ÛÍÚË Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË. À‡ÁÂËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ‚ÒˇÍ‡Í˙‚ ‚Ë‰ ÔÓ˙˜ÍÓ‚Ë Ï‡ÍÂË- ÓÚ ˜ËÒÎ‡, ·ÛÍ‚ÂÌÓ-ˆËÙÂÌ ÚÂÍÒÚ
Ë ÎÓ„Ó ‰Ó ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ·‡ ÍÓ‰Ó‚Â, ÍÓËÚÓ Ï‡¯ËÌËÚÂ ÎÂÒÌÓ ‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡Ú.
ÕˇÍÓË ‚Ë‰Ó‚Â ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒË Ò‡ ÔÓÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ Î‡ÁÂÌÓÚÓ Ï‡ÍË‡ÌÂ ÓÚ ‰Û„Ë. ¬
ÌˇÍÓË ÒÎÛ˜‡Ë, ˆ‚ÂÚÓ‚Ëˇ ÍÓÌÚ‡ÒÚ, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Î‡ÁÂË
Â Ú‚˙‰Â ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ Á‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓË Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ˜ÂÚÎË‚ÓÒÚ Ë ‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡
Ï‡ÍËÓ‚Í‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ ÓÚ Ú‡ÁË ·˙ÁÓ
Ï‡ÍË‡˘‡ ÚÂıÌËÍ‡. “ÓÁË ÔÓ·ÎÂÏ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
‡ÁÂ¯Ë ˜ÂÁ ËÁÔÓÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË Î‡ÁÂÌÓ
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË ‰Ó·‡‚ÍË, Í‡ÚÓ ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓË,
ÔË„ÏÂÌÚÌË Ô˙ÎÌËÚÂÎË, ÍÓËÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú ÔÓ‰‡ÚÎË‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Á‡ Î‡ÁÂÌÓ Ï‡ÍË‡ÌÂ. “ËÔË˜ÌË „ÛÔË ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒË ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘Ë Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÚÂÚË‡ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ, ÔÓÎËÒÚËÂÌ, ÔÓÎËÓÍÒËÏÂÚËÎÂÌ, ÔÓÎËÛÂÚ‡Ì, ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ Ë ÔÓÎË‚ËÌËÎıÎÓË‰.

Характеристики на поглъщане
на лазерни лъчи на различни
пластмаси
«‡ ‰‡ ÒÂ Ï‡ÍË‡ Â‰Ì‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡, Úˇ Úˇ·‚‡
‰‡ ÔÓÂÏÂ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Î‡ÁÂÌÓ Î˙˜ÂÌËÂ. Õ‡ Ï‡ÍÓÏÓÎÂÍÛÎÌÓ ÌË‚Ó, ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒË ÔÓ„Î˙˘‡Ú Ò‚ÂÚÎËÌ‡ Ò‡ÏÓ ‚ ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚Ëˇ Ë ‰‡ÎÂ˜ÌËˇ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ ÒÔÂÍÚ˙ (—Œ2 Î‡ÁÂ18

Ë Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡ 10.6 µm) ’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ ÔÓ„Î˙˘‡ÌÂ ÏÓ„‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ‰‡
ÒÂ ÔÓÏÂÌˇÚ Í‡ÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰Ó·‡‚ÍË, ÙËÎÚË ËÎË ÔË„ÏÂÌÚË, ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÈÍË ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰‡ ÔÓ„Î˙˘‡Ú Î‡ÁÂÌÓ Î˙˜ÂÌËÂ ‚ ·ÎËÁÍËˇ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ (1064 nm) ËÎË ‚Ë‰ËÏ ÁÂÎÂÌ (532
nm) ÒÔÂÍÚ˙. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â ÔÓ-‚ËÒÓÍË ÒÍÓÓÒÚË Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë ÔÓ-‰Ó·˙ ÍÓÌÚ‡ÒÚ.
œÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Î‡ÁÂËÚÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË
Á‡ Ï‡ÍË‡ÌÂ, ËÁÎ˙˜‚‡Ú ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ Î‡ÁÂ Ò
‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡ ÓÚ 1064 nm. —˙˘Ó Ò‡ Ì‡ÎË˜ÌË Ë ÒËÒÚÂÏË, ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔÓÂÍÚË‡ÌË Á‡
Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒË Ë ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÍÓÈÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Î‡ÁÂË ‡·ÓÚÂ˘Ë ÔË ‰˙ÎÊËÌË Ì‡ ‚˙ÎÌËÚÂ ‚ ÁÂÎÂÌËˇ (532
nm) Ë ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚Ëˇ (355 nm) ÒÔÂÍÚ˙. ”ÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚ËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò‡ ÓÚ ÓÒÓ·ÂÌ ËÌÚÂÂÒ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÂ ÓÚ‚‡ˇÚ Ô˙Úˇ Í˙Ï ÌÓ‚Ó ËÁÏÂÂÌËÂ ‚ Ï‡ÍË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒË. ≈ÌÂ„ËˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ „ÂÌÂË‡ ÓÚ ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚
Î˙˜ Ò Ï‡ÎÍ‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡, ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡
ÙÓÚÓıËÏË˜Ì‡ Â‡ÍˆËˇ, ·ÂÁ ËÒÍ ÓÚ ÔÓ‚Â‰‡ Ì‡
Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ ÒËÎÌÓ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ. œË Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Í‡ÚÓ Ó„ÌÂÛÔÓÌË ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒË, ÚÂÁË Î‡ÁÂÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË ËÏ‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡
Ï‡ÍË‡Ú ÒËÎÌÓÍÓÌÚ‡ÒÚÌË Ì‡‰ÔËÒË Ò ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ë ÔË ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÓ‚Â Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡.
октомври 2012
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ
Лазерно маркиране на пластмаси
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ˜ÂÚËË ‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÚÓ‰‡ Á‡ Ï‡ÍË‡ÌÂ Ì‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒË:
ïŒˆ‚ÂÚˇ‚‡ÌÂ- ÚÓ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ‚ ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ˆ‚ÂÚ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ‰ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡
ÏÛ, Ì‡ÔËÏÂ ÔË Í‡·ÓÌËÁ‡ˆËˇ.
ï–‡ÁÔÂÌ‚‡ÌÂ - –‡ÁÔÂÌ‚‡ÌÂÚÓ Ò Î‡ÁÂ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ Ï‡ÎÍË „‡ÁÓ‚Ë ÏÂıÛ˜ÂÚ‡ ‚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌËˇ
ÒÎÓË Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡, Í‡‡ÈÍË „Ó ‰‡ ÒÂ ‡Á‰ÛÂ Ë
Ú‡Í‡ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ ÂÎÂÙÂÌ ÂÙÂÍÚ. œÓÏÂÌÂÌËÚÂ
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ÔÓÏÂÌˇÚ Ì‡˜ËÌ‡
ÔÓ ÍÓÈÚÓ Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ ÒÂ ÔÂ˜ÛÔ‚‡, Í‡ÚÓ Ú‡Í‡
ÒÂ Ò˙Á‰‚‡ ÍÓÌÚ‡ÒÚ ÏÂÊ‰Û Ú˙ÏÌÓ Ë Ò‚ÂÚÎÓ.
ïŒÚÌÂÏ‡ÌÂ/ŒÚˇÁ‚‡ÌÂ - ‚ÍÎ˛˜‚‡ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ
ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡È- „ÓÌËˇ ÒÎÓÈ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡, ÓÒÚ‡‚ˇÈÍË ÒÎÂ‰ ÒÂ·Â ÒË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË
‚‰Î˙·Ì‡ÚËÌË Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ë Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ Ï‡ÍËÓ‚Í‡.
ï√‡‚Ë‡ÌÂ- ˜‡ÒÚË ÓÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÒÂ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡Ú ˜ÂÁ ‡ÁÚ‡ÔˇÌÂ Ë
ËÁÔ‡ˇ‚‡ÌÂ.
»Á·Ó˙Ú Ì‡ Ì‡È-‰Ó·‡Ú‡ Ï‡ÍË‡˘‡ ÚÂıÌËÍ‡ Á‡ ‰‡‰ÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÒÔÂˆËÙËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ ˆÂÎ Ì‡ Ï‡ÍË‡ÌÂÚÓ, ‚Ë‰‡
ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡ Ë ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡ Ì‡ Î‡ÁÂÌËˇ ËÁÚÓ˜ÌËÍ. Œˆ‚ÂÚˇ‚‡ÌÂÚÓ Â Â¯ÂÌËÂÚÓ Á‡
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ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÚÂÏÓ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒË. ‡·ÓÌËÁ‡ˆËˇ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ‰‡ ÒÂ Ò˙Á‰‡‰‡Ú Ú˙ÏÌË Ï‡ÍËÓ‚ÍË
Ì‡ Ò‚ÂÚ˙Î ÙÓÌ, Í‡ÚÓ ÔÂ‰ËÏÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Î‡ÁÂË Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡ ÓÚ 532 ËÎË 355 nm,
‰ÓÍ‡ÚÓ ‡ÁÔÂÌ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Ò‚ÂÚÎË Ï‡ÍËÓ‚ÍË Ì‡ Ú˙ÏÂÌ ÙÓÌ (Ì‡È- ˜ÂÒÚÓ ˜ÂÂÌ), Á‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË Î‡ÁÂ
‡·ÓÚÂ˘ Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡ ÓÚ 1064 nm. ¬
ÒÎÛ˜‡ÈÚÂ Ì‡ ÚÂÏÓÒÂÚË Ë ÂÎ‡ÒÚÓÏÂË, „‡‚Ë‡ÌÂÚÓ ˜ÂÒÚÓ Â Á‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌÂ (Ì‡È-‚Â˜Â ÔË
Î‡ÁÂË Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡ ÓÚ 1064 nm).
info@lasersystems.bg
www.lasersystems.bg
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T‡‰ËˆËÓÌeÌ ÒÂÏËÌ‡
Ì‡ Siemens ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
Ô‡Ì‡Ë-œÎÓ‚‰Ë‚ 2012
Õ

а 26 септември т. г. в рамките
на Международния технически панаир в Пловдив се състоя традиционният семинар на Направление Индустриална автоматизация и Задвижващи технологии на Сименс. Тази година семинарът бе на тема Енергоефективни решения за индустрията от
Siemens. Основни акценти бяха цялостните решения за контрол на енергията с продуктовата гама
SINAMICS, системи и решения за
енергиен мениджмънт, както и новости в индустриалното продуктово
и системно портфолио на Siemens.
Семинарът беше открит от инж.
Петър Кацаров, мениджър продажби
Задвижващи технологии в Сименс,
който представи концепцията
SINAMICS Control Energy.

Продуктови фамилии
SINAMICS G120, SIMOTICS
и SIMOGEAR
Адаптираните решения за енергийна ефективност от гамите на
продуктовите фамилии SINAMICS
G120, SIMOTICS и SIMOGEAR бяха презентирани от инж. Ангел Ангелов,
технически експерт - задвижвания.
Той представи иновативните решения като Режим на управление на
асинхронни двигатели - ECO mode,
Режим на хибернация, Каскадно управление и Режим на „байпас“. От презентацията стана ясно, че тези решения, както и вграденият брояч за
спестена електроенергия от използването на регулируемо задвижване,
са част от стандартната функционалност на честотните регулатори
от фамилията SINAMICS G120.

Концепция за контрол на
потреблението на
енергия SINUMERIK
Новаторска концепция за контрол
на потреблението на енергия на системите за цифрово-програмно уп-

20

равление SINUMERIK бе презентирана от инж. Владимир Богоев. Той
представи и предимствaтa от използване на многоосни системи от
фамилията SINAMICS S120, като
възможността за регенериране на
енергия обратно в захранващата
мрежа, динамичния енергиен мениджмънт и енергийното буфериране в общата DC-шина, които водят
до икономии на консумираната електренергия до 80%.

Софтуерите SinaSave и
SIZER
Представен бе и софтуерът
SinaSave. Той изчислява и сравнява
енергийните изисквания на различните видове задвижвания, спомага за
оценка и остойностяване на енергоефективната инвестиция, както и
периода на възвръщаемост на тази
инвестиция.
Също така, интересна възможност за оценка на ефективността
на алтернативни задвижващи системи при проектиране на машини и
съоръжения бе представена с помощта на софтуера за проектиране и
конфигуриране SIZER.

Енергиен мениджмънт
Във втората част на семинара

презентация на тема Енергиен мениджмънт бе направена от инж. Бойко Бойков, технически експерт –
Системи за автоматизация. В презентационната част бяха засегнати
теми, свързани с производството,
разпределението и потреблението
на електроенергия, начините за формиране стойността на потребената енергия и оптимизиране на консумацията. В демонстрационната
част бяха представени 3 различни
подхода за визуализиране, архивиране и менажиране на различните типове енергия (електрическа и неелектрическа). „От свободните „фейсплейт“-и за среда WinCC, до специализираната библиотека Powerrate за
управление на товарите и системата от високо ниво – B.Data, всички
опции дават широки възможности за
създаване на доклади, архивиране,
прогнозиране и определяне на енергоефективността на всяко едно
предприятие“, информира лекторът
инж. Бойков.
„Стремежът ни като организатори е посредством тези семинари да
информираме клиенти и партньори за
всички актуални новини в развитието на функционалността и хардуера
в зеленото портфолио на Siemens“,
споделиха от компанията.
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Ò˙·ËÚËˇ

”Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰Ì‡Ú‡
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ Ó·Ò˙‰Ëı‡ ‚ œÎÓ‚‰Ë‚
На 23 и 24 октомври т. г. в Парк
хотел Империал в Пловдив се състояха Кръгла маса за Устойчивото управление на водната инфраструктура в българските общини и технически семинар с демонстрация на Технологии за рехабилитация на ВиК инфраструктура. Събитията се проведоха под патронажа на кмета на община Пловдив - инж. Иван Тотев и с
подкрепата на министерство на
земите, инфраструктурата, транспорта и туризма на Япония. Организатор бе Индустриален клъстер Подземна инфраструктура (ИКПИ). „Целта на събитията бе да се съберат
на едно място представители на
заинтересованите страни в областта на управлението на ВиК мрежата в България и свързаната с нея
наземна пътна инфраструктура, за
да се проведе обширен дебат за проблемите при управлението й“, споделиха организаторите.
В програмата участваха Добромир

Симидчиев, зам. министър на регионалното развитие и благоустройството и Атанаска Тунтова, директор Басейнова дирекция, Пловдив.
„Има проблеми, но има и решение“,
каза при откриването зам. министър
Симидчиев. „Проектите вече се избират не по най-ниска цена, а по икономическа рентабилност, тъй като
най-ниската цена не гарантира устойчивост на проекта“, допълни той.
Участниците в техническия семинар имаха възможност да се запознаят с възможностите и предимствата на безизкопните технологии,
широко използвани в Япония за рехабилитация на ВиК инфраструктура.
Специални гости бяха представители на министерство на земите, инфраструктурата, транспорта и туризма на Япония, Японска асоциация
по канализация и Tokyo Metropolitan
Government, които споделиха опита
на японската страна при управлението на ВиК активи. За добиване на

по-добра представа за методите за
рехабилитация бяха проведени демонстрации на технологиите Спирално
сглобена тръба (SPR) и Облицовка с
втвърдяване на място (CIPP).
Иван Иванов, председател на Индустриален клъстер Подземна инфраструктура, сподели, че засега безизкопните технологии в България се
приемат само като алтернативен
метод, но в други европейски страни, както и в Япония и САЩ, те са
стандарт.“Затова смятам, че този
тип технологии имат голямо бъдеще и у нас“, заяви той.

ÕÂÏÒÍË ÍÓÏÔ‡ÌËË ÒÔÓ‰ÂÎËı‡ ÓÔËÚ‡
ÒË ‚˙‚
‚˙‚ ‚Ó‰ÌËˇ ÒÂÍÚÓ
Над 150 представители на повече от 50 фирми и организации се
включиха във форума "Воден сектор
– германският опит и възможности
за партньорство в България", организиран от Германо-Българската
индустриално-търговска камара
(ГБИТК) и международната консултантска фирма DREBERIS от 23 до
26 октомври т. г. в София. Събитието се осъществи в рамките на
проект по поръчение на германския
Бундестаг и се съфинансира от Германското федерално министерство
на икономиката и технологиите.
Преди да се оттеглят на масата
за индивидуални бизнес-преговори
участниците от Германия и България
имаха възможност в първия ден на
форума – на конференцията в Гранд
Хотел София, да се запознаят с успешните модели за развитие на водния сектор в двете страни. Торстен
Зайлер (Stadtentwдsserung Dresden)
разказа за преустрояването на град-
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ската канализация на Дрезден в последните две десетилетия. През 1990
г. почти всички големи канали в града (около 100 км) са били на повече
от 75 години.
По време на презентацията стана ясно, че Stadtentwдsserung Dresden
продължава да модернизира комплексната канализационна инфраструктура на столицата на федералната
провинция Саксония и е отличен пример за успешен проект в рамките
на публично-частното партньорство във водния сектор – предприятието е собственост едновременно на град Дрезден и на частна фирма.
Възможностите и предизвикателствата в България очерта Атанас
Паскалев от Българската асоциация
по водите. "България е на шесто място по сладководни ресурси на глава
от населението в Европа", напомни
д-р Митко Василев, главен управител
на ГБИТК.

Малина Крумова, ръководител на
ОП Околна среда и Наталия Димитрова, главен експерт в Министерството на регионалното развитие
и благоустройството представиха
възможностите за финансиране, актуалните процедури в сектор Води
и проекти за подкрепа на реформата в отрасъл ВиК в България.
„ Германия е най-важният търговски партньор за страната, един от
най-значимите стратегически инвеститори в страната ни. Тази положителна картина на междудържавните икономически взаимоотношения
със сигурност ще даде отражение и
във водния сектор“, уверени са организаторите.
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Zehnder Ó„‡ÌËÁË‡
ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ Â¯ÂÌËˇ
Á‡ Ì‡ÔÓÌÓ ÓÚ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ
Õ

а 26 септември т. г., в рамките на Международния
технически панаир - Пловдив, фирма Zehnder Pumpen
представи концепцията за напорно отводняване като
алтернатива на гравитационните канализационни системи, както и своите продукти, използвани при изграждането на такива системи.
„Под метода напорно отводняване се разбира мрежа
за напорно отводняване, представляваща система от
множество разпръснати отделни отдалечени обекти,
източници на отпадъчни води, свързани чрез общ напорен тръбопровод към гравитачна канализационна система или директно към комунално-битовите ПСОВ. При
този метод се използват високоефективни помпи, съоръжени с елементи за раздробяване, управлявани от електронни контролери, монтирани в компактни готови
помпени шахти, свързани посредством напорни тръбопроводи чрез тръби от ПЕ с малки сечения. Обикновено
използваните напорни линии са с диаметър 50/65 мм.
Това дава предимства на този метод, правейки го в много голяма степен независим от условията на терена, а
преодоляването на разстояния от 2000 м и повече е
лесно“, обясниха от Zehnder.

„Съществена особеност на помпените станции
Zehnder е присъединителният механизъм. Чрез него дори
и при пълна шахта, помпата може да се вдига или потапя. Помпените контролери са здрави, надеждни и оборудвани с LCD дисплей за показване на експлоатационни
данни и съобщения за грешки. Освен това в контролера
е интегрирана алармена система“, разказаха от компанията.
Фирмата представи и серия продукти компактни
повдигащи помпени станции, които освен част от едно
по-голямо инфраструктурно решение, каквото е цялостната канализационна система, могат да се прилагат и в
единични случаи, за единични къщи или малки хотели,
респективно няколко къщи или малки хотелски комплекси. Тези помпени станции, макар и компактни по размер,
са оборудвани с надеждни центробежни помпи с дробилен нож и контролер.

Техническото оборудване на напорните станции по
технологията на компанията се състоят от една или
две взривозащитени потопяеми моторни помпи, оборудвани с режещ нож и необходимите арматури като спирателен и възвратен клапан, както и контролер.
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ËÌÚÂ‚˛

” Ì‡Ò ÌˇÏ‡ Ú‡‰ËˆËË
‚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Ò„‡‰ÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË
ÔÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÌÓÏË
Á‡ ÔÓÊ‡ÓÁ‡˘ËÚ‡
Мария Миленкова,
управител на
OБО Беттерманн
България,
пред сп. Инженеринг
ревю

Госпожо Миленкова, в каква
степен сградните електроинсталации у нас отговарят на
европейските норми за пожаробезопасност?
Нашата практика през годините
показа, че темата за противопожарната защита на сградните инсталации създава много проблеми в България. У нас тепърва се създават традиции при изграждането на сградни
инсталации, които да отговарят на
европейските норми за пожарозащита и които да бъдат в състояние да
функционират в случай на пожар.
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Правилото, че възникне ли пожар в
дадена сграда, електрическото захранване трябва да се изключи, за да
няма по-големи поражения, вече не
може да бъде прилагано. В действителност определени системи,
свързани с пожароизвестяването, с
пожарогасенето, с достъпа на спасителните екипи и с евакуацията на
сградата, трябва да продължат да
функционират. За целта е необходимо изграждането на електрически
инсталации, които са конструирани
така, че да работят надеждно в рамките на определено време след

възникване на пожар.
Българските фирми имат проблем
при изграждането на обекти със
строги изисквания за спазване на европейските норми по отношение на
пожарната защита на инсталациите
- било то за чуждестранни или за
местни инвеститори. Оказа се, че
тази тема подлежи на сериозно преразглеждане и в другите страни от
EС. В момента там също се работи
изключително активно по въпроса,
най-вече поради няколкото големи
пожара, довели до сериозни щети и
многобройни човешки жертви.
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Наскоро ОБО Беттерманн
България издаде помагало
„Противопожарната защита
в електротехниката – Инструкция за пожаробезопасна
сградна инсталация“ на
български език. Как изданието ще помогне на професионалистите?
Според нас, изданието, което направихме, е изключително необходимо на пазара и най-универсалното в
него е, че не е с рекламна цел. Списано е като наръчник, който разяснява
европейските стандарти за пожарозащитени и пожароустойчиви електрически сградни инсталации. То не
посочва нито производители, нито
типове продукти, които следва да
бъдат използвани, а съдържа базова
информация, която да послужи както
на инвеститорите, така и на проектантите и инсталаторите.
Голямото предимство на изданието е, че на много достъпен език се
въвеждат и обясняват понятия, представят се систематизирано правила и норми, дават се идеи и насоки за
изграждане на съвременни и отговарящи на европейските стандарти
пожаробезопасни сградни електроинсталации. Тази информация е от практическа полза за всички участници в
процеса – от проектиране до реализиране на инсталацията.
Конкретното решение за всеки
проект или за всяка сграда, било то
за ново строителство или за реконструкция, трябва да се съгласува с
някой от производителите на тези
системи – с нас или с друг производител. Производителите на пожаробезопасни инсталации по правило
трябва да са най-компетентни и те
трябва да дадат правилното и детайлно решение как да бъде осъществена инсталацията. Затова със
съдържанието на издадения от нас
наръчник искаме да обърнем внимание на хората, ангажирани в този
процес, че трябва да потърсят информация и да зададат въпроси. За
нас това е много важно.
Наръчникът съдържа и много статистика по въпроса. Оказа се, че
човешките жертви от пожари са
толкова много, че тази тема съвсем
основателно се залага във всички
разработки. Продуктовите мениджъ-
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ри на ОБО Беттерманн в Германия
работят изключително активно на
най-високо ниво при съставянето на
стандартите, при списването на
изискванията, при тестването на
продуктите и при съставянето на
правилниците за прилагането на
тези стандарти. И в това отношение ние смеем да кажем, че разполагаме с най-големите капацитети по
темата, защото тя съществува в
Европа от години, но се разработва
и разширява непрекъснато, трупа се
нов опит, създават се нови изисквания, именно поради важността, която е оценена в течение на времето.
Кои са най-интересните реализирани от вас проекти в
България, отговарящи на европейските изисквания за
пожаробезопасност на сградните инсталации?
Преди няколко години реализирахме един проект – Сердика Център
София, който и до ден-днешен е емблематичен в това отношение. Проектът е на немски инвеститор, изпълнен изцяло по европейските стандарти и една от най-важните части
в него бе именно изграждането на
електрически инсталации със съхранение на функционалността в случай
на пожар и изграждането на електрически инсталации в аварийните
пътища. За проекта се използваха
услугите на външен консултант и за
нас това беше огромно предизвикателство, тъй като и ние усвоявахме в процеса на работа някои знания
по отношение на европейските норми. След този проект, в който неволята ни накара да вникнем в дълбочина, натрупахме много опит, събрахме изключително много информация,
осмислихме тази информация и
съвсем на практика я прилагаме. По
проекта имаше изискване за немски
независим надзор, който присъстваше през цялото време и беше натоварен с това да следи спазването на
европейските стандарти при изграждането на сградата. Съвместната ни работа с тази надзорна
фирма, както и с инсталатора на
обекта, ни дадоха увереността да се
включим активно в няколко други
проекта – в България и в чужбина, в
които успяхме още на етап проектиране да бъдем полезни на нашите

октомври 2012

партньори, така че инсталациите да
бъдат изградени напълно в съответствие с изискванията.
Доколко е актуално българското законодателство в
този аспект?
Нашите стандарти общо взето
са адаптирани към европейските,
затова българското законодателство в това отношение не се различава чувствително от европейското. Истината обаче е, че в масовия
случай този толкова важен проблем
леко се неглижира. Може би причината е както в допълнителните разходи, така и в това, че няма опит, няма
традиция, няма теоретична и практическа яснота както на проектантите и изпълнителните, така и на
проверяващите органи. Те се
придържат към изисквания, които в
някои случаи са по-строги от европейските стандарти, но не винаги са
най-ефективни.
Колко нови обекта има в
България, за които може да се
каже, че отговарят на европейските стандарти в това
отношение?
В последните години има стремеж
към това обектите да бъдат изграждани в съответствие с европейските стандарти. Има инвеститори, за
които сигурността на сградата е
от най-висок приоритет, както и
такива, които строго се придържат
към изискванията на проверяващите
инстанции. Допълнително много
обекти, най-вече търговски, административни, офисни, в които има голямо струпване на хора, следва да
бъдат застраховани. Големите обекти се застраховат от застрахователи от европейски мащаб, а те от
своя страна поставят високи изисквания по отношение сигурността и
минималния потенциален риск. Това
е един допълнителен много сериозен
аргумент. На някои места този проблем не се дооценява, но смятам, че
напоследък все повече обекти се изграждат съгласно изискванията на
стандартите, както и че трудностите, които възникват при изграждането им за проектантите и инсталаторите ще бъдат решавани
благодарение на натрупания опит и
наличието на по-достъпна информация.
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2Р България
Нова LED соларна осветителна
система
Фирма 2Р България представи нова
гама светодиодни осветителни системи iStar 20, захранвани от фотоволтаичен модул. „Гамата светодиодни
тела iStar 20 фигурира в офертата ни
от няколко месеца. За първи път бяха
представени сега на панаира и се надяваме да провокират интереса на
клиентите“, коментираха от компанията.

ни клиенти. Българският пазар се развива активно, особено по отношение
на възобновяемите източници и енергията от биомасата - области, в които нашите продукти могат да
бъдат особено полезни. Ние предлагаме бързи решения и широк спектър от
услуги, които започват от техническата документация и завършват със
сервизно обслужване и поддръжка“,
заявиха от Altrafo Srl.

Амара Лайтинг
Нова серия светодиодни
осветителни тела

2Р България е специализирана в производство, внос и търговия на лампи и
осветителни системи. Притежава
производствена база, два магазина на
територията на гр. Пловдив и изградена партньорска мрежа в цялата
страна.

Altrafo Srl Transformers
Иновативни маслени
трансформатори
Италианската компания Altrafo Srl
Transformers демонстрира иновативни маслени трансформатори средно
напрежение. „Сигурни сме, че ще постигнем много добри резултати в
България, тъй като получихме много
позитивни отзиви на своя щанд - от
големи дистрибутори до индивидуал-
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В рамките на изложението Амара
Лайтинг представи нова серия светодиодни осветителни тела с високо
КПД на промоционална цена, подходящи за приложение в хотели, офиси, магазини и ресторанти. „Офертата ни
включваше светодиодни луни с мощен
СОВ светодиод 30 W и светодиоден
осветител AR111 с включено захранване. Повечето от осветителите
бяха в комплект с подарък светодиодна крушка MR16 или GU10“, заявиха от
компанията.

БГ Терм
Пелетни котли Waterland
БГ Терм представи пелетни котли
Waterland, предназначени за отопление на битови и обществени помещения с използване на дървени пелети. Котлите се произвеждат в
България.
„Котелът се отличава с ускорено за-

палване с ниска консумация на ел. мощност (320 W), осъществена с два нагревателя и двускоростно обдухване.
Огнището е хипервентилирано, което позволява 100% изгаряне на горивото, без вредни емисии. Сред останалите характеристики са газодинамично охлаждане на стените на горивната камера, удължаващо живота
на горелката; автоматично управление на циркулационната помпа на котела; автоматично изключване при
задръстване; автоматично изключване при свършване на горивото,
възможност за управление от стаен
и външен седмичен програматор (програмируеми термостати) или с GSM,
Интернет (като опция)“, допълниха
от БГ Терм.

Бимекс Лимитид
Вертикален обработващ
център на MAZAK
Бимекс Лимитид представи нов високопрецизен вертикален обработващ
център MAZAK VARIAXIS j-500.
„MAZAK VARIAXIS j-500 е произведен в
Япония, за петстранни обработки по
4+1 оси, с въртяща маса тип люлка,
линейни направляващи с ролкови танкети, охлаждане на СВД и интелигентните функции, допринасящи за високата прецизност на машината“, поясниха от компанията. „Представен бе
също така стругов център MAZAK
QSM200M, с въртящи инструменти,
автоматизиран с робот KAWASAKI
RS0005L.
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Булмакметал
Машини на OKUMA и стругов
автомат IT-42 QUCKTECH

Бюро за развитие техника
Ръчни преси от SCHMIDT
Technology

ръчни преси всеки работен ход да бъде
с желаната сила“, заявиха от Бюро за
развитие техника.

WAGO
Нови решения за сградна
автоматизация

Фирма Булмакметал представи три
машини на OKUMA, както и стругов
автомат на фирма QUCKTECH. „Сред
характеристиките
на
IT-42
QUCKTECH са: главен шпиндел 7.5 kW
/4.000 rpm; ходове по Х: 140 mm, Z:
230 mm, Y: 410 mm, С: 360’; система
за управление MITSUBISHI M70 с 10“
дисплей; трансформатор; стружкотранспортьор; хидравличен цангов
патронник DIN 173E-42B; охлаждаща
система, високо налягане на помпата;
уловител на детайли; конвейер за
детайли; подготовка за прътоподаващо устройство; глава за 16 инструмента - 10 струговащи и 6 фрезоващи позиции; CE маркировка“, заявиха
от Булмакметал.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

В рамките на изложението Бюро за
развитие техника представи ръчни
преси с марката SCHMIDT, които могат да извършват редица технологични операции. „По този начин се заменят някои скъпо струващи процеси (заваряване, запояване и др.), което прави производството по-икономически
ефективно. Пресите се отличават с
бърза и лесна пренастройка и точно и
сигурно позициониране на инструмента. Не се нуждаят от поддръжка и
смазване. Извършват анализ и блокиране на пресата при сгрешен детайл.
Могат да бъдат оборудвани с контролер за управление на процеса в реално време, което позволява дори при
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Фирма WAGO представи най-новите
си решения в областта на сградната
автоматизация, LED индустрията и
електрическите инсталации в демонстрационен бус. „В областта на сградната автоматизация демонстрирахме новата флекс рум концепция, която
предлага гъвкавост по отношение на
автоматизацията на офисни площи
от типа „опън спейс“. С помощта на
тази концепция се избягва нуждата от
промяна в BMS системата на сградата при преконфигурация на отдаваните офисни площи. Сред останалите
презентирани решения бяха: новите
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KVT-Koenig
Уплътнители за пробиване в
хидравлични компоненти

клеми за SMD монтаж, серия 2060,
предназначени за LED индустрията;
последното поколение конектори за
електрически инсталации серия 2273
и др.

Вайд-Бул
Нова система за цветни
маркировки

Нова система за цветно надписване
на пластмасови и метални маркировки демонстрира фирма Вайд-Бул. „PJ
PRO на Weidmuller се отличава с
възможност за печат върху всякакви
пластмасови и метални изделия с разделителна способност до 1300 dpi“,
заявиха от компанията.

Вени и Ко
Ръчноводим електрокар
нископовдигащ KH.RPS

изключителна химическа устойчивост
и позволяват да бъдат инсталирани
във всякаква среда“, заявиха от компанията. „В демонстрационен бус на
фирма Klauke посетителите на панаира можеха да разгледат цялата гама
професионални инструменти, произвеждани от компанията“, допълниха
от ВиВ Изоматик.
На щанда на фирмата бяха представени новостите в продуктовата гама
на останалите утвърдени партньори
на ВиВ Изоматик - GE Energy Services
Industrial Solutions, Phoenix Contact, Lapp
Kabel, Circutor, Lovato Electric и др.
„Пловдивският панаир е индикатор за
състоянието на българския пазар. Изложението запазва добрите си позиции и е по-добре посещавано от панаирите в Белград и Загреб“, заяви специално за сп. Инженеринг ревю Ойген
Волтер, мениджър корпоративни
търговски мрежи във Phoenix Contact.

Карана
Генератори на горещ въздух от
Metalcover

Вени и Ко представи новата гама
ръчноводими електрокари, оборудвани
с модерна необслужваема трансмисия
(АС тягов двигател) и една от найновите разработки на фирмата - електрокар с опорни рамена и седящ водач. „Особен интерес предизвика изложеният прототип на ръчноводим
електрокар нископовдигащ KH.RPS с
товароподемност 3000 кg и с висока
скорост на придвижване - 9 km/h, разработен по клиентска поръчка за
външен пазар и с предстоящо реализиране и на вътрешния пазар“, коментираха от Вени и Ко.

ВиВ Изоматик
Нова серия бутони и
превключватели Platinum
ВиВ Изоматик представи новата серия бутони и превключватели Platinum
на италианския производител LOVATO
Electric. „Новите продукти са направени с материали, които притежават
първокласни механични качества и
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Фирма Карана представи генератори
на горещ въздух CLM HOT и CLM HOT
ECO-GAS, произведени от Metalcover.
„Генераторите се отличават с висока
топлинна ефективност и се използват
за отопление на индустриални и жилищни сгради. Вътрешната черупка е
вградена в горивна камера от огнеупорна стомана inox (309S), поддържаща
температура над 1200 °C. Външният
кожух е направен от боядисани или
поцинковани панели от въглеродни плочи, позволяващи идеално уплътняване
на повторната циркулация от горещ
въздух. Включването на машината е
ръчно или автоматично (с фидери), а
температурата на горене се контролира от термостат, който автоматично включва или изключва термостата“, информираха от компанията.

Австрийският производител KVTKOENIG представи гамата уплътнения и скрепителни елементи, предлагани от компанията. „Продуктите
намират приложение в електрониката и машиностроенето, където решават множество проблеми, свързани с екстремни натоварвания и натиск. KOENIG-EXPANDER е световен
лидер в областта нa технологиите за
уплътняване на отвори. С нашите
продукти ще уплътните ефективно
само за секунди спомагателни отвори и ще постигнете сигурно уплътнение до 500 бара и повече“, коментираха от KVT-KOENIG.

ЛД
Решения на Leifeld, Komage и
BOGE

ЛД представи решения на компаниите
Leifeld Metal Spinning, Komage и BOGE
Kompressoren.
Предложението от Leifeld включваше
замяна на стара машина за изтегляне с новата модерна SC машина на
компанията и премия от 50 000 евро.
ЛД представи и първата в света
електромеханична преса за обработка на прахообразни материали KME 30
на Komage. Хибридното решение се
отличава с голяма гъвкавост, ниска
консумация на енергия и по-нисък вреден ефект върху околната среда, поясниха от компанията.
От гамата на фирма BOGE бяха представени маслени и безмаслени винтови и бутални компресори с голям обхват от работни налягания - от 8 до
40 bar, както и винтов компресор
BLUEKAT с интегриран конвектор и
катализатор.
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Meusburger
Нови режещи инструменти

IBS Scherer
Система за обезмасляване IBS F

Meusburger представи нови режещи
инструменти за нуждите на метало-

IBS Scherer представи на щанда на
Каммартон България своята система
за обезмасляване тип IBS F.
„За разлика от
останалите системи, тип F
се характеризира с малки
размери, но висока товароносимост. Това я
прави идеална
за приложение
в ограничени
пространства
и една от найпредпочитаните системи
от малки сервизи или ремонтни бази“, заявиха от компанията.

обработването и по-специално за производството на инструментална екипировка. „С дългогодишния си опит в
прецизната и бърза обработка на инструментални стомани ние от
Meusburger пуснахме широка гама от
режещи инструменти, съобразени със
специализираните изисквания в производството на инструментална екипировка. В новия ни каталог се предлагат много различни видове инструменти за обработка на стомани с
твърдост над 60 HRC, както и свредла за пробиване на дълбоки отвори над
500 мм, които са типични в производството на шприцформи“, заявиха от
компанията.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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ифм електроник
Нови модели флуидни и
индуктивни датчици
На тазгодишния технически панаир
ифм електроник представи своите
нови модели флуидни датчици, които
се отличават с бързодействие и точност. „Новост бяха и изцяло металните индуктивни датчици, които издържат на много тежки условия на
работа и могат да понесат без по-
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следствия удари от метални предмети. Бе представена и системата за
следене и контрол на компресиран
въздух, както и ползите и спестяванията, до които води тя“, коментираха
от компанията.

ПИ Трейд
Пречиствателни станции
Anaerobix

Фирма ПИ Трейд представи пречиствателните станции Anaerobix на
фирма GRAF. Станциите са предназначени за пречистване на битови отпадни води от къщи, вили, малки хотели, къмпинги и малки населени места, които не са свързани към местна
канализационна система. „Сред предимствата на Anaerobix е това, че системата работи изцяло без електричество. Големият обем на резервоара осигурява бързо успокояване на постъпващите в него отпадни води. По
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ни тела Ultralux на Боряна Груп.“Марката Ultralux, чийто дистрибутор сме
от началото на месец септември т.
г., е позната с една от най-широките
гами LED, луминесцентни и енергоспестяващи светлинни източници, предлагани на нашия пазар“, коментираха
от Rittbul.

този начин твърдите вещества,
съдържащи се в мръсните води, се
утаяват, а по-леките частици се
задържат на повърхността. След
това водата преминава през биофилтър, който осигурява голяма
повърхност и подходящи условия за
развитие и размножаване на бактериите, хранещи се от съставките на
мръсната вода, което води до нейното пречистване“, поясниха от ПИ
Трейд.

Полимета-С
Стругов център на DMG/Mori
seiki NTX 1000

предлага промоционално, заедно с два
подаръка на японския производител на
прецизна екипировка за машини
NIKKEN“, коментира инж. Нишан
Бъздигян, управител на РАИС.

Rommtech-3S
Енергоспестяващ светодиоден
аналог на луминесцентна
тръба

Ритал
Сървърни ракове TS-IT
Фирма Ритал представи нов сървър за
мрежово сървърно оборудване TS-IT
Rack. „TS IT Rack отговаря на международните стандарти за интелигентна
модулна система. Времето за инсталиране на оборудването е редуцирано
до минимум и не изисква използване-

Полимета-С представи иновативен
многоосен стругов център на DMG/
Mori seiki. „Компактният стругов
център е окомплектован с втори
шпиндел, който се върти около оста
си и прави машината уникална в класа
си. Предназначен е за обработка на
малки елементи като части за часовници, измервателно оборудване, части
за медицинската промишленост и др.
Подходящ за челно и цилиндрично фрезоване, пробиване и струговане. Машината разполага с фрезова глава с 20
000 оборота и инструментален магазин с 38 инструмента“, информираха
от компанията.

РАИС
Стругове с ЦПУ, вертикални
обработващи центри,
мотокари
Фирма РАИС представи част от новата си производствената гама –
два струга с ЦПУ, два модела вертикални обработващи центри – GM350
и М550, както и мотокари Tailift.
„Най-голям интерес предизвика нашият струг с ЦПУ Т202, оборудван с
робот FANUC Robomachine, който посетителите на панаира имаха
възможност да наблюдават как прецизно обръща и сменя детайли за
обработка. Това изцяло освобождава
обслужващия машината персонал и
той може да бъде ангажиран с друга
дейност. Демонстрирахме и петосен
високоскоростен
обработващ
център GM5-350, който е с базова
конструкция, позволяваща изграждането на 3-, 4- и 5-осни машини на
единна база. В момента GM5-350 се
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то на инструменти“, заявиха от Ритал.
Сред останалите новости на щанда
на компанията бяха главни електромерни табла (ГРТ) с изваждаеми модули, нова серия самостоятелно стоящи
шкафове SE8, 60 мм шинна система
DC до 1500 V, нова версия на модулни
електроразпределителни шкафове до
630 A, както и нова серия телекомуникационни и сървърни ракове TS-IT.

Rommtech-3S представи нов енергоспестяващ светодиоден аналог на луминесцентна тръба с търговско название Т8/Т5 LED, за което получи
отличие за иновация. „Модулът е разработен за вграждане в стандартни
тела за окачен таван и открит монтаж. При еднакви размери с луминесцентни тръби Т8/Т5 LED произвежда
същото количество светлина с до
55% икономия на електроенергия. Поради дългия живот до 100 000 часа
на модула се елиминират разходите
за подмяна на луминесцентни тръби.
Съвместявайки уникална конструкция,
вградена огледална оптика, високоефективен разсейвател и светодиоди
от последно поколение, модулът притежава ефективност до 100 lm/W и
е напълно съвместим с всички 24 V
(36 V като опция) LED захранвания“, коментираха от компанията.

SMC Industrial Automation
Bulgaria
Нова серия разпределители SY

Rittbul
Осветителни тела Ultralux
Фирма Ритбул представи осветител-

Фирма SMC Industrial Automation
Bulgaria представи нова серия разпределители с иновативни характеристики. „Вентилите от серия SY се
отличават с увеличен дебит в сравнение с предходния модел, енергоспестяваща бобина и експлоатационен
цикъл до 70 млн. цикъла (за гумените
уплътнения) и 200 млн. цикъла (за металните уплътнения). SY е компакт-
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но решение с висока гъвкавост и широка гама от опции.
Серията притежава възможност за комбиниране на различни типоразмери на общ разпределителен блок. Подходящи са за приложение във всички сфери на индустриалната автоматизация и поддържат всички комуникационни
протоколи“, коментираха от компанията.

Сибел
Електроизолационни материали на Weidmann

шони на италианския производител ITALPROJECT е ново,
непредставяно досега у нас иновативно решение за производителите. Основно предимство при нея е обединяването на три процеса - разгъване на кашони, подреждане на
опакования продукт в кашона и запечатването му“, заявиха от ТАКТ.
От няколко месеца ТАКТ 2007 е представител и на Bosch
Packaging Technology. По време на есенното издание на
панаира българската компания представи модела Bosch
Terra 25, характеризиращ се с висока производителност и
компактни размери.

Тексимп
Нов петосен вертикален обработващ център на
HAAS
Фирма Сибел представи продукти на един от водещите
световни производители на електроизолационни материали за трансформатори - компанията Weidmann.

Солтех
Държачи за металорежещи машини Bilz
Солтех представи
държачи за металорежещи машини
Bilz. „В последните
години се наложи
нов тип държачи за
металорежещи машини тип shrink-fit.
При този тип
държачите се нагряват
посредством ТВЧ-машина
и следствие на
температурното
разширение отворът се увеличава и инструментът се поставя. В последващото охлаждане и свиване държачът и инструментът
стават едно монолитно тяло. По този начин биенето на
инструмента е сведено до минимум без наличие на износващи се части като цанги и гайки, а процедурата може да
се повтаря стотици пъти“, поясниха от Солтех.

Фирма Тексимп представи новия петосен вертикален обработващ център HAAS UMC-750. „Машината предизвика сериозен интерес
поради изключетелната си цена и технически характеристики, които са без конкуренция при този
тип машини: ходове
по осите X-Y-Z: 762
mm x 559 mm x 508
mm; маса: 500 mm x
630 mm; T-канали: 16
mm; шпиндел: 40 T,
8,100 rpm 30 hp/22.4
kW; макс. скорост на
бърз ход: 1000 IPM/24.5 m/min; инструментален магазин:
40+1 позиции и т. н. Очакваме в най-скоро време да бъде
поръчана първата машина от този модел“, заявиха от компанията.

Стимар
Реактори за
компенсация на
капацитивна
мощност
Фирма
Стимар
представи нови реактори за компенсация на капацитивната мощност на
фотоволтаични
централи и дълги
кабелни линии 20 kV.

ТАКТ 2007
Опаковъчни машини на ITALPROJECT и Bosch
Фирма ТАКТ 2007, специализирана в областта на опаковането и индустриалната автоматизация, представи
дозиращи машини
Ishida, опаковъчни
машини
ITALPROJECT и Bosch,
както и системи
за качествен контрол. „Автоматичната система
за подреждане в ка-
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Тихерт
Инструментална екипировка
собствено производство

ЗЛАТНИТЕ МЕДАЛИ

Фирма Тихерт представи възможнос-

МАШИНОСТРОЕНЕ
l

Мултифункционална дървообработваща машина Raider RDPCWM01, изложена от Евромастер Импорт-Експорт

l

Серия специализирани роботи MPS за автоматизация на леярски
машини, изложена от Спесима

l

Фамилия мотокари R2E с товароподемност 2,5–5 т. на Балканкар
Рекорд

l

Машина за лазерно рязане с фиброоптичен източник ISL PHOTONICS,
модел Gladius 400 на ИКИС СЛ

l

Комбинирана лазерно-щанцова машина TruMatic 3000 Fiber и пресов абкант TruBend 7036 на TRUMPF, изложител Ингмар БГ

l

Топловъздушен пистолет Triac AT, производител Leister Technologies,
изложител КОБО БГ

l

Колесен челен товарач CASE, модел 721F на CNH International, Италия, изложен от Тайтън Машинъри България

l

Безмаслен винтов компресор, водно впръскване, честотно регулиране – EnviroAire VS37-10A на CompAir Drucklufttechnik, Германия,
изложител Евромаркет Компресорс

l

Хидравлична задвижваща система с регулиране на дебита Bosch
Rexroth модел Sytronix SvP 7000, изложител Бюро за развитие техника

l

Опесъчител с верижен конвейр модел SOLID L 12.0 на Rasco, Хърватия, изложител Евромаркет Кънстракшън

l

Хидравличен линеарен компактен агрегат HKAL на EMG Automation,
Германия, изложител: Mари Бентц

тите за проектиране и производство
на шприцформи, щанци, пресформи за
гуми, за леене на алуминий и бластформи в базата на компанията. „В офертата на компанията са включени и
проектиране, изработване и монтаж
на системи и средства за автоматизация на машини и технологични процеси, разработване на управления с
PLC и релейно-контакторни схеми и
др. Тихерт е българска компания, основана през 2007 г., която запазва добрите традиции в областта на инструменталното производство, рециклиране, ремонт и модернизация на машини, наследени от бившата Техническа Дирекция от структурата на
Херти“, допълниха изложителите.

Трансимпекс България
Луминесцентни осветителни
тела

ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
l

Светодиодна LED лампа ТТТ-LED 9 НА ЕНТЕЛ-ТТТ и Електрон Консорциум

l

Малогабаритна модулна комплектна разпределителна уредба на
Електрогец

l

Smartlink-комуникационна система за модулна апаратура за монтаж на DIN шина на Schneider Electric, изложена от Филкаб

ЕНЕРГЕТИКА И ЕКОЛОГИЯ
l

Инфрачервено отоплително фолио HEAT LIFE на Ondolia, Корея, изложител: Арктика-Ермак

l

Фанук Еф Ей България
Нови модели ЦПУ и
серводвигатели на Фанук

Помпи за басейни, тип Waterblue-H на Herborner Pumpenfabrik, Германия

l

Енергоспестяваща централа Regucor WHS на Oventrop, Германия

l

Серия автономни соларни системи за изпомпване на вода PS и PSk
на Bernt Lorents, Германия, изложител: 3К

ФАНУК Еф Ей България участва на изложението съвместно с колегите си
от Фанук Роботикс Чехия. „На щанда
бяха показани последните модели ЦПУ
на Фанук – серия 31i - model B и Фанук
серия 0i - model B. Отделно бяха изложени и последните модели серводвигатели модел Алфа Ай (Alpha I). Колегите от Фанук Роботикс демонстрираха клетка с робот, играещ голф,
както и последните модели линейни
мотори на Фанук, управлявани от система 16i-MB. Показан бе и един Pickup Robot. Интересът от страна на на-

СТРОИТЕЛСТВО
l
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Трансимпекс България представи пълна
гама луминесцентни осветителни
тела с приложение в обществени и
промишлени сгради със солидна заявка
за LED алтернатива на същите осветители.

Алуминиев радиатор GLOBAL, модел VOX на GLOBAL di Fardelli
Ottorino & C.,Италия, изложител: Тюлипс
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стоящите ни и, надяваме се, бъдещи
наши клиенти беше по-голям, отколкото очаквахме“, коментира Николай Папазов, оперативен директор на Фанук
Еф Ей България.

Флекстроник Инженеринг
Система за контрол и
мониторинг на вибрации
В рамките на изложението фирма
Флекстроник Инженеринг представи
система за контрол и мониторинг на
вибрации, както и специално разработен от компанията софтуер за системата.

Hennlich
Нов модел полимерни лагери
Фирма Hennlich представи нов модел
полимерни лагери, които работят без
нужда от смазване. „Отпадането на
необходимостта от смазване на лагерите дава огромно предимство пред
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конвенционалните варианти – няма необходимост от поддръжка, могат да
работят в мръсна среда (прах, пясък и
др.), могат да работят при контакт с
вода, както и с химикали (според подбрания материал). Предлагаме материали, които издържат до 250 °С (и прегряване до 315 °С в рамките на 10
минути), също така материали, които
могат да работят в химическа среда
(имаме таблица с тествани вещества
към различните материали). Съществуват серии за линейно водене, както и
за ротационни/осцилиращи движения“,
допълниха от Hennlich.

Централна Енергоремонтна База
Система за дистанционен
вибрационен мониторинг
Централна Енергоремонтна База
(ЦЕРБ) представи два нови продукта интегрирана система за дистанционен
вибрационен мониторинг и диагности-
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ка FIS-AT EL 2000 и SCADA системата
CBC NG. „Вибрационният анализ се използва като инструмент за определяне на състоянието на оборудването и
на конкретната причина за експлоатационните проблеми на машините. Това
нормира необходимите операции при
ремонт и намалява разходите за поддръжка и дава възможност ремонтите
да бъдат планирани“, поясниха от ЦЕРБ.
Другата представена система бе CBC
NG - цялостна SCADA система за ефективно управление на реактивните
мощности в преносната електрическа мрежа. „CBC NG включва иновативен регулатор на кондензаторен блок
за разпределителни подстанции за
високо и средно напрежение, защитена SCADA мрежа и набор от интегрирани, усъвършенствани софтуерни
решения за централизирано управление, мониторинг и анализ“, допълниха
от компанията.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

√ÓÚÓ‚‡ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê ÎËÌÂÈÌ‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘‡ ÒËÒÚÂÏ‡
ÍÓË„Ë‡ ËÁÍË‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÎÂÌÚ‡Ú‡
Ïðîèçâîäñòâî íà ìàøèíè è ñúîðúæåíèÿ íà áúäåùåòî - Ïúòÿò êúì ñúîðúæåíèÿòà ñ åôåêòèâíî èçïîëçâàíå íà ðåñóðñèòå
ÀÂÌÚÓ‚ËÚÂ ÍÓÌ‚ÂÈÂË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÒËÔÌË ÚÓ‚‡Ë. “‡ÌÒÔÓÚÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ÓÚÍËÚË Û‰ÌËˆË, Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ÒÍÎ‡‰Ó‚Ë
ÔÎÓ˘‡‰ÍË Ë ÂÍÒÚÂÏÌÓ ‰˙Î„Ë Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ÎÂÌÚË Á‡ Û‰‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡Ú „ÓÎÂÏË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‰Ó·Ë‚‡Ì Ï‡ÚÂË‡Î ÔË ÚÂÊÍË Ë ÔÓÏÂÌˇ˘Ë ÒÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡.

Хидравличен линеен компактен привод
(HKAL) на една станция с направляващи ролки на транспортната лента в открития
рудник Райхвалде на ВАТЕНФАЛ Майнинг АД.

œË ÚÓ‚‡ Â ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌÓ ‡‚ÌÓÏÂÌÓÚÓ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÎÂÌÚÓ‚Ëˇ Ú‡ÌÒÔÓÚ¸Ó Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡Ì Ï‡ÚÂË‡Î. “Ó‚‡ ‚‡ÊË ÓÒÓ·ÂÌÓ Á‡
ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË, Í˙‰ÂÚÓ ÔÓÚÓ-
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Í˙Ú Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î ÒÂ
ÔÂ‰‡‚‡ ÓÚ Â‰Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡ ÎÂÌÚ‡
Ì‡ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ÂÒÔ. ÔÓÚÓˆË Ú‡ÌÒÔÓÚË‡Ì Ï‡ÚÂË‡Î ÓÚ ‰‚Â Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ÎÂÌÚË ÒÂ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡Ú ‚˙ıÛ Â‰Ì‡.
«‡‰‚ËÊ‚‡ÌË ÓÚ ÂÎÂÍÚÓıË‰‡‚ÎË˜ÌË
ÎËÌÂÈÌË ÔË‚Ó‰Ë Ì‡ EMG Ú.Ì. ÓÚ‡Ê‡ÚÂÎÌË ÍÎ‡ÔË Ë ÛÎÂË ÒÂ „ËÊ‡Ú Á‡ Ò˙ÓÒÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌËˇ ÔÓÚÓÍ.
«‡ ‰‡ ÒÂ ÍÓÏÔÂÌÒË‡Ú ‰Û„Ë ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, Í‡ÚÓ Ì‡Ô. ‚ÂÚÓ‚Ë Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‡ÍÚË‚ÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡Ú‡ ÎÂÌÚ‡. «‡ ˆÂÎÚ‡ ÒÂ ÏÓ‰ËÙËˆË‡ Â‰Ì‡ ÒÂÍˆËˇ Ì‡ ÓÔÓÌËÚÂ ÓÎÍË. —ÂÌÁÓË ÓÚ˜ËÚ‡Ú ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÎÂÌÚ‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ
ÔÓÒÎÂ ÒÂ ‡Ì‡ÎËÁË‡ ÓÚ Â‰ËÌ Â„ÛÎ‡ÚÓ.
œË ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇ Â„ÛÎ‡ÚÓ˙Ú ÔÓ‰‡‚‡
ÒË„Ì‡Î ‰‡ ÒÂ ËÁÏÂÒÚË ÔÓ‰‚ËÊÌ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÏÓ‰ËÙËˆË‡Ì‡Ú‡ ÓÔÓÌ‡ ÓÎÍ‡. “Ó‚‡ ËÁÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÓÌËÚÂ ÓÎÍË Â„ÛÎË‡ Ì‡ÌÓ‚Ó Ú‡ÌÒÔÓÚË‡˘‡Ú‡ ÎÂÌÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌ‡Ú‡ ÛÂ‰·‡.
÷ÂÌÚ‡ÎÌËˇÚ ÂÎÂÏÂÌÚ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÒËÒÚÂÏÌÓ Â¯ÂÌËÂ Â Â‰ËÌ ÂÍÒÚÂÏÌÓ Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ ÂÎÂÍÚÓıË‰‡‚ÎË˜ÂÌ ÎËÌÂÂÌ

ÔË‚Ó‰ Ò ËÌÚÂ„Ë‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô˙Úˇ. ¬ËÒÓÍ‡Ú‡ ·ÂÁÓÚÍ‡ÁÌÓÒÚ Ë ÌÂ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Í˙Ï ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ÔË ÎËÌÂÈÌËÚÂ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë
ÒËÒÚÂÏË Ì‡ EMG ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ˜ÂÁ ‰‚ÓÈÌÓ Í‡ÔÒÂÎÓ‚‡Ì ıË‰‡‚ÎË˜ÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ. ’Ë‰‡‚ÎË˜ÌËˇÚ ‡„Â„‡Ú Â Ò‚˙Á‡Ì ‰ËÂÍÚÌÓ Ò ‡·ÓÚÌËˇ ˆËÎËÌ‰˙ Ë Â ÔÓÂÍÚË‡Ì Í‡ÚÓ Á‡Ú‚ÓÂÌ‡ ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡. œË‚Ó‰ÌËˇÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ ‡·ÓÚË ‚
Ï‡ÒÎÓ Ë ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ Í‡ÔÒÂÎÓ‚‡ÌÂÚÓ.
Заводът ELTMA на EMG разработва,
произвежда и продава електрически специални приводи за повдигателна и транспортна техника като напр.:
• Електрохидравлични подемни устройства ELDRO*/ELHY*;
• Решения за регулирани спирачни системи BRAKEMATIC®;
• Хидравлични компактни агрегати HKA-A;
• Електрохидравлични компактни устройства EBC.

«‡Â‰ÌÓ Ò ‰Û„Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, ÒËÒÚÂÏÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ Ì‡ EMG ÔÂ‰Î‡„‡Ú Â‰Ì‡ ËÌÚÂÂÒÌ‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚‡ Á‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÎËÌÂÈÌË ÔË‚Ó‰ÌË Á‡‰‡˜Ë.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

ÕÓ‚‡Ú‡ herborner.X:
100% ÔÓÍËÚËÂ = 0% ÍÓÓÁËˇ
ÕÓ‚ÓÚÓ 100% Á‡˘ËÚÌÓ ÔÓÍËÚËÂ Ì‡ ÒÂËˇÚ‡ herborner.X,
ÍÓÂÚÓ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÓÚ ÍÓÓÁËˇ, Â ‚˙ıÓ‚Ó ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÔÓÒÚËÊÂÌËÂ Ë ÌÓ‚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡. ¿Ï·ËˆËˇÚ‡
Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ÏÛ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰‡Ú ÒÂËˇ ÔÓÏÔË, 100% Á‡˘ËÚÂÌË Ë ÔÂ‰Ô‡ÁÂÌË ÓÚ ÍÓÓÁËˇ, ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡
Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ‰‡ ·˙‰Â ÂÎËÏËÌË‡Ì‡ ËÁˆˇÎÓ ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ˙Ê‰‡
‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË ÌÓ‚Ë ÒËÒÚÂÏË, Ë ÚÓ Ì‡ ‰ÓÒÚ˙ÔÌ‡ ˆÂÌ‡. Õ‡ ÔÂ‰ÂÌ
ÔÎ‡Ì ÓÒ‚ÂÌ ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò‡ Ë ‚ÒÂ ÔÓ-‡ÍÚÛ‡ÎÌËÚÂ
ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ‡ÒÔÂÍÚË Í‡ÚÓ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.
¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ „Î‡‰Í‡Ú‡ ÒË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ,
ÔÓÍËÚËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ herborner.X ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ‚ „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ÒÔÓÏ‡„‡ Á‡ ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ. «‡ ‰‡ ·˙‰Â ‰Ó·Â Á‡˘ËÚÂÌ‡, ÔÓÏÔ‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡
Â Ò˙Ò 100% ÔÓÍËÚËÂ ÓÚ‚˙ÚÂ, Í˙‰ÂÚÓ Â ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÙÎÛË‰‡. “ÓÂÒÚ, ‚ÒË˜ÍË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË, ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë Ò ËÁÔÓÏÔ‚‡ÌËˇ ÙÎÛË‰, Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁˆˇÎÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌË Ë Á‡˘ËÚÂÌË. ”ÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔÓÍËÚËÂ,
Ì‡Ì‡ÒˇÌÓ ÔÓ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ.
ÕÓ‚‡Ú‡ herborner.X Ò˙Ò 100% Á‡˘ËÚ‡ ÔÂ‰Î‡„‡ Á‡˘ËÚ‡ ÒÂ˘Û
ÍÓÓÁËˇ Á‡ ‚ÒÂÍË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ ÓÚ ıË‰‡‚ÎËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡. “ˇ
Â 100% ÔÓÍËÚ‡ Ò ÔÎ˙ÚÂÌ Á‡˘ËÚÂÌ ÒÎÓÈ Ò ‰Â·ÂÎËÌ‡ Ì‡ ÔÓÍËÚËÂÚÓ ÓÚ 350 ‰Ó 1 000 µm. “Ó‚‡ Â ÛÌËÍ‡ÎÌ‡Ú‡ ‡ÁÎËÍ‡. √Î‡‰ÍÓÚÓ
ÔÓÍËÚËÂ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÓÚ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÓÁËˇ.
œÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Â „ÓÎˇÏÓÚÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ „Î‡‰ÍÓÚÓ ÔÓÍËÚËÂ Ì‡ ıË‰‡‚ÎËÍ‡Ú‡
Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡. œÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ‡Á-
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ıÓ‰Ë. ¿ÍÓ Ò‡‚ÌËÚÂ ÔÓÏÔ‡ ·ÂÁ ÔÓÍËÚËÂ Ò ÔÓÏÔ‡ herborner.X
Ò˙Ò 100% ÔÓÍËÚËÂ, ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ 10% ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡. “‡ÁË ÒÚÓÈÌÓÒÚ, ‡Á·Ë‡ ÒÂ, Á‡‚ËÒË ÓÚ ıË‰‡‚ÎËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡. œË˜ËÌ‡Ú‡ Á‡ ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ „Î‡‰ÍÓÚÓ Ë ÔÎ˙ÚÌÓ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ
ÔÓÍËÚËÂ Ì‡ herborner.X. “Ó ÛÒÔˇ‚‡ ‰‡ ÍÓÏÔÂÌÒË‡ ‚ÒˇÍ‡ „‡Ô‡‚ËÌ‡ Ì‡ ˜Û„ÛÌ‡ Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‰‡ „ÂÌÂË‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ „Î‡‰Í‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ. “Ó‚‡ ÒÔÓÏ‡„‡ Á‡ ·ÂÁÔÂÔˇÚÒÚ‚ÂÌÓ
ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÙÎÛË‰‡ ÔÂÁ ıË‰‡‚ÎËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ ÒÔÂÒÚˇ‚‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë ‡ÁıÓ‰Ë.
¬ÒË˜ÍË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ‚ËÌÚÓ‚Ë Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ Ò‡ ËÁ‡·ÓÚÂÌË
ÓÚ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, Á‡ ‰‡ „‡‡ÌÚË‡Ú ‰˙Î„ÓÒÓ˜Ì‡ Ë
·ÂÁÓÚÍ‡ÁÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡.
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≈ÎË‡ Â‡ÎËÁË‡ ˆˇÎÓÒÚÌ‡
ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ
Ì‡ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ 6 kV
‚ ≈Î‡ˆËÚÂ-ÃÂ‰
Изпълнението на проекта е уникално по рода си, тъй като е
извършено в рамките на 24 часа

≈

лаците-Мед е един от най-големите минни комплекси за добив и
преработка на медна руда в Европа.
Той е разположен в сърцето на същинска Стара планина, намира се на височина над 1000 м в землището на
гр. Етрополе, а обогатителната
фабрика - в подбалканското поле на
с. Мирково. Технологичната връзка
между двете площадки се осъществява с изградения под Стара планина лентов травербан, който е с
дължина 6,5 км и е най-дългият на
Балканския полуостров. Захранването с електроенергия на лентовия
транспортьор и тунела се осъществява от Подстанция МГЛТ – 6 kV,
разположена във входа на тунела.
"Тъй като това е единствената
технологична връзка между рудника
и фабриката,

подстанцията се явява
ключова за нормалното
функциониране на
комплекса
коментират от производственото
предприятие. "Поради тази причина
подстанцията не беше спирана и
модернизирана от пускането на комплекса преди повече от 30 години.
Съоръженията бяха физически и морално остарели и подстанцията се
нуждаеше от спешна модернизация.
Пред ръководството на ЕлацитеМед стоеше трудната задача да
намери фирма и организация, която
да произведе специални малогабаритни съоръжения, съобразени с тежките условия в подстанцията и комплекса и още по важно - да изпълни
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цялата модернизация в рамките на 24 часа (от
прекъсване на захранването
до пуска на новите съоръжения и въвеждане в нормална
експлоатация на новата
подстанция)“, допълват те.
Пълната инженерингова
задача - от проектиране,
производство, монтаж до
пускане в експлоатация - е
възложена на фирма Елиа.
"Договорът беше сключен
през месец юни 2011 г. и изпълнен за по-малко от 6 месеца", разказва г-н Георги Зарев, председател на надзорния съвет на компанията. "Основните етапи за изпълнение на тази уникална инженерингова задача бяха следните:
l изготвяне на работен проект за
модернизация на цялата подстанция
с въвеждане на нови КРУ и оперативен ток 220 V, изпълнен в звено Изпълнение на договори с ръководител
инж. Крум Станчев и приет без забележки на експертен технически
съвет;
l конструктивна разработка на нов
тип малогабаритно КРУ - 6 kV за
първично разпределение, металклад,
от конструкторския отдел на ЗЕС
Елиа гр. Добрич с ръководител инж.
Елисей Маринов. С оглед минимизиране на конструкцията и изпълнение
на специалните условия, всички апарати за първична и вторична комутация бяха избрани от фирма АBB;
l производство на два опитни образеца с цел провеждане на типови
изпитания за КРУ съгласно стандарт IEC 62271-200/2003 и IEC
62271-1/2007. Типовите изпитания

бяха проведени успешно в лицензираната европейска лаборатория
ICMET CRAIOVA през м. септември
2011 г.;
l производство в ЗЕС Елиа Добрич
на цялата подстанция. Провеждане
на симулативен функционален тест
на цялото съоръжение, с участието
на представители на клиента, в ЗЕС
Елиа Добрич. Част от работата
включваше и организирането на екипи, възлагане на персонални задачи и
проиграване, в заводски условия, на
организацията за 24-часова модернизация на подстанцията;
На 15 декември 2011 г. в 9.00 часа
на площадката на рудник ЕлацитеМед бе прекъснато захранването на
подстанция МГЛТ, като

поставеният срок за
въвеждане на новата
модернизирана
подстанция в
експлоатация
бе 16 декември. Изпълнението на
модернизацията по време бе, както
следва:
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l 12.00 ч. на 15 декември 2011 г. –

завършен демонтаж;
l 13.00 ч.- монтаж на нова строителна рама;
l 18.00 ч. - монтаж на новите КРУ;
l 20.00 ч. - монтаж на акумулаторна
батерия и оборудване за оперативен
ток;
l 24.00 ч. - настройка и параметриране на защитите и пускови изпитания;
l 3.00 ч. на 16 декември 2011 г. подаване на оперативен ток и функционални изпитания;
l 5.00 ч. – въвеждане в нормална експлоатация.
На 16 декември в 9.00 ч. екипите
на Елиа от дневните и нощната
смяна и екипите на Елаците-Мед от

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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експлоатацията и поддръжката на
съоръженията бяха разположени на
площадката пред тунела на магистралния гумено-лентов транспортьор. Трудната и уникална 6-месечна инженерна дейност завърши успешно", спомня си Георги Зарев. "Генералната репетиция в заводски
условия на двата екипа, опознаването на участниците и стриктното
разпределение на задачите беше
добра предпоставка и необходимо
условие за успеха на току-що завършилата 24-часова "премиера" на
инженерния проект – нова подстанция МГЛТ, изпълнена без нарушаване
на технологичния процес.
Оценката на ръководството на
рудник Елаците за цялостната задача и в частност за последното действие от нея е: "Невъзможната мисия е възможна", споделя с гордост
той.
"Повече от 9 месеца след реализацията подстанция МГЛТ - 6 kV на
минен комплекс Елаците-Мед работи без прекъсване, при тежки експлоатационни условия, с добре обучен
персонал, с една нова модерна подстанция, подготвена за нов експлоатационен живот от минимум 25

октомври 2012

години", категоричен е представителят на Елиа.
"Впечатлен съм от работата на
Елиа по проекта за реконструкция
на подстанции средно напрежение в
Елаците-Мед", споделя наблюденията си по съвместната работа г-н
Никола Русинов, директор Енергиен
мениджмънт в Елаците-Мед.
"Колегите демонстрираха изключителна прецизност и експедитивност при изпълнението на задачата. След реконструкцията комплексът работи без прекъсване и при
тежки експлоатационни условия.
Бих препоръчал работата с Елиа на
всеки, на който му предстои подобен проект", заявява в заключение
той.

37

‚ÌÂ‰ÂÌÓ

√‡ÒËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡
‚ ƒÛÓÔ‡Í “‡ÍËˇ
Õ

аскоро фирма Интер Системс
изгради гасителната система в производственото предприятие Дуропак Тракия. По думи на компанията
изпълнител, в първата и най-трудна
част от проекта са участвали 10
човека, а работата е отнела 3 месеца. За това време е демонтирана
старата система и е изпълнен около
20% от проекта, като са защитени
всички производствени мощности. В
момента тече втори етап, в рамките на който се изгражда нова помпена станция и външен пръстен.
Гасителната система е изградена според изискванията на застрахователя FM Global.
„Това към момента е единствената инсталация, изграждана в
съответствие с този стандарт, и,
съответно, одобрена от застрахователя“, коментира г-н Тони Стойнов, технически директор в Интер
Системс. „Това, с което мисля, че
спечелихме доверието на инвеститора, бе краткият срок на проектиране и успешното съгласуване на
проекта с FM Global“, категоричен е
той.

Изисквания на FM Global
По думи на г-н Стойнов разликата
в изискванията по този стандарт
от другите е както в критериите
за оценка и категоризиране, така и в
нормите на проектиране, изискванията към самото оборудване и последващото изпълнение.
„ Особено строги са изискванията
към надеждността на системата и
запазването на нейната работоспособност при всякакви ситуации.
Като пример освен всички други изчисления системите подлежат и на
земетръсен анализ и съответното
земетръсно осигуряване.
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Друго изискване е всеки вложен
компонент да бъде сертифициран. В
това отношение компромиси не се
допускат. Разбира се, това силно
стеснява избора на производител“,
коментира той.
Техническият директор разказва,
че най-голямото предизвикателство по реализацията е свързано с
монтажните работи. „Основно
изискване на инвеститора беше
монтаж без прекъсване на работния
процес, а това е предприятие, което работи 6 дни в седмицата при
двусменен режим. Изпълнението на
проекта изискваше много точно
планиране и координация на всички
доставки, монтажни работи и вместването им в работния цикъл на
завода. Разбира се, това е само един
от проблемите. Постоянният производствен процес носи висок риск
от трудови злополуки и още по-висок от повреждане на оборудване.
Немалка част от инсталацията се
монтира над транспортна линия,
която се движи с висока скорост.
Дори и най-малкият предмет, попаднал върху нея, би нанесъл щети за
десетки и стотици хиляди евро.
Можем с гордост да кажем, че по
време на монтажа не се наложи дори
и минута престой на производствено оборудване или промяна в графика му заради монтажните работи.
Не по-малко важно е, че не бе допусната и нито една трудова злополука“, разказва Тони Стойнов.
„Това бе първата ни инсталация
в съответствие с FM, но всички
проекти, по които сме работили до
момента, ако не изцяло, то в голяма
степен, са в съответствие с VdS.
Наистина между двата стандарта
има немалко различия, но те са еднакво строги, като и при двата
стандарта се допуска използването
само на сертифицирано оборудване.

Спринклерната система
покрива площ от около
60 000 кв. м
и осигурява защитата на складово
стопанство, производствена линия,
както и машини за дообработка,
печат и пакетаж на продукцията.
Системата включва 30 клона с
над 5000 спринклера, като 21 от тях
са тип въздух-вода, и 9 клона тип
вода-вода. Освен спринклерните клонове се инсталират над 500 м вътрешен пожарен водопровод и около 300
м външен тръбопровод за захранване с вода. Допълнително се изгражда
нова помпена станция с капацитет
16 000 л в минута, както и компресорно с дебит 3 куб. м/мин. Цялата
система се мониторира от панел
FlexEs на Honeywell и се визуализира
в реално време посредством Winmag.
Разбира се, преди монтажните работи се извършва и демонтаж на старата система. Както споменах, системата е одобрена, но в същото
време все още не е напълно завършена. Това е съвсем нормално при системи с подобен мащаб. Естествено,
желанието на застрахователя е системата да бъде завършена възможно най-скоро, но на всички страни е
ясно, че това е голяма инвестиция и
е логично да бъде планирана за период от няколко години. Когато казах,
че инсталацията е одобрена, имах
предвид, че изготвените от нас проекти на цялата инсталация са одобрени, и по-важното - вече изпълнени-
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те части са приети и са в експлоатация. Имайте предвид, че говорим
за инспекция, проведена от немския
офис на FM Global, чиито инспектори имат високи изисквания. В това
отношение, въпреки позитивната си
нагласа, инвеститорът остана изненадан от липсата на каквито и да е
забележки към изпълнената система.
За нас е изключително важно, че
създадената организация и хората,
на които сме доверили контрола и
изграждането на системата, са се
справили по най-добрия възможен
начин“, описва детайлно работата
по проекта г-н Стойнов.
Той разказва, че при избора на
оборудване

от самото начало
изборът пада на Tyco
„Почти всички компоненти са
техни: спринлкери, КСК, кранове, сензори, крепежните елементи и фитингите, както и елементите за сеизмично осигуряване. Помпената станция също е оборудвана с компоненти,
доставени от Tyco, включително и
помпената група. Може да звучи
странно, но дори и тръбната разводка е с тръби, доставени от Tyco. Един-
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ствените компоненти, които са от
други производители, са компресорът, който е на Gardner Denver, и
системата за мониторинг, която е
на Esser от Honeywell“, разказва той.
Използването на компоненти на
Tyco в случая не е довело до оскъпяване. Според техническия директор на
Интер Системс, работата с подобен производител носи много предимства. Tyco може да достави всички нужни компоненти за подобен
проект. Колкото повече компоненти
от системата се доставят от Tyco,
толкова по-изгодни стават условията на доставка. Друго предимство
е, че всички компоненти на Tyco са
FM сертифицирани и от тази гледна точка няма място за съмнение при
инспекциите. „Ще ви дам прост пример - да вземем тръбите, доставени от Tyco. Според изискванията на
FM Global, ако производителят не е
сертифициран, тръбата трябва да
е дебелостенна. Тръбите, доставени
от Tyco, са със сертификат и двойно по-тънки стени, съответно вложеното количество е значително помалко и крайната цена е по-ниска. От
друга страна, тръбата с по-тънка
стена позволява по-големи дебити.
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Ако тръба sch.40 трябва да е с диаметър 125 мм, то тръба sch.7 може
и да е само 100 мм. Разликите в качеството на материала и изработката също са в полза на Tyco“, допълва г-н Стойнов.
„Това не е първият подобен обект,
по който работим. През годините
сме изработили стройна структура
и схема за управление. Разбира се,
само организация не е достатъчна,
нужно е качествено и правилно оборудване. Използването на бързи
връзки скъсява неимоверно много
нужното време за монтаж на системата, а в същото време е абсолютно безопасно. Обратното, планирането на хиляди заварки в хартиена
фабрика лично за мен е равносилно
на умишлен палеж. От друга страна,
ние се грижим за комфорта на нашия
персонал. Монтажът на инсталацията се извършва със самоходни вишки, вместо със скелета - това е както многократно по-бързо, така и
много по-безопасно за монтажниците. Изхождайки от това, считаме,
че на следващите етапи ще бъдем
още по-ефективни и ще съкратим
допълнително времето за монтаж“,
категоричен е Тони Стойнов.
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Œ

Стефан Куцаров

т десетилетия капацитивните сензори (Capacitive Sensor) се използват в устройствата с индустриално приложение. Независимо от
създаването на надеждни и с дълъг
експлоатационен срок маломощни
механични бутони (често пъти базирани на магнитни контакти) и използването им в органите за управление и клавиатури на индустриални,
компютърни и битови устройства,
напоследък все по-често те се заместват с капацитивни сензори (или
ключове) за допир (Capacitive Touch
Sensor) CTS. Освен по-малките размери и цена, те по принцип са по-надеждни (нямат подвижни части) и могат
да се интегрират с управляващите
ги електронни схеми. Те са и в основата на екраните с докосване Touchscreen (които не са предмет на
настоящата статия). Не по-малко
важно е, че CTS осигуряват значително по-голяма гъвкавост при конструирането на електронни изделия в
сравнение с механичните бутони и
не изискват наличието на отвори на
лицевите панели, през които в устройствата могат да проникват прах
и влага.

Принцип на действие на
капацитивните сензори
Той се основава на известната
формула за капацитет C=e0erA/d,
където e0 е диелектричната проницаемост на вакуума (физична константа), er е относителната диелектрична проницаемост на изолатора
с дебелина d между двата електрода на капацитета с площ А. Твърде
често произведението e0er се означава с e или k. За изясняване на дей-
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ствието на CTS на фиг.
1 е показана една от масово
използваните
структури.
Металната пластинка на самия сензор е в
средата и е заобиколена
от заземени медни пластини. Между всяка от
Фиг. 1.
тях и пластинката на
сензора има паразитен капацитет
Cbase спрямо земята и, съответно,
съществува електрическо поле, показано с прекъснати линии. Тази структура е разположена върху носеща
пластина, а отгоре е покрита с предпазен изолационен слой. За получаване на максимално добра чувствителност на CTS трябва слоят да е максимално тънък и с колкото е възможно по-голяма er. При докосване с
пръст на повърхността над средната пластинка, поради особеностите
на човешкото тяло (проводяща
повърхност и съдържание на около
70% вода с er 80), се получава допълнителен капацитет на докосване
Ctouch спрямо земята, защото дори да
няма пряка електрическа връзка на
човешкото тяло със земята, обикновено то е свързано с нея. Получената промяна на капацитета от Cbase
на Cbase+Ctouch се регистрира от електронна схема. Този принцип на действие е известен като тип единичен капацитет (Self-Capacitance Type).
Съществува и тип взаимен капацитет (Mutual-Capacitance Type), при
който сензорът има две пластинки,
означавани с Х и Y, и при докосване
се променя капацитетът между тях.
Основното предназначение на капацитивните сензори за допир е да
заместят механичните ключове, от
които имат едно важно принципно

Източник: Energy Micro

различие - сензорите дават на изхода си аналогова величина (капацитетът им се променя в зависимост
от това колко плътно пръстът прилепва към тях), докато от механичните ключове се получава цифров
сигнал. Често това налага допълнителна обработка на сигнала от капацитивните сензори, например филтриране, за осигуряване на сигурно
регистриране на допира.
От множеството съществуващи
методи за измерване на капацитет,
в CTS се използват основно два.
Първият метод, базиран на релаксационен генератор (Relaxation Oscillator), има на изхода си правоъгълни импулси с коефициент на запълване 0,5
и се реализира с един или два компаратора, между чиито прагове се зарежда и разрежда капацитетът. При
неговото увеличаване (допир до сензора) честотата намалява. Регистрирането на нейната промяна става чрез измерване на броя на импулсите за фиксирано време (Gate Time),
което лесно се осъществява чрез
микроконтролер с общо предназначение или по друг начин. Методът с два
компаратора се използва от производителя Energy Micrо.
Вторият метод се основава на
факта, че при протичане през капацитет С на постоянен ток I, неговото напрежение нараства по линеен
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Фиг. 2.

закон и след фиксирано време t достига стойност U=It/C. Обикновено U
се измерва чрез аналогово-цифров
преобразувател (самостоятелен или
вграден в микроконтролер) и в зависимост от големината му се определя дали сензорът е докоснат или
не. Този метод се използва от
Microchip Technology, като използваната за него електронна схема се нарича Charge Time Measurement Unit
(CTMU), а токът в нея може да е в
границите от 0,55 mA до 0,55 mA.
Например с 5,5 mA капацитет 30 pF
се зарежда за 10 ms до 1,83 V. Производителят Silicon Labs също използва метода, но под наименованието
преобразувател капацитет-напрежение (Charge-Timing Capacitance to
Digital Converter – CDC). Разновидност
на метода е измерване (например
чрез таймер) на врeмето за разреждане между две фиксирани стойности на напрежението. Друга разновидност, също наричана релаксационен
генератор, e зареждането (чрез генератор на ток или през резистор от
постоянно напрежение) да се извършва до достигане на определено
опорно напрежение, като времето е
обратнопропорционално на капацитета и се измерва чрез броя на импулсите на генератор с фиксирана честота. Полезно е да се има предвид, че
честотата на последния е между
стотина kHz и няколко десетки MHz,
а относителната промяна на капацитета при докосване е между няколко
десети от % до няколко десетки %.
Съществува и метод на закъснителните линии (RC-Delay Line Capacitance Measurement Method), използван
от Fujitsu Microelectronics. При него
тактови импулси с честота 20 kHz
се подават едновременно на две RC
вериги – едната опорна, създаваща
точно определено закъснение на
предните фронтове на импулсите и
втора, съдържаща капацитета на
сензора. Чрез реверсивен брояч може
да се променя закъснението на втората верига, докато се изравни с
това на първата. Броят на импулсите, осигуряващи изравняването, е
пропорционален на разликата между
капацитета на сензора и този в
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опорната верига. Следователно
този брой е различен при задействан
и незадействан сензор, по която разлика се установява задействаното
състояние.
В пластинките на CTS, както във
всеки метален предмет, се индуцират напрежения от околните електромагнитни полета. Те представляват шум за CTS, който не трябва да
влияе на работата му. На фиг. 2 са
показани напреженията на изхода на
CTS, когато той не е задействан и
когато е задействан, разликата между тях (Touch Strength) TS и насложеният шум. Очевидно амплитудата на
последния не трябва да надхвърля TS,
за да не се получи грешно задействане и тъй като TS е правопропорционална на захранващото напрежение,
неговото увеличаване подобрява устойчивостта на CTS към влиянието
на шумовете. На практика двете
нива на сигнала се определят като
средноаритметичното на 100 техни стойности, получени през интервали от 2 s на задействане на CTS.
Използва се и отношението сигналшум в децибели на CTS в съответствие с израза SNRdB=20lg(TS/NT),
където NT е средноквадратичната
стойност на 100 измервания на
шума при задействан CTS.
Твърде често CTS трябва да се
използват в среда със значителен
шум, например в индустриални приложения. Поради своята структура
те имат голям импеданс и, съответно, околните електромагнитни полета индуцират в тях напрежения
(Radiated Noise), включително създаваните от мобилни телефони и флуоресцентни лампи. Когато CTS са
част от система, захранвана от
външен източник (например от електрическата мрежа или през USB кабел), върху тях попада и проводников
шум (Conducted Noise), внасян от
проводниците на захранването.
Методите за намаляване на влиянието на шума са технически и програмни. Към първите спада подходящият избор на размерите на пластинката на CTS, обикновено със средните размери на върха на показалеца
(15x15 mm). Влиянието на шума е

Фиг. 3.

толкова по-малко, колкото разстоянието между съседните CTS е по-голямо – като минимално допустимо се
приема 2 до 3 пъти дебелината на
предпазното покритие. Последната
трябва да е колкото е възможно помалка – при споменатите размери на
пластинката на CTS тя не трябва да
надхвърля 3 mm. За намаляване на
влиянието на шумовете трябва
пътечките на печатната платка,
свързващи CTS с електронната схема, да са максимално къси и тънки и
да са максимално отдалечени от
пътечки със силни сигнали. Друг похват е свързване между CTS и електронната му схема на резистор със
съпротивление между 100 Ω и 10 kΩ
(препоръчителна стойност 1 kΩ).
Първият от програмните методи е свързан с времето между две
последователни проверки на състоянието на CTS, което е най-добре да е
с фиксирана стойност за осигуряване на нормалната работа на използваните филтри за намаляване на
шума. Тази стойност зависи от
предназначението на CTS и може да
е между няколко десети от секундата за системи с батерийно захранване и няколко десети от ms. Разнообразието на използваните филтри
е значително, но като пример могат
да бъдат дадени трите типа, използвани в примерни приложения от
Microchip Technology: Входният
филтър потиска импулсните шумове и е последван от втори, за усредняване на стойностите на сигнала
от няколко последователни реакции
на CTS, с което основно се избягва
влиянието на промените на температурата и влажността на околния
въздух. Третият филтър е нискочестотен за намаляване на влиянието
на белия шум. Освен това често се
използват цифрови филтри с крайна
и безкрайна импулсна характеристика (в зависимост от приложението
на CTS).
Добре познатото зареждане на
човешкото тяло със статично електричество може при докосване на
CTS да предизвика електростатичен
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Фиг. 7.

разряд, който да повреди свързаната със сензора електронна схема.
Затова по преценка на конструктора може да се постави класическата
схема за защита, дадена на фиг. 3,
като резисторът към входа на електронната схема може да е със съпротивление до 1 kΩ.

Практически реализации
на сензорите
В зависимост от начина на движение на пръста за задействане на
CTS има 4 основни разновидности.
Бутоните, наричани още Zero
Dimensional Sensor, имат само едно
островче за задействане, сензорите
с приплъзване на пръста по права
линия (Slider) или окръжност (Wheel,
Circular Slider) са известни и като
сензори в едно измерение (One
Dimensional Sensor), а сензорите, работещи в две измерения (Two
Dimensional Sensor), са в основата на
т. нар. тъчпад (Touchpad) устройства.
Сензори тип единичен капацитет (Self-Capacitance Sensor). При
тях променящият се капацитет при
докосването е спрямо земята, като
те са два типа. Първият е с равнинна структура (Planar Construction),
идея за която е дадена на фиг. 4.
Вижда се, че електродът на CTS,
заедно с част от елементите на
съпътстващата го електронна схема, е разположен от долната страна на подложката, която обикновено е печатна платка. Върху нея е
залепено предпазно покритие (лицев
панел), като прекъснатите линии са
на електрическото поле. Лепилото
също има важно значение за добрата работа на CTS. Чувствителността на сензора нараства с увеличаване на er на лепилото. Препоръчителната му дебелина е около 50 mm,
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Източник: Atmel

Фиг. 4.

б

Фиг. 6.
Източник: Microchip

като при нанасянето трябва да се
внимава да не остават въздушни
мехурчета, които намаляват er и,
съответно, чувствителността.
Тази конструкция работи успешно
при дебелини до 10 mm. Електродът
най-често е кръгъл, а по-рядко квадратен или правоъгълен, като върховете са закръглени за намаляване на
нежеланата промяна на формата на
електрическото поле.
Тази проста структура има недостатъка, че съседни метални предмети могат да променят капацитета й и да предизвикат грешно задействане. Един от начините за избягване на това е екраниране на
електрода на CTS чрез заобикалянето му със замасено метално островче или мрежа, които може да са от
страната на електрода или върху
предпазния слой. Това увеличава капацитета на незадействания CTS и,
съответно, минимално необходимата му промяна при докосване, за да
се задейства, т. е. чувствителността намалява. Двата най-масово
използвани сензори са показани на
фиг. 5.
Екранът на фиг. 5а е от медно
фолио около CTS, като двата са нанесени върху печатната платка
(разрезът вдясно) и върху тях е предпазният слой (Overlay). Втората разновидност (фиг. 5б) представлява
мрежа от проводници (Hatched
Ground) също от страната на сензора, като за получаване на добра
негова чувствителност при дебелина на предпазния слой до 4 mm те
трябва да заемат между 10% и 40%
от площта на екрана, а при по-дебел слой – от 3% до 15%. Диаметърът D е най-добре да е между
10 и 20 mm, а разстоянието S – от
1,5 до 4 mm. При необходимост от
още по-добро екраниране може от

задната страна на CTS да се постави втори екран от плътно фолио, но
това намалява стойността на SNR.
Екранирането намалява влиянието на шумовете – екраните от
страната на сензора действат срещу проводниковите шумове, а тези
от другата страна на платката
намаляват индуцираните шумове. На
фиг. 6 е даден пример за едновременно използване на двата екрана, като
този отдолу е тип мрежа, която
само леко намалява чувствителността на сензора. Така се осигурява
много добра защита от проводникови шумове и средна от индуцирани
шумове.
Често се налага сензорните бутони да са осветени, което се осъществява чрез добавяне на светодиод
(LED) и отвор в електрода за преминаване на светлината. Една използвана конструкция е дадена на фиг. 7.
Трябва да се има предвид, че LED
имат паразитен капацитет, който
може да повлияе на работата на CTS
и затова често се налага взимането
на специални мерки.
Връзката на сензорните бутони с
отдалечената от тях електронна
схема се извършва чрез пътечки
върху печатната платка, които
трябва да са с широчина около 0,2
mm и дължина не повече от 150 mm.
Вторият тип CTS с единичен капацитет са сензорите с обемна
структура (Non-Planar Construction).
Две от предимствата му спрямо
първия тип са по-голямата свобода
на конструктора при определяне на
формата и размерите на CTS и полесното интегриране на LED, допълнено с по-малко тяхно влияние върху
работата на сензора. Тук електродът на CTS е на долната страна
на лицевата плоча, а между нея и
печатната платка има разстояние,
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Източник: Microchip

Фиг. 8.

Източник: Atmel

което се поддържа чрез еластична
полимерна втулка или различни по
вид пружини. Съществена особеност
е, че при докосване на лицевата плоча разстоянието между нея и печатната платка не се променя.
Не са редки случаите, когато условията на работа на бутоните
налагат те да имат метално покритие, например за предпазване от
големи шумове и от силни замърсявания. На фиг. 8 е показана структурата на незадействан такъв бутон,
като при задействането му металната капачка се огъва, с което капацитетът между нея и сензора нараства. Съществува разновидност с
метализирано от страната на сензора пластмасово покритие.
Същността на реализацията на
сензори с приплъзване е в разполагането в един ред на определен брой
еднакви сензори с минимално разстояние между тях. При движение
на пръст по така получената лента сензорите се задействат един
след друг и тъй като всеки от тях
е свързан към електронната схема,
тя регистрира движението му. На
фиг. 9 е показан такъв тип CTS,
като за простота са дадени малък
брой елементи. При значителен
брой елементи твърде често на
входа на електронната схема се

поставя мултиплексор с входове от
всеки от елементите и един или
повече изхода, при което наименованието е Duplexed Slider.
CTS с кръгово движение могат да
се използват вместо въртящ се бутон. На фиг. 10 е даден пример за
CTS, осигуряващ завъртане на
пръста на 360°. Значително е разнообразието на сензори с 4 до 8 сегмента със специфична форма, при
които завъртането може да е 720°
(два оборота).
Сензори тип взаимен капацитет
(Mutual-Capacitance Sensor). Двата
електрода Х и Y на капацитета почесто се разполагат на една плоскост, но има CTS, в които те са в
две плоскости. На фиг. 11 е основната конструкция на бутон в една плоскост, като Т е дебелината на предпазния слой. В зависимост от него и
желаните два размера W и Н се определя броят на лентите (Finger) на
Х и Y. Типичните стойности са Т≈0,5
mm, W≈10 mm и Н≈8 mm. Подобна е
структурата на CTS с приплъзване
и CTS с кръгово движение.

Специализирани
контролери за CTS
В зависимост от типа на контролера към него могат да се
свързват между 1 и 48 сензора,
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като техният брой е даден в техническата документация. При повече от един сензор контролерът
съдържа мултиплексор, който непрекъснато „обикаля“ входовете за
тях. В каталога се отбелязва и
типът на сензорите, за които е
предвиден контролерът, а понякога
и границите на техните размери.
Например, даденият в ред 2 на табл.
1 може да се използва за бутони, за
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Таблица 1. Контролери за до 10 сензора
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Áðîé
ñåíçîðè

V D D ,V ; ( V E S D ,V )
[ t s c a n ,m s ]

I D D ,m A ; ( I S H D N ,m A )
[ C x ,p F ]

f o s c , M H z ; ( t R ,m s )
[G P I O ]

È íò åðô åéñ
(à â ò î ê à ë è á ð î â ê à )
[L E D ä ð à é â å ð è ]

Ð àá . ò å ì ï .î á õ â à ò ,o Ñ
(ð à ç ì å ð è m m ) [ï ð å ä ï à ç í î
ïîêðèò èå, m m ]

1

AD7745

A n a lo g D e v ic e s

1

2 ,7 -5 ,2 5 ; (± 2 )

700; (0,5) [0-21]

0 ,0 3 2 [í å ]

I 2 C ; (ä à ) [í å ]

2

AT42QT1070

A tm e l

7

1 ,8 -5 ,5

211-1744 [1-30]

0,18;(8-2040) [íå]

I 2 C ; (ä à ) [í å ]

3

AT42QT2100

A tm e l

8

2 -5 ,5

8 ; (5 0 )

-40¸+125; (5x4,4x1,2)
-4 0 ¸ + 8 5 ; (3 x 3 x 0 ,8 )
[5-ïëàñòìàñà;10-ñòúêëî]
-4 0 ¸ + 8 5 ; (5 x 5 x 0 ,9 )
[10-ïëàñòìàñà; 15-ñòúêëî]
-2 0 ¸ + 7 5 ; (2 ,9 x 1 ,6 x 1 ,1 )
-4 0 ¸ + 8 5 ; (2 x 2 x 0 ,6 5 )

4

EM01

ESSD

1

3 -5 ,2

40-4350; (15-22)
[0 -5 0 ]
800

[í å ]

SPI,Change, DRDY;
(í å ); [í å ]
(í å ) [í å ]

5

MPR031

F r e e s c a le

2

1,71-2,75; (±4)

4-43; (1,5) [0-15]

8, 0.032; (32) [íå]

I 2 C ; (í å ) [í å ]

6

M PR 084

F r e e s c a le

8

1 ,8 -3 ,6 ; (± 2 )

41-1620; (2)

(3 2 -4 0 0 0 ) [í å ]

I 2 C ; (ä à ) [í e ]

-4 0 ¸ + 8 5 ; (5 x 5 x 1 )

F u j it s u

6

2 ,5 -5 ,5 ; (± 8 )

<150

(0 ,2 ) [3 ]

I 2 C ; (í å ) [í å ]

7 FMA1127DA-24N
8

PCA8886

NXP

3

3 -9 [0 ,3 ;1 ]

6 [10-60]

(4 0 -2 5 0 ) [í å ]

I 2 C ; (ä à )

-3 5 ¸ + 8 5 ; (4 x 4 x 0 ,8 5 )
-4 0 ¸ + 8 5 ; (4 ,9 x 4 ,3 x 1 ,1 )
[2-ïëàñòìàñà;10-ñòúêëî]

9

B6TS-04LT

4

3 -5 ,5

4 8 0 0 ; (4 0 0 )

[í å ]

S P I ; (í å ); [í å ]

-2 0 ¸ + 8 5

10

BU21078MUV

OMRON Electronic
C o m p o n e n ts
ROHM

10

3-3,6 [16]

3500

5 0 [í å ]

11

SX8647

S e m te c h

8

2,7-3,6; (±3min) [15-1500]

80,175; (8)

16,7; (30) [8]

I 2 C ; (ä à ) [ä à ]

-4 0 ¸ + 8 5 ; (4 x 4 x 0 ,6 ) [5 m a x ]

12

ZSSC3122

ZM D I

2

1,8-5,5 [0,7-18,5]

60-750; (0,6) [2-10]

1 ,8 5 ; (1 ,2 5 -4 5 ) [í å ]

I 2 C ,S P I ; (ä à ) [í å ]

-40¸+125; (4,9x4,5x1,1)

сензори с приплъзване с типична
дължина 50-100 mm и типична широчина 1-2 mm и за сензори с кръгово движение с типичен диаметър
30-50 mm, докато този в ред 10 е
само за сензори от последния тип.
Някои производители дават и
сведения за препоръчваните конструкции на сензорите, както и за изготвянето на печатните платки за
монтирането им заедно с контролерите. Когато сензорите трябва
да са отдалечени от контролера,
свързването се прави с коаксиален
кабел. Част от контролерите
съдържат вградени драйвери за захранване на LED, които обикновено са
колкото броя на сензорите. Това
позволява спестяването на допълнителна ИС при ползване на осветени
сензори, като освен това в част от
контролерите интензитетът на
светлината на LED може да се регулира чрез тока им (например при
този в ред 10 на табл. 1 регулирането е на 256 стъпки). Времето за
сканиране tscan e между две последователни проверки дали сензорът е
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задействан и не винаги се дава в
каталозите, но, от друга страна,
има контролери с възможност за
програмирането му (за тези случаи
границите са дадени в табл. 1).
За разширяване на приложенията
част от контролерите имат универсални изводи GPIO, които могат
да работят като цифров вход или
изход с CMOS логически нива (на логическа 0 съответства напрежение
между 0 и 0,2 VDD или 0,3 VDD, а на
логическа 1 - от 0,7 VDD или 0,8 VDD
до VDD, където VDD е захранващото
напрежение на контролера). От гледна точка на приложенията за всеки
контролер трябва да се знае максималната дебелина на предпазното
покритие на CTS за гарантиране на
нормалната работа. То е дадено в
последната колона на табл. 1, но не
винаги фигурира в каталозите на
контролерите. Както при много други видове ИС и в значителна част
от контролерите, е предвидено основната част от блоковете им да
се изключват, когато не работят за
намаляване на постояннотоковата

I2C

[6 ]

-2 0 ¸ + 8 5 ; (4 x 4 x 1 )

консумация. В каталозите това се
означава като Sleep Mode или
Shutdown, а в табл. 1 консумираният ток в този режим е отбелязан
като ISHDN.
Границите на капацитета Сх на
сензора, в които контролерът работи нормално, не винаги се дават в
каталозите. По принцип, с увеличаване на Сх чувствителността намалява. За обмен на данни между контролера и външни устройства практически винаги се използват някои
от стандартните интерфейси,
типът на които за всеки контролер
е даден в предпоследната колона на
двете таблици. Полезно е да се има
предвид, че за нормалната си работа повечето от контролерите
изискват външни кондензатори
между някои от изводите си или
между изводи и маса (например за
захранващото напрежение), чиито
капацитети се дават в каталога.
Съществен параметър е времето за
реакция (Reaction Time) tR, което е от
момента на задействане на сензора до получаване на съответства-
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Таблица 2. Контролери за над 10 сензора
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Áðîé
ñåíçîðè

V D D ,V ; ( V E S D ,V )
[ t s c a n ,m s ]

I D D ,m A ; ( I S H D N ,m A )
[ C x ,p F ]

f o s c , M H z ; ( t R ,m s )
[G P I O ]

È íò åðô åéñ
(à â ò î ê à ë è á ð î â ê à ) [L E D
äðàéâ åðè]

Ð àá . ò å ì ï .î á õ â à ò ,o Ñ
(ð à ç ì å ð è m m ) [ï ð å ä ï à ç í î
ïîêðèò èå, m m ]

1

AD7147

A n a lo g D e v ic e s

13

2 ,6 -3 ,6 ; (± 2 ,5 )

0,0155-0,9; (2,3) [0-8]

0 ,2 5 ; (9 -3 6 ) [í å ]

I 2 C ,S P I ; (ä à ) [í å ]

A tm e l

11

3-5,5 [2,15-244]

12; (2) [2-20]

8 [í å ]

S P I ; (ä à ) [í å ]

-40¸+105; (4x4x1)
-4 0 ¸ + 8 5 ; (5 x 5 x 0 ,9 )
[5-ïëàñòìàñà;10-ñòúêëî]
-4 0 ¸ + 8 5 ; (7 x 7 x 1 )

2 AT42QT1110-MU
3

CY8C20536A

C y p re s s

33

1,71-5,5 {500}

2 ,8 8 (1 ,6 2 )

24

I 2 C ,S P I ,U S B [í å ]

4

CY8C20244

C y p re s s

16

2 ,4 -5 ,2 5 ; (± 2 ) [1 ]

1 ,5 ; (2 ,8 )

0,75-12,6,0.032 [28]

I 2 C ,S P I ,U S B 2 .0 [í å ]

5

QT60486-AS-G

Q u a n tu m
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4 ,7 5 -5 ,2 5

2 5 m a x ; (2 0 ) [0 -2 0 ]

16 [íå]

S P I ,U A R T ; (ä à ) [í å ]

6

BU21078MUV

ROHM

12

3-3,6 [16]

3 ,5

5 0 [í å ]

I 2 C [8 ]
I2C ;

7

SX 8634

S e m te c h

12

2,7-3,6; (±3min) [15-1500]

0 ,2 2 ; (8 )

16,7 [8]

8

C8051F704-GM

S ilic o n L a b s

27

1 ,8 -3 ,6

0,175-5; (25)

24,5 [39]

SPI,SMBus,UART (äà); [íå]

-4 0 ¸ + 8 5 ; (7 x 7 x 0 ,9 )

9

C8051F700-GQ

S ilic o n L a b s

38

1 ,8 -3 ,6

0,175-5; (25)

24,5 [54]

SPI,SMBus,UART (äà); [íå]

-40¸+85; (10x10x1,2)

10

CAP1114

SMSC (Microchip)

14

(± 8 )

(4 ,5 )

[í å ]

S M B u s 2 .0 ,I 2 C (ä à ); [1 1 ]

(5 x 5 )

щия изходен сигнал от контролера. Отново за намаляване на консумирания ток IDD някои контролери имат
два или повече режима на работа, всеки с определено tR,
като общото правило е, че намаляването на tR изисква
по-голям IDD. Затова в таблиците са дадени границите
на стойностите на tR и IDD в различните режими на
работа.
Издръжливостта на контролерите на електростатични разряди се отразява в каталозите чрез максимално допустимото безопасно напрежение VESD. В таблиците са дадени стойностите на това напрежение
при използване на еквивалентната схема на човешкото тяло (Human Body Model, HBM). Един от блоковете
на контролерите е генератор на импулси, чиято чес-

(ä à ) [8 ]

-40¸+85; (10x5,6x2)
-40¸+105; (10x10x1,2)
[5 -ï ë à ñ ò ì à ñ à ]
-2 0 ¸ + 8 5 ; (5 x 5 x 1 )
-4 0 ¸ + 8 5 ; (5 x 5 x 0 ,8 ) [1 -3 ]

тота fosc понякога се дава в техническата документация (има контролери с два генератора с различни честоти).
В каталозите понякога се дава структурата на контролерите. Като пример на фиг. 12 е дадена част от
схемата на контролера от ред 5 на табл. 1, която при
докосване на сензора формира 10-разредно двоично число на изход Data на аналогово-цифровия преобразувател
(АЦП) 10 Bit ADC. Останалите 3 извода до Data са входове за определяне на неговата работа. Входът на АЦП
е свързан към изхода на 3-входовия мултиплексор, като
вход ELE2 е с двойно предназначение – освен за свързване на сензор, той може да се използва и като изход за
„съобщаване“ на прекъсване на работата на контролера. Принципът на действие е зареждане на капацитет
от неизменен ток, който е еднакъв за трите сензора
и може да се задава чрез токовото огледало Mirror, за
чиято работа е необходим външният резистор REXT.
За улеснение на приложeнията почти винаги в каталозите се дават типични схеми на свързване. Като пример на фиг. 13 е свързването на контролера от ред 4 на
табл. 1. Към извод 1 е свързана схемата за защита от
ESD, към извод 3 - опорният кондензатор, с чието зареждане контролерът сравнява това на капацитета на сензора, а резисторът към извод 4 е на вградения таймер
за определяне колко време след докосването на сензора
ще се получи изходният сигнал на извод 6 (при даденото
съпротивление времето е 50 ms, но може да бъде увеличено на 120 ms с 20 kΩ).
В табл. 1 са дадени основните параметри на контролери за работа с до 10 сензора, а в табл. 2 – на такива
с повече сензори. Поради по-сложната структура на
последните по-голяма рядкост са модели с вградени
драйвери за LED, при това само за част от сензорите.
Трябва да се отбележи, че фирмата SMSC, чиито продукти носят патентованото наименование Smart
Mixed-Signal Connectivity, отскоро е част от Microchip
Technology.
Част от производителите предлагат серия от контролери, които се различават главно по броя на свързваните сензори. Например даденият в ред 10 на табл. 2
е част от серия, която съдържа още САР1133 за 3 сензора, САР1126 за 6 сензора и САР1188 за 8 сензора.

Свързване на сензори към класически
микроконтролери
Според описаните принципи на регистриране на до-
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Източник: Freescale

Фиг. 12.

косването на CTS електронната схема трябва да съдържа един или повече от блоковете компаратор, АЦП,
източник на неизменен постоянен
ток, таймер и мултиплексор. Тъй
като значителна част от микроконтролерите съдържат някои от тези
блокове, те могат да се използват
за работа с CTS. Например серията
PIC10F на Microchip съдържа компаратор и позволява реализацията на
метода с релаксационен генератор.
Самото действие се осигурява от
програмен модул, описан в AN1102.
По същия метод работи и микроконтролерът PIC16F727 с 16 сензора,
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l

Фиг. 13.

чието свързване е описано в AN1268.
Разработка на Microchip е и технологията mTouch, който се вгражда
освен в микроконтролера PIC10F206
от спомената серия и в още 14 микроконтролера от сериите PIC12F,
PIC16F и PIC24F за управление на
бутони и сензори с приплъзване при
брой на входовете между 1 и 32.
Например, най-големият брой се реализира
с
микроконтролера
PIC16F707, а програмата за работата му съдържа 35 инструкции. Технологията mTouch може да се използва и с описаните бутони с метално
покритие.

октомври 2012

Източник: ESSD

Компанията Texas Instruments използва един от вградените компаратори в микроконтролера МРХ430 за
реализацията на релаксационен генератор, като единствените външни
елементи са 4 резистора. Благодарение на вградения мултиплесксор към
един от компараторите към микроконтролера могат да се свържат до
4 сензора. С него е възможно реализирането и на друг метод – капацитетът на CTS се зарежда до захранващото напрежение и с вградения
таймер се измерва времето на разреждането му до определено напрежение.
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ÃÂÊ‰ÛÔÎ‡ÚÙÓÏÂÌ‡ ÔÂÌÓÒËÏÓÒÚ
ÔË 32-·ËÚÓ‚Ë ÏËÍÓÍÓÌÚÓÎÂË
Ерлендур Кристиансон,
Microchip Technology
Стандартизирането на една-единствена микроконтролерна платформа е сред съкровените желания на
много потребители от бранша, но
дори и при използване на едно и също
процесорно ядро, конструкторите се
сблъскват с проблеми при преминаване към различна периферия и адаптиране на фърмуера.

Периферията е от ключово
значение за преносимостта
Обикновено конструкторите започват проектирането с изясняване
на функциите, които трябва да осигурява системата и начина, по който потребителят ще ги използва.
Това определя външните схеми, които ще са необходими и вградената
в микроконтролера периферия, която
ще ги управлява. Ако, например, е
предвиден операторски интерфейс
(HMI), микроконтролерът трябва да
поддържа LCD и бутони или чувствителен на допир екран, комуникационен интерфейс към управляваното
устройство, светодиодна и звукова
сигнализация. Това означава, че микроконтролерът трябва да има вграден CAN контролер за комуникация,
АЦП за тъчскрийна и ШИМ таймер
за звука. Колкото повече функции има
периферията, толкова по-малко
външни ИС ще са необходими, което
намалява и обема на програмния код,
който трябва да се напише.
Проектантът иска да знае две
неща за процесорното ядро: дали е
достатъчно бързо, за да изпълнява
всички софтуерни задачи, изисквани
от функционалността на крайния
продукт и дали ще може да ги изпълнява достатъчно ефективно. Друго съображение е каква част от вече
използвания софтуер и фърмуер може
да бъде прехвърлена от едно ядро към
друго, за да се осигури поддръжка на
периферията. Тъй като повечето
програми за 32-битови микроконтролери са написани на C, те биха могли
да бъдат рекомпилирани към всяко
ядро. От друга страна, всеки производител на микроконтролери има
функции и програмни модели на периферията, които са характерни за
неговите продукти, независимо от
използваното ядро. Точно това прави преноса на програмния код толкова проблематичен.
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Преносимост
на фърмуера
Производителите на микроконтролери осигуряват фърмуерни библиотеки с кодове за конфигуриране и използване на интегрираната в MCU периферия. Всеки производител обаче реализира
по различен начин периферните
блокове, като всеки блок може да
има различни функции. Това означава, че прехвърлянето на дадено
приложение от един микроконтролер към друг не е лесна задача.
ARM решава този проблем чрез
дефиниране на стандарт за ниво на
абстрактно представяне на фърмуера, наречен Cortex Microcontroller
Software Interface Standard (CMSIS).
Той се използва от производители на
микроконтролери, базирани на CortexM ядра и в техните фърмуерни библиотеки. Стандартът обаче не отстранява трудностите при пренос
към друга периферия, нито осигурява
правила за наименоване на функции и
променливи. В резултат той не улеснява съществено работата по пренасяне на дадено приложение между
ARM микроконтролери на различни
производители.

Осигуряване на преносимост
в процеса на разработка
Дори когато производителите
използват едно и също ARM ядро, те
нямат интерес да осигурят лесна
преносимост към микроконтролерите на другите производители. Задачата за реализиране на преносимост
се прехвърля към инженера проектант. За да опрости преносимостта, конструкторът може да използва ниво на абстрактно представяне, създаващо стандартен програмен интерфейс между микроконтролера, хардуера на периферията и приложните програми. Има поне два
начина за реализация на това:
l Може да бъде разработено обвиващо ниво, което да „превежда“ между
програмния код на приложението и
библиотеката за периферията на
производителя на микроконтролера.
Това е ефективен от гледна точка
на времето метод, при който обаче
се създава по-сложен и обемен код за
команди и данни.
l Може да бъде дефинирана стандартна схема за наименоване на функции и променливи, прилагана към всяка библиотека за периферия. Така
програмният код остава компактен,

но нараства времето за разработка, особено при сложна периферия.
Преносимостта трябва да е част
от развойния процес още от най-ранните му етапи. При преминаване от
микроконтролер на един производител към друг, освен адаптирането
на софтуера/фърмуера, проблем е и
съвместимостта по изводи, която
често води до ново проектиране на
печатната платка. Може да се наложи и смяна на външни компоненти
като кондензатори и регулатори.

Реалната преносимост
Изглежда, че лесната преносимост между 32-битови MCU на различни производители ще си остане
в сферата на пожеланията, поне докато се разрешат проблемите с преноса на библиотеките за периферията и фърмуера. Дотогава конструкторите ще трябва да осигуряват
преносимостта на своите проекти.
Един от пътищата за това е използването на микроконтролери, които
дават възможност за лесна миграция
към други на същия производител.
Така например, Microchip опрости
гамата си от C компилатори чрез
пакета MPLAB XC, използващ един и
същ компилатор за 8-, 16- и 32-битовите архитектури и поддържащ всички PIC MCU и dsPIC DSC. Това осигурява възходяща съвместимост между архитектурите, съхранявайки инвестициите в разработка на програмен код
и съвместимост по изводи при различните корпуси, опростяваща разработката на печатните платки.
По такъв начин, докато чакат появата на стандартно за бранша ядро,
допълнено с периферия и фърмуер,
конструкторите могат да направят
крачка към създаване на устойчиви
във времето изделия, като още в началото на проекта преценят недостатъците и предимствата на преносимостта в рамките на портфолиото на всеки производител.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

œÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÔËÂÏÓ-ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÂÌ
‡‰ËÓÏÓ‰ÛÎ Ì‡ 2.4 GHz Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË
ÔËÎÓÊÂÌËˇ
Circuit Design, Inc, ‚Ó‰Â˘ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ Ï‡ÎÓÏÓ˘ÌË ‡‰ËÓÏÓ‰ÛÎË Ò ÌËÒÍ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, Ó·ˇ‚Ë ÔÛÒÍ‡ÌÂÚÓ Ì‡ STD-502-R,
ËÌÚÂ„‡ÎÂÌ ÔËÂÏÓ-ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÂÌ ‡‰ËÓÏÓ‰ÂÏ Ì‡ 2.4 GHz Á‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ.
STD-502-R ‡·ÓÚË ‚ ˜ÂÒÚÓÚÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ 2.4 GHz, ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ ‚ ˆÂÎËˇ Ò‚ˇÚ. œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ Á‡ ‚„‡Ê‰‡ÌÂ ‚ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÚÓÁË ‡‰ËÓ ÔËÂÏÓ-ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÂÌ ÏÓ‰ÛÎ Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ Á‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ËÁËÒÍ‚‡Ú ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ. œË ‡·ÓÚ‡ Ò ·‡ÚÂËˇ,
ÚÓÈ ÔÓÒÚË„‡ Ó·ı‚‡Ú Ì‡ ‡‰ËÓÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ì‡‰ 300 m.
ŒÒ‚ÂÌ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓ ¯ÛÏÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡ ‰ËÂÍÚÌ‡ Ô‡ÍÂÚÌ‡ ÏÓ‰ÛÎ‡ˆËˇ Ò ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌ ÒÔÂÍÚ˙ (DSSS), ÏÓ‰ÛÎ˙Ú ËÏ‡ ÙÛÌÍˆËˇ Á‡ ÏÌÓ„ÓÓ·ı‚‡ÚÌÓ ÔËÂÏ‡ÌÂ Ò ˆÂÎ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Á‡„Û·‡Ú‡ Ì‡ ÒË„Ì‡Î. “Ó‚‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒÚ‡·ËÎÌ‡ Ë Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ ‡‰ËÓÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ‚ ÔÂÚÓ‚‡ÂÌËˇ ˜ÂÒÚÓÚÂÌ Ó·ı‚‡Ú 2.4 GHz ISM.
“ÂÁË ÓÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌÍˆËË Ò‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌË ‚ ÌÓ‚Ó‡Á‡·ÓÚÂÌ‡
ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ËÌÚÂ„‡ÎÌ‡ ÒıÂÏ‡ (ASIC), ˜ËÂÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÒÚ‡·ËÎÌË ‰ÓÒÚ‡‚ÍË Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ‚ ‰˙Î„ÓÒÓ˜ÂÌ ÔÎ‡Ì, Ú˙È Í‡ÚÓ ÌÂ ÒÂ ‡Á˜ËÚ‡ Ì‡ ‰Û„Ë ‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚÌË ËÌÚÂ„‡ÎÌË ÒıÂÏË.
œËÂÏÓ-ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎˇÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ‚ÓÂÌ ‚ıÓ‰ÌÓ/ËÁıÓ‰ÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ ‰‡

ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò‚ÓË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË ÔÓÚÓÍÓÎË. ¬ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ, ÏÓ‰ÛÎ˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÂ‰‡‚‡ ‰‡ÌÌË, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌË ÔÓÂ‰ËˆË ÓÚ Ë‰ÂÌÚË˜ÌË ·ËÚÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú ÔÂ‰‡‰ÂÌË Ò ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ‡‰ËÓÏÓ‰ÛÎË.
ŒÒ‚ÂÌ STD-502-R, ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ ÎËÌËˇ Ì‡ Circuit Design
‚ÍÎ˛˜‚‡ ÔËÂÏÓ-ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎ STD-302N-R Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡
ÛÔÓÚÂ·‡, Ó·ı‚‡˘‡˘ ÓÚ 300 MHz ‰Ó 1.2 GHz, ÓÒË„Ûˇ‚‡ÈÍË
ÔÓÍËÚËÂ Ì‡ ISM ˜ÂÒÚÓÚÌËˇ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÔÓ ˆˇÎ Ò‚ˇÚ.
ÃÓÒÚËÚÂ ˘Â ·˙‰‡Ú Ì‡ÎË˜ÌË ÓÚ ˇÌÛ‡Ë 2013 „. œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Â ÔÎ‡ÌË‡ÌÓ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂ ÔÂÁ Ï‡È 2013 „.
Circuit Design ˘Â ÔÓÍ‡Ê‡Ú ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Ì‡ ËÁÎÓÊÂÌËÂÚÓ
Electronica ‚ Ã˛ÌıÂÌ, √ÂÏ‡ÌËˇ ÓÚ 13 ‰Ó 16 ÌÓÂÏ‚Ë 2012 „.
“ÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ì‡
STD-502-R Ò‡ Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡:
“ÂıÌË˜ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
ïƒËÂÍÚÌ‡ Ô‡ÍÂÚÌ‡ ÏÓ‰ÛÎ‡ˆËˇ Ò ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌ ÒÔÂÍÚ˙
(DSSS)
ïÃÌÓ„ÓÓ·ı‚‡ÚÌÓ ÔËÂÏ‡ÌÂ
ï ÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÂÌ Ó·ı‚‡Ú ÓÚ 300 m (LOS)
ïÕËÒÍ‡ ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ 10 mW 3.3 V 68 mA
ï—ÍÓÓÒÚ Ì‡ ‰‡ÌÌË 9,6 kbps/19.2 kbps

ï¬„‡‰ÂÌ‡ ÙÛÌÍˆËˇ Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙‚Ô‡‰ÂÌËÂ Ì‡
Ô‡ÍÂÚË ÓÚ ‰‡ÌÌË
ï–‡·ÓÚÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ -20 ‰Ó+65∞—
ï—˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍËˇ ÒÚ‡Ì‰‡Ú EN 300 440, ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËˇ FCC, ˜‡ÒÚ 15.247 Ë ˇÔÓÌÒÍËˇ ARIB STD-T66
œËÎÓÊÂÌËˇ
ïƒËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
ï»Ì‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÚÂÎÂÏÂÚË˜ÌË Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„Ó‚Ë ÒËÒÚÂÏË

За Circuit Design
Circuit Design, Inc. проектира и доставя маломощни радиомодули мощност за различни области на приложение, като например телеуправление, телеметрия, аларми, сериен пренос на данни и аудио. Продуктите отговарят на европейския стандарт
ETSI, американския FCC и японския ARIB.
Качеството е гарантирано с ISO 9001- сертифицирани процеси на проектиране и производство, базирани в Япония.
Запитвания:
Circuit Design GmbH
Schleissheimer Str. 263, 80809 Munchen
тел.: 089/ 358283-60, факс: 089/ 358283-66
e-mail: info@circuitdesign.de, web: www.circuitdesign.de
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»ÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
ÏÂı‡ÌËÁÏË
Ë Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Á‡
ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ
Спецификите на приложението поставят високи изисквания към
конструкцията и използваните материали

œ

ÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ, ıË‰‡‚ÎË˜ÌË
Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË Ë„‡ˇÚ
ÍÎ˛˜Ó‚‡ ÓÎˇ ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡
ı‡ÌË Ë Ì‡ÔËÚÍË. ŒÒ‚ÂÌ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÒÔÂˆËÙËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÏ ÔÓÒÚ‡‚ˇ Ë ‚ËÒÓÍË ËÁËÒ-
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Í‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÍÓËÚÓ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Á‡ ıË„ËÂÌ‡ ‚˙‚
‚ÒË˜ÍË Û˜‡ÒÚ˙ˆË Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡.

Нормативни изисквания
към механизмите
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Â‰Ëˆ‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË,

ÍÓËÚÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌË Ë Á‡‰˙Î·Ó˜ÂÌË ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ
‰‡‚‡Ú ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌË, ‡ ‚ ÌˇÍÓË
ÒÎÛ˜‡Ë Ë Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌË ÌÓÏË. »ÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÍË‚‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ
„‡‡ÌÚË‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ıË„ËÂÌ‡Ú‡ ‰ËÁ‡ÈÌ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. ¬ ≈‚ÓÔ‡ ÓÔÂË‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡ „ÛÔ‡ Á‡ ıË„ËÂÌÂÌ ËÌÊÂÌÂËÌ„ Ë ‰ËÁ‡ÈÌ (European Hygienic
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Engineering & Design Group), ‚ ÍÓˇÚÓ ˜ÎÂÌÛ‚‡Ú ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 1600 ÙËÏË, Ì‡Û˜ÌË ËÌÒÚËÚÛÚË Ë ‰Û„Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ˜ËˇÚÓ ˆÂÎ Â Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌË Ë Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌË ÌÓÏË ‚ ÔÓÏÓ˘ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ÌÚËÚÂ Ì‡ ÌÓ‚Ó Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ. ‡ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂ„Ó, ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË Ë Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Ò˙˘Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡Ú Ì‡ ÒÚÓ„ËÚÂ ıË„ËÂÌÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ‚ ı‡ÌËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ë Ô‡ÍÂÚË‡˘‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ.
“Â Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò ÚÂıÌË˜ÂÒÍË, ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË Ë
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú
ÔÓÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ ÔÓˆÂÒ ËÎË ÔÂ‰Î‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ı‡ÌËÚÂ ÔÓ Ì‡˜ËÌ, ÍÓÈÚÓ ÌÂ ‚Ó‰Ë ‰Ó
Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ. ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ Úˇ·‚‡ ‰‡
·˙‰Â ËÁ‡·ÓÚÂÌ‡ ÓÚ „Î‡‰ÍË Ï‡ÚÂË‡ÎË, ·ÂÁ ÔÛÍÌ‡ÚËÌË Ë ‰ÂÙÂÍÚË Ë ‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ,
ËÁÏË‚‡ÌÂ Ë ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ÚÂ Úˇ·‚‡ ‰‡
ÔÂ‰Ô‡Á‚‡Ú ı‡Ì‡Ú‡ ÓÚ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ, ‰‡ ÌÂ Á‡‰˙Ê‡Ú ·‡ÍÚÂËË, ÒÏ‡ÁÓ˜ÌË ÚÂ˜ÌÓÒÚË ËÎË ‰Û„Ë Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ Ì‡‚Â‰ˇÚ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ. ≈ÚÓ Á‡˘Ó Á‡‰‚ËÊ‚‡˘ËÚÂ Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
ÏÂı‡ÌËÁÏË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌË ÓÚ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë ÔÓÂÍÚË‡ÌË ÔÓ Ì‡˜ËÌ, ÍÓÈÚÓ ÂÎËÏËÌË‡ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ÏÂÒÚ‡ Á‡ Ò˙·Ë‡ÌÂ Ì‡ ·‡ÍÚÂËË
Ë ‰Û„Ë ‚Â‰ÌË ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË. ÓÔÛÒ˙Ú ËÏ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ı‡Ì‡, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚
Ì‡ ˜ÂÒÚË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ò ‚Ó‰‡, ÍËÒÂÎËÌÌË Ë ‡ÎÍ‡ÎÌË ÔÂÔ‡‡ÚË, Ô‡‡ Ë ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â Ò‡ÌËÚ‡ÌË ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë ‡ÁÚ‚ÓË.

Изисквания към пневматичните
линейни задвижвания
Ã‡¯ËÌËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ı‡ÌË Ë Ì‡ÔËÚÍË, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÚËÔÓ‚Â Á‡‰‚ËÊÍË Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÓ‚‡
Í˙‰Â ÒÂ Ì‡ÏË‡Ú ‚ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë Í‡Í
Ò‡ Á‡˘ËÚÂÌË ÓÚ ÏËÂ˘Ë ÔÓˆÂÒË. «‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ËÁËÒÍ‚‡Ú Á‡‰‚ËÊÍ‡Ú‡ ‰‡ ‚ÎÂÁÂ ‚ ÔˇÍ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò
‚Ó‰Ì‡ ÒÚÛˇ ÓÚ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Á‡ ËÁÏË‚‡ÌÂ, ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ˆËÎËÌ‰Ë Ò ·ÛÚ‡ÎÂÌ Ô˙Ú, ÔÂ‰‚Ë‰ ÔÓ-‰Ó·ÓÚÓ ËÏ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ Úˇı, ÌÓÒÂ˘‡Ú‡
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ ·ÂÁÔ˙ÚÓ‚ËÚÂ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Â ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ ‰‡ ÔÓÂÏ‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ ÔÂÁ
ˆÂÎËˇ ıÓ‰ Ì‡ Ï‡¯ËÌÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ÚÂ ÌÂ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ì‡Ô˙ÎÌÓ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡ÌË, Ú‡Í‡ ˜Â ‰‡ ÒÂ
ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË ‚˙‚ ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ Á‡‰‚ËÊÍ‡Ú‡.
ƒÓË Ë ‡·ÓÚÌËÚÂ ˜‡ÒÚË Ì‡ ÚËÔË˜ÌËÚÂ ·ÛÚ‡ÎÌË
ˆËÎËÌ‰Ë ‰‡ ÌÂ ‚ÎËÁ‡Ú ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌËˇ
ı‡ÌËÚÂÎÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ ËÎË ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡, ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡ ˜‡ÒÚË ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë Á‡‰‚ËÊÍËÚÂ, ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÎÂÚË ËÎË
ËÁÔ˙ÒÍ‡ÌË. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ÚÂÁË ÓÒÚ‡Ú˙ˆË ÒÂ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡Ú Â‰Ó‚ÌÓ ÓÚ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ, ÚÂ Ô‡Í ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÚ‡Ì‡Ú ÒÂ‰‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ·‡ÍÚÂËË, „˙·Ë˜ÍË, ÔÎÂÒÂÌË Ë ‰Û„Ë ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡ Á‡Ï˙ÒËÎË
ı‡ÌËÚÂÎÌËˇ ÔÓ‰ÛÍÚ ËÎË ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡. ŒÚ
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Ì‡È-„ÓÎˇÏÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ò‡ Ô‡ÚÓ„ÂÌÌËÚÂ ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË Í‡ÚÓ
Listeria Ë Escherichia coli. “Â ÏÓ„‡Ú
‰‡ Ô‡‡ÁËÚË‡Ú ‚ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Ë
ÔË ·Î‡„ÓÔËˇÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ ‰‡ ÒÂ
‡ÁÏÌÓÊ‡Ú ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ ÔÓˆÂÒ, Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÈÍË Ë
ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ËÎË Ì‡ÔËÚÍË. ‡ÚÓ ‚ÂÓˇÚÌË ÏÂÒÚ‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ËÏ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÓÍ‡Ê‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË „‡Ô‡‚ËÌË ÔÓ ÔÓ‚˙ıÌËÌËÚÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÔÛÍÌ‡ÚËÌË
Ë ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂÒÌË ÏÂÒÚ‡, Á‡ÚÛ‰Ìˇ‚‡˘Ë ‰ÓÒÚ˙Ô Ì‡ ÏËÂ˘Ë ÔÂÔ‡‡ÚË. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÌÂ‡‚ÌÓÒÚË
Ë ÔÛÍÌ‡ÚËÌË, Í˙‰ÂÚÓ ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚ
Ë ‡ÁÏÌÓÊ‡‚‡Ú, Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·ˇ„‚‡Ú.

Материали, подходящи за
мокри среди
«‡‰‚ËÊÍËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ’¬œ,
Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ ÍÓÓÁËˇ Ï‡ÚÂË‡ÎË
Ë ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ Á‡˘ËÚÂÌË ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ‚Ó‰‡, ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍ-
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ÚË ËÎË ıËÏËÍ‡ÎË. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ÏÂı‡ÌËÁÏËÚÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÏ‡Ú ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ˇÍÓÒÚ ‚ ¯ËÓÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ, ‰‡ Ò‡ Ò ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓÒÚ Ë ËÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ, ‰‡ ÌÂ Ò‡ ÚÓÍÒË˜ÌË, ‰‡ ÌˇÏ‡Ú ‡·ÒÓ·Ë‡˘Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ‰‡ ·˙‰‡Ú ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ Ì‡ÔÛÍ‚‡ÌÂ, Î˛˘ÂÌÂ Ë ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ.
ÕÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡Ú‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÚÂÁË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. ¿ÎÛÏËÌËÂ‚ËÚÂ ÒÔÎ‡‚Ë,
Í‡ÚÓ Ï‡ÚÂË‡Î Á‡ ËÁ‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
Á‡‰‚ËÊ‚‡˘ËÚÂ Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
ÏÂı‡ÌËÁÏË, Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÒÛıË
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓˆÂÒË, Ú˙È
Í‡ÚÓ ‚ Úˇı ÌÂ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÛÔÓÚÂ·‡Ú‡ Ì‡ ÒËÎÌÓ ‡ÁˇÊ‰‡˘Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë ‡ÁÚ‚ÓË. ÕˇÍÓË ‰Û„Ë
ÏÂÚ‡ÎÌË ÒÔÎ‡‚Ë Ò˙˘Ó Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ’¬œ ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ. —ÔÎ‡‚Ë, Ò˙‰˙Ê‡˘Ë ÓÎÓ‚Ó, ÏÂ‰ ËÎË ‰Û„Ë ÚÓÍÒË˜ÌË
ÏÂÚ‡ÎË Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·ˇ„‚‡Ú ‚
ÔÓ‰Ó·ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ. œÓ‚˙ıÌÓÒÚÌËÚÂ ÔÓÍËÚËˇ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÓÁËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ, Ò˙˘Ó Úˇ·‚‡ ‰‡

·˙‰‡Ú Ó‰Ó·ÂÌË Á‡ ÛÔÓÚÂ·‡ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ı‡ÌË Ë Ì‡ÔËÚÍË.
Õ‡ ÒÚÓ„Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú Ë ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇÚ‡, ÔËÒ˙Â‰ËÌËÚÂÎÌËÚÂ ‰ÂÚ‡ÈÎË Ë ÒÏ‡ÁÓ˜ÌËÚÂ
ÚÂ˜ÌÓÒÚË Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË Ë Á‡‰‚ËÊÍËÚÂ. ”ÔÎ˙ÚÌÂÌËˇÚ‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÛÔÓÚÂ·‡ ‚ ÒÂ‰Ë Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌË ıË„ËÂÌÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ë ‰‡
·˙‰‡Ú ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë
Â¯ÂÌËˇ.

Проектиране и
производство
ŒÍÓÌ˜‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Ì‡
ÏÂı‡ÌËÁÏËÚÂ Ò ı‡ÌËÚÂÎÌËÚÂ ÒÛÓ‚ËÌË Ë ÔÓ‰ÛÍÚË Úˇ·‚‡ ‰‡ „‡‡ÌÚË‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡ „‡Ô‡‚ÓÒÚ, Á‡
‰‡ ÏÓ„‡Ú ÚÂ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÎÂÒÌÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌË. œÓ‚˙ıÌÓÒÚËÚÂ Úˇ·‚‡
‰‡ ·˙‰‡Ú ‡‚ÌË, ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚË,
·ÂÁ ÔÛÍÌ‡ÚËÌË Ë ‰‡ÒÍÓÚËÌË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Á‡‰˙Ê‡Ú ÌÂ˜ËÒÚÓÚËË Ë ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË ÒÎÂ‰ ÔÓ˜Ë-
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ÒÚ‚‡ÌÂ. ÕÂ‡Á„ÎÓ·ˇÂÏËÚÂ Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË, Ì‡ÔËÏÂ ‚˙ÁÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡
‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ë ¯ÌÂÍÓ‚ ˆËÎËÌ‰˙,
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË Ì‡
·‡Á‡Ú‡ Ì‡ Á‡‚‡Í‡ ËÎË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌË,
ÌÓ ÔË ‚ÒË˜ÍË ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Á‡ÚÛ‰Ìˇ‚‡Ú ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ. ¬‡ÊÌÓ Â ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ˆËÎËÌ‰Ó‚‡Ú‡ „Î‡‚‡ Ë ·ÎÓÍ‡ Ì‡
‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ‡‚ÌÂÌÓ Ò˙Ò
Ò˙ÒÂ‰ÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË. ¿ÍÓ ÚÓ Â
ËÁÔ˙ÍÌ‡ÎÓ ËÎË ‚‰Î˙·Ì‡ÚÓ, Ò˙Á‰‡‚‡
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ Ò˙·Ë‡ÌÂ Ì‡ ‚Î‡„‡,
ı‡ÌËÚÂÎÌË ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Ë ·‡ÍÚÂËË. ¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Á‡‰‚ËÊÍ‡Ú‡ ÒÂ ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ Ò Œ-Ô˙ÒÚÂÌ,
ÚÓÈ Úˇ·‚‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‰‡ Á‡Ô˙Î‚‡
Ô‡ÁÌËÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÂÚÂ ˜‡ÒÚË.
—ÍÓ·ËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ Á‡‰‚ËÊÍË Á‡
ÏÓÍË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Ò˙˘Ó Úˇ·‚‡
‰‡ Ò‡ ‚Ó‰ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë. œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‰‡ ÒÂ ËÁ·ˇ„‚‡Ú ¯ÂÒÚÓ˙„˙ÎÌË ·ÓÎÚÓ‚Â, ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌË ÁÂÌÍÂË,
‚ËÌÚÓ‚Â Ò Í‡Ì‡ÎË ËÎË ÒËÚÌÓ
Ì‡Á˙·ÂÌË ÒÍÓ·Ë, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ÒË˜ÍË
ÚÂ ËÏ‡Ú ÔÓÚÂÌˆË‡Î ‰‡ Ò˙·Ë‡Ú
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ÓÒÚ‡Ú˙ˆË.
ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ‰‡ÎË Á‡‰‚ËÊÍËÚÂ Ò‡
ıË‰‡‚ÎË˜ÌË, ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË ËÎË
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË, ÍÓÔÛÒ˙Ú ËÏ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÎ˙ÚÌÓ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì Ë ‰‡
ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÔÓÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ô‡ı Ë ‚Ó‰‡. «‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË Ë Á‡‰‚ËÊÍË Ò ÍÎ‡Ò Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ IP65 ËÎË
IP67, ‡ Á‡ ÂÍÒÚÂÏÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ IP69K.

Поддръжка
на оборудването
¬Î‡ÊÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË ÒÂ‰Ë Í‡ÚÓ
ˆˇÎÓ Ò‡ „ÓÎˇÏÓ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ. œÓ‡‰Ë
Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‰·Â‡Ú Á‡‰‚ËÊÍË Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ë ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ˜ÂÒÚË
ÔÓ‚ÂÍË Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ ËÏ. œÂÔÓ˙˜‚‡Ú ÒÂ ÔÂËÓ‰Ë˜ÌË ËÌÒÔÂÍˆËË Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Á‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë
ÔËÁÌ‡ˆË Ì‡ ÍÓÓÁËˇ, ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ì‡
ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇÚ‡, ‡ÁıÎ‡·ÂÌË ÍÓÏÔÓ-

ÌÂÌÚË Ë ‰.
œÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ, Í‡ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ë
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ, Â ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡
ÔÂÏ‡ı‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ ÓÚ
‡ÁÎË˜ÂÌ ı‡‡ÍÚÂ Ë ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË ÓÚ ‚ÒˇÍ‡Í˙‚ ‚Ë‰. ÃÂı‡ÌËÁÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÓ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÔË˜ËÌË Ò‡ ÚÛ‰ÌË Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‰Î‡„‡Ú Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÔÓˆÂ‰ÛË Á‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌË ÔÓÒÎÂ‰ËˆË ÓÚ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ, ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ-‡„ÂÒË‚ÌË ıËÏË˜ÂÒÍË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ‰‡ ÒÂ
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÓ-ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘ Ë Ó·ÂÁÁ‡‡ÁËÚÂÎÂÌ
ˆËÍ˙Î. «‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓ˜ËÒÚÂÌË
ÂÙËÍ‡ÒÌÓ, ‡·ÓÚÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ Ò ÌËÒÍ‡ „‡Ô‡‚ÓÒÚ, ·ÂÁ ÔÛÍÌ‡ÚËÌË Ë ÓÒÚË ˙„ÎË,
·ÂÁ ËÁ‰‡ÚËÌË Ë ·ÂÁ "Ï˙Ú‚Ë ÁÓÌË",
ÌÂ Ò‡ÏÓ ÔË ÚˇıÌÓÚÓ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ë ËÁ‡·ÓÚÍ‡, ÌÓ Ë ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
ˆÂÎËˇ ÊËÁÌÂÌ ˆËÍ˙Î Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

—˙‚ÏÂÒÚÌË ÔÓ„‡ÏÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÚÛ·ÓÍÓÏÔÂÒÓÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
Ì‡ Statistics & Control, Inc. Honeywell
Статията е продължение на темата от бр. 6/2012 г.

Програмни продукти за управление на турбокомпресорни групи
ïœÂ‰Î‡„‡ÌË ÔÓ„‡ÏÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ:
- ¿ÌÚË-ÔÓÏÔ‡ÊÂÌ Â„ÛÎ‡ÚÓ.
- –Â„ÛÎ‡ÚÓ Ì‡ Ó·ÓÓÚË Á‡ Ô‡ÌË ÚÛ·ÌË.
- –Â„ÛÎ‡ÚÓ Ì‡ Ó·ÓÓÚË Á‡ „‡ÁÓ‚Ë ÚÛ·ËÌË.
- –Â„ÛÎ‡ÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒ.
- –Â„ÛÎ‡ÚÓ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡‡Ú‡
Á‡ ÚÛ·ËÌË Ò Â„ÛÎËÛÂÏ Ô‡ÓÓÚ·Ó.
- “Û·ËÌÂÌ Â„ÛÎ‡ÚÓ.
- »Ì‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Â„ÛÎË‡˘Ë ÍÎ‡Ô‡ÌË.
ïœÓ„‡ÏË Ë ÔÓ„‡ÏÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ:
- OptiRampÓ software.
- –Â„ÛÎ‡ÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÌËÂ
Ì‡ ÚÓ‚‡ "Load Sharing".
- ŒÔÚËÏËËÁË‡ÌÓ ‰ËÒÔÂ˜ÂÒÍÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
œ˙ÎÌ‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ò DCS Ì‡
Honeywell

Платформа на Honeywell
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ı‡‰ÛÂÌ‡/ÒÓÙÚÛÂÌ‡
ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡ Honeywell:
ïExperion R400.1
ïC300-20 Â‰ÛÌ‡ÌÚÂÌ ÍÓÌÚÓÎÂ
Series C Â‰ÛÌ‡ÌÚÌË ‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌË
ÏÓ‰ÛÎË:
ïSpeed Protection Module (ÏÓ‰ÛÎ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë Á‡˘ËÚ‡ ÔÓ Ó·ÓÓÚË)
ï4 ˜ÂÒÚÓÚÌË ‚ıÓ‰‡ & ‚„‡‰ÂÌË ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË ÙÛÌÍˆËË Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ‡Á‚˙Ú‡ÌÂ & ‚„‡‰ÂÌ ‡Î„ÓËÚ˙Ï Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÏÂÂÌËÚÂ ÁÌ‡˜ÂÌËˇ
ïServo Valve Positioner Module (ÏÓ‰ÛÎ Á‡
ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡Ô‡ÌË)
ïœÓ‰‰˙Ê‡ ‰‚‡ Ò‰‚ÓÂÌË ‰‡Ú˜ËÍ‡ Á‡ Ó·‡ÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡ ÚËÔ LVDT Ò ‚„‡‰ÂÌË
PID ÍÓÌÚÛË Á‡ ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡Ô‡ÌË

SPM модул за упавление и защита по обороти
ïƒ‚Â ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË ÙÛÌÍˆËË:
- ”Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ Ó·ÓÓÚË
- «‡˘ËÚ‡ ÔÓ Ò‚˙ıÓ·ÓÓÚË
ïƒÓ ˜ÂÚËË ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌË ‰‡Ú˜ËÍ‡
- ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÒË‚ÌË
ËÎË ‡ÍÚË‚ÌË ‰‡Ú˜ËˆË
ï¬ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ ÔË Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡
‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌËÚÂ ÒË„Ì‡ÎË (10 ms)
ï¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·‡ÚÌÓ
‡Á‚˙Ú‡ÌÂ, ÎËÔÒ‡ ËÎË ‰ÂÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡
Á˙·Ë ÔÓ ËÌ‰ÛÍÚÓ‡ /Á˙·ÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ/
ïÀÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Á‡ ÌÂ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌË
ÁÌ‡˜ÂÌËˇ Ì‡ ËÁÏÂÂÌ‡Ú‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ ÔÓ
ÒıÂÏ‡ 2 Ë 3
ï‘ËÁË˜ÂÒÍË ‰ËÒÍÂÚÂÌ ÒË„Ì‡Î (DO)
Á‡ ÔÂ‰ÂÎÌÓ ÛÒÍÓÂÌËÂ ‚ ËÌÚÂ‚‡Î
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ÓÚ 20ms
ï ‘ËÁË˜ÂÒÍË ‰ËÒÍÂÚÌË ËÁıÓ‰Ë (DO) Á‡
Á‡˘ËÚ‡ (4)
ï ¿Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë ‚ıÓ‰Ó‚Â Ò Ó·˘Ó ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ (8)
ï ƒËÒÍÂÚÌË ‚ıÓ‰Ó‚Â Ò Ó·˘Ó ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ (8)
ï ¿Ì‡ÎÓ„Ó‚ ËÁıÓ‰ (1) Á‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ Ë/ËÎË ÂÍÓ‰Â

SVPM модул за позициониране на
клапани
ï ”Ô‡‚Îˇ‚‡ ‰Ó ‰‚‡ ÍÎ‡Ô‡Ì‡
ï ¬˙Ì¯ÌË ·ÎÓÍËÓ‚˙˜ÌË ÒË„Ì‡ÎË (2 DI
inputs)
- «‡˘ËÚ‡ Ë/ËÎË ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ ÔÓ ÒË„Ì‡ÎË Á‡ ‡‚‡ËÈÌÓ ‡Á‚˙Ú‡ÌÂ
ï —ıÂÏ‡ Ò ‰‚ÓÈÌÓ ÂÁÂ‚Ë‡ÌÂ
- ƒ‚‡ ‚‡Ë‡ÌÚ‡: SVPM A ËÎË SVPM B Ò
Í‡Ì‡ÎË Á‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ë ÔËÂÏ Ì‡ ÒË„Ì‡ÎË ÓÚ LVDT
- ¡ÂÁÛ‰‡ÌÓ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
ï ¬˙ÁÏÓÊÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ LVDT Ë RVDT
(2)
- œÓ 3, 4, 5, Ë 6 Í‡·ÂÎÌ‡ ÒıÂÏ‡
ï ”Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÒË„Ì‡Î‡ (2)
- ≈‰ÌÓÔÓÎ˛ÒÌ‡ (0-50 mA ËÎË 0-300 mA)
- ƒ‚ÛÔÓÎ˛ÒÌ‡ (Ò10 mA .. Ò320 mA)
ï ”ÌË‚ÂÒ‡ÎÌË ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë ‚ıÓ‰Ó‚Â (2) ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌË ÒË„Ì‡ÎË ÓÚ LVDT
ï ¿Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë ËÁıÓ‰Ë (2) - ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌË ËÎË Ô‡‡ÎÂÎÌË Í‡Ì‡ÎË Á‡ ÛÔ‡‚Îˇ˘ ÒË„Ì‡Î
ï ¬ÂÏÂ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë ËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
ÒË„Ì‡Î 2.5 mS
ï ¬„‡‰ÂÌË PID Â„ÛÎË‡˘Ë ÍÓÌÚÛË Ò
‚ÂÏÂ Á‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ ÓÚ ‚ıÓ‰‡ ‰Ó ËÁıÓ‰‡ ˚ 10 mS /7 to 8 mS ÔË ÚÂÒÚË‡ÌÂ/
ï ÕÓ‚ ‡Á¯ËÂÌ GenLin ‡Î„ÓËÚ˙Ï
(ENHGENLIN)

ÏÓ‰ÛÎ Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ („‡ÁÓ-‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒÓ‡)

Управление на парна турбина
Õ‡Ô˙ÎÌÓ ËÌÚÂ„Ë‡Ì ‚ ËÌÊÂÌÂÌÓÓÔÂ‡ÚÓÌËˇ ËÌÚÂÙÂÈÒ OptiRampÓ ÏÓ‰ÛÎ Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ (ÌÓÏÓ„‡Ï‡ Ì‡ Ô‡Ì‡ ÚÛ·ËÌ‡ Ò Â„ÛÎËÛÂÏ Ô‡ÓÓÚ·Ó).

OptiRampо software
œ‡ÍÂÚ ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌË ÔÓ„‡ÏË Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌ ËÌÚÂÎÂÍÚ, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡:
ï √‡ÙË˜ÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ.
ï —‡ÏÓÓ·Û˜‡‚‡˘Ë ÒÂ ÏÓ‰ÂÎË Ë ÒËÏÛÎ‡ÚÓË Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË.
ï —‡ÏÓÓ·Û˜‡‚‡˘Ë ÒÂ ÏÓ‰ÂÎË Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, Ú˙·Ì‡ Ó·‚˙ÁÍ‡ Ë
‡Ï‡ÚÛ‡.
ï œ‡‡ÏÂÚË˜Ì‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡.
ï –Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËÓÌÌË Á‡‰‡˜Ë
‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ËÎË ˙˜ÂÌ (ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÂÌ) ÂÊËÏ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ≈‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ ÂÁÛÎÚ‡ÚË ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ËÎË ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ ÙÓÏ‡ ÒÔÓÂ‰ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ.

Продължение на статията ще бъде публикувано
в следващите броеве на списанието. За допълнителна информация телефон 02/4029512

Анти-помпажен регулатор
ï Õ‡Ô˙ÎÌÓ ËÌÚÂ„Ë‡Ì ‚ ËÌÊÂÌÂÌÓÓÔÂ‡ÚÓÌËˇ ËÌÚÂÙÂÈÒ OptiRampÓ
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

KÓÌ‚ÂÒËÓÌÌË ÔÓÍËÚËˇ Ì‡ ˆËÍÓÌËÂ‚‡
ÓÒÌÓ‚‡ ÓÚ ÌÓ‚Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÂ
èíæ. Êîíñòàíòèí Êåðåìåä÷èåâ, òúðãîâñêè ïðåäñòàâèòåë, íàïðàâëåíèå "Òðåòèðàíå íà ìåòàëíè ïîâúðõíîñòè"
ƒÓ·Â ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Ù‡ÍÚ Â, ˜Â ÔÂ‰Ë ·Óˇ‰ËÒ‚‡ÌÂ ÏÂÚ‡ÎÌËÚÂ ‰ÂÚ‡ÈÎË Úˇ·‚‡
‰‡ ·˙‰‡Ú ‰Ó·Â ÔÓ˜ËÒÚÂÌË Ë Ó·ÂÁÏ‡ÒÎÂÌË ÓÚ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ, ÔË˜ËÌÂÌË ÓÚ
Ô‡ı, Ï‡ÒÎ‡ Ë „ÂÒË, ˙Ê‰‡ Ë ‰Û„Ë ÔÓ‰Ó·ÌË, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ‚˙ıÛ ÚÂÁË ÏÂÚ‡ÎÌË
‰ÂÚ‡ÈÎË ‰‡ ·˙‰Â Ì‡ÌÂÒÂÌÓ ÍÓÌ‚ÂÒËÓÌÌÓ ÔÓÍËÚËÂ, ˜ËËÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌÍˆËË
Ò‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó·‡ ‡‰ıÂÁËˇ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘Ó ·Óˇ‰ËÒ‚‡ÌÂ, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡˘ËÚ‡
ÓÚ ÍÓÓÁËˇ.

‚ÂÒËÓÌÌÓ ÔÓÍËÚËÂ Bonderite NT-1
(ÏËÌËÏ‡ÎÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Â 20
ÒÂÍÛÌ‰Ë); ÓÚÌÓ‚Ó ÒÎÂ‰‚‡ ËÁÔÎ‡Í‚‡ÌÂ Ò
‰ÂÈÓÌËÁË‡Ì‡ ‚Ó‰‡, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ·Óˇ‰ËÒ‚‡ÌÂ Ò Ô‡ıÓ‚‡ ËÎË ÚÂ˜Ì‡ ·Óˇ.
¬ Ó·Ó·˘ÂÌËÂ ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÓÔË¯ÂÏ ÔÓˆÂÒ‡ Í‡ÚÓ 5 ÒÚÂÔÂÌÂÌ, ÔËÎÓÊËÏ ‚
ÒÚÛÈÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ËÎË ˜ÂÁ ÔÓÚ‡ÔˇÌÂ, Ò Í‡ÚÍÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ ‚ÂÏÂ Ë ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ÏÂÚ‡ÎË(ÒÚÓÏ‡Ì‡, ‡ÎÛÏËÌËÈ, ˆËÌÍ), Í‡ÚÓ Ì‡Ì‡ÒˇÌÂÚÓ
Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÒËÓÌÌËˇ ÒÎÓÈ ÒÚ‡‚‡ ÔË ÒÚ‡ÈÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ÔË ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ ÍËÒÂÎËÌÌÓÒÚ - pH Ë ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ ˆËÍÓÌËÈ ‚˙‚ ‚‡Ì‡Ú‡. œÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ „ÓÂÒÔÓÏÂÌ‡ÚËˇ ÔÓˆÂÒ
Ò‡ Û‰˙ÎÊÂÌ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ‚‡ÌËÚÂ, ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ
Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍË, ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÙÓÒÙ‡ÚËÚÂ ‚ ÔÓÏË‚ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Â ‚ Ô˙ÚË
ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ, Í‡ÍÚÓ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË ÓÚ ÚÂÒÚÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ÒÓÎÂÌ‡ Ï˙„Î‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÊÂÎˇÁÌÓ ÙÓÒÙ‡ÚË‡ÌÂ.

TecTalis®

‡ÚÓ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ Ë ‰Ó·Â ÔÓÁÌ‡ÚË ÔÓˆÂÒË Ì‡ ÊÂÎˇÁÌÓ ÙÓÒÙ‡ÚË‡ÌÂ, ˆËÌÍÓ‚Ó ÙÓÒÙ‡ÚË‡ÌÂ Ë Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘ ÙÓÒÙ‡ÚÂÌ ÒÎÓÈ, ’≈Õ ≈À ÔÂ‰Î‡„‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ
ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌË Â¯ÂÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
ÍÓÌ‚ÂÒËÓÌÌËÚÂ ÔÓÍËÚËˇ :

Õ‡ÌÓÍÂ‡ÏË˜ÌÓ ÔÓÍËÚËÂ ÓÚ ÒÎÂ‰‚‡˘Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ Á‡ Á‡˘ËÚ‡
ÓÚ ÍÓÓÁËˇ Ë ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡‰ıÂÁËˇÚ‡ Ì‡ ·ÓˇÚ‡ Í˙Ï ÏÂÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, Á‡ÏÂÒÚ‚‡˘Ó ÚËÍ‡ÚËÈÓÌÌÓÚÓ
ˆËÌÍÓ‚Ó ÙÓÒÙ‡ÚË‡ÌÂ.

Bonderite® NT
Õ‡ÌÓÍÂ‡ÏË˜Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÍÓÓÁËˇ Ë ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡‰ıÂÁËˇÚ‡ Ì‡ ·ÓˇÚ‡ Í˙Ï ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡, Á‡ÏÂÒÚ‚‡˘‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡
ÊÂÎˇÁÌÓ ÙÓÒÙ‡ÚË‡ÌÂ

œÓˆÂÒ˙Ú ÒÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ ‚˙‚ ‚‡ÌË ÓÚ
ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡; Í‡ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÒÚ˙ÔÍ‡, ËÁËÒÍ‚‡˘‡ ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ Â
‡ÎÍ‡ÎÌÓÚÓ Ó·ÂÁÏ‡ÒÎˇ‚‡ÌÂ, ÒÎÂ‰‚‡ ËÁÔÎ‡Í‚‡ÌÂ Ò ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ‚Ó‰‡, ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ ÒÂ ËÁÔÎ‡Í‚‡Ú Ò ‰ÂÈÓÌËÁË‡Ì‡ ‚Ó‰‡, ÒÎÂ‰‚‡ Ì‡Ì‡ÒˇÌÂ Ì‡ ÍÓÌ-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

–‡·ÓÚÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡
Ò‡: ÒÚ‡ÈÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, pH = 3,8 5,2, ‚ÂÏÂ Ì‡ ÚÂÚË‡ÌÂ ÓÚ 30 ‰Ó 90 ÒÂÍÛÌ‰Ë ÔË ÒÚÛÈÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Ë ÓÚ
30 ‰Ó 180 ÒÂÍÛÌ‰Ë ÔË Ó·‡·ÓÚÍ‡ ˜ÂÁ
ÔÓÚ‡ÔˇÌÂ.
ÕˇÍÓË ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡
Ì‡ÌÓÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ TecTalis Ò‡ ˜Â Í‡ÚÓ
ÂÁÛÎÚ‡Ú ËÏ‡ ÓÚ 70 ‰Ó 90 % ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ
Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡, Ò‚˙Á‡ÌÓ Ë Ò˙Ò ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÒÎÛ˜‡Ë Ì‡ Á‡ÔÛ¯‚‡ÌÂ Ì‡ ‰˛ÁËÚÂ ‚ ÒÚÛÈÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ‰Ó 50 % ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰‡, Ì‡Ï‡ÎÂÌ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ
Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ.
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÒÙÂË Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ò‡
ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ¯‡ÒËÚ‡ Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ ÎÂÍÓÚÓ‚‡ÌË Ë ÚÂÊÍÓÚÓ‚‡ÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË, ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË ÍÓÎÂÎ‡,
·ˇÎ‡ ÚÂıÌËÍ‡, ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË ÍÛÚËË Ë ‰.
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Bonderite® CC
Õ‡È-ÌÓ‚ËˇÚ ÔÓ‰ÛÍÚ ÓÚ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌËÚÂ ÔÓÍËÚËˇ Ì‡ ’≈Õ ≈À Â Ò
Ï‡Í‡Ú‡ Bonderite CC Ë Ò Ô‡Á‡ÂÌ ‰Â·˛Ú ÔÂÁ 2010„. “ÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ ÏÂÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ë Ò˙Á‰‡‚‡ ÍÓÌ‚ÂÒËÓÌÌÓ ÔÓÍËÚËÂ
- ˆËÍÓÌËÂ‚Ó-ÙÓÒÙ‡ÚÂÌ ÒÎÓÈ, ÍÓÈÚÓ
ÔÓˆÂÒ Á‡ÏÂÒÚ‚‡ 3 ËÎË 4 ÒÚÂÔÂÌÌÓÚÓ
ÊÂÎˇÁÌÓ ÙÓÒÙ‡ÚË‡ÌÂ.

œÓ‰ÛÍÚ˙Ú Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ‡·ÓÚ‡
Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ì‡Òˇ ‚˙ıÛ ‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÚ‡ÎÌË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË („ÓÂ˘Ó-‚‡ÎˆÓ‚‡Ì‡
ÒÚÓÏ‡Ì‡, ÒÚÛ‰ÂÌÓ-‚‡ÎˆÓ‚‡Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡,
‰Ó·ÓÒÚÛÂÌ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, ‡ÎÛÏËÌËÈ,
ÂÎÂÍÚÓÔÓˆËÌÍÓ‚‡Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, „ÓÂ˘Ó
ÔÓˆËÌÍÓ‚‡Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡).
–‡·ÓÚÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡
Ò‡: ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ Bonderite CC ÏÂÊ‰Û 0,5 Ë 1,5 %(‰Ó·‡‚ˇ ÒÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌÓ‡ÍÚË‚ÌÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó Ò ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ ÓÚ
0,05 ‰Ó 0,15 %), ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÏÂÊ‰Û 45
Ë 60 „‡‰ÛÒ‡ ÔÓ ÷ÂÎÁËÈ, pH = 4,5 - 5,5;
‚ÂÏÂ Ì‡ ÚÂÚË‡ÌÂ ÓÚ 45 ‰Ó 180 ÒÂÍÛÌ‰Ë, Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ ÒÚÛÈÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ÓÚ 1 ‰Ó 2,5 ·‡‡.
œÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Bonderite CC Ò‡ ˜Â Í‡ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú
ËÏa 70 % ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍË
Ë Ì‡ÚÛÔ‚‡ÌËˇ, ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÒÎÛ˜‡Ë Ì‡ Á‡ÔÛ¯‚‡ÌÂ Ì‡ ‰˛ÁËÚÂ ‚ ÒÚÛÈÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÒÎÛ˜‡Ë Ì‡ ÒÔË‡ÌÂ
ÔÓ‡‰Ë ·ÎÓÍ‡Ê Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ‡, ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÙÓÒÙ‡ÚËÚÂ ‚
ÔÓÏË‚ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Â ‰ÂÒÂÚÍË Ô˙ÚË ÔÓÏ‡ÎÍÓ ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÔË ÊÂÎˇÁÌÓÚÓ ÙÓÒÙ‡ÚË‡ÌÂ, ÌˇÏ‡ Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÚÓÍÒË˜ÌË
ÚÂÊÍË ÏÂÚ‡ÎË(ÌËÍÂÎ, ˆËÌÍ, ÏÓÎË·‰ÂÌ
Ë ‰.), ÌˇÏ‡ Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÎÂÚÎË‚Ë Ó„‡ÌË˜ÌË Ò˙ÒÚ‡‚ÍË, ÍÓÂÚÓ Â Ë ÛÎÂÒÌÂÌËÂ
Á‡ ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘Ó ÚÂÚË‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë. ŒÚ „ÓÎˇÏÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Â, ˜Â Ò‡ Ì‡ÎËˆÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-‰Ó·Ë
ÂÁÛÎÚ‡ÚË ÓÚ ÚÂÒÚÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ÒÓÎÂÌ‡
Ï˙„Î‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÊÂÎˇÁÌÓ ÙÓÒÙ‡ÚË‡ÌÂ.

Хенкел България ЕООД
Индустриални лепилни технологии
София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк, сграда 2, ет. 4
тел.: +359 886 10 10 96, факс: +359 2 806 39 01
www.loctite.bg
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡

◊ÂÒÚÓÚÌË
ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË
Един от сериозните проблеми
пред човечеството през следващите години е намаляване на консумацията на електроенергия, което означава по-ефективна работа на използваните уреди и съоръжения. Това
важи в особена степен за електродвигателите, без които съвременната индустрия и транспорт са немислими – около 70% от електроенергията в промишлените предприятия се
консумира от тях. Не по-малко съществен е проблемът в бита, където
над половината от консумираната
електроенергия е от електродвигателите във все по-многобройните
домашни уреди.
Освен чрез подобрения в конструкцията на електродвигателите, сериозен ефект за намаляване на консумацията имат честотните преобразуватели (Frequency Inverter) FI, използвани за управлението им. Показателен е примерът с широкото им
приложение в климатиците, които
са сред най-големите битови консуматори на електроенергия. Масово
е и производството на честотни
инвертори за индустриални приложения, при това в широк спектър от
параметри и конструкции.
Освен намаляването на консумацията, важно предимство на FI е
възможността за плавно регулиране
на оборотите на електродвигателите, което в много случаи подобрява
експлоатационните характеристики
на устройствата и системите, в
които са вградени, или им придава
нови качества. Сред най-икономични-
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те електродвигатели са променливотоковите индукционни, чието управление се осигурява чрез FI. Според
изследвания прилагането на честотни инвертори в
Фиг. 1.
този случай намалява консумираната електроенергия
между 25% и 50%, като същевременно осигурява най-подходящите обороти за конкретните експлоатационни условия.

Принцип на действие на
честотните инвертори
В съответствие с принципа на
действие на индукционните електродвигатели техните обороти в
минута са n = 120f/p, където f е честотата на захранващото напрежение, а р е броят на полюсите им.
Следователно ефективен и рационален начин за регулиране на n е чрез
промяна на честотата. Реалните
обороти nr са малко по-малки от n
поради известното от работата на
този тип електродвигатели приплъзване (slip), но това не променя
възможността за регулиране. Съществено е да се има предвид, че при
малки n се получава максималният
въртящ момент на електродвигателите чрез неголям стартов ток
(мeжду 50% и 150% от номиналния).
Това означава, че чрез задаване от FI
на малки първоначални обороти се
осигурява ефективно и икономично
пускане на електродвигателите.
Поради възможността за регули-

ране на оборотите често вместо
термина честотен инвертор се използват наименованията задвижване с променливи обороти (Variable
Speed Drive) VSD, задвижване с променлива честота (Variable Frequency
Drive) VFD и управление с променливи
обороти (Variable Speed Control) VSC.
При включване на електродвигателя
постепенното увеличаване на оборотите чрез честотата е т. нар. плавен старт - функция, която е от ключово значение за много приложения.
Подобно е положението и с плавното спиране на електродвигателите,
поради което не са редки случаите
на използване на FI само за тези две
цели, а не и за регулиране на оборотите по време на работа.
Вероятно най-краткото и достатъчно точно определение за честотен инвертор (дадено от един от
водещите производители) e „управляващо устройство за регулиране на
оборотите или въртящия момент на
променливотокови електродвигатели“. Идея за структурата на FI е
показана на фиг. 1.
Напрежението от променливотоковата мрежа ACIN се превръща в
постоянно U0 от блока AC/DC (наричан понякога Converter), който е ед-
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Фиг. 2

нофазен или трифазен токоизправител. Следва обратното преобразуване в променливо напрежение U1 чрез
блока DC/AC (в някои случаи означаван като Inverter), което практически винаги се осъществява чрез широчинноимпулсна модулация (PWM).
Принципът на формиране чрез нея
на практически синусоидално напрежение е изяснен на фиг. 2а. Контролерът Contr съдържа блок за генери-

66

Източник: Siemens

Източник: Freescale

ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡

а

ране на триъгълно напрежение с честота обикновено между 2 kHz и 18
kHz (най-горната осцилограма) и правоъгълни импулси със същата честота, всеки от които е с определена
продължителност, записана в паметта. Така с началото и края на всеки
импулс се фиксират точки от синусоидата на изходното напрежение
(General Sine Wave). Когато то е еднофазно, има две поредици от импул-

б

си, подавани на класическа полумостова (или мостова) схема, най-често
реализирана с биполярни транзистори с изолиран гейт (IGBT). Едната от
тях (T1) постъпва на гейта на горния
транзистор на схемата, а другата
(T2) - на долния, в резултат на което
на електродвигателя се подава синусоидално напрежение. При трифазни
електродвигатели трябва да има 3
еднакви синусоиди, изместени на
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Фиг. 2.в

120° една спрямо друга, което изисква 6 подходящо разположени поредици от импулси и три полумостови
схеми (фиг. 2б). И в двата случая
импулсите постъпват на гейтовете
на IGBT, към трите извода вдясно е
свързан електродвигателят, а между горната и долната шина е приложено напрежението U0. Правоъгълните импулси са източник на смущения,
за чието намаляване е желателно да
се увеличава честотата им. Същевременно, за максимално точно формиране на синусоидата фронтовете
на импулсите трябва да са максимално стръмни. Препоръчва се продължителността им да надхвърля 1 us, но
това, съчетано с голямата им амплитуда на изхода на блока DC/AC,
представлява сериозно натоварване
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за изолацията на електродвигателите. И не на последно място, често
след всеки фронт се получава преходен процес под формата на синусоидални затихващи колебания, които
могат да доведат до пробив в изолацията.
Максималната амплитуда от връх
до връх на синусоидите е приблизително равна на U0, но може да се
регулира чрез промяна на продължителността на отпушеното състояние на IGBT, т. е. на коефициента на
запълване на импулсите – увеличаване на амплитудата се получава при
голям коефициент (фиг. 2в). Честотата на синусоидалното напрежение
и, съответно, оборотите на електродвигателя се променят чрез честотата на правоъгълните импулси,

като и двете изменения в процеса
на работа на FI се осигуряват от
Contr.
За да се осигури работа и с постояннотокови електрозахранващи мрежи, някои FI имат допълнителен вход
DCIN, чието постоянно напрежение
се подава непосредствено на блока
DC/AC (с прекъсната линия на фиг. 1).
Въртящият момент на електродвигателя с мерна единица нютон на
метър (Nm) е T=9550 P/n, където Р е
мощността на двигателя в kW и n e
в об/мин (RPM). И тъй като Р е правопропорционална на амплитудата
на синусоидата, се оказва възможно
регулиране и на Т чрез Contr. Друга
възможност за промяна на въртящия
момент е чрез изменение на напрежението U0, като блокът AC/DC
вместо с диоди се реализира с IGBT
или тиристори, които се отпушват
само през част от периода на входното напрежение ACIN отново под
управление на Contr (с прекъсната
линия на фиг. 1). Тази възможност по
принцип може да се използва и при
захранване на FI от постояннотокова мрежа, но е необходимо допълнително стъпало между вход DCIN и
блок DC/AC. Важно е да се отбележи,
че връзката между Contr и DC/AC е
галванично разделена, практически
винаги чрез оптрони. Освен това,
трябва да се има предвид възможността за захранване на трифазни
електродвигатели от монофазна
мрежа, тъй като в зависимост от
структурата си блокът DC/AC може
да превърне напрежението U0 както
в еднофазно, така и в трифазно.
Блокът OUT по принцип не е задължителен, но съществува в голяма
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Фиг. 3.

част от честотните инвертори.
Той съдържа филтри, тъй като изходното напрежение на блока DC/AC е
поредица от правоъгълни импулси
(горната времедиаграма на фиг. 3) и
независимо от индуктивния характер на електродвигателя токът
през него съдържа пулсации върху
синусоидата (долната времедиаграма на фиг. 3). Според стандарта IEEE
std - 1992 нелинейните изкривявания
на напрежението не трябва да надхвърлят 5%, а на тока - 3%, като те
се измерват в мястото, където електрическата мрежа влиза в сградата.
По принцип хармониците създават
допълнителни електромагнитни полета в двигателите, които могат
да окажат нежелано влияние върху
работата им. Освен това, при разпространяването им по електрическата мрежа могат да доведат до
прегряване на трансформаторите и
да повлияят на работата на други
електронни системи. Не трябва да
се забравя, че блокът OUT съдържа и
схеми за контрол на някои параметри и за защита, които са разгледани
в раздел „Специфични особености“.
От действието на токоизправителите е известно, че те консумират ток от мрежата само за кратки интервали от време, поради което в мрежата се създават хармоници (нежелателни и обикновено нормативно ограничени) и cosϕ има сравнително малки стойности. За приближаването му до 1 често в блока
DC/DC се прибавя стъпало за корекция на cosϕ (Power Factor Correction),
което при подходяща структура има
допълнителен положителен ефект позволява работата на FI с мрежово
напрежение в широки граници (например 90-265 V). За да се осигури максимално ефективна работа на това
стъпало, то също се управлява от
Contr.
Добре известно е, че при определени работни условия електродвигателят може да се превърне в генератор, което в случаите на FI означава получаването на U0 над номинал-
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ното с опасност от повреда на някои стъпала в блока DC/AC. За избягване на това се използва „спирачка“,
позната от други типове управления
на електродвигатели. Тя представлява IGBT с резистор във веригата
на колектора, свързан между двете
шини на U0 (DC Bus Brake). При настъпване на споменатия нежелан
режим IGBT се отпушва, резисторът
се свързва между шините на U0 и
напрежението намалява. Наличието
на тази „спирачка“ не е задължително, но се използва често в честотните инвертори.
Методи за управление. При преобладаваща част от приложенията
е желателно в процеса на регулиране
на оборотите въртящият момент
Т на електродвигателя да не се променя. Максималният въртящ момент е Тm=F2=(U/f)2, където F е магнитният поток в междината между
статора и ротора, U е напрежението на електродвигателя и f е неговата честота, пропорционални на
която са оборотите. Следователно,
за поддържане на T=const в процеса
на промяната им трябва FI автоматично да променя и U за поддържане
на U/f=const. Това е същността на
най-масово използвания метод управление напрежение-честота (Volt/
Hertz Control, V/f Method), който се
прилага предимно за трифазни електродвигатели.
По-подробното му изясняване е
направено чрез графиката на фиг. 4а,
известна като Volt per Hertz Ramp.
Пускането на електродвигателя се
извършва чрез напрежение Vstart (Start
Point), което след това се повишава,
но без спазване на условието V/
f=const. При достигане на честотата fboost (обикновено мрежовата) и,

съответно, напрежението Vboost действието на метода започва, т. е. понататък напрежението се променя
едновременно с честотата за поддържане на V/f=const. Това продължава до достигане на максималното
напрежение Vbase на електродвигателя, определяно от (обикновено равно
на) вече споменатото U0. Това е
точката Base Point, при която честотата е fbase. С други думи методът е в сила само между fboost и
fbase , където максималният въртящ
момент остава неизменен. При понататъшно увеличаване на честотата напрежението остава неизменно
и Т започва да намалява в зависимост
от съответните характеристики
на електродвигателя. Например електродвигател с 6 полюса при захранващо напрежение U0 = 400 V и мрежова честота 50 Hz започва да поддържа неизменен въртящ момент от
nmin = 120x50 Hz/6 = 1000 об/мин.
Ако на тези обороти съответства
напрежение 40 V, то при захранващото напрежение оборотите ще са 10
пъти по-големи, т. е. nmax = 10000 об/
мин и честотата е 500 Hz. За този
случай V/f = 40 V/50 Hz = 0,8 V/Hz.
Последното означава, че Contr трябва при всяка промяна на честотата
с 1 Hz да променя в същата посока
захранващото напрежение на електродвигателя с 0,8 V.
Съществува разновидност на метода, при която напрежението започва да се променя от 0, величините V boost и fboost липсват, а fbase е
равна на мрежовата честота. Това
е показано на фиг. 4б, където въртящият момент e означен с М. Очевидно тази разновидност се използва за
електродвигатели с малки обороти,
като частта с намаляващ въртящ
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Фиг. 4.

момент продължава най-много до
удвоената мрежова честота, която
някои производители отбелязват с
fbase. Например има честотни инвертори с fbase = 70 Hz или 87 Hz.
Идея за техническата реализация
на V/f метода е дадена на фиг. 4в.
Оборотите се задават чрез вход SC,
най-често чрез постоянно напрежение (обикновено 0-10 V или -10 ÷ +10
V), например получавано чрез потенциометър. Следва таблицата TBL със
записани (в паметта на Contr) стойности на напрежението и честотата, на основата на които в блока
SVC се формират координатите на
точките от триъгълното напрежение (вж. фиг. 2а) за получаване на
синусоидата. Те се подават на блока
PWM, който активира в подходящи
моменти от времето гейтовете на
IGBT в блока INV, в чийто изход е
свързан електродвигателят М.
Предимствата на метода са сравнително простата му реализация и
регулиране на оборотите. Сред недостатъците са невъзможността
от бързи промени на оборотите, те
не могат да се задават с голяма
точност (относителната грешка е
около 1%), нито могат да се регулират в много широки граници (максималните стойности на отношението nmax/nmin са между 10 и 20, т. е.
минималните обороти са 5-10% от
максималните). За повишаване на
това отношение се използва управление на въртящия момент чрез следене на консумирания от електродвигателя ток, т. е. на неговата мощност, като стойността му достига
до 250. Трябва да се прибави, че в
областта на намаляващ въртящ
момент е възможно издаваният от
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електродвигателя шум да нарасне.
Освен това, не трябва да се забравя,
че при намаляване на оборотите се
понижава и коефициентът на полезно действие на системата честотен инвертор - електродвигател.
Например с конкретен електродвигател с мощност 11 kW при 375 об/
мин се получава максимален к.п.д.
72%, докато при 1500 об/мин той е
88%.
В описаната основна разновидност на V/f метода не се измерват
оборотите (не са необходими никакви сензори за това), откъдето идва
наименованието му V/f Method Open
Loop. Това е причината за спомената стойност на грешката на оборотите. Съществува вариант с обратна връзка (V/f Method Closed Loop), в
който чрез сензор се измерват оборотите и чрез сравняване с желаните в Contr се изработва сигнал за
корекция. Резултатът е значително
подобряване на точността им и едновременно с това осигуряване на побърза промяна на стойността им (подобра динамична характеристика на
електродвигателя).
Като допълнение към V/f метода
са разработени два начина за поддържане на желана стойност на
въртящия момент (желана, а не максималната, определена от мощността на електродвигателя) на асинхронни електродвигатели. За целта
стойността на Т се следи чрез токовете на трите фази на двигателя
и се поддържа чрез необходимата
промяна на захранващото напрежение около задавана стойност (Voltage
Flux Control) VFC или на подавания му
ток (Current Flux Control) CFC. В допълнение на това и двата начина оси-

гуряват по-бърза смяна на оборотите и не позволяват прегряване на
електродвигателя при малки обороти, където намалява възможността
за самоохлаждане.
Друга разновидност е векторното управление (Vector Control), при
който се държи сметка и за фазовата разлика между тока и напрежението на електродвигателя, тъй като
мощността и, съответно, въртящият момент зависят само от стойностите на напрежението и тока,
които са във фаза. За целта съществува допълнителен блок в техническата реализация, който определя
частта от тока във фаза с напрежението и в зависимост от нея определя стойността на въртящия момент Т.
Блок за управление. В основата
му са микроконтролери (MCU) или
цифрови сигнални процесори (DSP),
обикновено специално разработвани
за управление на електродвигатели.
Някои производители вече предлагат
интегрални схеми, представляващи
комбинация на DSP и MCU с означение DSP/MCU, пример за каквато е
серията 56F801х. За изясняване на
действието на блока на фиг. 5 е дадена конкретна схема, в която
Rectifier, заедно с кондензатора в
изхода му, е блок AC/DC на фиг. 1,
Three-Phase Inverter е блок DC/AC, блок
OUT липсва, а Contr е реализиран с
DSP, като освен осигуряване на управлението на електродвигателя,
той следи оборотите му чрез блока
IRC, температурата на блока DC/AC
заедно с постоянното му напрежение
и ток. Целта на следенето на последните е при превишаване на максимално допустимите им стойности
да се задейства блокът Fault Processing и в зависимост от конкретното конструктивно решение на FI
да се изключи блокът PWM (най-често) или да се даде алармен сигнал.
Температурата и минималното захранващо напарежение се следят от
аналогово-цифровия преобразувател
ADC и при преминаване на допустимите стойности чрез програмна (записана в неозначената на схемата
памет на DSP) се взима съответното решение. Задаването на оборотите се прави чрез вход Speed Sеt-up
например чрез бутони „увеличаване“
(Up) и „намаляване“ (Down), чрез постоянно напрежение 0 – 5 V, 0 ÷ ±5 V,
0 – 10 V или 0 ÷ ±10 V, чрез постоянен ток 0 – 20 mA или 4 – 20 mA,
както и чрез управление от компютър. След подадената команда от
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блока Speed Command Processing полученият сигнал се сравнява с този
за реалните обороти, получен от
блока Speed Processing, на чийто вход
постъпват правоъгълни импулси от
блока IRC за измерване на оборотите. Понякога то се извършва от
тахогенератор с изходно синусоидално напрежение, като в блока е вграден нискочестотен филтър и ограничител, който го превръща в правоъгълни импулси със същата честота. Резултатът от сравнението се
обработва от пропорционално-интегралния регулатор (PI Regulator) и
постъпва в блока V/Hz за осигуряване на работата според V/f метода.
Върху захранващото напрежение U0
неизбежно има пулсации, които се
намаляват чрез блока DC-Bus Ripple
Cancel и така полученото „чисто“
напрежение захранва блока за PWM.
Вече бе изяснено, че импулсите на
изхода му постъпват на гейтовете
на IGBT в силовия блок за захранване
на електродвигателя.
Разгледаната блокова схема е
практически същата и при използване на MCU и DSP/MCU. За ползване в
честотни инвертори тези три вида
интегрални схеми трябва да имат
flash памет с обем до десетина КВ и
оперативна памет (RAM) до няколко
стотици байта. Също трябва да се
има предвид, че в повечето случаи
някои от блоковете на ИС не се използват при реализацията на FI. От
друга страна, твърде полезни са блоковете, позволяващи работа с интерфейси (например RS-232, RS-485,
SPI, SCI, CAN и USB), чрез които може
да се осигури управлението на електродвигателя. Към това трябва да
се прибави и използването в някои FI
на част от входно-изходните изводи с общо предназначение (GPIO) за
свързване на светодиоди, релета и
ключове и за задействане на аларми.

Предимства и
недостатъци на
честотните инвертори
Сред основните предимства, освен споменатото намаляване на разхода на електроенергия от електродвигателя, са по-доброто управление
в сравнение с другите известни методи, по-малката стойност на напрежението за стартиране на електродвигателя, намалените разходи
за поддръжка, възможност за управление от един FI на няколко електродвигателя, осигуряване на по-прецизна работа на устройствата с
вграден FI.
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Към недостатъците се причисляват по-дългото време за разработка, включващо създаването на необходимото програмно осигуряване, повисоката цена (т. е. по-големи първоначални разходи), загряването на
електродвигателите при малки обороти, наличието по принцип на хармоници в изходното напрежение, които могат да се разпространят по
електрическата мрежа.

Специфични особености
При разработката на FI производителите се стремят да прибавят
допълнителни възможности за улесняване на ползването, подобряване на
параметрите и удължаване на експлоатационния срок. Тук ще бъдат
отбелязани най-характерните специфични особености, като всеки FI може
да притежава една или повече от тях.
Плавното намаляване на оборотите
(Soft Stop) на електродвигателите
вместо класическото им изключване
е полезно, дори задължително в различни приложения, например задвижване на конвейер с крехки обекти.
Функцията сигурно изключване на
въртящия момент (Safe Torque Off) е
в съответствие с европейските норми EN 60204-1 Section 5.4. Въвеждането й в FI предовратява опасността
от нежелано (неочаквано) рестартиране на електродвигателя, което
може да се случи при използване на
обикновени изключватели. Освен
това се осигурява по-бързо изключване на електродвигателя. За улесняване на обслужването съществуват
системи за самодиагностика на повредите в FI. Например при намаляване на оборотите на охлаждащия ги
вентилатор под определена стойност се включва алармен сигнал. Разработени са и програмни модули за
контрол на стареенето на някои елементи в FI и подаване на съобщение
кога да се извърши профилактика.
Други програмни модули (PLC
Functions) позволяват задаване на
желани параметри на електродвигателите и контролирането им. В честотните инвертори за управление
на помпи се вграждат блокове за следене на налягането на течността, а
в такива за вентилатори – за контрол на въздушния поток. За удобство
при ползването голяма част от FI
(особено тези за индустриални приложения) са снабдени с многофункционални панели за управление и индикация на режима на работа на електродвигателите (например посока на
въртене и обороти). Към някои моде-
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ли се предлагат няколко панела за
управление с различни възможности
и еднакво конструктивно оформление, присъединявани чрез куплунг.
Експлоатационният срок на съвременните честотни инвертори обикновено надхвърля 10 години. Към
множество модели се предлагат
допълнителни комуникационни модули (Gateway) за свързване на FI в системи – CC-Link, DeviceNet, LonWork,
Ethernet, Profibus/DP, Modbus RTU.
Например един такъв модул за
Profibus може да управлява до 32 честотни инвертора, с които обменя
данни със скорост до 12 Mbps, като
времето за свързване на даден FI e
23 ms. Предлагат се и модули за управление чрез Bluetooth.
Добре известно е, че във всяка електрозахранваща мрежа се случват
краткотрайни „пропадания“ на напрежението, които могат да предизвикат изключване на FI. Поради това
съществуват модели с възможност
за автоматично рестартиране в
такива случаи – при изключване на
мрежовото напрежение честотата
на FI и оборотите на електродвигателя плавно започват да намаляват
и при възстановяване на напрежението също така плавно се възстановят.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

Друга възможност е
преодоляване на кратките изменения на мрежовото напрежение
чрез добавяне последователно във входа на
бобина (AC Choke).
За намаляване на
електромагнитните
смущения, излъчвани
по мрежата, в повечето модели честотни
инвертори като опция
се предлага филтър
(EMC Noise Filter, AC
Reactor) на входа за
мрежовото напрежение, който може да е
вграден или конструктивно оформен като
блок, лесно прибавян
Фиг. 5.
към FI. Ако филтърът е
като самостоятелен
възел, трябва свързващите проводници между него и FI да са възможно
най-къси. Обикновено се изисква
филтърът да удовлетворява изискванията на EN 61800-3, Category C3/C4,
като FI се свързва към електрозахранващата мрежа с екраниран кабел,
не по-дълъг от 5 m. В зависимост от
управлявания електродвигател и ек-
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сплоатационните условия, производителите предлагат набор от модели FI с различни филтри, например за
ток на електродвигателя между 8 А
и 180 А. Не трябва да се забравя, че
във филтрите се губи мощност,
обикновено между 6 и 70 W.
На изхода на FI може да се прибави филтър за намаляване на нежела-
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ните отскоци на напрежението (du/
dt Filter), чието конструктивно оформление обикновено е като самостоятелен възел за токове между 10 А
и 2 kA при загуба на мощност в границите от 20 W до 1 kW. Също на
изхода е възможно прибавянето и на
филтър (Sinusoidal Filter) за получаване на напрежение, максимално близко до чистата синусоида. Неговото
конструктивно оформление също е
като самостоятелен възел за токове от няколко А до малко над 1 kA
при загубна мощност от няколко
десетки W до няколко kW.
За намаляване на пулсациите на
постоянното напрежение на изхода
на блока AC/DC (вж. фиг. 1) в някои
модели FI се поставя компенсираща
бобина (DC Reactor), която заедно с
кондензатора образува нискочестотен филтър.
Излъчваните от честотните инвертори електромагнитни смущения обикновено са малки, но могат
да повлияят чувствителни към електромагнитните полета устройства при разполагането им в непосредствена близост. В такива случаи
се препоръчва екраниране на FI заедно с филтъра на входа.
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По принцип оптималният начин за
монтаж на FI е максимално близко до
електродвигателя, което е причината да се предлагат електродвигатели с монтиран върху тях честотен
инвертор. Когато връзката се осъществява с кабел, дължината му до
5 m се счита за безопасна. При подълги кабели (например захранване на
няколко електродвигателя от един
FI) споменатите отскоци на напрежението със затихващи високочестотни колебания се разпространяват по кабела, получават се отразени вълни и в отдалечения му край
могат да имат няколко пъти по-голяма амплитуда, отколкото на изхода
на FI. Това скъсява значително експлоатационния срок на изолацията на
кабелите и на самия електродвигател. Нещо повече, напълно възможно
е амплитудата да се окаже по-голяма от максимално допустимото изолационно напрежение, типичен пример за което са електродвигателите на конвейер, захранвани като
правило от един FI. Решението е поставяне на нискочестотни филтри,
най-често бобина (Load Reactor) във
всяка от фазите на изхода на FI към
електродвигателя.

Препоръки
за експлоатация
на честотни
инвертори
Дават се в ръководствата за експлоатация на FI, които обикновено
съдържат и инструкции за монтажа
и ремонтните дейности. Тъй като
при работата си FI отделя топлина,
той трябва да се поставя на достатъчно разстояние от околни обекти (минималните разстояния от
всички страни се дават в техническата документация). Настоятелно се
препоръчва следене на температурата на електродвигателя, тъй като
максимално допустимата му може
да бъде надхвърлена при претоварване или ниски обороти. Важно е и заземяването – точките за това на честотния инвертор и електродвигателя трябва да бъдат свързани помежду си и към качествено заземяване чрез кабел с достатъчно голямо
сечение. Предпазителите на FI трябва да са бавно действащи (SlowBlowing). Кабелите за управление на
FI трябва да са поне на 10 cm от
водещите към електродвигателя,
като е желателно да не са успоредни на тях.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

◊ÂÒÚÓÚÌË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Mitsubishi Electric
ÔÂÒÚˇÚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ ’ËÎÚ˙Ì —ÓÙËˇ
‘ËÏ‡ ≈ıÌ‡ÚÓÌ - ÓÙËˆË‡ÎÂÌ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ì‡ Mitsubishi
Electric Á‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡, ‰ÓÒÚ‡‚ˇ
Ë ÏÓÌÚË‡ ˜ÂÒÚÓÚÌË ËÌ‚ÂÚÓË Á‡
ÒÚÓÎË˜ÌËˇ ıÓÚÂÎ ’ËÎÚ˙Ì. —ÔÓÂ‰
„Î‡‚ÌËˇ ËÌÊÂÌÂ Ì‡ ıÓÚÂÎ‡ - ¿Ì„ÂÎ ¿Ì„ÂÎÓ‚, Â¯ÂÌËÂÚÓ Â ÔÓ‰ËÍÚÛ‚‡ÌÓ ÓÚ
ÒÚÂÏÂÊ‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ-‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ë ‰‡ ÒÂ Á‡Ô‡ÁË ˜ËÒÚ‡
ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡.
"œÂÁ 2005 „. ‚ÂË„‡Ú‡ ’ËÎÚ˙Ì
ÒÚ‡ÚË‡ „ÎÓ·‡ÎÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡, Ì‡Â˜ÂÌ‡ We Care. —ÍÓÓ Úˇ ·Â ÔÂËÏÂÌÛ‚‡Ì‡ Ì‡ World Sustainability. ÷ÂÎÚ‡ È Â
ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ë ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ - Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÏËÒËËÚÂ Ì‡ ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ‰‚ÛÓÍËÒ. —Â‰
Ì‡˜ËÌËÚÂ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÚÓ‚‡ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚÌË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ",
ÒÔÓ‰ÂÎˇ ËÌÊ. ¿Ì„ÂÎÓ‚. "ÃÓÌÚË‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚÌË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ’ËÎÚ˙Ì —ÓÙËˇ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‚Â˜Â ÓÍÓÎÓ 5 „Ó‰ËÌË
Í‡ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ËÌ‚ÂÒÚËˆËËÚÂ Á‡ ÔÂÒÚÂÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡. ¬ÒˇÍ‡ „Ó‰ËÌ‡ ÒÂ Ô‡‚Ë
ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÚÂ ÔÓÂÍÚË Ë Ò
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ÚÂÁË Ò
Ì‡È-Ï‡Î˙Í ÒÓÍ Ì‡ ËÁÔÎ‡˘‡ÌÂ Ë Ò Ì‡È‰Ó·˙ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÂÙÂÍÚ. «‡ ÔÂËÓ‰‡, ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó
Â Ì‡Ï‡ÎÂÌ‡ Ò ÓÍÓÎÓ 1400 Ï¬˜ „Ó‰Ë¯ÌÓ,
Í‡ÚÓ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌËˇÚ ‰ˇÎ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚÌËÚÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Â ÓÍÓÎÓ 40-45%", ‰ÓÔ˙Î‚‡ ÚÓÈ.

25 ‚", ‡ÁÍ‡Á‚‡ „Î‡‚ÌËˇÚ ËÌÊÂÌÂ.
“ÓÈ ËÌÙÓÏË‡, ˜Â ‚ ’ËÎÚ˙Ì —ÓÙËˇ
ÙÛÌÍˆËÓÌË‡Ú 14 ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË Í‡ÏÂË Á‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÁÓÌË Ì‡ ıÓÚÂÎ‡, ÔÓÏÔÂÌÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, ÒÚÛ‰Ó‚ ˆÂÌÚ˙, ÍÓÚÂÎÌÓ Ë ·ÓÈÎÂÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ. FR 740
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ Í‡ÏÂË, ÔÓ‚‰Ë„‡ÚÂÎÌË ÏÓ‰ÛÎË Ë ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ. œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÏÓÌÚË‡Ì ˜ÂÒÚÓÚÂÌ ËÌ‚ÂÚÓ Â„ÛÎË‡
‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ ÓÚ ÍÓÚÂÎÌÓ ‰Ó ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌËÍ‡ Á‡ ·ÓÈÎÂËÚÂ.
œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ‰ÓÒÚË„‡ Á‡‰‡ÌËÂÚÓ
ÓÚ 60 „‡‰ÛÒ‡ ‚ ·ÓÈÎÂ‡, ÌÓ ÒÂ Ú‡ÌÒÙÂË‡ Ë Ó·‡·ÓÚ‚‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÚÓÔÎ‡
‚Ó‰‡, ÓÚ‰ÂÎÌÓ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÓÚÔ‡‰‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌËˇÚ ÚËÔ˙ÚÂÌ ‚ÂÌÚËÎ.
¬ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÏÌÓ„Ó Í‡ÚÍË
ÒÓÍÓ‚Â Ì‡ ‚˙Á‚˙˘‡ÂÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ ÚË ‰Ó ¯ÂÒÚ ÏÂÒÂˆ‡. ¬ÒË˜ÍË
˜ÂÒÚÓÚÌË ËÌ‚ÂÚÓË Ò‡ ÒÌ‡·‰ÂÌË Ò
ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÏÂÊÓ‚Ë ÙËÎÚË.

ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ‰Â·ËÚ, ÍÓ„‡ÚÓ Úˇ·‚‡, Í˙‰ÂÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ë ÍÓÎÍÓÚÓ Â
ÌÛÊÌÓ. »Ì‡˜Â Í‡Á‡ÌÓ, Ì‡È-‰Ó·‡Ú‡ Ë
Ò˙Ó·‡ÁÂÌ‡ Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ."

Изборът е базиран на
дългогдишно партньорство

Инвертори Mitsubishi Electric
- серии FR 740 и FR 540
"»ÌÒÚ‡ÎË‡ÌËÚÂ ‚ ’ËÎÚ˙Ì —ÓÙËˇ
˜ÂÒÚÓÚÌË ËÌ‚ÂÚÓË Ò‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Mitsubishi Electric, ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÓÚ
ÒÂËˇÚ‡ FR 740, ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÏÂ Ë Ò ÌˇÍÓÎÍÓ ·Óˇ ÓÚ ÒÂËˇ FR 540, Í‡ÚÓ
ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ ‚‡Ë‡ ÓÚ 1.1 ‚ ‰Ó

Предимства на честотните
управления
»ÌÊ. ¿Ì„ÂÎÓ‚ Á‡ˇ‚ˇ‚‡, ˜ÂÒÚÓÚÌËÚÂ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ÔÎ‡‚ÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÓÓÚËÚÂ, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÍ‡ Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇÚ Í˙Ï ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡.
œÂÍËÚÂ ÔÓÎÁË Ò‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓÚÓËÚÂ Ë ÔÓÏÔËÚÂ, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜‡ÒÚËÚÂ Ì‡
ÛÂ‰ËÚÂ, ËÁ·ˇ„‚‡ÌÂ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË
Û‰‡Ë ËÎË ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ
ÔË ÒÚ‡ÚÓ‚ ÚÓÍ. "ÕÂ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ
ÏˇÒÚÓ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ·ÂÎÂÊËÏ, ˜Â ÔÎ‡‚ÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÓÓÚËÚÂ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Á‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÙÓÚ‡", ÍÓ-
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ÏÂÌÚË‡ ¿Ì„ÂÎ ¿Ì„ÂÎÓ‚ Ë ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡:
" ÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÁÓÌË Ò ‡ÁÎË˜ÌË
ÌË‚‡ Â ÚÛ‰Ì‡ ‡·ÓÚ‡, Á‡˘ÓÚÓ ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ÚÓ˜ÍË Ò ‡ÁÎË˜ÌË ‰Â·ËÚË, ÍÓÂÚÓ ÌÂÏËÌÛÂÏÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ‰ËÒÍÓÏÙÓÚ.
–Â„ÛÎË‡ÈÍË Ó·ÓÓÚËÚÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ, ÌËÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÏÂ ÔÂÙÂÍÚÌ‡Ú‡

"œ‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚ÓÚÓ ÌË Ò ≈ıÌ‡ÚÓÌ
‰‡ÚË‡ ÓÚ 2004 „.", ÒÔÓ‰ÂÎˇ ËÌÊ. ¿Ì„ÂÎÓ‚. "—ÎÂ‰ Í‡ÚÓ Á‡ 4 „Ó‰ËÌË ÒÏÂÌËıÏÂ ÌˇÍÓÎÍÓ ˜ÂÒÚÓÚÌË ËÌ‚ÂÚÓ‡ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÂ‡ÎÌË Ï‡¯ËÌË, ÒÂ
Ó·˙Ì‡ıÏÂ Í˙Ï ≈ıÌ‡ÚÓÌ. “Â ÌË ÔÂ‰ÎÓÊËı‡ Mitsubishi FR 540, ÒÂ„‡ ÌË ÔÂ‰ÒÚÓË ÒÏˇÌ‡ Ì‡ ÔÂ‡ÎÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË, ‡
ËÌ‚ÂÚÓËÚÂ Ó˘Â ‡·ÓÚˇÚ. “Ë Ò‡
ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ù‡ÍÚÓË, ÍÓËÚÓ ÙÓÏË‡Ú ËÁ·Ó‡ ÌË - Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, ˆÂÌ‡ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ô‡‡ÏÂÚË. œÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ë
ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ’ËÎÚ˙Ì —ÓÙËˇ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ‰˙Î˙„ Ë ÒÎÓÊÂÌ ÔÓˆÂÒ,
Ó·ı‚‡˘‡˘ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ, ÓÙÓÏˇÌÂ Ì‡
·˛‰ÊÂÚ, ÔÓÛ˜‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡Á‡‡, Ò˙·Ë‡ÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚË, Ó‰Ó·ÂÌËÂ Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ÍÓÌÚÓÎ Ë Â‰‚‡ ÚÓ„‡‚‡ ÒÂ ÔËÒÚ˙Ô‚‡ Í˙Ï Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ë ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ. œÓÌˇ„Ó„‡ Â¯ÂÌËÂÚÓ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡ ‰ËÂÍÚÌÓ ÓÚ ‚ËÒ¯Ëˇ ÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ. »Ï‡ÏÂ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌË ˜ÂÒÚÓÚÌË ËÌ‚ÂÚÓË Ë Ì‡ ‰Û„Ë ‚Ó‰Â˘Ë
Ï‡ÍË, ÌÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË
Mitsubishi ÔÂ˜ÂÎˇÚ Ë ÔÓ ÚËÚÂ ‚Ó‰Â˘Ë ÔÓÍ‡ÁÚÂÎˇ", Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÌ Â „Î‡‚ÌËˇÚ ËÌÊÂÌÂ Ì‡ ’ËÎÚ˙Ì —ÓÙËˇ.
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»ÁÏÂ‚‡ÌÂ
Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ
Ì‡ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡
œ

роследяването на параметрите на микроклимата
като температура, влажност и подвижност на въздуха
в затворени помещения дава възможност за поддържането им в подходящи граници, които да гарантират
добър комфорт, благоприятна работна среда и висока
производителност на работещите в помещението.
Необходимостта от проследяване на параметрите на
микроклимата в последните години е все по-осезаема.
От една страна, това е свързано със засиленото прилагане на мерки за повишаване енергийната ефективност
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на сградите и най-вече с тяхното по-добро изолиране, а
от друга - със значителното време, което хората прекарват в затворените пространства. Поддържането на
параметрите на микроклимата в подходящи граници
гарантира не само благоприятен микроклимат, но и запазване здравето на работещите.

Измервани параметри
Стойностите на параметрите на микроклимата в
производствените помещения зависят от редица фактори, сред тях са климатичните условия и сезоните;
видът на протичащия технологичен процес и използваното оборудване; условията на въздухообмен; размерът
на помещението; броят на работещите и т. н. Също
така те могат да варират в рамките на работния ден
или да бъдат с различни стойности в отделни участъци
на едно и също производствено помещение. Подобни
помещения се характеризират със сумарното действие
и на трите основни параметъра температура, влажност, подвижност на въздуха.
Температурата на въздуха, измервана в оС, е един от
основните параметри, характеризиращи топлинното
състояние на микроклимата. Обикновено при измерване
на температурата се измерва температурата на въздуха, температурата на ограждащите повърхности, като
се отчита тази на ограждащите конструкции – стени,
под, таван на различни устройства като екрани например, а така също на технологичното оборудване и други. Температурата на повърхностите и интензивността на топлинното излъчване се отчитат при наличие
на съответния източник на топлина.
При определяне влажността на въздуха обикновено се
измерва относителната влажност на въздуха. Известно е, че под влажност на въздуха се има предвид съдържанието на водна пари във въздуха. Различават се съответно абсолютна и относителна влажност. Абсолютната влажност отразява количеството водни пари,
съдържащи се в единица обем. Измерва се в g/m3 и не
зависи от околните температура и налягане. Относителната влажност, от своя страна, отразява в проценти съдържанието на водни пари спрямо максимално
възможното при същите условия. Максималното количество на водните пари зависи от температурата и от
налягането на околната среда.
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Измерване на
температурата
Уредите, използвани за измерване
параметрите на работната среда,
имат за цел да подпомогнат поддържането на комфортна среда и
при отчитане на отклонение навременно предприемане на корективни
действия. Основно изискване към използваните уреди е те да дават
точни и коректни данни за параметрите на въздуха.
Широко използвани уреди за измерване на температурата на въздуха
са живачните и спиртните термометри. При извършването на професионални измервания обаче, предпочитани са термодвойките и термисторите.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

Термодвойките се използват за
измерване на температурата в диапазона от –200 °С до и над +2500
°С. Характеризират се с висока точност и надеждност. Конструктивно
представляват измервателен преобразувател, чувствителният елемент на който е разположен в защитна арматура, осигуряваща защита на термоелектродите от механически повреди и от въздействието на измерваната среда.
За електрическа изолация на термоелектродите се използват материали, които запазват изолационните си свойства при съответните
температури. Най-широко приложение при температури до 1300 °С са
получили порцелановите тръби и
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мъниста. За да се защитят от
въздействието на измерваната среда, термоелектродите се поставят
в защитни гилзи от газонепроницаеми материали.
В практиката широко използвани са термодвойките от кабелен
(мантелен) тип. Те представляват
два електрода, които са поместени
в тънкостенна обвивка. Пространството между термоелектродите и
обвивката се запълва със специален
изолационен материал - прах от MgO
или Al2O3. Обвивката се изработва
от неръждаема или огнеустойчива
стомана. Външният диаметър на
обвивката е 1 до 6 mm, а дължината
- до 100 mm.
Сред основните предимства на
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термодвойките са сравнително простото устройство, липсата на допълнителен източник на захранване,
малките размери, възможността да
се измерват високи температура и
други. Сред посочваните недостатъци са нелинейността на преобразувателната им характеристика, ниският к.п.д., необходимостта от компенсиране на температурата на
свободния им край и други.
Термисторът представлява термочувствителен резистор, изработен от полупроводников материал
(агромерирана смес от сулфиди, селениди, никелов окис, манган, желязо,
кобалт, мед, магнезий, титан, уран
и други метали). Тази смес се оформя
във вид на малки топчета (мъниста),
дискове, сърцевини (обикновено херметизирани със стъкло или епоксидна смола) и шайби.
Повечето термистори се характеризират с относително високо
съпротивление и висок отрицателен
температурен коефициент на съпротивление, т. е. съпротивлението им
намалява с увеличаване на температурата. Високата стойност на коефициента на съпротивление позволява използването на термистори за
регистриране на малки температурни изменения, които не могат да
бъдат наблюдавани с помощта на
резисторен датчик за температура
или с термодвойка. С цел постигане
на по-висока чувствителност се губи
от линейността на характеристиката. Затова при термисторите
зависимостта на съпротивлението
от температурата е силно нелинейна.
Предлагат се и термистори с
положителен температурен коефициент на съпротивление, изработени от смес на бариев титанат и
стронций. Тези термистори често
се наричат термисторен превключвател за специфични зависимости на
съпротивлението от температурата. Характерно за тях е, че при увеличаване на температурата съпротивлението остава практически
постоянно, докато не се достигне до
температурата на превключване.
След нея всяко допълнително повишение води до увеличаване на съпротивлението. Температурата на превключвателя може да се изменя от 20 до +125 °C.
При измерване на температурата
като фактор нa работната среда
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приложение намират и безконтактните методи за измерване, работещи на принципа на топлинното излъчване на телата. Използват се
предимно за определяне на излъчваната от повърхностите топлинна
радиация. Тези измервателни уреди
се характеризират със сравнително
висока точност на измерване на
кратки разстояния. Отчетените
показания могат да се използват и
като индиректен показател на температурата на въздуха. Сред използваните уреди са и термографите,
които дават възможност за непрекъснато измерване на температурата
и регистрират изменението й в определен период от време.

Измерване на влажност
За определяне на влажността на
въздуха се използват предимно преносими аспирационни психрометри,
по-рядко стационарни психрометри
и влагомери.
Психрометричният метод се основава на измерването на психрометричната температурна разлика
между две температури - тази на
„сухия“ и тази на „мокрия“ термометър. Сухият термометър е в пряк
контакт с въздуха, а мокрият термометър е увит с влажна тъкан и
към него постоянно постъпва вода
по специален фитил. За сметка на
изпарението на водата, този термометър се охлажда до температура по-ниска от тази на въздуха. С
увеличаването на влажността на
въздуха изпарителното охлаждане на
термометъра намалява, вследствие
на което температурата се повишава, т. е. разликата между двете
температури зависи от влажността на въздуха. Съответно, при 100%
влажност на въздуха, водата не би
се изпарявала и температурите на
двата термометъра ще са сравними.
Психрометричният метод се характеризира с висока чувствителност при извършване на измерването в условия на положителни температури. Този метод не се счита
за подходящ при измерване на влажността при ниски температури, тъй
като при работа в подобни условия
се получава висока грешка при измерването.
При отчитането на относителната влажност на въздуха с помощта на тези прибори е необходимо да

се вземе предвид разликата в показанията на сухия и мокрия термометър, която е обратнопропорционална на относителната влажност
на въздуха. При извършване на измерването е необходимо психрометърът да се постави на определеното място за около 15 минути, след
което се отчитат показанията и се
определя температурната разлика.
Полученият резултат се умножава
по корекционен коефициент за движение на въздуха. При аспирационните психрометри подобна корекция не
е необходима, тъй като в повечето
случаи конструкцията им ограничава въздействието на слънчевата
радиация или топлинни излъчвания.
Те се характеризират с ефективност и точност на измерването.

Измерване подвижността
на въздуха
За измерване на подвижността на
въздуха се използват предимно крилчати и чашкови анемометри.
При чашковите анемометри чувствителният елемент е система
от полусферични чашки (три или
четири на брой), които се въртят
около вертикална ос. Принципът им
на действие се основава на разликата между съпротивлението при обтичане на вдлъбнатата и изпъкналата част на чашката. Тъй като съпротивлението зависи от числото на
Рейнолдс, при измерване на високи
скорости е необходима индивидуална градуировка.
При крилчатите анемометри
като приемник се използва пропелер
(вентилатор). Съответно, броят на
оборотите на пропелера за единица
време е пропорционален на скоростта на измервания поток.
В последно време за определяне на
параметрите на микроклимата в
производствени помещения успешно
се използват многофункционални
преносими уреди, които позволяват
измерването на няколко климатични
параметъра. Те са лесни за използване, окомплектовани са с необходимата измервателна апаратура и са
подходящи за използване при различни условия. Обикновено са оборудвани със сонди, позволяващи измерването освен на влажността и температурата, така също и на нивото на
вредни газове като СО2, например.
Получените данни могат да се съхраняват в паметта на уреда.
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ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ

”Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÛÎË˜ÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
Видове съвременни системи за енергийноефективно управление на
осветлението

Системата за мрежово
телеуправление (МТУ)

—

ъвременните системи за управление на уличното осветление значително допринасят за намаляване
на разходите за електроенергия, обслужване и поддръжка на уредбите,
както и за увеличаване на експлоатационния срок на светлоизточниците. Обикновено управлението се
реализира централизирано или за
единични осветители. Контролът
на отделни осветители се осъществява чрез вградени превключватели на мощност или чрез времерелета, докато централизираното управление използва радио мрежа или
мрежово телеуправление, за да контролира осветлението в целия град
или части от него. Като по-ефективно специалистите определят
управлението с централизирана система, която позволява едновременното или последователно включване и изключване на уличното осветление, димирането му в нощните
часове с по-слаб трафик и ред други
предимства.

се състои от предавател, изпълнен
като трифазен генератор на синусоидално напрежение със звукова честота, който се монтира в разпределителната подстанция. Подобен
предавател се монтира във всяка
разпределителна подстанция, осигуряваща захранване на уличното осветление. Стартирането и спирането му се осъществяват от блок за
управление по зададена програма или
по команда от централната станция, която се намира в районния диспечерски пункт на електроразпределителното предприятие. Излъчените от предавателите сигнали в

шини средно напрежение се разпространяват по трифазната електрическа мрежа, трансформират се в
трафопостовете и попадат в мрежи ниско напрежение, където са съединени приемниците. Те от своя
страна приемат сигналите и изпълняват зададените команди. В системите за МТУ каналът за връзка е
организиран по силовите проводници на кабелните линии. Командните
сигнали се излъчват едновременно в
трите фази и представляват поредица от импулси и паузи. Всяка команда съдържа различен брой импулси и
паузи, разположени последователно
в зависимост от използваната кодова информация. Приемниците се на-

Централизирани системи
за управление
Централизираните системи изискват наличие на канал за връзка между централния предавател и приемниците, разположени до комутационните апарати за включване и изключване на осветлението и до електромерите за отчитане на изразходваната от осветителните тела електроенергия. Връзката между централния предавател и приемниците
може да се осъществи по проводников канал за връзка, реализиран с телефонен или оптически кабел, силов
кабел от електрическата мрежа
(мрежово телеуправление) или радиоканал на ултракъси вълни.
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стройват да приемат една или няколко кодови комбинации, в зависимост
от възможностите им и функциите,
които изпълняват. Системата за МТУ
е с еднопосочно действие, т. е. сигнали за изпълнение на командите от
страна на приемниците не се изпращат до централната станция.
Сред недостатъците на този тип
системи за управление на уличното
осветление специалистите посочват вероятността отдалечените
от трафопостовете приемници да
не сработят поради ниското ниво на
управляващите импулси, особено при
голямо натоварване на трансформаторите. Също така е наложително
всички системи за МТУ в едно населено място да работят на една и
съща честота, тъй като електрическите мрежи могат да се захранват
от различни подстанции. Необходимо е и да се обособи отделно помещение в разпределителната подстанция за разполагане на предавателя, свързващите елементи и блока за управление.

Радиоуправляеми системи
за управление
По-широко разпространеният тип
системи за контрол на уличното
осветление – радиоуправляемите,
използват радиално радиоразпръскване на кодирани сигнали, приемани от
радиоприемници, разположени в касетите за включване и изключване на
уличното осветление или до електромерите за превключване на тарифите. Приемниците могат да се
обединяват на групи за разделно управление на осветлението в различни райони и квартали. Групирането
се извършва по критерии на потребителя - по квартали, улици, площади и други според категорията им
(главни пътни артерии, централни
площади и т. н.). Алгоритъмът за
управление се настройва поотделно
за всяка една от групите.
Този тип системи се състоят от
централна компютърна станция и
приемни устройства, монтирани в
трафопостовете. Централната
станция е съставена от персонален
компютър с резервирано захранване
от непрекъсваем източник (UPS),
радиомодем, УКВ радиостанция с
антена, захранващ блок за радиостанцията и съответен софтуер.
Станцията автоматично управлява
приемните устройства по зададена
програма, съобразно продължителността на тъмната и светла част от
денонощието през различните сезо-
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ни. Излъчването на командите се
извършва неколкократно през кратък
интервал, за да се гарантира приемането им от приемните устройства.
Системата има възможност за автоматично превключване на тарифите на електромерите, отчитащи
изразходваната електрическа енергия от осветителните тела, както
и за автоматично водене на дневник
в паметта на компютъра за всички
извършени включвания и изключвания.
Приемните устройства включват
УКВ радиоприемник с антена и микропроцесорен декодер с релейни изходи за включване на осветителните тела от първи кръг, за включване
на осветителните тела от втори
кръг (полунощен режим на местата,
където е предвиден) и за превключване на тарифите на електромерите. Програмирането на приемните
устройства се извършва с помощта
на персоналния компютър на централния пункт. За тази цел е предвиден свързващ кабел към приемното
устройство и съответният режим
за програмиране на софтуера. Освен
програмиране, в този режим могат
да се проверяват записаните параметри на приемните устройства,
както и да се извършва проверка на
функционалността им.

Управление по време или
по степен на осветеност
Организацията на системата за
управление на уличните осветители
може да е подчинена на два различни
режима на работа – управление по
време или по степен на осветеност.
Управлението по време се осъществява с релета, с които се осигурява децентрализирано включване и
изключване на уличните осветителни уредби от касетите по места.
Недостатък на този вид технология
е необходимостта от настройване
на часовниците и липсата на възможност да се отчитат конкретните
атмосферни условия.
Сравнително нов подход за реализиране на икономия на електроенергия и повишаване на ефективността е редуцирането на мощността
на осветителните тела в малките
часове на нощта по зададен график.
В часовете с намалена интензивност на движението се поддържа пониска яркост на пътното платно
чрез редуциране на светлинния поток на лампите на 50 или 30%. Също
така се намаляват загубите на мощност в електромагнитния баласт на
лампите вследствие недопускане на
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работа с напрежение над номиналното в часовете с минимално натоварване на енергийната система. Освен
това се удължава животът на светлинните източници поради ограничаване на мощността на разрядния
стълб при захранващо напрежение
над номиналното. По този начин не
се допуска преразход на електроенергия и ускорено износване на лампите
поради по-високо напрежение върху
разрядния стълб.
При управлението по степен на
осветеност се използват фоторезистори. По този начин се отчита
конкретното състояние на атмосферата и се осигурява по-точно включване и изключване на осветителните уредби. Оптимални резултати се
постигат при точност на сработване ±3 lx, което води до приблизително ±5 минути изместване спрямо действително необходимата
стойност на включване. Тук възможен проблем е температурната
стабилност на фотосензорите и
замърсяването на активната им
повърхност.
Приложима е и комбинацията от
управление по осветеност и по време, при която се използват фоторезистори и програмируеми часовници.
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Също така е възможно уличното осветление да се управлява от диспечерски пункт - от районните подстанции, ръчно от дежурния персонал или автоматично.

Управление чрез
микропроцесорни
контролери
Монтирането на микропроцесорни контролери в касетите на уличните осветители също позволява
ефективно управление на осветлението и събиране на информация за
състоянието и режима на работа на
отделните осветители. Сред използваните технологии за комуникация
е LonWorks, която дава възможност
за обединението на около 30 000
устройства в една мрежа. В основата на всяко устройство, използващо
LonWorks, стои управляващ микропроцесор. В постоянната му памет
се съхраняват операционната система, комуникационен протокол и библиотека с входно-изходни функции. В
енергонезависимата памет се съхраняват константи за конфигурацията
и приложното програмно осигуряване, като и двете могат да се презаписват дистанционно по мрежата.
Всеки чип има уникален 48-битов
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идентификатор, наричан Neuron ID.
Предаването на данните се осъществява по кабел – усукана двойка,
захранваща мрежа, радиоканал, оптичен кабел или чрез TCP/IP протокол,
като Интернет връзката минава
през специализиран LonWorks модул GSM със стандартна SIM карта или
чрез съществуващата в града LAN
мрежа. Получената информация за
състоянието и експлоатационните
параметри на осветителните уредби се съхранява в диспечерско управление.
LonWorks позволява изграждането
на отворени системи за управление
на осветлението с произволен обхват. Системите предлагат висока
експлоатационна сигурност в резултат на разпределената интелигентност между локалните модули - при
възникване на отказ в някой от тях
системата губи само незначителна
част от своята работоспособност.
Сред останалите им предимства са
ниската цена на доставка, внедряване и поддръжка на мрежовата система за управление, постигната благодарение на намаленото количество
кабели и кабелни връзки, а така също
и на възможността за самодиагностика на системата.
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ÓÚÎË
Ì‡ Ú‚˙‰Ó
„ÓË‚Ó
ÛÍˆËË ÍÓÚÎË Ì‡ Ú‚˙‰Ó „ÓË‚Ó
Ó·‡˜Â Ò˙˘Ó ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò

Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ ˜ÂÁ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ. √ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡ ÓÚ ‰‚Û-

ÓÚÎËÚÂ Ì‡ Ú‚˙‰Ó „ÓË‚Ó
Ò‡ ÒÂ‰ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ

‚ËÒÓÍ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÛÎÂÒÌÂÌÓ Ó·-

ÒÎÓÈÌË ÒÚÂÌË, ÔÓÁÌ‡ÚË Ë Í‡ÚÓ ‚Ó‰Ì‡ ËÁ‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚˙‚ ‚˙ÚÂ¯ÌÓ-

Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Á‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡
ÚÓÔÎ‡ ‚Ó‰‡ Á‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. “Â Ò‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ-

ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ. ¬ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ Á‡ÒÚ˙ÔÂÌË ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ò‡ ÍÓÚÎËÚÂ,
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ ·ËÓ-

ÒÚÚ‡ ËÏ ˆËÍÛÎË‡ ‚Ó‰‡. ◊ÂÒÚÓ
ÚÂÁË ÍÓÚÎË ·Ë‚‡Ú ‰‚ÛıÓ‰Ó‚Ë, Í‡ÚÓ
‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ÔÂ‰Ë ‰‡ Ì‡ÔÛÒÌ‡Ú

˘Ó Â¯ÂÌËÂ Á‡ Ó„‡ÌËÁË‡ÌÂ Ì‡
‡‚ÚÓÌÓÏÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ

Ï‡Ò‡ ÔÓ‰ ‡ÁÎË˜Ì‡ ÙÓÏ‡, Í‡ÍÚÓ Ë
ÔËÓÎËÁÌËÚÂ ÍÓÚÎË.

ÍÓÚÂÎ‡ Ó·ÚË˜‡Ú ÒÌÓÔ ÓÚ „Î‡‰ÍË
ËÎË ÓÂ·ÂÌË Ú˙·Ë, ÔÂÁ ÍÓËÚÓ

‚ ‡ÈÓÌË, ‚ ÍÓËÚÓ Â ÚÛ‰ÌÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Û„ ‚Ë‰ „ÓË‚Ó.

ÚÂ˜Â ‚Ó‰‡. ÃÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÌÂ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ 15 MW.

Конструктивни
особености

Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÍÓÚÎËÚÂ, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ò
ÚÂ˜ÌÓ ËÎË „‡ÁÓÓ·‡ÁÌÓ „ÓË‚Ó, Ò‡
ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌÓ Â¯ÂÌËÂ ÔÓ‡‰Ë ÔÓ-

—Ú‡Ì‰‡ÚÌÓ, Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ÍÓÚÎËÚÂ Á‡ ËÁ„‡ˇÌÂ

—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ËÏ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡
Ò‡: „ÓÎˇÏÓ ÒÔÂˆËÙË˜ÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ Â‰ËÌËˆ‡ ÔÎÓ˘, ‚ËÒÓÍ‡ „ÓÌ‡

ÎÂÒÌÓÚÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ-‚ËÒÓÍËˇ
ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ.

Ì‡ Ú‚˙‰Ë „ÓË‚‡, Ò‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ë
˜Û„ÛÌ. —ÚÓÏ‡ÌÂÌËÚÂ ÍÓÚÎË Ó·ËÍ-

„‡ÌËˆ‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ë ‰Û„Ë.
—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ËÏ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Â

ÃÌÓ„Ó ÓÚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÍÓÌÒÚ-

ÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÓÚ ÍÓÚÎÂ-

ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÍÓÓÁËˇ.

ПОЛИМАТ ООД

KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ

1618 София, п.к. 109.
Бул. "Бр. Бъкстон" № 31А, вх. Б Нивопоказателна техника:
- Рефлекционни, транспарантни, магнитни и нивопоказателни
тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76 колонки за вода, пара и процеси
е-mail: polymat@techno-link.com
- Наблюдателни стъкла комплект с гарнитури на склад

www.polymat-bg.com

Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

Индустриална арматура:
- Сферични кранове с уникална уплътнителна система
- Бутално-шибърни вентили за пара и газ, регулиращи
- Манометрични вентили
Безазбестови клингерити:
- Листи, голямо разнообразие на склад
- Готови гарнитури

- KLINGER Quantum е уникален уплътнителен материал, който
остава еластичен и при високи температури;
- KLINGER Quantum се доближава до параметрите на
уплътнителните материали от чист графит;
- KLINGER Quantum се изрязва лесно с подръчни инструменти.
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Œ¬
’‡‡ÍÚÂÌ‡ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ Ì‡ ˜Û„ÛÌÂÌËÚÂ ÍÓÚÎË Â Ô‡ÍÂÚ˙Ú ÓÚ „ÎË‰ÂË, ÍÓËÚÓ ÙÓÏË‡Ú „ÓË‚Ì‡Ú‡

ˇÌÂ Ì‡ ÔÂÒÓ‚‡Ì‡ ·ËÓÏ‡Ò‡ - ·ËÍÂÚË Ë ÔÂÎÂÚË; ÍÓÚÎË, ‚ ÍÓËÚÓ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁ„‡ˇ ·ËÓ„ÓË‚Ó Ò

‰ÓÒÚË„‡˘ 97%), ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌÓÚÓ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ „ÓË‚Ó, ‰Ó·ÓÚÓ
ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÚÂÏ-

Í‡ÏÂ‡, ÒÍ‡‡Ú‡, ıÓ‰Ó‚ÂÚÂ Ì‡
‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â, ‚Ó‰ÌÓÚÓ ÔÓ-

‚Î‡ÊÌÓÒÚ ‰Ó 30% Ë ÍÓÚÎË Á‡ ‚Î‡ÊÌË ·ËÓ„ÓË‚‡, Ú. Â. „ÓË‚‡ Ò ‚Î‡Ê-

ÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡

ÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ
·Óˇ Ì‡ „ÎË‰ÂËÚÂ ‚ Â‰ËÌ Ô‡ÍÂÚ.

ÌÓÒÚ ‰Ó 55%. ŒÚ‰ÂÎÌÓ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡
·ËÓÏ‡Ò‡, ÍÓÚÎËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡

Á‡ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ Á‡ ÒÂ‰ÏËˆË Ì‡ÔÂ‰,
¯ËÓÍËˇÚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚË,

Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ˜Û„ÛÌÂÌËÚÂ ÍÓÚÎË Ò‡
Ò ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‰Ó ÓÍÓÎÓ 600 kW. “ÂÁË

·˙‰‡Ú ÍÓÚÎË, ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ ÔÂÒÓ‚‡ÌÓ

‰ÓÒÚË„‡˘Ë ‰Ó 20 ÃW, Ï‡ÎÍÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÚ‰ÂÎˇÌ‡ ÔÂÔÂÎ Ë ÏËÌË-

ÍÓÚÎË Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ËÁ„‡ˇÌÂ
Ì‡ ‡ÁÎË˜ÂÌ ‚Ë‰ ‚˙„ÎË˘‡, ·ËÍÂÚË
Ë ‰Û„Ë. ‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÂ‰ËÏ-

·ËÓ„ÓË‚Ó, Á‡ ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ ‰˙‚ÂÒÌË ÚÂÒÍË Ë ÒÚ˙„ÓÚËÌË, ÍÓÒÚËÎÍË, Á‡ ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ ÚÓÙ Ë ÒÏÂÒ ÓÚ

Ï‡ÎÌÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ò‡Ê‰Ë ‚ ËÁıÓ‰ˇ˘ËÚÂ „‡ÁÓ‚Â Ë ‰Û„Ë.

ÒÚ‚‡ Ì‡ ˜Û„ÛÌÂÌËÚÂ ÍÓÚÎË ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌ-

ÚÓÙ Ë ‰Û„Ë. ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡
ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÍÓÚÂÎ,

Пиролизни котли

Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ, „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÍÓÓÁËÓÌÌ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ, ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡

ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ Á‡ ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ‚Ë‰ ·ËÓÏ‡Ò‡, ÌÂ ·Ë ‡·ÓÚËÎ
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Ò ‰Û„ ‚Ë‰ ·ËÓÏ‡Ò‡ ÔÓ-

ËÁË‡Ú Ò ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓÒÚ, ËÍÓÌÓÏË˜ÌÓÒÚ Ë ‚ËÒÓÍ œƒ. œÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÔÓ‚Â˜Â ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ

ÍÓÚÂÎ‡ ˜ÂÁ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ „ÎË‰ÂË. —Â‰ ÔÓÒÓ˜‚‡ÌË-

‡‰Ë ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ·ËÓ„ÓË‚‡.

ÚÂÁË ÍÓÚÎË, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰Û„ËÚÂ
ÍÓÚÎË Ì‡ ‰˙‚‡, ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ ÓÒ˙-

ÚÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Ò‡ ÚÛ‰ÌÓÒÚËÚÂ ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÂÏÓÌÚ
Ì‡ „ÎË‰ÂËÚÂ.

œ˙ÎÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡
·Ë ÒÂ ÔÓÒÚË„Ì‡Î‡ Ò‡ÏÓ ÚÓ„‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÓÈ ‡·ÓÚË Ò ‚Ë‰‡ „ÓË‚Ó, Á‡

˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡˘Ëˇ ÒÂ ‚ Úˇı ÚÂÏË˜ÂÌ
ÔÓˆÂÒ - ÒÛı‡ ‰ÂÒÚËÎ‡ˆËˇ Ì‡ ‰˙‚ÂÒËÌ‡Ú‡ ËÎË ÔÓÁÌ‡Ú Ó˘Â Í‡ÚÓ ÔË-

ÍÓÂÚÓ Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ. Õ‡ÔËÏÂ,
ÍÓÚÎËÚÂ Á‡ ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ ·ËÓÏ‡Ò‡ Ò

ÓÎËÁ‡.
»Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÔËÓÎËÁ‡Ú‡ Â

¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ÍÓÚÎËÚÂ Á‡
ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ ·ËÓÏ‡Ò‡ ‰Ó·Ë‚‡Ú ‚ÒÂ

‚Î‡ÊÌÓÒÚ ÌÂ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 30%, ÌÂ
·Ëı‡ ·ËÎË ÂÙÂÍÚË‚ÌË ÔË ËÁ„‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ ·ËÓÏ‡Ò‡ Ò˙Ò Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ

ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÚÂÏË˜ÌÓ ‡ÁÎ‡„‡ÌÂ Ì‡
ÍÓÏÔÎÂÍÒÌË ‚˙„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰ÌË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ ‰Ó ÔÓ-ÔÓÒÚË Ú‡ÍË‚‡ ˜ÂÁ

ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚ. —Â‰ ÔË˜ËÌËÚÂ Ò‡ Í‡ÍÚÓ ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓÒÚÚ‡

Ì‡ ‚Ó‰‡ ÓÍÓÎÓ 50%, ÌËÚÓ Á‡ ‡ÙËÌË‡ÌÓ ·ËÓ„ÓË‚Ó. œË˜ËÌ‡Ú‡ Â, ˜Â

Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ ‰Ó ‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡,
ÔË ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰ Ë Ì‡Îˇ-

Ì‡ ·ËÓÏ‡Ò‡Ú‡, ‚ ÓÎˇÚ‡ È Ì‡ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏ ÂÌÂ„ËÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ, Ú‡Í‡ Ë
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓÚÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡

Á‡ ËÁ„‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÒÛÓ‚ËÌËÚÂ Ò ÔÓ‚ËÒÓÍ‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰ÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡-

„‡ÌÂ ÔÓ-ÌËÒÍÓ ÓÚ ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÚÓ.
ÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÔËÓÎËÁÌËÚÂ ÍÓÚÎË Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ ÒÂ

ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÁË ÍÓÚÎË.
—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ËÏ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Â

ÚÛ‡ ‚˙‚ ‚˙ÚÂ¯ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡, ‡ ÍÓ„‡ÚÓ ÍÓÚÂÎ˙Ú Â ÔÂ‰Ì‡Á-

ÓÒË„ÛË ÔÓÚË˜‡ÌÂÚÓ ËÏÂÌÌÓ Ì‡
ÚÓÁË ÔÓˆÂÒ. ‡ÏÂ‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ

È ‚ËÒÓÍËˇÚ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ.
œËÌˆËÔÌÓ, ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Á‡

Ì‡˜ÂÌ Á‡ ÒÛÓ‚ËÌ‡ Ò ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ, ‰ÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ

Ì‡ÏË‡ ‰˙‚ÂÒËÌ‡Ú‡ Â ‰Ó·Â ıÂÏÂÚËÁË‡Ì‡, Á‡ ‰‡ Ò‡ Ó„‡ÌË˜Ë ÔÓÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰ ‚ ÌÂˇ.

ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ ·ËÓÏ‡Ò‡ Â ÔÓ‰Ó·Ì‡ Ì‡
Ú‡ÁË ÔpË ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ ‚˙„ÎË˘‡. Õ‡

·Ë Ì‡Ï‡ÎËÎ‡ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ.

ƒ˙‚ÂÒËÌ‡Ú‡ ‚ ÌÂˇ ÒÂ Á‡„ˇ‚‡ ‰Ó
‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚

Ô‡ÍÚËÍ‡ ‚˙„ÎË˘‡Ú‡ Ë ·ËÓÏÒ‡Ú‡
ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú Ë ËÁ„‡ˇÚ ÔÓ ÔÓ‰Ó·ÂÌ
Ì‡˜ËÌ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ÚÂ ·Ëı‡ ÏÓ„-

—Â‰ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
ÍÓÚÎË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ËÁ„‡ˇÌÂ
Ì‡ ·ËÓÏ‡Ò‡, Ò‡ ÍÓÚÎËÚÂ Á‡ ËÁ„‡ˇ-

‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ 200 ‰Ó 800 ∞—. ¬ Ú‡Í‡
Ò˙Á‰‡‰ÂÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ‰˙‚‡Ú‡ ‚
ÍÓÚÂÎ‡ ÌÂ „ÓˇÚ, ‡ ÚÎÂˇÚ ÔË ÍÓ-

ÎË ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ,
Í‡ÚÓ ÒÂ ÒÏÂÒ‚‡Ú ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÔÓ-

ÌÂ Ì‡ ÔÂÎÂÚË. —Â‰ ÔË˜ËÌËÚÂ Á‡
ÚÓ‚‡ Ò‡ ‚ËÒÓÍËˇÚ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡

ÂÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÚˇıÌÓÚÓ ÚÂÏË˜ÌÓ ‡ÁÎ‡„‡ÌÂ. ‡ÈÌËˇÚ ÔÓ-

ÔÓˆËË.
ŒÒÌÓ‚ÌÓ ÍÓÚÎËÚÂ Ì‡ ·ËÓÏ‡Ò‡
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡ ÚË „Û-

ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÂÎÂÚÌËÚÂ
ÍÓÚÎË, ‰‚ËÊÂ˘ ÒÂ ‚ „‡ÌËˆËÚÂ 84 93% (ÌˇÍÓË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÔÓÒÓ˜-

‰ÛÍÚ ÓÚ ÚÓÁË ÔÓˆÂÒ Â ÒÏÂÒ ÓÚ
Ú‚˙‰Ë (‚˙„ÎÂÌ), ÚÂ˜ÌË (ÓÍÒË‰Ë‡ÌË Ï‡ÒÎ‡) Ë „‡ÁÓ‚Ë (ÓÍËÒË Ì‡ ‚˙„ÎÂ-

ÔË: ÍÓÚÎË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ËÁ„‡-

‚‡Ú Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-‚ËÒÓÍ

Ó‰‡ Ë ‚Ó‰ÓÓ‰‡, ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ‰ËÓÍ-
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ÒË‰, ‡ÁÓÚ) Ò˙ÒÚ‡‚ÍË. ÓÏ·ËÌ‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ Ú‡Í‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ÒÂ
Ì‡Ë˜‡ ÔËÓÎËÁÂÌ „‡Á, ÍÓËÚÓ ËÁ„‡-

ÔÓˆÂÒ‡ - ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ, Í‡·ÓÌËÁ‡ˆËˇ Ë ÓÍËÒÎÂÌËÂ.
œÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ

„‡ˇÌÂ Ì‡ ‰˙‚ÂÒËÌ‡, ÚÛÍ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÛÒÎÓ‚Ëˇ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË
Ô˙ÎÂÌ Í˙„Ó‚‡Ú Ì‡ ‚˙„ÎÂÓ‰ÌËˇ

ˇÈÍË ‚ „ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡, ÓÚ‰ÂÎˇ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÓÔÎË-

ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ‡Ú‡ ‚ ıÂÏÂÚË˜ÂÒÍË
Á‡Ú‚ÓÂÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ ‰˙‚ÂÒËÌ‡

‰ËÓÍÒË‰ Ë ‚Ó‰‡Ú‡. —ÔÓÂ‰ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÂÏËÒËËÚÂ ÓÚ —Œ 2 ÓÚ

Ì‡. œË ‚Î‡ÊÌÓÒÚ Ì‡ ‰˙‚ÂÒËÌ‡Ú‡
ÓÚ 15% Ì‡ÔËÏÂ, ÔËÓÎËÁÌËˇÚ „‡Á
Ò˙‰˙Ê‡ ÓÍÓÎÓ 44% ‚˙„ÎÂÓ‰, 35%

ÒÂ ÓÚÌÂÏ‡ ËÁÎË¯Ì‡Ú‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ,
ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ‚ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ÌËÒÍÓ Ò˙‰˙Ê‡-

ÚÂÁË ÍÓÚÎË Ò‡ ÔÓ˜ÚË ÚË Ô˙ÚË
ÔÓ-ÌËÒÍË ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ó·Ë˜‡ÈÌËÚÂ ÓÚ ÍÓÚÎËÚÂ Ì‡ Ú‚˙‰Ó „ÓË-

ÍËÒÎÓÓ‰, 15% ‚Ó‰‡, 5% ‚Ó‰ÓÓ‰ Ë
ÓÍÓÎÓ 1% ‡ÁÓÚ Ë ÏËÌÂ‡ÎË.

ÌËÂ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰ Úˇ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡
ÚÎÂÂ. ¬ÚÓ‡Ú‡ Ù‡Á‡ - Í‡·ÓÌËÁ‡-

‚Ó. ¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔËÓÎËÁÌÓ „ÓÂÌÂ
ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ ÍÓÎË˜Â-

«‡ ÌÓÏ‡ÎÌÓÚÓ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡
ÔÓˆÂÒ‡ Ó·‡˜Â Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡
ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â Á‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ‰˙Î˙„

ˆËˇÚ‡, Â ÔÓˆÂÒ˙Ú, ÔË ÍÓÈÚÓ
‰˙‚ÂÒËÌ‡Ú‡ ÒÂ ‡Á„‡Ê‰‡ ‰Ó ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔËÓÎËÁÂÌ „‡Á. Õ‡‰

ÒÚ‚Ó Ò‡Ê‰Ë Ë ÔÂÔÂÎ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ÚÂÁË ÍÓÚÎË ÒÂ ÌÛÊ‰‡ˇÚ ÓÚ ÔÓˇ‰ÍÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ.

ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡ Ë ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÏÓ˘-

ÒÎÓˇ ÚÎÂÂ˘‡ ‰˙‚ÂÒËÌ‡ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡ ‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ÒÎÓÈ,

œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ÔËÓÎËÁÌËÚÂ
ÍÓÚÎË ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡

ÌÓÒÚ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‰˙‚ÂÒËÌ‡ Ò ÌËÒÍ‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ.
œÂÔÓ˙˜‚‡ ÒÂ ‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ Â ‰Ó

ÍÓÈÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓÚÓ ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰˙‚ÂÒËÌ‡Ú‡ Ë
‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ ÔÓ‰„ˇ‚‡ ÔÓ-

ÏÓ˘ÌÓÒÚ, Ú˙È Í‡ÚÓ ‡ÍÓ ÓÚ‰ÂÎËÎËÚÂ ÒÂ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‡ÁÎ‡„‡ÌÂ Ì‡
‰˙‚ÂÒËÌ‡Ú‡ ‚Ó‰ÌË Ô‡Ë Ë „‡ÁÓ‚Â ÌÂ

20% Ë ‰‡ ÌÂ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ 30 - 35%.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰˙‚‡ Ò ‚ËÒÓÍ‡

ÒÚ˙Ô‚‡˘Ëˇ ‚ ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ „ÓÂÌÂ
‚˙Á‰Ûı. ¬ÒË˜ÍË ÓÒ‚Ó·Ó‰ÂÌË ÔÓ ‚Â-

ËÁ„ÓˇÚ, ÚÂ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ÍÓÌ‰ÂÌÁ,
ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡ ‚ Í‡Ú‡Ì Ë ÍËÒ-

‚Î‡ÊÌÓÒÚ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó Ô‡‰‡ÌÂ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡ ‰Ó
50%, ‡ ‡ÁıÓ‰˙Ú Ì‡ „ÓË‚Ó ‰‡ ÒÂ

ÏÂ Ì‡ ÔËÓÎËÁ‡Ú‡ „‡ÁÓ‚Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË ÒÂ Ì‡ÒÓ˜‚‡Ú Í˙Ï ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡Ú‡ ÔÓ‰ Í‡ÏÂ‡Ú‡ Á‡ Á‡ÂÊ-

ÎÓÓ‰, ÓÚÎ‡„‡˘ ÒÂ ÓÚ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡. “Ó‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡
‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÍÓÓ‰Ë‡ÌÂ

Û‚ÂÎË˜Ë ÔÓ˜ÚË ‰‚ÓÈÌÓ.
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ‚ÒÂÍË

‰‡ÌÂ ‰˛Á‡ ÓÚ ÒÚÓÏ‡ÌÓ·ÂÚÓÌ. «‡
‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË Ô˙ÎÌÓ ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡

Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Ì‡
ÍÓÚÂÎ‡.

ÔËÓÎËÁÂÌ ÍÓÚÂÎ Ò‡: ıÂÏÂÚË˜ÂÒÍË Á‡Ú‚ÓÂÌ‡ Í‡ÏÂ‡ (Í‡ÏÂ‡Ú‡ Á‡
Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ), ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡

ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ ÓÚ ÔËÓÎËÁ‡Ú‡, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ÚÓ˜ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ÚÓË˜ÂÌ

Õ‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÔËÓÎËÁÌË ÍÓÚÎË Ò ÏÓ˘ÌÓÒÚË
ÓÚ 10 kW ‰Ó 1 MW. ÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú

ÚÂÏË˜ÌÓÚÓ ‡ÁÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ‰˙‚ÂÒËÌ‡Ú‡; ‰˛Á‡ ÓÚ Ó„ÌÂÛÔÓÂÌ ·Â-

‚˙Á‰Ûı. œË ÚÂÚËˇ ÂÚ‡Ô - ÓÍËÒÎÂÌËÂÚÓ, ÔËÓÎËÁÌËˇÚ „‡Á ËÁ„‡ˇ

ËÏ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚‡Ë‡
ÏÂÊ‰Û 85 Ë 95%. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Â ÌÂ-

ÚÓÌ, ‚ ÍÓˇÚÓ ÔËÓÎËÁÌËˇÚ „‡Á ÒÂ
ÒÏÂÒ‚‡ Ò ‚ÚÓË˜ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı, Ó·‡ÁÛ‚‡ÈÍË „ÓÂ˘‡ ÒÏÂÒ, ÍÓˇÚÓ ÏÓÊÂ

‚ ‰ÓÎÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‰Ó 1200 Ó—. œÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÚÓÁË
ÙËÌ‡ÎÂÌ ÂÚ‡Ô ÔËÓÎËÁÌËˇÚ „‡Á,

Ó·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ˙˜ÌÓ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ 8 ËÎË 10 ˜‡Ò‡.
Ã‡ÒÓ‚ÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÓ-

‰‡ ÒÂ Ò‡ÏÓ‚˙ÁÔÎ‡ÏÂÌË ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÓÎÓ 560 Ó—; Í‡ÏÂ‡ Á‡

ÔË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ ÒË Ò ·Ó„‡ÚËˇ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰ ‚˙Á‰Ûı, „ÓË, ÔË

ÔÎËÚÂÎÌË ÍÓÚÎË ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡,
ÍÓÂÚÓ ˜ÂÒÚÓ Â Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌÓ Ò Ó·-

ËÁ„‡ˇÌÂ, ‚ ÍÓˇÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ ÔËÓÎËÁÌËˇ „‡Á
‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó 1200 Ó—; ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌ-

ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ „ÓÂÌÂ ÔËÓÎËÁÌËˇÚ „‡Á ÒË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚‡ Ë Ò ‡Í-

ÒÎÛÊ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÓÚ ÌÂÍ‚‡ÎËÙËˆË‡Ì
ÔÂÒÓÌ‡Î, Ì‡Î‡„‡ ÒÚÓ„Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÔÂ‰Ô‡ÁÌË

ÌËÍ Á‡ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡ Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ-

ÚË‚ÌËˇ ‚˙„ÎÂÓ‰, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡
ÍÓÂÚÓ Ì‡ ËÁıÓ‰‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡ ËÁ-

ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ‡Ï‡ÚÛ‡, ÍÓÌÚÓÎÌË ÛÂ‰Ë, Í˙Ï ‰ËÁ‡ÈÌ Ë ‡ÁÏÂ Ì‡

ÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚˙Á‰Ûı Á‡ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ „ÓË‚ÌËˇ ÔÓˆÂÒ Ë Á‡ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ

ı‚˙ÎˇÌËÚÂ ‰ËÏÌË „‡ÁÓ‚Â ÌÂ
Ò˙‰˙Ê‡Ú ‚Â‰ÌË ÔËÏÂÒË. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ, ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡Ú‡ ÔË ËÁÒÛ-

ÍÓÚÎËÚÂ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ÍÓÚÎËÚÂ
‰‡ ·˙‰‡Ú Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò ÔÓ„‡ÏËÛÂÏ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ë ‡‚ÚÓÏ‡-

‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË Â¯ÂÌËˇ, ÔÂ‰Î‡„‡ÌË ÓÚ ÔÓËÁ-

¯‡‚‡ÌÂÚÓ ‚Ó‰‡ ‚ÒÚ˙Ô‚‡ ‚ Â‡ÍˆËˇ Ò ‰˙‚ÂÌËÚÂ ‚˙„ÎË˘‡ ÓÚ ÔÓ-

ÚË˜ÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ‰‡ „‡‡ÌÚË‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌ‡ Ì‡-

‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ÔËÓÎËÁÌË ÍÓÚÎË,
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚ÒÂÍË ÔËÓÎËÁÂÌ ÍÓÚÂÎ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÒË„ÛË ÔÓÒ-

ˆÂÒ‡ Ì‡ Í‡·ÓÌËÁ‡ˆËˇ Ë „Ë ÔÂ‡·ÓÚ‚‡ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÓÍËÒÎÂÌËÂ. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ, Á‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÒËÒÚÂ-

‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ, ‰‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ‚ËÒÓÍ‡
ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÔË ËÁÏÂÌˇ˘ËÚÂ ÒÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡-

ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÚË

ÏËÚÂ, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍÓ ËÁ-

ˆËˇ Ë ‰Û„Ë.

92

октомври 2012

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

Œ·‡·ÓÚ‚‡˘ ˆÂÌÚ˙ C 400 basic.
ÕÓ‚. —ËÎÂÌ. œÂˆËÁÂÌ
ÕÓ‚ËˇÚ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ ˆÂÌÚ˙ C 400 basic, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ Ì‡ ËÁÎÓÊÂÌËÂÚÓ AMB ‚ ŸÚÛÚ„‡Ú, Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇÚ‡ —ËÎÂÌ Ë œÂˆËÁÂÌ, ÌÂÒ˙ÏÌÂÌÓ ˘Â Ì‡ÏÂË Ò‚ÓÂÚÓ ÏˇÒÚÓ Ì‡ Ô‡Á‡‡.
¡‡ÁË‡Ì Ì‡ ‰ÓÍ‡Á‡Î‡Ú‡ ÒÂ ÏÓ‰ËÙËˆË‡Ì‡ √‡ÌÚË ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ ÓÚ œÓÎËÏÂ·ÂÚÓÌ Ò ÚË ÓÒË ‚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡
Ë ‰‚Â ÓÒË ‚ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡, Ò C 400 basic HERMLE ÓÚÌÓ‚Ó Á‡Î‡„‡ Ì‡
Ò‚ÓˇÚ‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓÒÚ - ÔÂÚ ÓÒÂ‚‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ. ¬ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚˙ÁÔËÂÏ‡Ú Ú‡ÁË ÍÓÌˆÂÔˆËˇ Ë ˇ Î‡ÌÒË‡Ú
Í‡ÚÓ ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡ Á‡ ÔÂÚ ÓÒÂ‚‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡, Ú‡Í‡ ˜Â ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
Ú‚˙‰Ë, ˜Â Úˇ ‚Â˜Â ÒÂ Â Ì‡ÎÓÊËÎ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂÚÚÂ ÓÒË.

Още малко факти:

Новият обработващ център Hermle C 400 basic

Оригиналът обаче можете да намерите
само при HERMLE.
—ËÎÂÌ Ë ÔÂˆËÁÂÌ ÒÚÓˇÚ Á‡ „ÓÎˇÏ Ó·ÂÏ Ì‡ ÒÚÛÊÍÓÓÚ‰ÂÎˇÌÂ ÔË Ì‡È-‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ë ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ. ¿ÌÚË‚Ë·‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ Ï‡¯ËÌÌ‡ ·‡Á‡ ÓÚ œÓÎËÏÂ·ÂÚÓÌ ÒÂ „ËÊË Á‡ ÌÛÊÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÚË˜Ì‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÒÂ ÛÒËÎ‚‡ ˜ÂÁ
˜ÂÚËËÚÓ˜ÍÓ‚ÓÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ. ÃÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ‰ÓÍ‡Á‡Î‡Ú‡ ÒÂ ÍËÌÂÏ‡ÚËÍ‡ Ì‡ HERMLE Ò X, Y, Z-ÓÒË ‚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Ë ¿ Ë —-ÓÒË
‚ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡ Ë ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÂÚÚÂ ÓÒË ÔÂ‚˙˘‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ‚ ÔÂÙÂÍÚÌËˇ 5-ÓÒÂ‚ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ ˆÂÌÚ˙.
— ıÓ‰Ó‚Â X - 850 mm, Y - 700 mm Ë Z - 500 mm ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
Ó·‡·ÓÚ‚‡Ú 3-ÓÒÂ‚Ó ‰ÂÚ‡ÈÎË ‰Ó 2000 kg Ë 5-ÓÒÂ‚Ó ‰ÂÚ‡ÈÎË ‰Ó
600 kg. Œ„ÓÏÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó ÚÛÍ Â „ÓÎÂÏËˇÚ ÍÓÎËÁËÓÌÂÌ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ÓÚ ∅ 1000 mm ÏÂÊ‰Û ‡ÏÂÌÂÚÂ Ì‡ NC-Ï‡Ò‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Â Ò ‡ÁÏÂË ∅ 650 mm (‰‚ÛÒÚ‡ÌÌÓ ÓÍ‡È˜ÂÌ‡ Ì‡ 540mm).
“‡Í‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Ó·‡·ÓÚ‚‡Ú ‰ÂÚ‡ÈÎË Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ ‰Ó 1000 mm
ËÎË ∅ 1000 mm ‰Ë‡ÏÂÚ˙. √ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡
Ò˙ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ‡ Í˙Ï „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Â ·ÂÁ ‡Ì‡ÎÓ„.
«‡ ÔÂˆËÁÌË Ë ÒËÎÓ‚Ë Ó·‡·ÓÚÍË Â ÌÛÊÂÌ Ë ÏÓ˘ÂÌ ¯ÔËÌ‰ÂÎ. »
ÔË — 400 basic HERMLE ÌÂ Ô‡‚Ë ÍÓÏÔÓÏËÒË. — Ó·ÓÓÚË ÓÚ
15000/18000 1/min Ë SK 40 ËÎË HSK A 63 ¯ÔËÌ‰ÂÎËÚÂ Ò‡ Ì‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Í‡ÍÚÓ Á‡ ÒËÎÓ‚Ë Ó·‡·ÓÚÍË, Ú‡Í‡ Ë Á‡ ÔÂˆËÁÌË Ó·‡·ÓÚÍË Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË. –‡Á·Ë‡ ÒÂ Ë ‰‚‡Ú‡ ¯ÔËÌ‰ÂÎ‡
Ò‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò ‚ËÒÓÍÓ ˆÂÌÂÌËÚÂ ÓÚ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ë Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌË
ÓÚ HERMLE ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë ÔÂ‰Ô‡ÁÌË ‚ÚÛÎÍË. ≈ÌÂ„ËˇÚ‡ ÓÚ
Û‰‡ ÔÓ Z-ÓÒ ÒÂ ÔÓÂÏ‡ ÓÚ ¯ÂÒÚ ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë ‚ÚÛÎÍË, ÍÓËÚÓ ‚ ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡Ú ¯ÔËÌ‰ÂÎ‡ ÓÚ ˘ÂÚË.
¬ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÚÓ ÒË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ C 400 basic ËÏ‡ Ï‡„‡ÁËÌ Á‡
38 ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡, ÍÓÈÚÓ Â ËÌÚÂ„Ë‡Ì ‚ Ï‡¯ËÌÌ‡Ú‡ ·‡Á‡. —ÏˇÌ‡Ú‡ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ˜ÂÁ Pick-up ÏÂÚÓ‰. ‡ÚÓ
ÓÔˆËˇ Ï‡„‡ÁËÌ˙Ú Ò ËÌÒÚÛÏÂÌÚË ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‡Á¯ËË Ò ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ Ï‡„‡ÁËÌ Ò 87 ÏÂÒÚ‡.
ŒÚÌÓÒÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ HERMLE Á‡Î‡„‡ ÔË — 400 basic Ì‡
‰ÓÍ‡Á‡ÎÓÚÓ ÒÂ iTNC 530 ÓÚ HEIDENHAIN. Õ‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ Ò‡ Ò˙˘Ó ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌË ’ÂÏÎÂ-ˆËÍÎË Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡, ÍÓËÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÛÎÂÒÌˇ‚‡Ú Ë ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú ÔÓˆÂÒ‡.
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ï÷ˇÎÓÒÚÌ‡ Ó·ÎËˆÓ‚Í‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ Í‡·ËÌ‡ Ò ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡
ÒÚÓÏ‡Ì‡
ïŒÔÚËÏ‡ÎÂÌ ÒÚÛÊÍÓÔ‡‰ ˜ÂÁ ÓÔÚËÏ‡ÎÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ Ì‡ Í‡·ËÌ‡Ú‡ (‚‡ÊË Ë Á‡ ÒÛı‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡)
ï—‚Ó·Ó‰ÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ‚ÒË˜ÍË ÔÓÏÓ˘ÌË ‡„Â„‡ÚË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ì‡
„˙·‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡
ï¬ÒË˜ÍË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Ë Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë Ò‡ ËÁ‚˙Ì ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ
ïƒË„ËÚ‡ÎÌË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ
ï÷ÂÌÚ‡ÎËÁË‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ Ò „ÂÒ, ÍÓˇÚÓ ÌÂ ËÁËÒÍ‚‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡
ï—ÔË‡˜Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÒÂ ‚˙˘‡ Ó·‡ÚÌÓ ‚ ÂÎÂÍÚÓÔÂÌÓÒÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡
ï ÎËÏ‡ÚËÁË‡Ì ÂÎ. ¯Í‡Ù
ï—ÚÛÊÍÓÚ‡ÌÒÔÓÚ¸Ó Ë/ËÎË ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ ÔÂÁ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡
ï¿ÒÔË‡ˆËˇ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ Í‡·ËÌ‡Ú‡
ïÕ‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ë ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡
ï÷ˇÎÓÒÚÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ Ë ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ ·ÂÁ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ

Технически характеристики
’Ó‰ X-Y-Z
¡˙Á ıÓ‰ X-Y-Z
”ÒÍÓÂÌËÂ X-Y-Z
Œ·ÓÓÚË
¬˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ
ÃÓ˘ÌÓÒÚ
ÃÂÒÚ‡ Á‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚË
ŒÚ ÒÚÛÊÍ‡ ‰Ó ÒÚÛÊÍ‡
ÕÂÔÓ‰‚ËÊÌ‡ Ï‡Ò‡
NC-Ï‡Ò‡
Õ‡ÍÎÓÌ
Œ·ÓÓÚË A-ÓÒ
Œ·ÓÓÚË C-ÓÒ
Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ÚÓ‚‡
”Ô‡‚ÎÂÌËÂ

850-700-500 mm
35 m/min
6 m/s2
15000 ËÎË 18000 1/min
‰Ó 180 Nm
‰Ó 20 kW
38 ·. (ÒÚ‡Ì‰‡Ú) + 87 ÓÔˆËˇ
ÓÍ. 6,0 s
1070 x 700 mm ‰Ó 2000 kg
O 650 x 540 mm
+91∞/-139∞
25 1/min
35 m/min
max. 600 kg
Heidenhain iTNC 530

’ÂÏÎÂ ¿ƒ Â Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ ËÌËˆË‡ÚË‚‡Ú‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎÌËˇ ·‡Ì¯ Á‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ BLUECOMPETENCE.

ТП Машиненфабрик Бертолд Хермле АД
П.к. 787, София 1000
тел.: 02 958 59 01
e-mail: info@hermle.bg
web: www.hermle.bg
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идравличните дросели са сред
най-елементарните в конструктивно отношение устройства за управление на скоростта на хидравличните изпълнителни механизми. Регулирането на скоростта е чрез изменение на дебита на работната течност, посредством промяна на проходното сечение на регулиращия елемент, а с това и хидравличното
съпротивление в определен тръбопровод или канал на хидравличната
система. Явяват се основен елемент
в конструкцията на повечето хидравлични управляващи устройства.

Класификация
Дроселите се класифицират по
редица признаци. Обикновено основно се подразделят на две групи –
постоянни и регулируеми. Постоянните дросели се изпълняват като
бленди (шайби) и представляват
отвори с дължина по-малка от диаметъра им, дълги отвори с малък
диаметър, капилярни тръбички, винтови канали и др. При регулируемите дросели управлението на скоростта е посредством изменение на
проходното сечение или дължината
на дроселния канал. Регулируемите
дросели, от своя страна, се подразделят според вида на отвора или
затвора. На базата на този критерий те биват: иглени (конусни), плунжерни, пластинкови, винтови, шлицови, жлебови (прорезни) и др. Също
така често биват класифицирани и
според движението на затвора. Спрямо този критерии те се подразделят на дросели с паралелно изместване или вентилни и на дросели със
завъртане (кранови).
Друга често използвана класификация на дроселите е разделянето им
на линейни и нелинейни в зависимост
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от характера на течението в дросела и възникващите хидравлични
загуби. В линейните дросели загубите на налягане се определят най-вече
от хидравличното триене при протичането на течността през дълги
канали. Съответно, загубите на налягане са линейна функция на протичащия дебит. Тъй като течението е
ламинарно, тези дросели са познати
и като ламинарни. Често посочван
техен недостатък е, че вискозитетът, а следователно и хидравличните съпротивления, са силно зависими от температурата на работната течност.
При нелинейните дросели вискозитетът, т. е. температурата, оказва слабо влияние върху загубите на
налягане. Падът на налягане се определя основно от деформацията на
потока и вихрообразуването. При
пренебрежими загуби от вискозно
триене падът на налягане зависи
само от квадрата на дебита. Подобни дросели са познати като квадратични или турбулентни. Техните
характеристики практически не зависят от температурата на флуида. Много често в конструкцията им
е интегриран и успоредно включен
обратен клапан за протичане в обратна посока без дроселиране. Това
е т. нар. дросел с обратен клапан
(throttle check valve). Предназначението на дроселите с обратен капан е
създаване на пад на налягането в
подавания и отвеждания поток работна течност. Също така регулиране на преминаващия през дросела
поток и свободно пропускане на
връщащия се. Подобни дросели са
широко използвани в системите за
регулиране на хидравлични задвижвания, а така също във водоснабдителни системи, хидравлични системи
към машини и други.
Произвеждат се и сдвоени дросе-

ли с обратен клапан (double throttle
check valves), които представляват
два симетрично разположени дросела с обратен клапан в общ корпус.
Характерно за тях е възможността
да управляват дебита едновременно
в два канала.

Управление на скоростта
При използването на дросели обикновено се реализират три основни
схеми за управление на скоростта:
включване на дросела на входящия
тръбопровод (meter-in control), дроселиране на изхода (meter-out control) и
с дросел, включен успоредно на хидродвигателя.
В случая, когато дроселът е включен на входящия тръбопровод промяната на скоростта се реализира като
резултат от съвместното действие
на дросела и предпазно-преливния клапан. С предпазно-преливния клапан се
поддържа постоянно налягане на входа на дросела, а налягането след дросела се определя от съпротивлението, което преодолява хидравличният
двигател. Съответно, при постоянно натоварване на хидродвигателя,
падът на налягането в дросела също
е постоянен. При постоянен пад на
налягането с промяна на дроселното
сечение (позицията на дросела) се
постига и изменение на дебита. Ако
сечението намалява, дебитът през
дросела, както и скоростта също
намаляват. Останалата част от дебита протича към резервоара през
предпазно-преливния клапан, т. е. в
случая той изпълнява функцията на
преливен клапан.
Тази схема за управление на скоростта дава възможност за фино регулиране на скоростта и плавен пуск
на хидродвигателя. Тя се счита за не
особено подходяща в случаите, когато външното натоварване съвпада
с посоката на движение. Проблеми
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могат да възникват и при внезапно
пълно разтоварване. При използване
на този метод в подобни приложения обикновено във връщащия
тръбопровод на хидродвигателя се
монтира подпорен клапан, който
създава определено противоналягане.
В този случай обаче допълнително се
повишава работното налягане и се
намалява ефективността на системата.
Втората схема на управление скоростта - дроселиране на изхода,
принципно не се различава съществено от вече описания. Разликата в
случая е, че налягането на входа на
дросела се определя от настройката на предпазно-преливния клапан и
външното натоварване. Съответно,
налягането след дросела е близко
като стойност до атмосферното. В
идеалния случай падът на налягане е
постоянен.
Тази схема е широко разпространена, като сред посочваните причини за това е фактът, че подпорното
налягане, създавано от дросела, осигурява плавно движение на задвижвания механизъм, особено при знакопроменливо или пулсиращо изменение на
съпротивителната сила. Като неин
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недостатък често се посочва скокообразното нарастване на скоростта в началния момент при тръгване
над стойността, която има при установено движение. Това се дължи на
невъзможността веднага да се създаде съответното противоналягане
във връщащата област.
Схемата на управление на скоростта с дросел, включен успоредно на
хидродвигателя, е позната още и
като дросел в отклонение (bleed-off
control). В този случай дебитът, подаван от помпата, се разделя на два
отделни потока. Единият от потоците се насочва към хидродвигателя, а другият - през дросела към резервоара. При затворен дросел скоростта е максимална. С неговото
отваряне скоростта намалява, тъй
като част от течността се връща
директно в резервоара. Ако при
напълно отворен дросел съпротивлението му е по-малко от характерното за клона към хидродвигателя, той
спира работа и целият дебит се
отвежда в резервоара. В тази схема
предпазно-преливният клапан е нормално затворен и обикновено се използва за защита от претоварване.
Налягането на помпата се определя
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от натоварването на хидродвигателя, което определя по-голямата ефективност на решението в сравнение
с първите две схеми. Този метод не
се препоръчва за случаите на натоварване в посоката на движение.
Освен това, в даден момент е
възможно управление на скоростта
само на единия изпълнителен механизъм.
Характерно и за трите схемни
решения е, че с намаляване на скоростта нараства количеството течност, която се връща в резервоара,
без да извърши полезна работа, т. е.
нарастват загубите на мощност и
се намалява енергийната ефективност на системата.
Добре е да се има предвид, че използването на дросели не може да
осигури постоянна скорост на движение при променливо натоварване.
С изменение на натоварването се
променя падът на налягане, което
при фиксирана позиция на дросела
означава и изменение на дебита през
него. Това е причината дроселите да
са известни още като клапани за
дебит без компенсация по налягане
(non-pressure-compensated flow control
valve).
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пиралните свредла са сред найшироко разпространените режещи
инструменти с деликатна геометрия на режещата част. Предвид значителния ресурс за презаточване, от
особена важност е как и с какви средства се изпълнява тази операция с
оглед на крайните резултати при
пробиване. Доброто презаточване,
което обикновено е машинно, се извършва основно на два етапа - заточване на върха и подточване на напречния режещ ръб.

Заточване на върха
При заточването на върха се шлифова задната повърхнина на перото,
като се генерират едновременно
главният режещ ръб с прилежащия му
заден ъгъл α и установъчният ъгъл ϕ.
След заточване на двете пера се
оформя и напречният режещ ръб,
наклонен спрямо главния режещ ръб
на ъгъл ψ (фиг.1). Стойността на
задния ъгъл α към главния режещ ръб
зависи от формата на задната
повърхнина на перото. Така например, при заточване по конусна
повърхнина (един от най-разпространените методи), задният ъгъл се
увеличава от периферията към върха
от 6° - 12°, за диаметри над 20 mm
и до 16° - 18° за диаметри от порядъка на 2,5 - 3 mm. Естествено, поголемите стойности са за по-меки и
пластични материали, а по-малките
- за такива с по-голяма твърдост и
якост.

Промяната на ϕ води до
отклонение при режещия
ръб
В зависимост от предназначението му и вида на обработвания материал, ъгълът при върха на свредлото
2ϕ варира от 116° до 140°. В действителност стойността на този
ъгъл е в пряка геометрична връзка с
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наклона на перата. По тази
причина промяната на
първоначалната стойност
на ъгъла ϕ при презаточване води до отклонение от
праволинейната форма на
режещия ръб.
След заточване, като се
съблюдават посочените
дотук стойности за ϕ и α,
напречният режещ ръб е
наклонен спрямо главния под
ъгъл 110° - 120°.
Получената след това
заточване режеща част,
показана на фиг.1, макар и
да е съобразена с казаното
дотук, е причина за неблагоприятна режеща геометрия на напречния режещ ръб,
Фиг. 1.
която при работа на свредлото може да увеличи до 65% осовата сила за подаване и до 15% въртящия момент за рязане.

Източник: Синтком

високо качество на пробиваните
отвори.

Форми на подточване
Подточването на
напречния режещ ръб
осигурява нормална
работа на свредлото
От друга страна, поради якостни съображения, сърцевината на
свредлото се удебелява от върха
към опашката му с 1,5 – 2 mm на
всеки 100 mm, което води до допълнително увеличаване на дължината
на напречния режещ ръб след всяко
презаточване. Така, след като се
изразходва около 25% от ресурса на
режещата част, размерът на напречния режещ ръб нараства до
такава степен, че почти липсва
самоцентроване, а увеличеното натоварване води до недопустимо
разбиване на обработваемия отвор,
съпътствано с катастрофално влошаване на качеството му. От този
момент, подточването на напречния режещ ръб е задължително условие за нормална работа на свредлото, съответно за поддържане на

DIN1412 предлага няколко доказани в практиката форми за подточване на напречния режещ ръб, от
които най-разпространени са две:
Форма "А", съгласно фиг. 2, представлява заостряне на напречния
режещ ръб чрез напречно шлифоване на сърцевината, докато дължината на напречния режещ ръб остане
10% от диаметъра на свредлото.
Тази форма се прилага при свредла с
удебелена сърцевина и при големи диаметри. Подходяща е за използване
при пробиване на отвори в плътен
материал – сплави и стомани с
якост до 1000 N/mm2. Предимствата на тази форма са в доброто самоцентриране в началото на процеса и в намаляване на силата за подаване.
Форма "С", съгласно фиг. 3, се получава чрез кръстосано шлифоване
на върха, като перото се скосява под
втори заден ъгъл (около 40°) спрямо
оста на свредлото, при което се
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Източник: Синтком

Фиг. 2.

оставят незасегнати 0,1 - 0,25 mm
от напречния режещ ръб на свредлото. Тази форма се препоръчва при
работа със свредла с много удебелена сърцевина, при дълбоко пробиване,
за обработване на особено жилави
или твърди материали и при обработване на изковки. Предимствата
на тази форма се изразяват в добро
самоцентроване и в намаляване на
силата за подаване.
За всички описани случаи е особено важно да се постигне осова симетрия на изработваните форми. По
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Фиг. 3.

тази причина се препоръчва заточването на върха и подточването на
напречния режещ ръб да се извършва
при едно базиране и закрепване на
свредлото.
Най-често презаточването на
спирални свредла е машинно. Използваните професионални машини за
презаточване често са настолни и
имат различен брой работни позиции. Времетраенето за заточване
на едно свредло от среден типоразмер обикновено е около една минута, а диапазонът на обработвани-
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Източник: Синтком

те диаметри варира от порядъка на
около 2 - 5 докъм 13 - 16 mm. Машините за презаточване обикновено са
оборудвани с няколко вида шлифовъчни дискове, което позволява презаточване на свредла от различни
материали. Например с шлифовъчен
диск от CBN за заточване на свредла от HSS, с диамантен диск – за
заточване на твърдосплавни свредла и т. н. Самите машини се характеризират с лесно обслужване и не
се изисква специална квалификация
за работа с тях.
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азвитието на технологиите в
областта на рязането на метали e
интензивно и дава възможност за
богат избор между различни технологии. Изборът на конкретна технология до голяма степен се определя
от характеристиките на материала и от редица изисквания, на които
трябва да отговаря самото оборудване като висока производителност, минимална цена на рязане,
високо качество на повърхностите
и т. н. Сред машините, намиращи
широко приложение в практиката,
са лентоотрезните машини. Използват се за рязане на плътни, тръбни
и съставни детайли, на профили за
метални конструкции и др. Детайлите могат да бъдат от различни
материали, сред които цветни метали, неръждаема и легирана стомана, чугун. Те могат да бъдат подавани както индивидуално, така и на
снопове. Конструкцията на повече-
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то лентоотрезни машини също
така позволява освен стандартното перпендикулярно рязане и рязане
под определен ъгъл – 30о, 45о, 60о.
Повечето машини могат да се използват за рязане на серии, а някои
видове позволяват и надлъжно рязане. Предлагат се както ръчни лентоотрезни машини, така и такива,
работещи в автоматичен или полуавтоматичен режим. Лентоотрезните машини намират широко приложение в предприятия, занимаващи се с производство на стомана,
метални профили, тръби, при производството на метални конструкции и т. н. Считат се за подходящи
за рязане на метал с твърдост от
порядъка на 45 HRC.

Конструктивни
особености
Разнообразието от конструкции
при лентоотрезните машини не е
малко. Основно те се подразделят
на хоризонтални и вертикални, като

хоризонталните могат да бъдат с
наклонена рама или с паралелно водене на рамата. Характерно за хоризонталните лентоотрезни машини е неподвижното застопоряване
на детайла. Подходящи са за извършване на операции, свързани намаляване дължината на детайлите.
Често използвани са за рязане на
тръби. Считат се за не особено
подходящи при рязане на детайли
със сложна форма. При вертикалните машини детайлите се движат
срещу режещата лента, а конструкцията в която е закрепена режещата лента е неподвижна. Тези машини са подходящи за рязане на плътни
детайли, сложни форми и ъгли.
Вариациите по отношение на габаритните им размери също не са
малко. Сред основните разлики между различните конструкции лентоотрезни машини са: стойността,
производителността за определен
период от време, удобството за
използване при различни условия, а
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така също качеството на отрязаните повърхности.
Сред основните характеристики на лентоотрезните
мишини са: обхват на рязане, размери и скорост на
лентата, начини на подаване на материала – ръчно,
автоматично, възможности за рязане под ъгъл и съответните ъгли на рязане, скорост на рязане, размери и
тегло на машината, мощността на главния двигател,
на двигателя на хидравличната система, на подаващото устройство и т. н., габаритни размери и тегло на
машината, система за охлаждане и други. Предвид значителните натоварвания в процеса на експлоатация,
лентоотрезните машини се характеризират и със солидна конструкция.
Конструктивно лентоотрезните машини непрекъснато биват подобрявани. Съвременните модели позволяват рязане на метали с повишена твърдост. В същото време се разработват и внедряват нови технологии и се провежда систематично проучване и проектиране на нови модели. Според специалисти основни задачи при проектирането на лентоотрезни машини за
рязане на метал с висока производителност за масово
производство е създаването на виброустойчива основа на машината. Друг важен момент е изборът на оптимална конструкция за режещата рама. Това е необходимо, за да се осигури работата на машината при
максимално натоварване и големи усилия на рязане.
Особено внимание се обръща и на направляващите на
лентата, които се проектират така, че да осигурят
оптимално разпределение на силите.

Степен на автоматизация
Производителността на лентоотрезните машини в
значителна степен се влияе от степента има на автоматизация. В зависимост от степента на автоматизация лентоотрезните машини биват ръчни, полуавтоматични и автоматични.
Широко разпространени в практиката са ръчните,
гравитационните и полуавтоматичните лентоотрезни
машини. Ръчните машини позволяват вдигане, спускане
и завъртане на рамата. При тези машини подаването
на материала, вдигането на рамата, опъването на режещата лента обикновено се извършва ръчно, докато подаването на лентата най-често е хидравлично. Характерно за ръчните машини е движението на отрезната
лента с една и съща скорост. Често тези машини включват четка за отстраняването на стружките, а така
също и система за подаване на охлаждаща течност в
зоната на рязане на метала.
Повечето ръчни лентоотрезни машини позволяват
перпендикулярно рязане, както и рязане под ъгъл. Те са
подходящи за производство на единични детайли, както
и за малки серийни производства. Благодарение на солидната си конструкция се използва за рязане на широка
гама материали, включително неръждаеми стомани,
инструментални стомани, профили и плътен материал.
За гравитационните машини е характерно наличието на няколко скорости на рязане. Също така те често
са оборудвани с честотен преобразувател, използването на който дава възможност за плавно изменение на
скоростта на режещата лента.
Работното движение на рамото се осъществява посредством тежестта му, подаването се регулира от
хидравличен цилиндър. Конструкцията им позволява перпендикулярно рязане, както и рязане под ъгъл. Подаването и застопоряването на материала са осъществява
ръчно. Ръчно е и връщането на рамата в изходно положение.
В полуавтоматичните машини такива важни операции като спускане и завъртане на рамата, а така също
закрепването на заготовката е посредством силов цилиндър. Захващането на детайла обикновено е посредством хидравлично менгеме. Подобни на гравитационните машини и полуавтоматичните са оборудвани с
честотен преобразувател за плавно изменение на скоростта на режещата лента.
Автоматичните отрезни машини се характеризират
с автоматично вдигане и спускане на рамата и автоматично подаване на заготовката.

Режещи ленти
Според специалисти, за широкото разпространение
на лентоотрезните машини в практиката немалък принос имат и използваните режещи (отрезни) ленти. Лентите имат формата на затворен кръг с различна форма
на зъбите, съобразно различните приложения. За изработване на носещата им част се използва предимно легирана стомана, а за зъбите - бързорежеща, широко използвани са и биметалните ленти. Твърдостта на зъбите обикновено е от порядъка на 68-69 HRC. Отличават
се с висока степен на износоустойчивост, което дава
възможност за рязане с висока скорост. Препоръчваната скорост на рязане обикновено е в диапазона от около
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80-100 m/min. Рязането с подобни
скорости може да осигури производителност от порядъка на 50 - 75
cm2/min при диаметри на заготовката от порядъка на 100 mm.
Добре е да се има предвид, че за
да се осигури дълъг експлоатационен
срок на лентата е необходимо използването на подходящо охлаждане и
смазване. При работа формата и
размерът на зъбите обикновено се
избират в зависимост от размера
на заготовката. От особена важност е изборът на лента с подходяща за конкретния случаи стъпка на
зъбите.
Обикновено лентите със стандартното назъбване, характеризиращо
се с едно и също разстояние на зъбите, се препоръчват основно за рязане на материали с ниско съдържание
на примеси и имащи малки и средни
сечения, както и за тънкостенни
тръби и профили. Лентите с комбинирано назъбване, което се характеризира с различно разстоянието между връхчета на зъбите в отделни
групи от зъби, позволява рязането на
по-големи сечения и дава възможност
за значително намаляване на вибра-
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циите в надлъжно и напречно направление. Променливият брой на зъбите
позволява използване на лентата
както за рязане на тръби, така и за
рязане на плътни материали и профили с различна форма и диаметър.
По този начин не се налага смяна на
лентите в процеса на работа.
С оглед улесняване на избора на
подходящата за конкретен случай
лента в продуктовите каталози
производителите поместват таблици, в които са посочени броят на
зъбите на инч при различни сечения.
В случаите, когато се предвижда
рязане на заготовки с различен профил, различен размер на сечението и
т. н. е добре да се предвидят няколко ленти, които да бъдат подменяни
в процеса на работа. При рязане в
сноп, за да се гарантира дългият
живот на лентите, е добре да се
спазват съответните правила за
рязане, свързани с начина на подреждане на отделните детайли в снопа,
така че да се осигури безпроблемно
рязане.
Лентоотрезните машини за рязане на метал се считат за едно от
най-подходящите решения при рязане

на стомана с голям диаметър. Следва
да се отбележи, че съвременните
лентоотрезни машини не налагат
ограничения по отношение на формата и профила на детайла. Подходящи
са за рязане както на плътни, така и
на тръбни детайли. Друго тяхно предимство, благодарение на което се
използват масово, е ниската стойност на процеса на рязане. Също така
те се характеризират с лесна инсталация, настройка и използване, поради което не се изисква специална квалификация за работа с тях.
Отличителна черта на лентоотрезните машини се явява и ниското
ниво на енергийните разходи, които
се обуславят от неголемите усилия,
необходими в процеса на рязане, тъй
като ширината на лентата обикновено е в диапазона от около 0,9 - 1,3
мм. При рязане на заготовки с големи диаметри се осигурява намаляване на загубата на метал в стружки
от 5 до 7 пъти. Икономическият
ефект е добре забележим при рязане
на неръждаема стомана и цветни
метали. При рязането се получават
гладки повърхности и малки отклонения в размерите.
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ÓÏÔÂÒÓË
Ò ÔÓÏÂÌÎË‚‡
˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ
¬

ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ËÁÔÓÎÁ‚‡˘Ë „ÓÎÂÏË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ò„˙ÒÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı, ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Â
ÓÚ Ô˙‚ÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. “Ó‚‡
ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Â Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌÓ Ë ÓÚ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÔÓÏÂÌÎË‚‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ ÔË ‡ÁÎË˜ÌË
Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÍÓÎÂ·‡ÌËˇ
‚ ÚÓ‚‡Ì‡Ú‡ ‰Ë‡„‡Ï‡. “Ó‚‡ ÛÒÎÓÊÌˇ‚‡ Á‡‰‡˜‡Ú‡ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡Ú‡ Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ˆÂÎË
ÍÓÏÔÂÒÓÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡. œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ÍÓÏÔÂÒÓËÚÂ Ò ÔÓ-
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ÏÂÌÎË‚‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ ÒÚ‡‚‡Ú ‚ÒÂ ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ËÁ·Ó ÔË
ÔÓ˙˜Í‡ Ì‡ ÌÓ‚Ó ËÎË ÔË ÔÓ‰ÏˇÌ‡
Ì‡ ÒÚ‡Ó ÍÓÏÔÂÒÓÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
œÓÔÛÎˇÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÁË ÍÓÏÔÂÒÓË ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ Ì‡‡ÒÚ‚‡˘ËÚÂ
ˆÂÌË Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ë ÚˇıÌ‡Ú‡ Ì‡ËÒÚËÌ‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ. ˙Ï
ÏÓÏÂÌÚ‡ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÍÓÏÔÂÒÓË Ò‡ ‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‚ÒÂ ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ÒÂ
ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ë Ò ˜ÂÒÚÓÚÌÓ Â„ÛÎËÛÂÏ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎ. Ã‡ÒÓ‚ÓÚÓ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂ ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ì‡
ÔÓ‰Ó·ÌË Ï‡¯ËÌË Â Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌÓ Ë Ò
‚ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ Ì‡Î‡„‡ÌÂ Ì‡ ÏÌÂÌËÂ-

ÚÓ, ˜Â ‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÍÓÏÔÂÒÓË Ò
ÔÓÏÂÌÎË‚‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú
ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰Û„ËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡
Â„ÛÎË‡ÌÂ. ◊ÂÒÚÓ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ ÏÂÊ‰Û 30 Ë 50%. ¬ÒÂ
Ô‡Í, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÏÌÓ„ÓÚÓ ‰Ó·Ë
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒÓËÚÂ Ò ÔÓÏÂÌÎË‚‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ, ÚÂ
ÌÂ ‚ËÌ‡„Ë Ò‡ Ì‡È-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ Ò˙Ò ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Ò„˙ÒÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı.

Ефективност на
компресорите с
променлива честота
◊ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌÓ Ú‚˙‰ÂÌËÂ Â, ˜Â
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Фиг. 1.

˜ÂÒÚÓÚÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Â ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Â¯ÂÌËÂ ‚
Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Â„ÛÎË‡ÌÂÚÓ ˜ÂÁ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ÌÂ/Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ËÎË ‰ÓÒÂÎË‡ÌÂ ÔË ÍÓÏÔÂÒÓËÚÂ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡. √ÂÌÂÁËÒ˙Ú Ì‡ ÚÓ‚‡ Òı‚‡˘‡ÌÂ ÒÂ ÍËÂ ‚
Û·ÂÊ‰ÂÌËÂÚÓ, ˜Â ‡·ÓÚÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÍÓÏÔÂÒÓË Ò ÔÓÏÂÌÎË‚‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ò‡ ÒıÓ‰ÌË
Ò ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓËÚÂ Ò ÔÓÏÂÌÎË‚‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ó·‡˜Â Â‰Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡ ‡ÁÎËÍ‡
- ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒÓËÚÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÔÂËÙÂÌ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ‚ËÌÚÓ‚ÂÚÂ, ‰ÓÍ‡ÚÓ
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓËÚÂ ‚ „ÓÎˇÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ
ÓÚ ˜ÂÒÚÓÚË Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Â ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡.
“ÓÁË ‚Ë‰ ÍÓÏÔÂÒÓË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ Á‡ÎÓÊÂÌÓ ‡·ÓÚˇÚ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ 20 ‰Ó 40
m/s - ÙË„. 1. œË ÒÍÓÓÒÚË ÔÓ-Ï‡ÎÍË ÓÚ 20 m/s ËÏ‡
Ó·‡ÚÌÓ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı ÔÂÁ ÔÂËÙÂÌ‡Ú‡ ıÎ‡·ËÌ‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÒÍÓÓÒÚË ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÓÚ 40 m/s Ò˙Á‰‡‚‡Ú
ËÌÚÂÌÁË‚Ì‡ ÚÛ·ÛÎÂÌÚÌÓÒÚ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ ÍÓÏÔÂÒËˇ. ÓÏÔÂÒÓËÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡Ú
Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Ò Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÔË
˜ÂÒÚÓÚ‡, ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ ÓÍÓÎÓ
70% ÓÚ ÌÓÏËÌ‡ÎÌ‡Ú‡ Qn. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú, ‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ
ÍÓÏÔÂÒÓË Ò ÔÓÏÂÌÎË‚‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ ‡·ÓÚˇÚ Ò ‚ËÒÓÍ‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚ Ó„‡ÌË˜ÂÌ ÓÚˇÁ˙Í ÓÚ Ó·˘Ëˇ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡, ÍÓÈÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ‰ÂÍÎ‡Ë‡, ˜Â Â ÏÂÊ‰Û 100% Ë 40(20)% ÓÚ Qn.
ÃÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ Á‡ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë
Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú „‡ÙË˜ÌË Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË Ì‡
ÓÒÂ‰ÌÂÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‚ ÔÓˆÂÌÚË ÓÚ ÌÓÏËÌ‡ÎÌ‡Ú‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ P n ÔË ‡ÁÎË˜Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ, ËÁ‡ÁÂÌ‡ ‚
ÔÓˆÂÌÚË ÓÚ ÌÓÏËÌ‡ÎÌËˇ ‰Â·ËÚ Qn. “Ó‚‡ ÒÂ ËÎ˛ÒÚË‡ ÓÚ ÙË„. 2 Á‡ ÌˇÍÓË ÓÚ Ì‡È-ÔÓÔÛÎˇÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë.
“‡ÁË „‡ÙËÍ‡ Ó·‡˜Â ÌÂ ÔÓÍ‡Á‚‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ Ó·ÂÍÚË‚ÌÓ
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡. ‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ·Â ÍÓÏÂÌÚË‡ÌÓ, ÔË
Ô˙ÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ÍÓÏÔÂÒÓËÚÂ Ò ÔÓÏÂÌÎË‚‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ ÌÂ ‡·ÓÚˇÚ Ò Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ Í. Ô. ‰., ÓÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡
ËÏ‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Á‡„Û·Ë Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚ ˜ÂÒÚÓÚÌËˇ
ËÌ‚ÂÚÓ, ‰ÓÒÚË„‡˘Ë ‰Ó 4 - 5%. œÓ-Ó·ÂÍÚË‚Ì‡ Í‡ÚËÌ‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡, ‡ÍÓ Í‡ÚÓ ‡„ÛÏÂÌÚ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Q. œÓ‰Ó·ÌË Á‡‚ËÒË-
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Фиг. 2.

ÏÓÒÚË Á‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ‚ËÌÚÓ‚Ë ÍÓÏÔÂÒÓË Ì‡ Â‰ËÌ Ë
Ò˙˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌË Ì‡ ÙË„. 3. ŒÚ „‡ÙËÍ‡Ú‡ ÒÂ ‚ËÊ‰‡, ˜Â Ò ‰Ó·ÎËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ô˙ÎÌÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ (100% Pn), ÍÓÏÔÂÒÓËÚÂ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ ÒÚ‡‚‡Ú ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÌË ÓÚ ˜ÂÒÚÓÚÌÓ Â„ÛÎËÛÂÏËÚÂ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ËÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ
Â Ò ÓÍÓÎÓ 10% ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡.

Икономии на енергия
œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒÓËÚÂ Ò ÔÓÏÂÌÎË‚‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ˜ÂÒÚÓ Ú‚˙‰Â-
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Фиг. 3.

ÌËˇ ÓÚ ÚËÔ‡, ˜Â ÚÂ "Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ò 50%..." ËÎË "Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÊËÁÌÂÌËˇ
ˆËÍ˙Î Ò 25%" Ë Ú. Ì. “Ó‚‡ Ò˙Á‰‡‚‡ ÛÒÂ˘‡ÌÂÚÓ, ˜Â Â
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÌÒÚ‡ÎË‡ ÍÓÏÔÂÒÓ Ò ˜ÂÒÚÓÚÌÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ˘Â
ÒÔ‡‰Ì‡Ú Ì‡ÔËÏÂ Ò 50%. ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰
Ó·‡˜Â, ˜Â ÚÓ‚‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ÓÚ Â‰ËÌ ÍÓÏÔÂÒÓ. ¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ, ÍÓÏÔÂÒÓÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË Ì‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ ‡·ÓÚÂ˘Ë Ï‡¯ËÌË. ¬
ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È Á‡ ÔÓ-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ÒÚ‡ÚÂ„Ëˇ ÒÂ Ò˜ËÚ‡
‚ÒË˜ÍË ÍÓÏÔÂÒÓË, ÓÒ‚ÂÌ Â‰ËÌ, ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ ÔË Ô˙ÎÌÓ
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, Á‡ ÍÓÂÚÓ Ì‡È-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ò‡ Ï‡¯ËÌË Ò
ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ë Â‰ËÌ ÍÓÏÔÂÒÓ Ò
˜ÂÒÚÓÚÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‰‡ ÔÓÂÏ‡ ÍÓÎÂ·‡ÌËˇÚ‡ ‚ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ - ·‡Î‡ÌÒË‡˘ ÍÓÏÔÂÒÓ.
ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ‰ÓË ÍÓÏÔÂÒÓ˙Ú ‰‡
Â Ò‡ÏÓ Â‰ËÌ, ˜ÂÒÚÓÚÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ ÌÂ ‚ËÌ‡„Ë „‡‡ÌÚË‡ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ ˜ÂÒÚÓ
ÔÓÒÓ˜‚‡ÌËÚÂ 40 - 50%. Õ‡ ÙË„. 4 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ „Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ES ÔË ˜ÂÒÚÓÚÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ 100 kW ‚ËÌÚÓ‚ ÍÓÏÔÂÒÓ, ËÁ‡ÁÂÌ‡ Í‡ÚÓ ÔÓˆÂÌÚ ÓÚ ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÍÓÏÔÂÒÓ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ, Â„ÛÎË‡Ì
˜ÂÁ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ/‡ÁÚÓ‚‡‚‡ÌÂ. ¬ËÊ‰‡ ÒÂ, ˜Â ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ·Ë ÒÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÔË ÒÂ‰ÌÓ „Ó‰Ë¯ÌÓ
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ 80% Qn. œË ÔÓ-„ÓÎÂÏË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ ÍÓÏÔÂÒÓ˙Ú Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Â ÔÓ-ËÁ„Ó‰ÂÌ.
œË ÔÓ-Ï‡ÎÍË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ ËÍÓÌÓÏËË Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡Ú Ë ˜ÂÁ Á‡ÏˇÌ‡ Ì‡ ÔÂÓ‡ÁÏÂÂÌËˇ ÍÓÏÔÂÒÓ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ò ‰Û„ ÔÓ-Ï‡Î˙Í,
ÍÓÈÚÓ Â Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-Â‚ÚËÌ. ŒÚ Í‡Á‡ÌÓÚÓ ÒÎÂ‰‚‡, ˜Â ÓÒÌÓ‚ÂÌ ‚˙ÔÓÒ, ÍÓÈÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Â¯Ë ˜ÂÁ
ÚÂıÌËÍÓ-ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ‡Ì‡ÎËÁ, Â ‰‡ÎË ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒÓ Ò ˜ÂÒÚÓÚÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ ˘Â ÓÒË„ÛË
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ËÍÓÌÓÏËË, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë Â‰ËÌ ÔËÂÏÎË‚ ÒÓÍ Ì‡ ‚˙Á‚˙˘‡ÂÏÓÒÚ, Ì‡ÔËÏÂ 2 „Ó‰ËÌË.
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ÔÓ˙Í‡Ú‡ Â ÔË ËÁ·Ó Ì‡ ÍÓÏÔÂÒÓ
Ò ˜ÂÒÚÓÚÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‰‡ ÒÂ Ò‡‚Ìˇ‚‡Ú Ë ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌËÚÂ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ.

Акумулиращ обем

Фиг. 4.

Диапазон
на регулиране
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ Ò˜ËÚ‡, ˜Â ÔË
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ 7 bar Ï‡ÒÎÂÌËÚÂ ‚ËÌÚÓ‚Ë
ÍÓÏÔÂÒÓË ËÏ‡Ú ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ ÔÓ ‰Â·ËÚ ÓÚ 100% ‰Ó 15 20%, Í‡ÍÚÓ ÒÂ ‚ËÊ‰‡ ÓÚ ÙË„. 2.
ŒÍ‡Á‚‡ ÒÂ Ó·‡˜Â, ˜Â ÔË ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË, ÏÓ‰ÂÎË Ë Ì‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ˙Ú
ÏÓÊÂ ‰‡ Â Ë ÔÓ-Ï‡Î˙Í, Ì‡ÔËÏÂ ÓÚ
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100% ‰Ó 50%. ƒË‡Ô‡ÁÓÌ˙Ú Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÔË Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. œË 8.5 bar ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ˙Ú
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ò‚ËÂ ‚ „‡ÌËˆË ÓÚ 100%
‰Ó 60%. Õ‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ËÍÓÌÓÏËË Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ, Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÍÓÎÂ·‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ,
Ò˙Í‡˘‡‚‡ ‡·ÓÚÌËˇ ˆËÍ˙Î Ë ÏÓÊÂ
‰‡ ÓÒÍ˙ÔË ËÌÚÂ„‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÍÓÏÔÂÒÓ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. œÂ-
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œËÌˆËÔÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ ÔÓÔ‡‰‡ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒÓ‡, ÌÂ Â ÌÛÊÂÌ
‡ÍÛÏÛÎË‡˘ Ó·ÂÏ (ÂÒË‚Â). ƒÓ·‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÂÌ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ Ó·ÂÏ Ó·‡˜Â Â Ì‡ÎÓÊËÚÂÎÌÓ,
ÍÓ„‡ÚÓ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ ˘Â ÒÔ‡‰‡ Ë
ÔÓ‰ ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. ¬ ÔÓ‰Ó·ÌË
ÒÎÛ˜‡Ë ÍÓÏÔÂÒÓ˙Ú ÔÂÏËÌ‡‚‡ ‚
ÂÊËÏ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ/ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ ËÎË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ/‡ÁÚÓ‚‡‚‡ÌÂ. œÓ‡‰Ë
ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË Ï‡ÒÎÂÌËÚÂ ‚ËÌÚÓ‚Ë ÍÓÏÔÂÒÓË ËÁËÒÍ‚‡Ú ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ Á‡ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ë
ÓÚÌÓ‚Ó Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ. ¿ÍÛÏÛÎË‡˘ËˇÚ Ó·ÂÏ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Á‡ ÏËÌËÏË-
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ÁË‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÎÂ·‡ÌËˇÚ‡ ‚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ, Â Ô‡‚ÓÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ Ì‡
‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ/‡ÁÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ë Ó·‡ÚÌÓÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ
Ì‡ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ. œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÂÌ ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ Ó·ÂÏ Ì‡ ÂÒË‚Â‡,
ËÁ‡ÁÂÌ Í‡ÚÓ ‡ÍÛÏÛÎË‡˘ Ó·ÂÏ,
ÓÚÌÂÒÂÌ Í˙Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ - ÓÚ 2 ‰Ó 4 l/(m3/
h). ÃÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‰‡‰Â Ë ÔÓ-ÚÓ˜Ì‡
ÔÂÔÓ˙Í‡: Ó·ÂÏ˙Ú Ì‡ ÂÒË‚Â‡
ÔË ‡ÁÎËÍ‡ ‚ Ì‡Îˇ„‡ÌËˇÚ‡ Á‡
‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ 0.5 - 0.8
bar Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ·˙‰Â ÏÂÊ‰Û 10
Ë 20 l/(m3/h) ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒÓ‡ ÔË ‰ÓÎÌ‡Ú‡
„‡ÌËˆ‡ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ.

Ретрофит
(модернизиране)
или нов компресор
с честотно
управление
¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ‚ÂÏÂ ÏÌÓ„Ó ÙËÏË
ÔÂ‰Î‡„‡Ú ˜ÂÒÚÓÚÌË ËÌ‚ÂÚÓË, Ò
ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ ‚ÒÂÍË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ ¿— ‰‚Ë„‡ÚÂÎ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÔÂ‚˙ÌÂ ‚ Â„ÛÎËÛÂÏ. ¬˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò ÚÓ‚‡ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Á‡ ÍÓÏÔÂÒÓÌ‡
ÚÂıÌËÍ‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‰Â·‡Ú ÓÚÌÓÒÌÓ ÔÎ˛ÒÓ‚ÂÚÂ Ë ÏËÌÛÒËÚÂ ÓÚ ÂÚÓÙËÚ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Í˙Ï Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë ÍÓÏÔÂÒÓË Ò
ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡. œÓ-Ì‡‰ÓÎÛ ÒÂ
ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÓ·ÎÂÏ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ó·ÂÍÚ Ì‡ ‚˙ÔÓÒÌËˇ ‰Â·‡Ú. “Ó‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓÏÓ„ÌÂ
ÔË Â¯ÂÌËÂ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ Â‰Ì‡ ÓÚ
‰‚ÂÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË.
¬ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò‡ÏÓ Ò Â‰ËÌ ÍÓÏÔÂÒÓ ÂÚÓÙËÚ˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ÓÒË„ÛË
Ò˙˘ËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ÏˇÌ‡Ú‡ Ò
ÌÓ‚ ‡„Â„‡Ú. ¿ÍÓ Í˙Ï ÒËÒÚÂÏ‡ Ò
ÌˇÍÓÎÍÓ ÍÓÏÔÂÒÓ‡ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜Ë ÌÓ‚
˜ÂÒÚÓÚÌÓ Â„ÛÎËÛÂÏ ÍÓÏÔÂÒÓ,
Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Ú ÔÓ·ÎÂÏË Ò ËÌÚÂ„‡ˆËˇÚ‡ ÏÛ Í˙Ï Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ‰‡ Ì‡Ï‡ÎË ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡
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Á‡ ËÍÓÌÓÏËË Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ. œË ÂÚÓÙËÚ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ ÍÓÏÔÂÒÓ ÓÚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ú‡ÁË ËÌÚÂ„‡ˆËˇ Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÎÂÒÌ‡.
ÕÓ‚ËˇÚ ˜ÂÒÚÓÚÌÓ Â„ÛÎËÛÂÏ
ÍÓÏÔÂÒÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ËÏ‡ ÔÓ-¯ËÓÍ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÁÏÂÌÂÌËÂ
Ì‡ ‰Â·ËÚ‡. ŒÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡
ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÚÓ‚‡
ÌÂ Â ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, Ú˙È
Í‡ÚÓ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ˙Ú Á‡ ‚ËÒÓÍÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ Â ÔÓÓ„‡ÌË˜ÂÌ - ÙË„. 1.
◊ÂÁ ÂÚÓÙËÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÒÂ
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ëˇ ÍÓÏÔÂÒÓ: ˜ÂÒÚÓÚÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ÌÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ ("ÏÂÍ" ÒÚ‡Ú);
ÍÓÏÔÂÒÓ˙Ú ˘Â ‡·ÓÚË ÔÓ-ˇ‰ÍÓ
Ì‡ Ô‡ÁÂÌ ıÓ‰ ËÎË Ò Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡
˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ, ÍÓÂÚÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ Ë ‡‚‡ËËÚÂ. ÕÓ‚ËˇÚ ÍÓÏÔÂÒÓ ÚÂÓÂÚË˜ÌÓ ËÏ‡
ÔÓ-‰˙Î˙„ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÊË‚ÓÚ
ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ï‡¯ËÌ‡, ÍÓˇÚÓ ‚Â˜Â Â
‡·ÓÚËÎ‡, ÌÓ ÚÓ‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
Ò˙ÔÓÒÚ‡‚Ë Ò ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ
Í‡ÔËÚ‡ÎÌË ‡ÁıÓ‰Ë, ÔÓÌˇÍÓ„‡ Ì‡‰‚Ë¯‡‚‡˘Ë Ò Ô˙ÚË ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡
ÂÚÓÙËÚ Ì‡ ÒÚ‡Ëˇ ÍÓÏÔÂÒÓ.
ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ‡ÍÓ ÍÓÏÔÂÒÓ˙Ú Â
Ò˙‚ÒÂÏ ÌÓ‚ ÏÓ‰ÂÎ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË
"ÔÓ·ÎÂÏË Ì‡ ‡ÒÚÂÊ‡", ÍÓËÚÓ Ò‡
ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ‚ÂÓˇÚÌË ÔË ‚Â˜Â ‰Ó·Â
ÛÒ‚ÓÂÌ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ‰ÓÍ‡Á‡Î
ÒÂ Ò „Ó‰ËÌËÚÂ ‡·ÓÚ‡ ÍÓÏÔÂÒÓ.
œË Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ò ˜ÂÒÚÓÚÂÌ ËÌ‚ÂÚÓ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒÓ‡
Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ ˘Â ‡·ÓÚË
ÔË Ï‡ÎÍÓ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
(ÌˇÍÓÎÍÓ „‡‰ÛÒ‡), ÌÓ Ò‡ÏÓ ÔË
Ô˙ÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ. ŒÚ ‰Û„‡
ÒÚ‡Ì‡, ÍÓÌÚÓÎË‡ÌËˇÚ ÒÚ‡Ú
˘Â ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÓÚ Û‰‡ÌË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ Ë ˘Â Û‰˙ÎÊË ÊË‚ÓÚ‡ ÏÛ.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ò˙ÏÌÂÌËˇ, ˜Â ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ò ÔÓÌËÊÂÌ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡
‚˙ÚÂÌÂ ˘Â ÔÓ‚ÎËˇÂ ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌÓ
Ì‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ. ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ ·ÂÁ ÔÂ„ˇ‚‡-

ÌÂ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‚ÂÏÂ ÔË
Ô˙ÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, Ò ÔÓÌËÊÂÌ‡
˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ ‰Ó ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡Ú‡ ÓÚ ÌÓÏËÌ‡ÎÌ‡Ú‡. ŒıÎ‡Ê‰‡˘ËˇÚ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ Ì‡ Ò‡ÏËˇ
ÍÓÏÔÂÒÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ó·‰Ûı‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. œË ÂÍÒÚÂÏÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ÓıÎ‡Ê‰‡˘ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ Í˙Ï ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ.
¡ÂÁÏ‡ÒÎÂÌËÚÂ ‚ËÌÚÓ‚Ë ÍÓÏÔÂÒÓË ËÏ‡Ú ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌÓ ‚˙ÚÂ¯ÌÓ Ï‡Á‡ÌÂ Ò ÔÓÏÔ‡, Á‡‰‚ËÊ‚‡Ì‡ ÓÚ
‚‡Î‡ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒÓ‡. œË ÏÌÓ„Ó
ÌËÒÍË ˜ÂÒÚÓÚË Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Ú ÔÓ·ÎÂÏË Ò Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ï‡Á‡ÌÂÚÓ, Á‡ÚÓ‚‡ ÒÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Ò
Ú‡Í‡‚‡, ÍÓˇÚÓ ËÏ‡ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ. “Ó‚‡ Â Â‚ÚËÌÓ Ë
ÎÂÒÌÓ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËÏÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
Â¯ÂÌËÂ.
œÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ Â¯ÂÌËÂ Á‡
ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒÓ Ò ˜ÂÒÚÓÚÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ
ÓÚ Ò„˙ÒÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËˇ. ¬ÒÂÍË ‚ËÌÚÓ‚ ÍÓÏÔÂÒÓ ‡·ÓÚË Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚ Ó„‡ÌË˜ÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ ÔÂËÙÂÌË ÒÍÓÓÒÚË, Á‡ÚÓ‚‡ ‡ÍÓ ‚
ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡
‚˙ÚÂÌÂ ˜ÂÒÚÓ ÔÓÔ‡‰‡ ËÁ‚˙Ì ÚÓÁË
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ, ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÓÚ ˜ÂÒÚÓÚÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ. ÓÏÔÂÒÓËÚÂ Ò ˜ÂÒÚÓÚÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ò‡ ÔÓÂÙÂÍÚË‚ÌË ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÒÎÛ˜‡Ë.
Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÍ‡ÊÂ, ˜Â
ÌÂ ‚ËÌ‡„Ë ÛÔÓÚÂ·‡Ú‡ ËÏ ‚Ó‰Ë ‰Ó
ˇ‚ÌË ÔÓÎÁË. ÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ
ÍÓÏÔÂÒÓË Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡
Ë Â„ÛÎË‡ÌÂ ˜ÂÁ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ/
‡ÁÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ˜ÂÒÚÓ Ò‡ Ò‡‚ÌËÏË
ÔÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÔË ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ
ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ˆÂÌ‡. ≈‰Ì‡ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·‡ Ë
ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË Ó·ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÍ‡ÊÂ Ë ÂÚÓÙËÚ˙Ú Ò ˜ÂÒÚÓÚÂÌ ËÌ‚ÂÚÓ Ì‡
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë ÍÓÏÔÂÒÓÌË ‡„Â„‡ÚË.
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Ìîùíè ñâåòîäèîäíè
ìàòðèöè CXA2011 íà CREE
l
l
l
l
l
l

Òðè ðàçïðåäåëåíèÿ íà öâåòîâàòà òåìïåðàòóðà: ANSI, EasyWhite 4-step, EasyWhite 2-step;
Âèñîê ñâåòëèíåí äîáèâ â óäîáåí çà èçïîëçâàíå êîðïóñ;
Îïöèÿ çà ìèíèìóì 90 CRI (2700 K, 3000 K);
Õàðàêòåðèñòèêè è áèíèðàíå ïðè 85°C;
Øèðîê úãúë íà èçëú÷âàíå (120°);
Çàêðåïâàíå ñ âèíòîâå.

Ïîðú÷êîâ êîä

Öâÿò

If, mA

"ANSI White"

Öâåòíà
òåìï. Ê
5000 K

CXA2011-0000-000P00J00E3

Flux
(lm)@270mA
1040

Úãúë

1000

Vf@270mA,
V
Òèï. 40

120

Êîðïóñ,
ìì
22x22

CXA2011-0000-000P00H040F

":EASY White"

4000 K

1000

Òèï. 40

900

120

22x22

CXA2011-0000-000P00G030F

"EASY White"

3000 K

1000

Òèï. 40

780

120

22x22

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà CREE

Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47, òåë.:(02)9155800; ôàêñ:(02)9540384; å-mail: office@comet.bg web: www.comet.bg
Ìàãàçèí Ñîôèÿ - óë."Öàð Ñàìóèë"23; òåë.:(02)9155820, ôàêñ: (02)9515267
Ìàãàçèí Ïëîâäèâ - óë."Õð.Äþêìåäæèåâ"10; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909
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