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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Schneider Electric ‡Á¯Ëˇ‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ
Наскоро Шнайдер Електрик България обяви намерението си да разшири продуктовата гама автоматични прекъсвачи, произвеждана в завода на компанията край град Пловдив. Новият продукт iK60, който ще се произвежда в България,
е част от гамата Acti9 - цялостна оферта модулна апаратура, с приложение в
строителството и индустрията, която ще бъде лансирана за пръв път в света
именно в нашата държава. Новото производство бе представено по време на
специално организирано за медиите посещение в завода. Бяха представени четирите нови автоматизирани поточни линии, които минимизират възможностите от човешка грешка в процеса и гарантират високото качество на произведените продукти.
"Инвестицията в новото производство възлиза на над 16 млн. лв. Така цялостната сума вложена в предприятието до момента достига над 47 милиона
лв.", сподели домакинът на събитието Филип Раго, директор на завода на
Schneider Electric в Пловдив.
"България е първата държава в света, в която гамата Acti9 ще бъде достъпна
за продажба. Това дава възможност на българските компании в сферата на
строителството и индустрията първи да предложат иновативни решения на
своите клиенти, като използват новите характеристики на продуктите, част
от които се предлагат на пазара само от Schneider Electric", обобщи Андрю Слоун,
управител на Schneider Electric за България, Албания, Македония и Косово.

ifm electronic ÓÒÌÓ‚‡ ‰˙˘ÂÌ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ Û Ì‡Ò
Водещата немска компания в областта на автоматизацията ifm electronic
създаде дъщерно дружество в България, съобщи за сп. Инженеринг ревю Волфганг
Печ, управител на ифм електроник. „ifm electronic разполага с представителства
в повече от 70 държави по света. Производствените й бази са съсредоточени
само в Германия, което е гаранция за високото качество на всички продукти. ifm
electronic използва собствена производствена технология, която съчетава широкоспектърни мероприятия за осигуряване на качеството и стопроцентово
изпитване на крайния продукт“, заяви г-н Печ.
ифм електроник ще предлага на българския пазар цялата гама сензори и средства за автоматизация на немската компания, която наброява над 7000 вида
артикули, както и готови решения за автоматизационни проекти. Продуктите
са предназначени за всички видове производствени процеси, сред които машинопроизводство, хранително-вкусова промишленост и др.

≈ —œŒ ≈Õ≈–√≈“» ¿, ¡”À ŒÕ“–ŒÀ¿ Ë ¬Œƒ¿ —Œ‘»fl ÓÚ 13 ‰Ó 16 ‡ÔËÎ
От 13 до 16 април 2010 г. Интер Експо Център – София ще бъде домакин на
международните специализирани изложби ЕКСПО ЕНЕРГЕТИКА, БУЛКОНТРОЛА и
ВОДА СОФИЯ. „39-о издание на БУЛКОНТРОЛА с основни направления БУЛЛАБОР
и БУЛЕКОЛОГИЯ ще покаже нововъведения в областта на контролно-измервателните прибори и аналитичната апаратура, автоматизацията, лабораторното оборудване и приложния софтуер. ЕКСПО ЕНЕРГЕТИКА ще даде възможност
на производители и доставчици да представят техника и технологии за производство и управление на енергия. Технологиите, представяни от изложителите,
са комбинирано производство на ел. и топлинна енергия, техника за обновяване
на мощностите и повишаване на енергийната ефективност на сгради и обекти,
газ инсталации за битовия и промишления сектор и др.“, заявиха домакините от
Агенция Булгарреклама. В рамките на форума ще се проведе и изложението ВОДА
СОФИЯ, организирано за четвърта поредна година съвместно с Messe Berlin. То ще
предложи решения, насочени към изграждане на съвременна ВиК мрежа и повишаване на ефективността във водния сектор - техника и технологии за вододобив,
за пречистване и преработване на питейни и отпадни води, контролни съоръжения за превенция от наводнения, за анализ, поддържане и почистване на плувни
басейни, канализации, водоеми и др. На 13 април ще се проведе семинар на тема
„Публично-частното партньорство във водния сектор в България – възможности
и перспективи“, организиран от Българската асоциация по водите.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¿≈≈ ‚˙‚ÂÊ‰‡ ÌÓ‚‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡
Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) в сътрудничество с водещата
компания Hewlett-Packard ще въведе нова информационна система и платформа
за електронни услуги в сферата на енергийната ефективност, стана ясно на
пресконференция в АЕЕ. „Новата информационна система ще допринесе за обективността при оценката на дейностите по енергийна ефективност, ще подобри достъпа до информация на гражданите и на бизнеса, ще повиши прозрачността в дейността на АЕЕ. Ние сме убедени, че технологиите ще помогнат да
се улеснят връзките на държавната администрация с потребителите“, заяви гн Таско Ерменков, изпълнителен директор на АЕЕ.
„Договорът между НР и АЕЕ е по проект „Разработване и внедряване на мерки
за повишаване на прозрачността и почтеността в дейността на АЕЕ“, който
Агенцията спечели по Оперативна програма Административен капацитет.
Hewlett-Packard беше избрана за изпълнител на проекта след конкурс за обществена поръчка, проведен от АЕЕ. Проектът ще позволи на Агенцията да повиши прозрачността на своята дейност и да предложи на потребителите си
повече услуги с по-добро качество“, допълниха от АЕЕ.

≈ÎÏ‡Í ‡Á¯ËË ÔÂ‰Î‡„‡Ì‡Ú‡ „‡Ï‡ Ò ÔÓ‰ÛÍÚË Á‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
Елмарк не изневери на стремежа си към развитие и просперитет дори и в
условията на глобална икономическа криза. Наскоро фирмата разшири предлаганата гама продукти за осветление, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на
компанията. Осветителните тела са с търговска марка Stellar и обхващат всички
основни групи продукти за осветление - луминесцентно, стенно/таванно осветление за вграждане, офис осветление - алуминиеви пендели, индустриално осветление - прожектори, осветителни пендели тип „камбана“, улични осветителни
тела и др. Освен тях компанията ще предлага и съответните консумативи светодиодни, компактни луминесцентни (енергоспестяващи) лампи, луминесцентни пури, халогенни и газоразрядни лампи, трансформатори, дросели и др.
„За да бъдем по-конкурентноспособни в условията на икономическа криза,
взехме решение да разширим предлаганата гама, като се насочихме към продукти, които са тясно свързани с електрическата апаратура. Причината е, че
нашите дистрибутори са специализирани търговски компании в предлагането
както на професионално електрооборудване, така и на осветителни продукти.
В завода ни в Добрич се сглобяват две от основните продуктови групи – луминесцентното и промишленото осветление. Останалите са внос“, заявиха от
Елмарк. „Всички продукти притежават сертификат LVD („Low Voltage Directives“)
по Директива 2006/95/ЕС (ex. 73/23/EEC), издаден от Центъра за изпитване и
Европейска сертификация“, допълниха от компанията.

—ÂÏËÌ‡ Ó·Ò˙‰Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÔÓ·ÎÂÏË ‚˙‚ ¬≈» ÒÂÍÚÓ‡
На 9 февруари т. г. Българска фотоволтаична асоциация организира семинар
на тема "Митове и факти за развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България". Обсъдени бяха основните проблеми пред инвеститорите
и производителите на възобновяема енергия, както и належащите промени в
нормативната база и държавната политика. "Крайно утежнените административни процедури, наличието на спекуланти на пазара, както и проблемите при
свързване с електропреносната мрежа на НЕК, са сред най-често срещаните
проблеми пред инвеститорите във възобновяеми енергийни проекти. Това е и
причината фотоволтаиката да не е достигнала необходимото ниво на развитие в България", заявиха участниците на семинара.
"Насърчаването на ВЕИ следва да даде възможност на икономическите субекти да реализират определена доходност", сподели Стефан Йорданов от Соларпро. "Важно е един ВЕИ проект да се разглежда като ценна книга, т.е. да обещава
генерирането на определена възвръщаемост в дългосрочен план". Сред предложенията, изнесени на форума, бе и фиксирането на тарифата за изкупуване на
енергия от ВЕИ за срок от 25 години, което би гарантирало възвръщаемост на
инвестицията в проекта.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
‘ËÏ‡ » + » 91 ‚ ÌÓ‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ·‡Á‡
От началото на февруари т.г., фирма И + И 91 разполага с нова производствена база, намираща се на ул. Любен Кондаков в столицата. „На площ от 4000 кв.м.
са разположени цехове с машини и съоръжения за производство на елементи за
вентилационни и климатични инсталации и офисна част. Продукцията ни е сертифицирана по международния стандарт ISO9001:2000 и отговаря изцяло на
европейските изисквания за качество“ заявиха от И + И 91.
„През последните няколко години значително увеличихме обема на дейността
ни, което се превърна в предпоставка за откриване на нови работни места.
Беше обновено част от технологичното оборудване, необходимо в производствената ни дейност, което от своя страна допринесе за подобряване на предоставяните продукти и услуги. В нашия екип работят 110 мотивирани и квалифицирани специалисти в областта на ОВК инсталациите. Ние вярваме, че в
съвременния бързоразвиващ се и динамичен икономически свят, най-важното нещо
е екипът от професионалисти, обединени от обща цел за лидерство, базирано
на безкомпромисно качество на добри цени“, допълниха от компанията.

‘ËÏ‡

ÛÏ‡ÍËÒ Ò ÌÓ‚ ‡‰ÂÒ ‚ —ÓÙËˇ Ë œÎÓ‚‰Ë‚
От началото на настоящата година офисите на фирма Кумакис в София и
Пловдив са на нов адрес. „Новият офис в Пловдив се намира на ул. Нестор Абаджиев, а в София - в нова бизнес сграда на ул. Витиня. Сред причините за преместването на офиса в Пловдив е необходимостта от повече офисно и складово
пространство, вследствие на нарасналите обеми на бизнеса на фирмата. Предишният ни офис разполагаше с малко място, което създаваше много трудности от чисто оперативна гледна точка и не отговаряше на имиджа на фирмата. В момента екипът ни в Пловдив разполага с достатъчно голям, модерен
офис, достъпен склад и място за бъдещи попълнения в екипа на фирмата“, коментира Владимир Георгиев, търговски мениджър в компанията.
„Преместването на софийския ни офис на нов адрес е основно по битови причини. Старият офис на фирмата беше на отлично и комуникативно място в престижна сграда, но самото помещение и достъпът до него бяха компромис и създаваха трудности в логистичното обслужване. Вярваме, че новият ни офис и склад
в София предоставят достатъчно стабилна и адекватна платформа за бъдещото развитие на бизнеса, като позволяват и бъдещо разрастване на екипа“, заяви
г-н Георгиев по повод причините, довели до преместване на офиса в столицата.

“Ã≈ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ ÙËÏ‡ DUCATI
Отскоро ТМЕ предлага пускови кондензатори на италианската компания
DUCATI, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от фирмата. "DUCATI е производител
на кондензатори за променлив ток, предназначени за използване в електродвигатели и лампи за осветление. В офертата си ще включим висококачествени
полипропиленови кондензатори от серията 4.16.10, които се характеризират с
голяма трайност и надеждност и са достъпни в широка гама от капацитети и
изпълнения", заявиха от ТМЕ.
"Отличителна характеристика на кондензаторите от тази серия е, че са
навити от полипропиленово фолио, върху което са нанесени - чрез вакуумно изпарение, тънки слоеве за електроди, уплътнени с полиуретанова смола. Кондензаторите имат формата на цилиндър с размери от 25x49 mm до 55x117 mm (диаметър х дължина), затворен в пластмасов негорим корпус. Елементите са приспособени за монтаж чрез завинтване (М8) и са достъпни с различни изводи. Кондензаторите 4.16.10 са сертифицирани по VDE, IMQ и ASE, потвърждаващи съответствие със стандарта EN 60252-1. Типовете с капацитети 2-40 µF и 45-60 µF
отговарят на изискванията на клас В от този стандарт за номинални напрежения съответно 425 и 400 VAC, което означава, че предвиденото време за работа
е 10 хил. часа. В настоящата оферта на ТМЕ са достъпни също кондензатори
DUCATI от серията 4.16.17, отличаващи се с високи номинални напрежения - 475
VAC, при предвидено време за работа 10 хил. часа“, допълниха от ТМЕ.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ÀÓ„Ë—ÓÙÚ Ò ÌÓ‚ ÛÂ· Ò‡ÈÚ Ë ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì‡ Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚ
От началото на януари т.г., на разположение на клиентите на ЛогиСофт е
новият фирмен уеб сайт, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. „Новата ни интернет страница предлага изчерпателна информация
за възможностите на ЛогиСофт в областта на индустриалната автоматизация и останалите традиционно силни браншове. Засега сайтът е само на български език, но в най-скоро време ще бъде достъпен на руски и английски език, тъй
като една от целите, които фирмата си поставя през тази година е да разшири присъствието си на международния пазар“, заявиха от ЛогиСофт.
„Посетителите, за които ЛогиСофт не е непознато име, вероятно ще
обърнат внимание и на новата корпоративна идентичност и фирмено лого,
вдъхновени от идеята за галактическа всеобхватност на браншовете, в които фирмата работи. Това, разбира се, е категорична заявка за перфектно
изпълнение на множество и различни по своя род задачи“, допълниха от ЛогиСофт.

’Ë‰‡Í ‚ ÌÓ‚ ÓÙËÒ
На 1 февруари т.г. отвори врати новият офис на фирма Хидак, водещ доставчик на хидравлични компоненти и системи и изпълнител на сервизни услуги
в областта на диагностиката, ремонта и оптимизацията на маслени системи
в България. „Преместването на фирмата в новоизграждащия се Бизнес парк
Искър-Юг, в близост до Гара Искър, е продиктувано от разрастването на дейността ни през последните години, както и от нуждата от по-големи офисни
и складови площи. Подобрената инфраструктура на фирмата значително ще
улесни контактите ни с настоящи и бъдещи клиенти, заяви за сп. Инженеринг
ревю инж. Красимир Методиев, управител на фирма Хидак.
„На практика моментът на преместването ни в новия офис съвпадна с неблагоприятната икономическа ситуация в страната, но считаме че инвестицията
в аванс не е напразен ход, а предпоставка за още по-динамично развитие на
Хидак след края на кризата“, добави г-н Методиев.

‘ËÏ‡ “˛ÎËÔÒ Ì‡‚˙¯Ë ‰‚Â „Ó‰ËÌË
В началото на настоящата година, фирма Тюлипс навърши две години от
основаването си, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията.
„Когато стартирахме дейността на Тюлипс през януари 2008 г., бяхме щастливи като млад и амбициозен екип да отговорим на всякакви предизвикателства в името на клиентите си и професионализма. За период от две години
успяхме да реализираме устойчив растеж и високи резултати, съвместно с
нашите местни партньори и чуждестранни сътрудници“, заявиха от Тюлипс.
„Сред първите фирми, които ни оказаха доверие, бе германският производител на тръбни системи за отопление и водопровод Multitubo. Година покъсно стартира и сътрудничеството ни с водещата фирма в климатизацията – Daikin, както и с най-големия производител на алуминиеви радиатори фирма Fondital, Италия“, коментират началото на дейността си от Тюлипс.
„Разбира се, всяко начало бе много вълнуващо за нас, тъй като най-големият
ни капитал бе нашият опит и знание в областта, в която работим от дълги
години, докато в същото време не можехме да се похвалим с дългогодишна
история на фирмата, както и с големи финансови възможности. Ако добавим
и последствията от разрастващата се световна икономическа криза, бе пологично изгледите за развитието ни да не са много оптимистични. Въпреки
това, ние заложихме на успеха и не сбъркахме! В бъдещето гледаме все така
оптимистично, като имаме за цел да бъдем новатори в бранша, търсейки и
внедрявайки модерни, високоефективни и екологични решения“, допълниха от
компанията.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ ÍÓÌ„ÂÒ Ë ËÁÎÓÊ·‡ Á‡ ¬≈» Ë ≈≈ ÓÚ 14 ‰Ó 16 ‡ÔËÎ
Шестият международен конгрес и изложба „Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и Енергийна ефективност (ЕЕ) ще се проведе от 14 до 16 април в
Интер Експо Център, София. „В рамките на конгреса инвеститори, специалисти и представители на държавни институции и медии от Централна и
Югоизточна Европа ще дискутират тенденциите на пазара, политиката за
стимулиране и внедряване на нови екологично чисти технологии и начините за
финансирането им, както и предизвикателствата пред тази индустрия“, заявиха организиторите от Виа Експо.
„За първи път в програмата на събитието е включена темата Електромобилност – електромобили, електровелосипеди, хибриди, алтернативни горива,
мобилни системи за съхранение на енергията. „Енергийна независимост на общините“ и „EE & ВЕИ инвестиции и финансиране в Югоизточна Европа“ са
други нови акценти в програмата на форума“, допълниха организаторите. На
изложбата, за трета поредна година, Германия е със самостоятелен павилион,
а Австрия, Финландия и САЩ ще организират групово участие. Фирми от
България, Кипър, Гърция, Дания, Унгария, Италия и Словакия ще представят нови
продукти и услуги.

u-blox ‡Á¯ËË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ ÒË „‡Ï‡
u-blox, водещ производител на цялостни решения в областта на позиционирането и безжичните комуникации, разшири портфолиото си с нов 3.5G модул LUCY-H100, H200, информира Станислав Митев, управител на Микродис Електроникс - официален представител на u-blox за България. „Базиран на UMTS/HSDPA
технологията, LUCY осигурява цялостно tri-band HSDPA и quad-band GSM/GPRS
предаване на данни. Скоростите от порядъка на 7.2 Mb/s и GPRS/EDGE class 12
комуникация позволяват на LUCY да поддържа широк набор от M2M приложения,
като high-bandwidth мултимедийни системи за мобилен интернет и VoIP routing,
in-car мултимедия, streaming video за remote media panels и предаване на данни за
медицинска диагностика, СОТ и наблюдение“, заяви г-н Митев. "u-blox предлага и 3G
решение за преносими компютри. Високоскоростното решение N725 позволява
бърз безжичен достъп 7.2 Mbps HSDPA в PCI express mini card форм фактор, като
поддържа стандарти GSM/GPRS/EDGE/HSDPA 7.2 Mb/s 3.5G HSDPA, 3-bands UMTS
и 4-bands EDGE. Възможни приложения са дистанционно наблюдение и информационни системи в превозни средства", допълват от Микродис Електроникс.

WIN-World of Industry ÓÚ‚ÓË ‚‡ÚË Ì‡ 4 ÙÂ‚Û‡Ë
Най-мащабното техническо изложение в Турция - WIN-World of Industry отвори
официално врати на 4 февруари т.г. Изложението се осъществи с подкрепата
на над 70 местни и международни асоциации и организации от индустриалния
бранш. По традиция форумът се проведе в панаирния и конгресен център TUYAP
в Истанбул - на два етапа. В първия от тях (4-7 февруари) посетителите имаха
възможност да се запознаят с новостите в областта на машиностроенето,
заваръчната техника, обработката на повърхности и преноса на товари. Втората фаза на панаира (25 - 28 февруари) бе посветена тематично на областите
автоматизация, електротехника, хидравлика и пневматика. Както всяка година
изложението бе съпътствано от богата паралелна програма, включваща организирането на многобройни семинари, кръгли маси, постерни сесии и др.
„Според икономическа прогноза на Европейската комисия Турция ще бъде
най-бързо развиващата се страна в Европа през 2010 - с ръст от над 2.8%.
С големия брой международни участници и посетители WIN предлага уникални възможности на компаниите, които търсят нови пазари. За сравнение в
рамките на миналогодишното издание 1358 участници от 30 държави са
били посетени от 113 992 специалисти от 70 страни“, заявяват организаторите.
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

«‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ
Ë ÂÁËˆËÚÂ
Наскоро присъствах на семинар.
С амбициозна програма, видни гости и изявени лектори - и български, и чуждестранни. Със стройна
организация в пълно съзвучие с
добрите европейски практики. За
съжаление, положителното впечатление се запази само до момента, в който първият чуждестранен лектор не навлезе в технически подробности за представяното от него решение. Преводът, при това не от случаен
„светски“ преводач, а от представител на бранша, бе
доста нелеп. Разпокъсан и неточен, той в голяма степен
обезсмисли иначе явно интересната на присъстващите
специалисти лекция. Тъй като цитираният случай далеч
не е изключение, той поставя следния много резонен в
момента въпрос. Освен да бъде един специалист добре
технически обучен и опитен, не трябва ли да има и прилично ниво на специализирана езикова подготовка. Как
иначе да комуникираме успешно с европейските си колеги-инженери и с европейските институции? Не за времето или за лошите политици, а за същността на технически проекти. Защото вече сме част от общоевропейския пазар, който крие и предизвикателства, и възможности, но и много подводни камъни пред инженерното
ни съсловие.
Разбира се, някои български фирми от години изпълняват инженерни проекти в европейски държави. Те разполагат и с необходимия опит, и с подготвени като чуждоезична техническа комуникация кадри. Но, както казва
народът, една лястовица пролет не прави. Пък и генералният въпрос не е дали представителната част от бранша поназнайва нещо от техническата терминология на
някой чужд език, а как българският бизнес да разполага с
достатъчно и добре подготвени езиково инженерни кадри. Защото е известно, че като цяло в инженерните
висши учебни заведения изучаването на технически английски, немски и т.н. не е сред приоритетните дисциплини. Не по-различна е ситуацията и във фирмите. В тях,
с малки изключения, се разчита на самоподготовката на
служителите.
В действителност проблемът има и друга страна. С
отварянето на икономиката ни към държавите от Европейския съюз залитнахме в посока механично използване
на чуждоезична, най-често английска, инженерна терминология. Някак бавно и полека в техническата ни литература започнаха трайно да се настаняват термини като
редундантност или флексибилност, например. И всевластният господар в терминологията ГОСТ отстъпи позициите си на новия бог - ISO. Оставяйки отново зад
вратата българската терминология.
Затова усвоявайки чуждоезична инженерна терминология - като необходимост, е добре да не забравяме и
родната си - от самоуважение. В противен случай ще си
останем малки - не само като географско понятие.

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
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Daikin ÷ÂÌÚ‡ÎÌ‡ ≈‚ÓÔ‡ ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡
ÔÂÒÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ
От компанията представиха енергийно ефективни решения, разработени
с грижа за околната среда

Õ

а 21 януари т.г. в курортното
градче Бад Ерлах, в близост до австрийската столица Виена, се проведе
годишната международна пресконференция на една от водещите компании в областта на хладилната и климатична техника - Daikin. „ Избрахме
да ви поканим днес тук, в хотел Азия
Линсберг, за да ви представим новите си продуктови решения, както и
за да ви предоставим възможност за
по-близък контакт с Япония и японската култура - страната, в която се
намира централата на Daikin“, заявиха домакините при откриването на
събитието. Организатор на форума,
в който участваха представители
на редица европейски държави, сред
които Чехия, Румъния, Унгария, България, Австрия и Словакия бе Daikin
Централна Европа.

Решения в отговор на
климатичните промени
Специално внимание в програмата
на пресконференцията бе отделено

20

на темата за климатичните промени и стремежа на
Daikin към екологосъобразно
производство. Съобщено
бе, че Daikin Централна Европа е първата компания,
въвела изискванията на европейската директива EuPdirective (Energy Using
Products framework directive).
„Първият продукт, разработен съобразно изискванията в директивата, е
инверторният климатик Sky Air
Seasonal Inverter, който ще бъде пуснат на пазара през април 2010 г.“,
информираха домакините. „Благодарение на иновациите в конструкцията, новата серия инверторни климатици достигат до 20% по-висока
ефективност в сравнение с аналогичните Sky Air Super Inverter“, категорични бяха организаторите.
Сериозен интерес предизвика и
представянето на новата климатична система VRV-Q, разработена в
отговор на влизащата от 2015 г.

пълна забрана за използване на хладилния агент R-22 в света. Известно е, че за държавите-членки на Европейския съюз забраната е в сила от
януари 2010 г. „Системата VRV-Q е
разработена с цел да осигури лесно и
ефективно преминаване на VRV системи с хладилен агент R-22 към работа с хладилен агент R-410А“, уточниха лекторите и допълниха: „Системата VRV-Q позволява да се запази
изградената тръбна мрежа, вътрешните тела и контролерите. Необходимо е да бъдат заменени единстве-
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но външните тела и BSVQ-кутиите
(при работа на рециркулация)“.

Иновативни решения в
климатичната техника
Сред основните акценти в програмата на пресконференцията бяха
термопомпената система Daikin
Altherma и новата серия въздухоохлаждаеми чилъри „EWAD~C“.
„Термопомпите Daikin Altherma са
отговорът на Daikin към увеличаващата се пазарна необходимост от
високоефективни отоплителни системи, които да заместят използваните в момента традиционни като
изпълнение котли на течно и газообразно гориво“, заяви Ото Оберхумер,
управляващ директор на Daikin Централна Европа. „Това е икономически
ефективно, лесно за експлоатация и
щадящо природата решение“, подчерта той.
По отношение на новата серия
чилъри „EWAD~C“, домакините бяха
категорични, че те са високоефективни съоръжения, работещи при
ниски шумови нива и подходящи за
голям спектър от приложения. Серията R-134R „EWAD~C“ се предлага в
широк диапазон мощности - от 650
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kW до 1860 kW, подходящи са за работа при температура на външния
въздух в интервала от –18 до 52 °С“,
допълниха те.

Новости при
професионалното
охлаждане
Гостите на събитието имаха
възможност да се запознаят и с обновените хладилни модули ConveniPack, чиито подобрения са съобразени с изискванията на европейския
пазар.
„След успешния старт на сегашния модел, работещ с хладилния
агент R-407, в Европа новото поколение работи с хладилен агент R-410.
Той е по-мощно, по-ефективно и универсално решение“, коментираха от
Daikin Централна Европа. Сред представените продукти бяха и кондензаторните модули Zeas, които по
думите на домакините са много добро решение за охлаждане на складове
и супермаркети, петролни бази и др.

Високи технологии и
модерен дизайн
В рамките на семинарната програма бе представена Daikin Emura -

януари-февруари 2010

новата система за климатизация.
„Daikin Emura е отличителна марка
за елегантен дизайн, съчетан с високи технологии. Това е първата серия
сплит системи на Daikin, разработена и произведена в Европа, отличаваща се с иновативния си дизайн и
използвани висококачествени материали при изработването й“, коментираха домакините.
„Сериозната икономия на енергия,
която се постига от Daikin Emura, е
благодарение на три основни нововъведения – интелигентен сензор,
регистриращ присъствието на хора
в помещението, функция, наречена
Econo Mode, позволяваща енергийно
ефективна работа чрез регулиране
на мощността и седмичен таймер
за програмиране работата на устройството“, допълниха те.
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œÓ—ÚËÈÏ √ÛÔ Ó„‡ÌËÁË‡
ÒÂÏËÌ‡ Á‡ ‘ÓÚÂÍÒ
Представени бяха съвременни технологии за пречистване на битови
отпадни води

¬

началото на т.г. ПроСтрийм
Груп бе домакин на презентация на
тема "Технологии и типови станции
за пречистване на битови отпадни
води", разработка на чешката фирма Фортекс. Събитието се проведе
в присъствието на проектантски и
строителни фирми от София и региона. Представени бяха ПСОВ за 5 –
180 ек. ж. (еквивалент жители) за
пречистване на отпадни води от
малки населени места, хотели, отделни домакинства, битово-санитарни помещения на малки предприятия
и др.
„Основната тема на презентацията бе насочена към предлаганите от
Фортекс пречиствателни станции за
отпадни води за 1.000 – 5.000 ек.ж. В
компановката на станциите са вклю-
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чени помпена шахта и
механично пречистване; зона за денитрификация; зона за нитрификация; утаяване; третично пречистване и
допълнителни съоръжения“, поясниха от ПроСтрийм Груп.
„Проведените тестове показват, че типовите ПСОВ
за 1.000 – 5.000 ек.ж. на Фортекс
могат да работят при натоварване
от 50% до 120% спрямо проектната
стойност. Станцията функционира
нормално и при 25% от първоначалното натоварване, ако във времето
се наложи изключване на една от
двете водни линии. Независимо от
това, фиксираните показатели на
пречистената вода се гарантират

във всички случаи“, категорични са
организаторите на събитието.
„Опитно установеният среден разход на ел. енергия - от 1,02 kWh/m3
за 1000 ек.ж. до 0,58 kWh/m3 за 5000
ек.ж., позволява на инвеститора
предварително да оцени традиционно най-голямото перо от експлоатационните разходи, а именно разходите за електроенергия“, допълниха от
ПроСтрийм Груп.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

—˙Í‡ÚÂÚÂ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ Ò„˙ÒÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı
Истинските разходи за сгъстен
въздух
—„˙ÒÚÂÌËˇÚ ‚˙Á‰Ûı ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ˜ÂÒÚÓ Ë ÔÓ ÏÌÓ„Ó ‡ÁÎË˜ÌË Ì‡˜ËÌË ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. ÕÂˇ‰ÍÓ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÏÛ Ò‡ ÔÓ‰ˆÂÌˇ‚‡ÌË. ÕÂÂÙÂÍÚË‚Ì‡Ú‡ ÏÛ ÛÔÓÚÂ·‡ Ò˙Á‰‡‚‡ ÔÂ‡ÁıÓ‰,
Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÔÓÌËÊ‡‚‡ ‰ÓıÓ‰ÓÌÓÒÌÓÒÚÚ‡ Ë
ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ·ËÁÌÂÒ‡.
œÂÒÚËÊÌËˇÚ ËÌÒÚËÚÛÚ Fraunhofer ÔÓ‚Â‰Â ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ, ‚ ÍÓÂÚÓ Â Ì‡Ô‡‚ÂÌ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÚÓÚËÌ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ —˙˛Á. –ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ Ò‡
Í‡ÒÌÓÂ˜Ë‚Ë:
ï80% ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË ‡·ÓÚˇÚ
ÌÂÂÙÂÍÚË‚ÌÓ, ÔÓ‡‰Ë Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÛÚÂ˜ÍË
ï¬ ÌˇÍÓË ÍÓÌÍÂÚÌË ÒÎÛ˜‡Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÒÔÂÒÚË ‰Ó
50% ÓÚ ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ
ïŒ·˘ËˇÚ ÔÓÚÂÌˆË‡Î Á‡ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ ‚ ≈—
Â 33%
√Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ —˙˛Á ÒÂ ÓˆÂÌˇ‚‡ Ì‡ 400TWh. ŒÍÓÎÓ 20% ÓÚ
ÌÂˇ - 80TWh ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Ò„˙ÒÚÂÌ
‚˙Á‰Ûı. œË ÒÂ‰Ì‡ ˆÂÌ‡ ÓÚ 0,09 ¿/kWh, Ó·˘ËÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌË ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ò„˙ÒÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı
‚˙ÁÎËÁ‡Ú Ì‡ EUR 7,2 ÏËÎË‡‰‡. ◊ÂÁ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡
ÏÂÍË Á‡ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‚ ≈‚ÓÔ‡ ‰‡
·˙‰‡Ú ÒÔÂÒÚÂÌË ‡ÁıÓ‰Ë ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ EUR 2 376 ÏËÎËÓÌ‡.

6 елементарни мерки за
енергоспестяване
-–Â‰ÛˆË‡ÌÂ Ì‡ ÛÚÂ˜ÍËÚÂ. ≈ÎËÏËÌË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ˜ Ò
‰Ë‡ÏÂÚ˙ ÓÚ 0,5mm ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌËˇ
Ì‡ ‰Ó 1000 EUR „Ó‰Ë¯ÌÓ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ò„˙ÒÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı.
-œÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ë ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡.
—ÏˇÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚ‡Ë ÙËÎÚ˙-Ô‡ÚÓÌË ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ Ô‡‰Ó‚Â Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÍÓËÚÓ ‚Ó‰ˇÚ ‰Ó Á‡„Û·Ë Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ıËÎˇ‰Ë Â‚Ó „Ó‰Ë¯ÌÓ.
-œËÎ‡„‡ÈÚÂ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡˘Ë ÔÓ‰ÛÍÚË. œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ, ÔÓ‡‰Ë Â‰ÛˆË‡ÌÂ Ì‡ Á‡„Û·ËÚÂ, ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÔÂÒÚËÚÂ ‰Ó 10% ÓÚ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë.
-ŒÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇÚ‡. —ÔÂÒÚÂÚÂ Ó„ÓÏÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÓÚ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò„˙ÒÚÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı Á‡ Ó·‰Ûı‚‡ÌÂ.
-ŒÔÚËÏËÁË‡ÈÚÂ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëˇ ‚˙Á‰Ûı.
ƒÓ 10% ÓÚ „Ó‰Ë¯ÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ ÒÔÂÒÚˇÚ ÔË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘ÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ò 1 bar.
-ŒÔÚËÏËÁË‡ÈÚÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÍÛÛÏ. ŒÚ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÍÛÛÏ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔÓÎÁ‚‡˘Ë ÂÊÂÍÚÓË Á‡ Ò„˙ÒÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÒÔÂÒÚˇÚ ÌˇÍÓÎÍÓ
ıËÎˇ‰Ë Â‚Ó „Ó‰Ë¯ÌÓ.
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Как можем да сме Ви полезни
‡ÚÓ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ÎË‰Â Ë ÂÍÒÔÂÚ ‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡
Ë ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË SMC Co. ÔÂ‰Î‡„‡ ÔÓÏÓ˘
‚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ Ì‡ÒÓÍË:
»ÌÓ‚‡ÚË‚ÌË ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡˘Ë ÔÓ‰ÛÍÚË, ÍÓÌÒÚÛË‡ÌË ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ, Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Â‰ÛˆË‡ÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ÒË ‡ÁıÓ‰Ë. œÓÚ˙ÒÂÚÂ Ì‡¯Ëˇ ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ Í‡Ú‡ÎÓ„.
»ÌÒÚÛÏÂÌÚË, ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡˘Ë ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂÚÓ ÒÓÙÚÛÂÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ÍÓËÚÓ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ÎÂÒÌÓ Ë
·˙ÁÓ ‰‡ ÓˆÂÌËÚÂ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌ‡ ÓÚ ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡
‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÍË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÂÌÂ„ÓÒÔÓÂÒÚˇ‚‡ÌÂÚÓ.
SMC ≈ÌÂ„ËÂÌ Ó‰ËÚ Ì‡ ‚‡¯‡Ú‡ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ - 3-ÒÚ˙ÔÍË Á‡ ÔÓ‚Â˜Â ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ:
1. ◊ÂÁ ÔÓÔ˙Î‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌ ÓÚ Ì‡Ò ‚˙ÔÓÒÌËÍ Á‡ ‡Ì‡ÎËÁ, ÏÓÊÂÚÂ Ò‡ÏË ‰‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÚÂ ÒÎ‡·ËÚÂ
ÏÂÒÚ‡ Ë „ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ì‡ ÔÂ‡ÁıÓ‰ ‚˙‚ ‚‡¯‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡.
2. ≈Ìe„ËÂÌ Ó‰ËÚ Ì‡ ÏˇÒÚÓ. Õ‡¯ËÚÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË
ÔÓ‚ÂÊ‰‡Ú Ì‡ ÏˇÒÚÓ 4-˜‡ÒÓ‚ Ó‰ËÚ, ÍÓÈÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡:
-¡ÂÒÂ‰‡ Á‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌËˇ ‡Ì‡ÎËÁ
Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
-—˙‚ÏÂÒÚÌÓ ‰ÂÙËÌË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ Ë ˆÂÎËÚÂ Ì‡
Ó‰ËÚ‡
-¬ËÁÛ‡ÎÌ‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
-»ÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓ˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÓÓÒˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
-”ÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚÂ˜ÍË Ò ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡
-Ã‡ÍË‡ÌÂ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓËÚÂÚË Á‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌËÚÂ ÛÚÂ˜ÍË.
3. »Á„ÓÚ‚ˇÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÎ‡‰ Á‡
ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ. ¡‡ÁË‡Ì Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ
ÂÌÂ„ËÈÌËˇ Ó‰ËÚ ÌËÂ ËÁ„ÓÚ‚ˇÏÂ ‰ÓÍÎ‡‰, ÍÓÈÚÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ÓÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ,
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌË ÔÓ‰Ó·ÂÌËˇ, ÔÂÒÏˇÚ‡ÌËˇ Ì‡ ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡ Á‡
ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ë ‡ÏÓÚËÁ‡ˆËÓÌÂÌ ÔÎ‡Ì.
≈ÍËÔ˙Ú ÔÓ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ SMC Industrial
Automation Bulgaria EOOD Ò ‡‰ÓÒÚ ˘Â ‡·ÓÚË Á‡Â‰ÌÓ
Ò ‚‡Ò, Á‡ ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Â¯ÂÌËˇ Ë ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ˘Â ÔÓ‰Ó·ˇÚ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ‚‡¯Ëˇ ·ËÁÌÂÒ.

SMC Industrial Automation България ЕООД
1715 София, Бизнес Парк София, сграда 8С, ет. 6
тел.: 02/807 670 , факс: 02/974 45 19
e-mail: office@smc.bg, www.smc.bg
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

"Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ" ¿ƒ
"Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ" ¿ƒ Â ÓÔ‡‚ÓÏÓ˘ÂÌÓ
ÎËˆÂ ‰‡ ËÁ‚˙¯‚‡ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ Ë
ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡
Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ò˙Ò Á‡ÔÓ‚Â‰ Ì‡ œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ì‡ ƒ˙Ê‡‚Ì‡ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÌ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ì‡‰ÁÓ, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡:
ï ƒË‡Ù‡„ÏÂÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á ÓÚ
G1.6 ‰Ó G25 (Qmax=40 m3/h)
ï –ÓÚ‡ˆËÓÌÌË Ë ÚÛ·ËÌÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á ‰Ó G1600 (Qmax=2500 m3/h)
ï ÓË„Ë‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ Ó·ÂÏ Í˙Ï
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á

"Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ" ¿ƒ Â ‚ÔËÒ‡ÌÓ ‚ –Â„ËÒÚ˙‡ Ì‡ ƒ˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÌ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ì‡‰ÁÓ Ì‡ ÎËˆ‡Ú‡,
ËÁ‚˙¯‚‡˘Ë ‰ÂÈÌÓÒÚË ÔÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ,
ÂÏÓÌÚË‡ÌÂ Ë ÔÂÛÒÚÓÈ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, Ò Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÂÌ π —239 Í‡ÚÓ ÎËˆÂ, ÍÓÂÚÓ ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ, ÂÏÓÌÚË‡ÌÂ Ë ÔÂÛÒÚÓÈ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÌÓÒÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Ë Ò˙-

Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Í˙Ï Úˇı, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË
„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Í˙Ï Úˇı Ë
ÔÓÏË¯ÎÂÌË „‡ÁÓ‚Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á.
u ƒË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌÓ
ÔÓÎÓÊÂÌË ÔÂÌÓÒÌË Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë
ã Œ·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Á‡
ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ë ÎÓÍ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ·Ë‚Ë Ò ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á
ã ÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë:
ï≈ÎÂÍÚÓÏÂÚË˜ÌË Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Á‡
ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÔÓÍËÚËÂ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ
ï ÓÌÚÓÎ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜Ì‡ Á‡˘ËÚ‡
ï¿‰ıÂÁËˇ
ïƒÂ·ÂÎÓÏÂÚËˇ

„‡‡ÌˆËÓÌÂÌ ÒÂ‚ËÁ. œÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡
ÒÍÎ‡‰ Ì‡ ÂÁÂ‚ÌË ˜‡ÒÚË, ÂÎÂÏÂÌÚË Ë
‚˙ÁÎË Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.

u À‡·Ó‡ÚÓËË Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡:
ã œÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
ã œÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ã√‡Á‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË
ãŒ‰Ó‡ÌÚÏÂÚË
u À‡·Ó‡ÚÓËˇ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Î‡„ÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ ‚ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á
u —˙ı‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ÒÍÎ‡‰ Ë ‰ÓÒÚ‡‚Í‡
‰Ó Í‡ÈÌË ÍÎËÂÌÚË Ì‡ ıËÏË˜ÂÒÍË
‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Á‡ Ó‰ÓË‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á

u ƒÓÒÚ‡‚Í‡, ÏÓÌÚ‡Ê, Ì‡ÒÚÓÈÍ‡
Ë ÔÛÒÍ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡:
ã–Â„ÛÎ‡ÚÓÌÓ Ë ÔÂ‰Ô‡ÁÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
ã—ËÒÚÂÏË Á‡ Ó‰ÓË‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á
ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡‡ÌˆËÓÌÂÌ Ë ËÁ‚˙Ì

ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ АД
Божурище 2227, ул. "Мура" 10
тел.: 02/993 88 98, факс: 02/993 30 57
www.overgas-service.com

¬˙ıÓ‚Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÓÚ HYDAC
POWER
IS
SKYHIGH WITH
HYDAC
ÔÓ‰ ÚÓ‚‡
ÂÏ·ÎÂÏ‡ÚË˜ÌÓ ÏÓÚÓ ·Â ËÁ‚˙¯ÂÌ
ÛÌËÍ‡ÎÌËˇÚ ÔÓ Ó‰‡
ÒË ÏÓÌÚ‡Ê
Ì‡
ÚË
‚ÂÚÂÌË „Â- Световният търговсÌ Â  ‡ Ú Ó  ‡ ки център в Манама,
ÔË ‚ËÒÓ˜Ë- Бахрейн
Ì‡ ÓÚ 240 m ÏÂÊ‰Û ‰‚ÂÚÂ ÍÛÎË Ì‡
—‚ÂÚÓ‚ÌËˇ Ú˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙ ‚ Ã‡Ì‡Ï‡, ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡ Ì‡ ¡‡ıÂÈÌ. ¬ÒÂÍË
ÓÚ ÓÚÓËÚÂ Â Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙ 29 m Ë
Á‡‰‚ËÊ‚‡ ÚÛ·ËÌËÚÂ Ò ˜ÂÒÚÓÚ‡ ‰Ó
38 Ó·ÓÓÚ‡ ‚ ÏËÌÛÚ‡. ÷ˇÎÓÚÓ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËÈÌÓ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ Â ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÙÛÚÛËÒÚË˜Ì‡ ‡ıËÚÂÍÚÛÌ‡ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ Ë ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ ‰Ó 1,2 GWh ÚÓÍ
„Ó‰Ë¯ÌÓ.
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«‡ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ Ë ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ì‡ÚÓ‚‡Ëı‡ ‰Ó Ï‡ÍÒËÏÛÏ „ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ, ıË‰‡‚ÎËÍ‡Ú‡ Ë ÔÓˆÂÒËÚÂ
Ì‡ ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ. ƒ˙Î„Ó„Ó‰Ë¯ÌËˇÚ ÓÔËÚ
Ì‡ HYDAC International ÒÂ ÓÍ‡Á‡ ÍÎ˛˜Ó‚ ‚ Â¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ÍËÚË˜ÂÌ
ÔÓ·ÎÂÏ. ˙Ï ‚ÒÂÍË ‚ÂÚÂÌ „ÂÌÂ‡ÚÓ ·Â ÔËÒ˙Â‰ËÌÂÌ‡ ÏÓ˘Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ Ë ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ.
œÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË
Ì‡
HYDAC - ‚Ó‰ÓÏ‡ÒÎÂÌË Ë
‚˙Á‰Û¯ÌÓÏ‡ÒÎÂÌË ÓıÎ‡‰ËÚÂÎË,
ÔÎ‡ÒÚËÌ˜‡ÚË ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË,
ÏÓ‰ÛÎË Á‡
ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡Част от конфигурация- ÌÂ Ë ÙËÎÚË
та ветрени генератори Ë‡ÌÂ

Монтаж на система за охлаждане и
смазване на HYDAC във ветрен генератор
‰Û„Ë ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ Ì‡ ‡‰ÂÒËÚÂ ÌË ‚ ËÌÚÂÌÂÚ: www.hydac.bg
Ë www.hydac.com.

НОВ ОФИС:
ХИДАК ЕООД - централен офис
1528 София, ул. Мюнхен 14
Бизнес парк Искър-Юг
Тел.: 02/ 970 6000, 970 6060
Факс: 02/ 970 6075
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ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡

—ÂÌÁÓË Á‡ ÓÍÓÎÌ‡
Ò‚ÂÚÎËÌ‡
‘

Стефан Куцаров

оточувствителните прибори,
които превръщат интензивността
(Irradiance) E на светлината в електрически сигнал, са известни отдавна
като фотоприемници и имат многобройни приложения. Съвременна и
бързо развиваща се тяхна част са
сензорите за околна светлина (Ambient Light Sensor) ALS, използвани преди всичко за автоматично регулиране на излъчваната светлина от различни източници в зависимост от
околната. За дисплеите на преносимите компютри и телефони, в автомобилите, в индустриалните системи за контрол и на много други места това позволява минимизиране консумацията на електроенергия и получаване на качествено изображение
независимо от околната светлина.
Същевременно при продължителна
работа пред екран се осигурява намаляване на умората на оператора чрез
оптимална интензивност на светлината (светлосинята зона на фиг. 1).
При по-малка интензивност (тъмносинята зона) дисплеят е тъмен и
информацията от него се чете трудно, а често и грешно, а по-голямата
интензивност (синята зона) създава
дискомфорт и бърза умора. Означени
са и обхватите на осветеността в
дома и колата между 0,5 и 100 lx, в
офиси от 300 до 2000 lx и дневната
светлина над 8000 lx. Друга голяма
област на приложение на ALS е осигуряване на автоматично включване и
изключване на осветлението. Напоследък към него се прибави регулирането на интензивността на светлината, особено на добиващото все поголяма популярност светодиодно осветление.

Основни параметри на ALS
Силата на светлината върху ALS
се оценява чрез две величини. Първата е интензивността E (или Ee) на
светлината с мерна единица W/m2,
показваща мощността на светлинния поток върху един квадратен
метър, но обикновено се използва
µW/cm2, като 1µW/cm2 = 0,01W/m2.
Втората величина осветеност
(Illuminance) Ev с мерна единица лукс
(lx или lux) отчита субективното
възприемане на светлината от окото (фиг. 2). Дадена интензивност
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Фиг. 1.

Фиг. 2.

окото възприема като най-голяма
осветеност при дължина на вълната
λ= 555 nm (зелен цвят) и по-малка при
останалите – например червена
светлина с λ = 660 nm изглежда за
окото 20 пъти по-слаба (относителната чувствителност е Sr = 5%) от
зелената. Връзката между двете величини е Ev [lx] = 0,0683SrE [µW/cm2].
Определенията на повечето от
параметрите на ALS по принцип не се
различават от тези на класическите
фотоприемници. Чувствителността
(Sensitivity) S показва максималната
стойност на изходната величина при
мощност на светлинния поток 1 W,
която се получава при определена
дължина на вълната (Wavelenght of max
Sensitivity) λSmax и попадане на светлината перпендикулярно на ALS. Най-често изходната величина на ALS е ток,
при което мерната единица на
чувствителността е A/W. Освен нея
се използва мерната единица µA/lx,
като връзката между двете 1A/W =
0,0371Sr, µA/lx.
Важна разлика между класическите
силициеви фотоприемници и ALS е
тяхната спектрална характеристика (Spectral Sensitivity), представляваща зависимостта на относителна
чувствителност от дължината на
вълната. От фиг. 3 се вижда, че характеристиката на силициевите
фотоприемници (с прекъсната черна
линия) е твърде различна от тази на
човешкото око (показана в син цвят
и наричана V lambda), докато тази на
ALS (с червена линия) практически
съвпада с нея. Това определя наименованието Vλ Characteristic и означава,
че електрическият сигнал от ALS е
много "по-достоверен" от този на
силициевите фотоприемници. Подобни характеристики се дават в повечето каталози на ALS.
Чувствителността на ALS нама-

Фиг. 3.

лява, когато светлината попада под
ъгъл спрямо перпендикуляра към
повърхността им. Параметърът полуъгъл (Half Angle) θ1/2 се определя при
намаляване на чувствителността
наполовина от максималната й стойност. Нормалната работа на ALS се
осигурява, когато ъгълът на падане на
светлината не надхвърля θ1/2.

Дискретни ALS
Практически това са фотодиоди
и фототранзистори, предимствата
и недостатъците на които са както
при класическите. Изходният им сигнал е ток, а поради малката чувствителност на диодите те винаги се
свързват на входа на преобразувател
ток-напрежение (усилвател на импеданс, transimpedance amplifier). Идея за
това свързване е дадена на фиг. 4а, в
която операционният усилвател (ОУ)
трябва да има входен поляризиращ
ток много по-малък от Iph на ALS.
Поради това Iph реално протича изцяло през R и обуславя изходно напрежение Uo = RI ph, пропорционално на Ev.
Основното свързване на фототранзистор е на фиг. 4б, в което усилвателят е с коефициент на усилване К
и изходното напрежение е Uo = КRIph.
Дискретните ALS са с корпуси за
платки с отвори и за SMD монтаж, а
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Таблица 1. Дискретни ALS.

б

¹
1
2
3
4
5

Фиг. 4.

използването им се препоръчва когато с интегрални схеми (ИС) на ALS не
могат да се постигнат желаните
параметри. В табл. 1 са дадени основните параметри на дискретни ALS,
като ID е токът им на тъмно. Тъй
като по принцип той нараства експоненциално с температурата, малките му стойности са предпоставка
за прецизна работа на ALS при повишени температури. От таблицата
се вижда значително по-голямата
чувствителност на фототранзисторите, а тяхното по принцип по-малко бързодействие в сравнение с диодните ALS е без значение – практически е все едно дали ALS ще смени
изходната си величина 10 µs или 1 ms
след промяна на околната светлина.

Ï ðîèçâ îäèò åë
SFH2430
O s ra m O p to
ALS-PT204-6C/L177
E v e r lig h t
K P S -3 2 2 7 S P 1 C
K in g b r ih t
SFH3410-4
O s ra m O p to
TEPT5700C
V is h a y
Ñ åíçîð

Òè ï

S,
m A /lx

Ô î ò î Ä 0 ,0 0 6 3
ÔîòîÒ
2
ÔîòîÒ
1
ÔîòîÒ 0,62-1,24
Ô î ò î Ò 0 ,6 3 -1 ,2

ID ,
lS m a x , q , o
1/2
nA
nm
570
± 60
0 ,1
630
±32 100 max
580
± 60
10
570
± 60
3
570
± 50
3

Таблица 2. Аналогови ALS с токов изход.
¹
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

U CC, V
Ï ðîèçâ îIp h , mA
(IC C , m A )
ä è ò åë
(ï ð è E v ,lx )
A P D S -9 0 0 2
Avago
2 ,4 -5 ,5
300 (100)
ALS-PDIC243-3B
E v e r lig h t
1 ,8 -5 ,5
300 (1000)
IS L 2 9 0 0 6
I n t e r s il
1 ,8 -3 ,6 (2 7 )
16,5 (1000)
LX1970
Microsemi
2 -5 ,5 (8 5 )
356 (1000)
Po188
On Electronics
2,4-12
550 (100)
BH1620FVC
Rohm
2,4-5,5 (71)
57 (100)
GA1A2S100LY
S h a rp
2 ,7 -3 ,6 (5 0 0 )
48 (100)
IP S 8 5 9
Toshiba
1 ,8 -5 ,5 (2 3 0 0 )
230 (100)
APDS-9007
Avago
2 -3 ,6 (2 3 0 )
IS L 2 9 0 0 9
I n t e r s il
1 ,8 -3 ,3 (9 )
SFH5711
O s ra m O p to
2,3-5,5 (410)
-

lSm ax,
nm
620
560
570
520
520
560
555
550
560
550
555

Ñ åíçîð

T R (T F ),
Î áõâàò
q1/2, o
ms
í à E v , lx
(I D , n A )
± 4 5 (5 0 )
0 ,9 5 (0 ,8 )
10-1k
± 7 2 (5 0 )
0,36 (1,13)
0 ,5 -2 0 k
(0 ,2 2 )
0,104 (0,562) 0,5-10k
±60 (10)
0 ,1 -1 ,2 k
(3 0 )
0 ,0 0 2 (0 ,0 0 2 )
5 -1 k
± 6 0 (2 0 0 m a x )
1 -1 k
1000 max
2 (1 )
10-10k
± 5 5 (2 0 0 )
1,15 (0,3)
1 -3 k
±65(1000max)
0 ,2 (0 ,2 )
3-70k
(2 )
0,07 (2,41)
0,3-10k
± 65
0 ,0 3 (0 ,0 3 )
10-80k

Аналогови ALS с токов изход
(Analog Current Output ALS)
Представляват ИС със задължителни фотодиод (PD) и усилвател на
ток (Current Amplifier), един пример за
каквато е даден на фиг. 5а заедно с
типично свързване на външните елементи. Усиленият ток на PD се получава на изхода IOUT, като в някои ALS
е излизащ (Output Current Source), в
други – влизащ (Output Current Sink), а
има и такива с два изхода за всеки
от токовете. Идея за структурата
на такъв сензор (напр. даденият в ред
4 на табл. 2) е на фиг. 4б. Независимо
от вида на изхода неговият ток
създава напрежение Uo = RIo върху
външен резистор R, чието препоръчително съпротивление се дава в каталога на ALS и може да е между
няколко kΩ и 1 MΩ, докато успоредно
свързаният му кондензатор отстранява евентуалните нежелани променливи съставки в Uo. Блокът Logic се
поставя само в някои ALS за установяване на желан коефициент на усилване и съответно чувствителност
чрез логическите нива на входове GC1
и GC2. Съществуват ALS (напр. този
в ред 3 на табл. 2) с допълнителна
възможност за включването и изключването им чрез логическия сигнал на разрешаващия им вход.
Схемите на фиг. 5 отразяват действието на първата и по-голяма група от този тип сензори, които имат
линейна зависимост на Iph от E v и
примери за тях са дадени в редове 17 на табл. 2. Вместо чувствителността в нея са дадени стойностите
на Iph при фиксирано Ev. Втората група ALS (редове 8-11) са с нелинейна
зависимост Iph(Ev), което позволява да
се разшири обхватът на Ev при даде-
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Фиг. 5.

ни граници на изменение на изходния
ток. Те нямат параметър чувствителност, а вместо него се използва
даваната в каталога графика Iph(Ev),
като при сензора от ред 8 тя е квадратична (Iph ≡ √Ev). Значително по-разпространени са ALS с логаритмична
зависимост на Iph от Ev, причината
за което е, че субективното възприятие на светлината от човешкото
око е логаритмична функция на Ev.
Примери за такива ALS са дадени в
редове 9-11 на табл. 2 при изходен
ток Io[µA] = 10lg(Ev[lx]). Времето TR
(или tR) с наименование Rise Time е за
установяване на изходния ток при
скокообразно увеличаване на Ev. Аналогично TF (или tF), наречено Fall Time,
е при намаляване на Ev. И двете времена намаляват (ALS става по-бърз)
при големи Ev. Параметрите на ALS
се гарантират в обхвата на интензивността (Illumination Range, Dynamic Range) - под минималната Ev влияят шумовете и преобразуването не
е точно, а над максималната усилвателят на ток се насища и Iph практически не нараства с увеличаване на
Ev. В каталозите двете граници се
дават като стойности или трябва
да се определят от графиката Iph(Ev).
Напрежението Uo върху резистора в изхода на ALS от основните
схеми на фиг. 5 е ограничено от тях-

ното захранващо напрежение. За получаване на по-големи Uo и съответно за по-точно определяне на Ev се
препоръчва схемата на фиг. 4а, в която вместо фотодиод се поставя
ALS с токов изход, т.е. Iph вече е неговият изходен ток. Така максималното Uo се ограничава от захранващото напрежение на ОУ, което може
да е значително по-голямо от това
на ALS. Възможно е неинвертиращият вход да не се замасява, а да му се
подаде постоянно напрежение UR, при
което се получава Uo = UR - RIph.

Аналогови ALS
с напрежителен изход
(Light-to-Voltage Sensor)
Те са значително по-малко от тези
с токов изход, тъй като бе изяснено,
че токът на последните лесно се превръща в напрежение чрез резистор,
което реално означава реализация на
ALS с напрежителен изход с избирана
чрез съпротивлението чувствителност.
Характерен пример за ИС на ALS с
напрежителен изход е ISL29102 на
Intersil с изходно напрежение, право
пропорционално на √Ev, преобразувани
интензивности на светлината между 0,3 и 104 lx и θ1/2 = ±50°. Реализирана е като ALS с токов изход и външно
свързван резистор, чието напрежение
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Таблица 3. Цифрови ALS.
¹

Ñ åíçîð

1
2
3

SFH5712-2
BH1750
A P D S -9 3 0 0

Ï ðîèçâ îä è ò åë
O s ra m O p to
Rohm
Avago

4

ISL29012

I n t e r s il

5

TSL2550

TAOS

N E , è ì ï . l S m a x , q1/2, o
Ðà ç ð å ä í î ñ ò , b (ï ð è E v , lx )
nm
(I D , n A )
2,3 (0,17)
16
1000 (500-1000) 500
± 63
2,4-3,6 (0,12)
16
1000 (1000)
5 6 0 ± 5 5 (3 m a x )
2,4-3 (0,24)
16
144(1) 72(1)
± 6 0 (4 m a x )
6 9 (3 0 0 )
2 7 5 (3 0 0 )
± 50
2 ,7 -5 ,5 (0 ,2 5 )
15
540
1100 (300)
(6 m a x )
4 4 0 0 (3 0 0 )
2 ,7 -5 ,5 (0 ,3 5 )
12
19(1) 13(1)
U CC, V
(IC C , m A )

се подава на вграден ОУ,
свързан като повторител на
напрежение. В тази група биха
могли да се прибавят
MLX75305 на Melexis и TSL257
на TAOS, но тяхната спектрална характеристика е
твърде близка до тази на човешкото око.

Î áõâàò
(E v , lx )
3 -6 5 k
0,11-100k
0 ,5 -2 k
0 ,5 -8 k
0 ,5 -3 2 k
0,5-128k
-

È íò åðô åéñ
I2C
I2C
I2C
I2C
SM Bus
SM Bus

Фиг. 6.

б

a

Цифрови ALS
В съответствие с наименованието (Digital Ambient Light
Photo Sensor, Light-to-Digital
Output Sensor) изходната им величина е двоично число, право
пропорционално на Ev. Числото
се предава на външно устройство (най-често микроконтролер) по
някои от известните серийни интерфейси.
Два са основните принципи на реализация на цифровите сензори, първият от които се изяснява чрез блоковата схема на фиг. 6а. Фотодиодът PD
със спектрална характеристика много близка до тази на човешкото око и
усилвателят AMP образуват аналогов
сензор, като кондензаторът показва
интегриращото му действие, т.е. той
не реагира на кратки промени на интензивността на светлината, а ги
усреднява. Времето на интегриране е
няколко стотици ms, като в някои ALS
чрез интерфейса могат да се задават
няколко негови стойности. Често на
входа на усилвателя се поставя режекторен филтър за честота 50 Hz, който премахва евентуални смущения от
електрическата мрежа. Следващият
аналоговоцифров преобразувател ADC
осигурява на изхода си двоично число,
съответстващо на Ev. То постъпва в
частта Logic на блока Logic+I 2 C
interface, съдържаща множество регистри, например за запис на текущото
число и на времето на запис. За действието на тази част и на ADC е
предвиден генераторът на импулси
OSC с типична честота няколко стотици kHz. Във втората част на блока
числото се преобразува в серия от
импулси в съответствие с интерфейса I2C, за чиято работа са задължителни тактовите импулси на вход CLK.
Практически винаги интерфейсът има
скорост на обмен на данни 400 kbps,
но в много случаи освен нея има 100
kbps и понякога 1 Mbps и 3,4 Mbps.
Извод DVI е за постоянното захранващо напрежение на блока с интерфей-
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са. Адресният вход ADDR е предвиден
само в някои ALS и позволява работата им в устройства с адресна шина. В
редове 1 и 2 на табл. 3 са дадени ALS,
работещи в съответствие с този
принцип, като фиг. 6а се отнася за
този в ред 2. Вместо токът Iph сред
основните параметри е броят NE на
изходните импулси при дадена Ev. Вместо него в някои каталози се задава
броят на импулсите, съответстващ
на 1 lx с измерение count/lx. Аналогично ND (нарича се Dark Current и Dark
Count) е вместо тока ID и представлява изходното число при липса на осветяване. Съответстващата му Ev е помалка от минималната интензивност
Evmin, която може да бъде измерена
въпреки че доста производители обявяват последната за 0. Например в 16разреден ADC с Evmax = 100 klx на един
разред съответстват 105/216 = 1,53
lx, а на ND = 2 отговарят 3,06 lx. Така
теоретически Evmin = 4 lx, а практически е около 10.
Вторият принцип се изяснява чрез
блоковата схема на фиг. 6б и е използван в ALS от редове 3-5 на табл. 3. В
ALS са вградени два фотодиода, единият от които е с максимум във видимата област, а другият – в инфрачервената. Токовете им се преобразуват
от два ADC и получените числа се
подават на регистрите ADC Register
и интерфейсния блок I2C. При постъпването им във външен микроконтролер
или микропроцесор те се обработват
за получаване на спектрална характеристика, близка до тази на човешкото око. Използваният за целта математически израз се дава в каталога на
ALS. Специфична особеност е, че за NE
на ALS в ред 3 има дадени една под
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Фиг. 7.

друга стойности за всеки
от диодите, първата от
които е за диода във видимата област. Сензорът
в ред 4 е с четири обхвата и съответно различни
стойности на NE при фиксирана Ev, които също са
в табл. 3.

Таблица 4. Сензори с променлива честота.
Ñ åíçîð

Ï ðîèçâ îä è ò åë

M LX 75304KX D
TSL235R
TSL230BR D

M e le x is
TAOS
TAOS

U C C , V f , k H z (ï ð è
FS
(IC C ,
E , m W /c m 2 )
mA)
3 -5 ,5 (7 )
1600 (430)
2 ,7 -5 ,5 (2 )
500
2,7-5,5 (2) 11;110;550;1100

fD ,
Hz

l S m a x , n m R e, k H z/ q 1 /2 ,
(D l 0 ,5 , n m ) (m W /cm 2) o

1
0 ,4
0 ,4

7 8 0 (5 3 0 -9 4 0 )
2 ,3
760(400-970)
760(400-970) 7,9;79;790 ±70

Сензори с променлива честота (Light-toFrequency Sensor)
Като количество те са сравнително малко в сравнение с останалите видове. На изхода им има правоъгълни
импулси с коефициент на запълване 0,5, чиято честота f0
зависи линейно от интензитета на светлината в съответствие с израза f0 = fD + ReE. В него Re (Responsivity) е
чувствителността и представлява промяната на f0 при
изменение на интензитета с 1 µW/cm2, а f D е честотата без осветяване. Понякога вместо Re се задава стойността на f0 при определена Е, при което може да се изчисли Re ≈ f0/E. Максимално възможната честота (Full Scale
Frequency) fFS също е параметър и при надхвърлянето й
(чрез Е над съответстващата максимална стойност) се
губи линейността на преобразуването. Специфична особеност е значително по-широката спектрална характеристика, която е по-близка до тази на силициевите фотодиоди отколкото до човешкото око. Поради това
строго погледнато тези сензори не са ALS, но приложенията им са същите.
Принципът на действие на сензорите се изяснява чрез
блоковата схема на фиг. 7, която е на сензора от ред 1 на
табл. 4. Със символичното означение на фотодиод е представен такъв или набор от фотодиоди заедно с усилвател на ток. Изходният му ток се преобразува в правоъгълни
импулси от преобразувателя ток-честота, а цифровият

Фиг. 8.

б

a

pusch-pull драйвер осигурява изходен ток 10 - 20 mA (в
зависимост от сензора) и съответно възможност за работа със сравнително нискоомни товари. Блокът Vref е за
опорното напрежение на преобразувателя.
Основните параметри на три от популярните сензори от този тип са дадени в табл. 4. Характерно за този
на ред 3 е възможността за програмиране - чрез двуразредно двоично число се задават трите стойности на Re
в таблицата и с друго двуразредно число се фиксира една
от четирите fFS.

Прагови сензори (Ambient Light Switch Sensor)
Има немалко практически случаи, когато е достатъчно да се регистрира увеличаването на интензивността
на светлината над определена стойност и намаляването й под друга, по-малка стойност. Характерни примери
са автоматичното включване и изключване на осветление и системи за обезопасяване на работата на машини.
Принципът на реализация е изяснен на фиг. 8а, която
представлява структурата на сензора MLX75303. Фотодиодът и преобразувателят ток-напрежение образуват
аналоговият сензор на фиг. 4а, чието изходно напрежение
се сравнява от компаратор с хистерезис с опорното напрежение на вграден източник. За осигуряване на достатъчен изходен ток през външен товар е прибавен MOS транзисторът с отворен дрейн. Основната схема на свързване на товара е на фиг. 8б, през който в двете посоки
може да протича ток до 20 mA, а кондензаторът е поставен за премахване на евентуални смущения и съответно неколкократни бързи включвания и изключвания.
Типичната интензивност Eon за включване на товара е
105 µW/cm2, а тази за изключването му Еoff е между 60
и 80% от нея. Максималното напрежение Vdd е 7 V, а
спектралната характеристика на сензора е с максимум
при 850 nm и има широчина от 500 до 1000 nm.

Приложения
Автоматичното намаляване интензивността на подсветката при течнокристалните дисплеи удължава сериозно времето на работа с едно зареждане на акумулатора. Идея за това регулиране е дадена на фиг. 9. Сигналът от ALS се обработва от специализирания алгоритъм BLAlg, който от своя страна регулира интензивността на осигуряващите подсветката CCFL. Икономията на енергия не е единственото предимство на автоматичното регулиране – използването му удължава експлоатационния срок на CCFL, тъй като те винаги работят с най-малкия си възможен ток. Оптималната интензивност на задното осветление е не по-малко важна в
автомобилните дисплеи, където водачът трябва за миг
достоверно да прочете изписаната информация.
Специфично и полезно приложение е комбинирането
на ALS и инфрачервен сензор за приближаване (Infrared
Proximity Sensor) в една ИС. Както е известно, тези сензори имат инфрачервен светодиод, чийто лъч се отра-
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Фиг. 9.

Фиг. 10.

зява от приближаващ се предмет и
улавя от техния инфрачервен фотодиод. Последният обаче реагира, макар и по-слабо, и на видимата светлина, за отстраняването на което
се налага усложняване на схемата и
повишаване на постояннотоковата
й консумация и цена. Друго решение
на този проблем е използвано в ИС
Si1120 на Silicon Labs с прибавен ALS

и изваждане на неговия сигнал от
този на инфрачервения фотодиод.
Резултатът е отстраняване на влиянието на околната светлина и стабилна работа на сензора само с един
излъчван импулс при консумация на
ИС от 10 µA със захранващо напрежение 2,2 – 3,7 V.
Не са редки случаите, в които
ъгълът θ1/2 на ALS се оказва недопустимо голям. Поради това към някои
ALS, например даденият на ред 5 в
табл. 3, се предлагат специално разработени лещи от прозрачна пластмаса за намаляване на ъгъла.
С многобройни приложения е видоизменението на схемата на фиг. 4а със
замяна на резистора с цифров потенциометър, управляващото число на
който променя съпротивлението му.
Това означава програмиране чрез числото на чувствителността на ALS и
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съответно разширяване на динамичния му обхват – при слаба интензивност чувствителността нараства и
намалява при силна светлина.
Димерите добиват все по-голяма
популярност не само заради икономията на електроенергия, но и за осигуряване на оптимална осветеност в
помещенията. Ефективността им
нараства чрез комбиниране с ALS, една
от възможностите за което е дадена на фиг. 10. Без ALS, т.е. с фиксирано напрежение на вход REF на цифроаналоговия преобразувател DAC, схемата работи като обикновен димер и
напрежението UOUT на изход OUT зависи само от двоичното число DimC.
Прибавянето на ALS с напрежителен
изход обуславя опорно напрежение,
пропорционално на околната светлина и съответно UOUT зависещо както
от нея, така и от управлението.
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ISA100.11‡

Отворен, общодостъпен, усъвършенстван стандарт за
индустриални безжични измервания

¬

се по-широкото навлизане на безжичните мрежи и разработените на тяхна база приложения в съвременните
производствени предприятия е обусловено от водещия
пазарен механизъм – на търсенето и предлагането. Предимствата на безжичните измервания отдавна надхвърлят отпадането на разходите за окабеляване, поддръжка и дълъг процес на проектиране и внедряване, като
позволяват реализацията на доскоро невъзможни приложения и технически решения. Логично, огромната пазарна ниша предизвика интереса на водещи производители
на полево оборудване и свързаната с това необходимост
от използване на единен стандарт. Важно е да се разработи унифицирана, безжична, преносна среда за обслужване както на аналоговите измервания, така и на широко използваните и разнообразни цифрови полеви мрежи
като Modbus, Fieldbus, HART, Profibus, DeviceNet, ControlNet
и редица мрежи със собствени протоколи. Допълнителните изисквания към този стандарт са в посока осигуряване на дълъг живот на батерията, минимално време
за сканиране, възможности за гъвкаво управление, висока надеждност и защитеност на комуникацията и мащабируемост на безжичните решения.

Фиг. 1.

Многофункционален стандарт за
индустриални измервания
Стандарт, който отговоря на тези големи очаквания
е наскоро одобреният с усилията на Международното
сдружение по автоматизация (International Society of
Automation – ISA) - ISA100.11а. Той е многофункционален
стандарт за индустриални измервания, който осигурява
надежден и защитен безжичен пренос за множество
приложения - от обикновено наблюдение на процесни променливи до управление на големи контури. Стандартът
дефинира безжична преносна среда за едновременно обслужване на различни протоколи, полеви мрежи и приложения към съществуващи и нови кабелни контролни и
управляващи системи.
Реализацията на ISA100.11а включва стек за безжична комуникация, системно управление, входна точка към
контролната система и дефиниции за сигурност, позволяващи надеждна и защитена безжична свързаност със
стационарни, преносими и движещи се полеви измервателни устройства. Обхватът на приложение на
ISA100.11 е илюстриран във фиг. 1. Структурата на
стандарта е показана на фиг. 2.

Обхват на ISA100.11a
Стандартът поддържа основни и тунелирани нива на
потребителските приложения. Те също са стандартизирани с възможност за прикачване на разширения. Предла-
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Фиг. 2.

гат се множество транспортни услуги като мрежовото и транспортното ниво са базирани на ТСР или UDP/
Iv6. Безжичният пренос е базиран на DSSS технология,
като физическото ниво и МАС поднивото са дефинирани в зависимост от изискванията на IЕЕЕ 802.15.4.
Обхватът на ISA100.11a включва:
l Разрешени мрежи: радио пренос, Ethernet и полеви мрежи;
l Архитектура – звездообразна, дървовидна, всеки със
всеки, алтернативно рутиране;
l Организация и специфициране на сигурността;
l Точки за връзка към контролната мрежа и маршрутизатори;
l Управляващи системни функции;
l Поддръжка на масови протоколи, като FieldBus, ProfiBus,
HART и т. н.
l Не е необходимо за всеки полеви протокол да се създа-
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производители.
Например, в завод в Тексас успешно работи базирана на ISA100.11а
система, изградена от продукти на
водещи производители като
Gastronics, Honeywell, Nivis, Wilson
Mohr, Wireless Access Solutions и
Yokogawa. Според коментари на експлоатационния персонал, съвместната работа на оборудването в комплекс с непрекъснато развитие и интегриране на нововъведения в
ISA100 гарантира защитата на направените инвестиции.

Живот на батерията и
показания в реално време

Фиг. 3.

ва отделен стандарт за безжичната му версия - WirelessFieldBus,
WirelessProfiBus и WirelessHART.
Системната архитектура на
стандарта е показана на фиг .3.

Широки възможности на
поддържаните
технологии
Използваните технологии като
Mapping и Tunneling, позволяват в
рамките на една универсална безжична инфраструктура да се обслужват
всички полеви мрежи и протоколи. Не
се налага изграждане на отделни
мрежи с отделни изходи и преносна
среда в ограничен честотен ресурс,
както и наемане на различни специалисти по поддръжката им.
Посредством
стандартна
ISA100.11a опорна мрежа е възможно свързването на който и да е сензор, към който й да е възел от мрежата. Стандартът позволява използването на ценово атрактивни нерутиращи устройства в безжичната
мрежа, за случаите в които е възможна реализация за комуникация директно с рутерите на опорната мрежа. Включените технологии: Radio
Agnostic, Subnets, Variable Time Slots и
Peer to Peer Communications предоставят широки възможности и устойчива във времето концепция.

Сигурност и надеждност
на мрежите
ISA100.11a използва 128 bit AES
криптиране. Поддържа се специална
функционалност за доказване на ав-
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тентичността и конфиденциалността на информацията. Специален
мениджър по сигурността се грижи
за разпределянето и управлението
на ключове за достъп до мрежата и
между отделните устройства в
нея. Данните се криптират на две
нива – за данни и на транспортно
ниво.
Възможността за създаване на
мрежа чрез ретранслиране както на
ниво сензори, така и на ниво опорна
мрежа, резервираното системно управление и входни точки осигуряват
множество алтернативни пътища
за данните от полевите измервания
към контролните системи. Загубата
на който и да е рутиращ възел води
до загуба само на текущата измерена стойност, докато системата
напълно запазва своята производителност посредством набор от резервни пътища.

Съвместимост между
устройства
на различни
производители
Съответствието със стандарта
ISA100.11a гарантира възможността една и съща безжична система за
индустриални полеви измервания да
бъде изградена от устройства на
различни производители. Всяко последващо разширение или подмяна на
дефектирало оборудване също дава
свободата да се избира оптималното към момента пазарно предложение, без изискване да се използват
устройства от строго определени

Доброто управление на разхода на
енергия съвместно със стандартизирания интерфейс за приоритетно
рутиране през опорната мрежа осигуряват дълъг живот на батерията
на полевото оборудване. Възможността за адаптивно автоматично
управление на мощността на предаване, съобразно изменението в статуса на ефира, дава възможност за
допълнително пестене на батерия
при запазване надеждността на измерванията.
Използването на опорната мрежа
за връзка към контролните системи
и технологии като TDMA/CSMA позволяват постигането на производителност на безжичните измервания,
сравнима с тази на кабелните системи, с време за опресняване на показанията от 1 секунда. Част от
останалите предимства на стандарта ISA100.11a са: разширяемост до
хиляди сензори в обща мрежа, удобство при поддръжка на единствена
мрежа за различни приложения, протоколи и измервания, както и отворен, световен, консенсусно базиран
процес на разработка и усъвършенстване.

Бъдещо развитие
на стандарта
Следващото издание на стандарта - ISA100.12, включва интегриране на WirelessHART, което ще позволи на потребителите вече използващи подобни устройства, да се
възползват от предимствата на
новия стандарт и съответстващите му продукти и решения. Този подход ще даде възможност да се защити HART интелектуалната собственост и да се продължи развитието
на индустриалните безжични измервания на основата на отворен стандарт, общодостъпност и консенсусно-базирани решения.
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- Кабелна арматура
НН, СрН и ВН
- Електроарматура
за кабели
и въздушни
ел.проводи НН,
Ср и ВН
- Механични и
хидравлични
инструменти
за обработка
на кабели
- Електроинсталационни
материали
- Редови клеми и
аксесоари
- Автоматични
предпазители,
контакти, малки
разпределителни
табла
- Подемни
механизми
- Измервателни
уреди
- Предпазни
средства, защита
от пренапрежение
София 1360, ул. "3019" № 1
тел./факс: 02/925 08 68, 02/925 26 20
makris@mbox.contact.bg, www.gph.net/bul
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—ËÒÚÂÏË DALI
‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓÚÓ
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
Функционални възможности и инсталационни специфики
на системите за контрол на осветлението

ƒ

обре известен факт е, че стандартът DALI е разработен специално за мониторинг и контрол на съвременни осветителни системи. Използването му е икономически обусловен в административни и промишлени помещения със значително естествено осветление. В подобни
помещения изграждането на осветителна уредба с възможност за регулиране на светлинния поток би могло да доведе до 60% намаляване на
консумацията на електрическа енергия.
Концептуално стандартът съчетава в себе си интелигентността
и функционалността на EIB и LON
системите, осигуряващи възможност за лесно приложение и икономическа ефективност. Сред останалите му предимства са опростената
комуникация, лесната инсталация и
функциите за самодиагностика.

История на стандарта
DALI
Първоначално DALI е приет като
международен стандарт IEC 60929
– E, който впоследствие е заменен
от стандарта IEC 62386. Тъй като
по своята същност DALI е индустриален стандарт, той създава необходимата база за унифициране на компонентите и гарантира взаимозаменяемост на изделията от различни
производители.
Историята на стандарта започва с основаването на работна група
AG-DALI (Digital Addressable Lighting
Interface Working Group) към немската Камара на електротехническата
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и електронната индустрия - ZVEI
(Zentral Verband Elektrotehnik und
Elektronik Industrie). В групата участват водещи производители на
електронни баласти и системи за
управление на осветлението. Като
основа за разработване на стандарта е използван интерфейсът DSI,
създаден от Zumtobel и Tridonic.

Стандарти за димиране
на осветлението
В момента се използват два наложили се стандарта за димиране аналогов 1 - 10V и цифров DALI. Стандартът DALI постепенно измества
аналоговия, тъй като е с по-лесна
топология и предлага по-широка функционалност. Използването на аналогова управляваща система от вида
1 - 10 V, също дава възможност към
мрежата да се свържат устройства
от различни производители, но не
позволява индивидуално адресиране.
Всички устройства, свързани към
интерфейса 1 - 10 V, могат да бъдат
управлявани само съвместно. Това
предполага едновременна работа на
устройствата на едно и също ниво.
Възможността за индивидуално адресиране при DALI позволява всеки
приемник да работи независимо от
другите в системата. Също така,
при системата 1 - 10 V отсъства
обратната връзка, чрез която да се
получава on-line информация за състоянието на устройствата. При DALI
в управляващия модул (контролера)
се получава информация за състоянието на всеки от баластите, респективно на източниците, свързани към
тях – ниво на светлинен поток, изгаряне, дефект. Друг недостатък на

аналоговия стандарт 1 - 10 V е
невъзможността устройствата да
се комутират (вкл./изкл.) посредством интерфейса.

Технически възможности
на стандарта
DALI е унифицирана и стандартизирана технология за съвместна работа с LON, EIB и други високоинтелигентни системи. Тя позволява използване на предимствата на съвременните ПРА (пусково регулиращи
апарати).
Във функционално отношение DALI
почти се доближава до високоинтегрираните и високоинтелигентни
BМS системи, а в ценово отношение
- стои доста по-ниско от тях. Функциите на стандарта напълно умишлено са ограничени с цел опростяване на комуникационната му структура. Предназначен изключително за
контрол на осветлението, протоколът DALI не е съвместим с протоколите за управление на обекти от
другите BMS системи, базирани на
OSI стандарта. Разполага с предварително въведен оптимален набор
от команди, достатъчен за контрол
на осветлението, който не отстъпва на възможностите за управление на осветлението чрез използване на BМS система.
При интерфейса DALI, както при
BМS, всяко изпълнително устройство притежава собствен адрес, на
който получава задание за определена задача и съответно по интерфейсната линия връща обратно информация за състоянието си. Броят на
индивидуалните адреси е ограничен
до 64, т.е. съответно до 64 броя
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осветители. Стандартът предполага обединяването на тези 64 адреса
в 16 групи, с цел по-лесно и по-удобно
въвеждане на конкретния светлинен
сценарий. Тъй като всяко осветително тяло притежава собствен (индивидуален) адрес, то може да излъчва
светлинен поток независимо от
другите тела в осветителната система.
Освен ръчно управление, една система DALI предлага възможност за
автоматично управление на осветлението по осветеност и/или
присъствие. Реализира се чрез използването на специални датчици, като
един датчик би могъл да управлява
определена група от осветителни
тела.

Двупосочен
информационен обмен
Системата DALI дава възможност за получаване на подробна обратна информация за работата на
източниците като брой на включванията, време на работа, светлинен
поток. По отношение на пусковорегулиращата апаратура се получава обратна информация за: включен/
изключен източник, повреда в лампа,
отсъствие на запалване, прегряване
на баласта, дефект в осветителя и
други.
Предаването на данни се осъществява по стандартна самостоятелна двупроводна линия, чиято максимална дължина между две устройства не бива да превишава 300 m.
Връзката е двупосочна, което позволява управляващият блок да получава информация за състоянието на
управляваните източници.
Съобщенията в стандарта
съдържат адресна и командна част.
Адресната част определя за кой DALI
модул е предназначено съобщението.
Скоростта на обмен на данни в двете посоки е 1,2 kbps. Отделният
модул може да принадлежи на повече
от една група по едно и също време.

Дефиниране на
светлинния интензитет
Интензивността на светене е
дефинирана в съобщенията на стандарта посредством 8-битово число.
Стойността 0 означава, че източникът не е включен. Зависимостта
на интензивността на светлината
от управляващото двоично число е
логаритмична, но поради особеностите си човешкото око я възприема
като линейна. Всички баласти и кон-
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тролери в стандарта се придържат
към същата логаритмична крива,
независимо от тяхното абсолютно
нулево ниво. Стандартът определя
интензитета на светене в диапазона 0,1 - 100%, което в дискретен вид
е на 64 стъпки – определя се от 8битовото число в комуникационния
протокол. Кодирането на данните се
осъществява чрез Manchester код,
структурата на който включва разпознаване на грешка при предаването.

Характерни напрежения
в системата
Постоянното напрежение в комуникационната линия на DALI системата е между 9,5 и 22,5 V, а типичната му стойност е 16 V. Важно
условие е напрежението на най-отдалечения приемник (димер, ПРА и др.)
да е с не повече от 2 V по-малко от
това на управляващия блок. Това е и
причината, поради която при използване на твърде тънки проводници
максималното разстояние намалява.
Ниското ниво или логическата нула
съответства на преминаване от
високо в ниско логическо ниво. Типичната стойност на напрежението,
съответстващо на логическата
нула е 0 V, а диапазонът, в който се
движи е от -4.5 V до 4,5 V. Логическа
единица или високо ниво, съответства на преминаване от ниско във
високо ниво - от 9,5 V до 22,5 V с
типична стойност 16 V. Максималният ток на входа на приемника е
250 mA, а всеки елемент свързан към
интерфейса консумира максимум 2
mA. Това е добре да бъде взето предвид при избора на захранване на интерфейса.

Окабеляване на
системата
Една система DALI би могла да
бъде инсталирана едновременно със
захранващата инсталация. Възможно
е да се използват същите кабели,
както при инсталиране на аналогова
комуникационна линия 1 – 10 V. За
разлика от нея при инсталирането
на DALI интерфейс не се налага да се
използват допълнителни устройства, измерваща и тестваща апаратура, както и спазването на поляритет при присъединяване на устройствата. С DALI е възможно да се
управлява едно осветително тяло
или група от осветители, без това
да налага използването на паралелно
окабеляване.

Също така не се налага предвиждане на възможност за изключване на
товарите от главното захранване,
тъй като устройствата могат да
бъдат включвани и изключвани чрез
системата. Разположението на ключовете, контролните панели и сензорите би могло да бъде избрано
произволно. Начинът на свързване
може да се избере и на по-късен етап.
Възможно е използването на свързване тип „звезда“ или последователното свързване, както и комбинация от
тях. Последователното свързване на
кабелите се приема като по-лесен
метод в сравнение с останалите, а
свързването „звезда“ в много случаи
може да се окаже по-добро по отношение на дължината на кабела.
Промените, дължащи се на условията на работа на отделни групи осветители или добавяне на нови осветители, се решават чрез препрограмиране на управляващото устройство, без да се налагат хардуерни
изменения, респективно изменения в
инсталацията.

Инсталационни
специфики
Поради опростената им структура, инсталирането на системите DALI е лесно. Причина за това е
и отсъствието на специални изисквания по отношение на използваните устройства или захранващите кабели. Възможно е комбиниране на устройства и компоненти от
различни производители. Както
вече бе подчертано, всяко изпълнително устройство, било то електронен пусково-регулиращ апарат,
димер за нажежаеми лампи или димируем трансформатор за халогенни лампи, включено в мрежата на
системата, притежава собствен
адрес. Затова и управлението му е
индивидуално. По този начин, освен
че всяко устройство получава индивидуално задание за изпълнение
на определена задача е възможен и
контрол на излъчвания от осветителите светлинен поток. Системата позволява свързване на различни групи осветители, които не
е задължително да работят в един
и същ режим, към общ двужилен комуникационен кабел. Не е необходимо използване на външна комутационна апаратура, тъй като пусковорегулиращият апарат управлява
режима на работа на източника в
съответствие със сигнала, получаван по комуникационния кабел.
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Решение на АББ позволява
на нова и иновативна версия на
водна турбина да генерира
електроенергия от река, течаща през италианския град Торино, която след това се подава безопасно и надеждно към
локалната електрическа мрежа.
Създадена от италианската
хидроенергийна компания
Ener.Cat.Italia, тази нова версия
на водна турбина е инсталирана по 33 километровата отсечка на канал пресичащ Торино –
четвъртия по големина град в Италия.
Когато бъде завършена, тази инсталация ще се състои от около 80
водни турбини, всяка от които с
мощност от 32 киловата (kW). Турбините ще имат комбиниран капацитет от около 2650 kW, доставяйки
енергия достатъчна за нуждите на
2500 домакинства, без отделянето
на никакви вредни емисии.
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l

Технологията, която прави
възможна реализацията на този проект, се базира на регенеративни задвижвания на АББ, които оптимизират системата и подават електроенергията безопасно и надеждно към
локалната електрическа мрежа.
Всяко колело е оборудвано с един
или два генератора, в зависимост
от обема и дебита на водата на конкретното място. Колелото се управлява от регенеративно задвижване

януари-февруари 2010

на АББ, позволяващо генерирането на максимално количество енергия, независимо от
обема и дебита на водата.
Регенеративното задвижване ACS800-11 на АББ е цялостно, компактно, единично задвижване. За разлика от задвижванията, които изискват допълнителни външни компоненти
като предпазители и контролни релета, регенеративните
задвижвания на АББ се доставят в изпитан в заводски условия пакет, като всички необходими
и допълнителни компоненти са вече
монтирани в задвижването, което
осигурява лесна и бърза инсталация
и пускане в работа.
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Основни изисквания към таблата и видове стандартизирани изпитвания,
заложени в БДС EN 60439-1
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ащабното развитие на строителния сектор у нас съвсем логично
доведе до сериозен ръст на пазара
на електрическо оборудване. В стремежа си към търговска реализация на
по-голям обем компоненти за сградни електрически инсталации някои
производители, обаче, пренебрегват
основни изисквания за надеждно функциониране, заложени в действащите нормативни актове. Това от своя
страна поставя въпроса какво е
състоянието на пазара на сертифицирани продукти за строителния
бранш у нас? Съществуват ли стимули за инвеститорите да предпочитат висококачествени, но скъпи
продукти пред по-нискокачествени
изделия с по-ниска цена? Обект на настоящата статия са електрическите табла ниско напрежение, които
като ключов елемент от всяка инсталация, също са обект на редица
изисквания и подлежат на стандартизирани тестове преди въвеждането им в експлоатация.

Общи изисквания към
електрическите табла
Сред основните изисквания към
електрическите табла в сградните
електроинсталации са гарантиране
на безопасна експлоатация и избягване на рисковете, свързани с поражение на хора от електрически ток,
възникване на пожар в сграда по електрически причини и т.н. В съответствие с основната им функция, таблата следва да осигуряват и непрекъснатост на захранването с електрическа енергия и възможност за
гъвкави решения при разширения и
реконструкция на съществуващите
електрически уредби. С оглед на улеснената им поддръжка, таблата
трябва да гарантират безопасен
достъп, осигуряващ защита срещу
директен допир на части под напрежение и да са изработени с подходяща конструкция, улесняваща намесата на експлоатационния персонал. За
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да отговарят на тези условия, е необходимо комплектните комутационни устройства (ККУ) да са произведени в съответствие с хармонизирания с европейските норми стандарт БДС EN 60439-1.

Стандартът БДС EN
60439-1
През 2002 г. у нас бе приет стандартът БДС EN 60439-1, носещ името „Типово и частично типово изпитани комплектни комутационни
устройства (табла)“, който въведе
идентично действащия в Европейския съюз EN 60439-1, както и съответстващия му международен
стандарт IEC 60439-1. БДС EN
60439-1 се отнася за типово изпитани комплектни комутационни
устройства (ТИККУ) и частично
типово изпитани комплектни комутационни устройства (ЧТИККУ) за
обявено променливо напрежение до
1000 V, при честоти не по-високи
от 1000 Hz или за обявено постоянно напрежение до 1500 V. Също
така, засяга комплектните комутационни
устройства,
които
съдържат съоръжения за управление
и/или силови съоръжения за по-високи честоти. Комплектните комутационни устройства, обект на стандартизация по БДС EN 60439-1, са
предназначени за използване във
връзка с производството, преноса,
разпределението и преобразуването на електрическата енергия и за
управление на съоръжения, които
консумират електрическа енергия.
БДС EN 60439-1 задава изискванията, на които трябва да съответстват ел. таблата; термините и
определенията, свързани с ел. таблата за напрежение до 1000 kV, отнасящи се до тяхното проектиране,
изпълнение и експлоатация; електрическите характеристики, които се
прилагат към ел. таблата; работните условия, спрямо които се оценява
работата на ел. таблата; информацията и маркировката, която тряб-

ва да се приложи към всяко ел. табло.
Също така стандартът задава конструктивните изисквания, на които
трябва да съответстват ел. таблата от гледна точка на нормалната
им работа, сигурността и защитата на хора от поражения от електрически ток. Не на последно място,
БДС EN 60439-1 формулира изпитванията, които трябва да бъдат извършени, за да се гарантира съответствието на таблото с поставените изисквания.

Типови изпитвания
на таблата
БДС EN 60439-1 изисква задължително провеждане на десет изпитвания, по инициатива на производителя, върху всяко електрическо табло преди въвеждането му в експлоатация. Изпитванията, с които се
проверяват характеристиките на
таблата, се разделят на типови и
контролни.
Типовите са предназначени за проверка съответствието на определен тип ККУ с изискванията на стандарта. Провеждат се върху образец
на ККУ или на части на ККУ, с конструкция, еднаква или подобна на произвежданата. Могат да се провеждат в произволен ред и/или върху
различни образци от един и същи
тип. Типовите изпитвания включват:
l Проверка на допустимите прегрявания;
l Проверка на електрическата якост
на изолацията;
l Проверка на устойчивостта срещу късо съединение;
l Проверка на ефективността на
защитната верига;
l Проверка на изолационните разстояния през въздуха и изолационните разстояния по повърхността на
изолацията;
l Проверка на механичното действие;
l Проверка на степента на защита.
В случай че в комплектоващите

януари-февруари 2010

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

януари-февруари 2010

45

ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
изделия на ККУ са направени изменения, нови типови изпитвания на ККУ
следва да се провеждат, само ако
измененията могат да повлияят неблагоприятно върху резултатите
от тези изпитвания.

Контролни
изпитвания
След провеждането на седемте
типови изпитвания, следват три
контролни изпитвания, които се извършват от изпълнителя на инсталацията. Контролните изпитвания
на таблата са предназначени да
откриват отклонения от предписаните материали и технология. Провеждат се върху всяко ново ККУ след
окончателното му комплектоване
или върху всяка транспортна единица. Други контролни изпитвания в
мястото на монтаж на ККУ не са
необходими. Уредбите, комплектовани със стандартизирани изделия,
произведени извън предприятието
на производителя, трябва да се подлагат на контролни изпитвания от
фирмата, която изработва ККУ. Контролните изпитвания включват:
l Преглед на ККУ, включително преглед на монтажа и свързването на
проводниците и, ако е необходимо,
изпитване за електрическото действие;
l Изпитване на електрическата
якост на изолацията;
l Проверка на защитните мерки и
електрическата непрекъснатост на
защитната верига;
Тези изпитвания могат да се проведат в произволен ред. В стандарта се посочва още, че провеждането на контролните изпитвания в
предприятието на производителя не
освобождава фирмата, която монтира ККУ от задължението да го провери след транспорта и монтажа.

Резултати от типови
изпитвания
Годни за сертификация са таблата, които показват определени резултати при изпитванията, проведени в съответствие с изискванията
на БДС EN 60439-1, в специални сертифицирани лаборатории.
По отношение на допустимите
прегрявания, при достигнат установен топлинен режим, температурата не трябва да превишава: 70 °С на
клемите на апаратите, 15 °С на
ръкохватките на апаратите и 30 °С
на части на таблата, достъпни
отвън. При изпитанията за електрическа якост на изолацията се прила-
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га изпитателно напрежение (3500 V
за номинално напрежение на изолацията до 1000 V) между всички части
под напрежение и корпуса на таблото, както и между отделните фази
в продължение на 1 минута. Следва
да не се наблюдават пробиви или
пропълзяване на дъга през или по изолационните части. В процеса на изпитване на устойчивостта срещу
къси съединения, силовите връзки в
електрическите табла трябва да
запазват своите основни свойства
за изолация и механична устойчивост.
Изпитанията на къси съединения
се провеждат като се свържат
накъсо краищата на шините на главната или помощната шинна система. Изпитанията за ефективност на
защитните вериги включват проверка на поведението на таблото при
максимален възможен ток на късо
съединение между защитния проводник и една от фазите. Проверява се
с омметър и проводимостта между
рамката на таблото и защитната
верига. В резултат на тези изпитания, таблата трябва да покажат
устойчивост.
В типовото изпитване за изолационни разстояния през въздух и по
повърхност, таблата трябва да
съответстват на минималните разстояния, посочени в стандарта за
съответния тип ККУ. При изпитанието за механично функциониране,
таблото с монтирана комутационна апаратура, следва да запази
напълно механичните си характеристики след изпълнението на 50 комутационни цикъла. В процеса на изпитване за степен на защита таблото трябва да докаже способността си да предпазва: хора срещу
достъп до части под напрежение;
вътрешността на ККУ срещу проникване на чужди твърди тела и течност и електрическото табло срещу външни въздействия като удари
и корозия.

Частично типово
изпитани табла
Спецификата на електрическите
приложения понякога изисква извършване на значителни промени в
ел. таблата (коригиране на размера,
вътрешните отделения, механичната конструкция, броя и начина на
монтаж на шините и др.). Ако конструкцията на представителната
извадка табла, върху която са извършени тестовете, е променена
значително, но са спазени същите

принципи на проектиране, изделията
се наричат „частично типово изпитани“ и са обект на регулиране от
стандарта. Например, налага се да
бъде променен токът на задействане на максималнотоковия прекъсвач
в таблото, но при неговата промяна се използва същият изчислителен
метод като при серията, която е
изпитана. В този случай, променените табла се определят като „частично типово изпитано оборудване“. Специфични табла, които се изпълняват в единични бройки или в
много малки серии, не са обект на
действие на стандарта БДС ЕN60439.

Пазар на типово
изпитаните табла НН
у нас
На българския пазар могат да се
намерят висококачествени типово
изпитани табла НН на родни и чуждестранни производители, които
напълно съответстват на изискванията на БДС EN 60439-1. За съжаление, преобладаващото мнение на
участници в този пазарен сегмент
е, че у нас ценовото предимство на
предлаганите стоки все още има
определяща роля в избора на клиента. А това рефлектира в предлагането на електрически табла с найевтините възможни кутии. Понякога дори не се спазват и правила, за
които е известно, че подобряват безопасността, надеждността и срока на експлоатация на оборудването.
Допълнително затруднение за производителите се явява и фактът, че
у нас все още няма оторизирана лаборатория, която да покрива изискванията за провеждане на всички
видове типови тестове. Това налага използването на западноевропейски лаборатории или лабораторията
в Словения, което също усложнява и
оскъпява процеса.
Известни трудности срещат и
износителите на европейския пазар,
който също като родния откликва
много добре на ниската цена, но изисква определено качество. Трудности
съществуват не само, когато целта
на производителите е директен износ на електрически табла в чужбина, но и при избора на оборудване за
проекти в България, финансирани от
Европейския съюз. При все по-голям
брой от тези проекти, в тръжната
документация се поставя изискването закупуваните изделия да притежават знака „СЕ“.
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Типово изпитаните
табла гарантират
надеждност на
електрозахранването
Типово изпитаните и частично
изпитаните табла намират приложение в обекти със завишени изисквания по отношение на сигурността на електрозахранването. Такива са предимно индустриалните
обекти, електрическите централи,
големите жилищни и административни сгради, както и търговските центрове. При тях прекъсването на електрозахранване може да
доведе до големи загуби, многократно превишаващи разликата от повисоката цена на типово изпитаните табла. Също така е важно да
се отбележи и сигурността на обслужващия и оперативния персонал,
което е едно от водещите изисквания при избора на оборудване и
табло.
Използването на типово изпитани табла не може напълно да гарантира сигурната и надеждна работа на една разпределителна
уредба, но е необходимо условие за
това. Надеждната експлоатация на
една разпределителна уредба е комплекс от различни елементи. Сред
тях са коректен проект с правилно изчислени параметри на оборудването и вярно зададени условия за
избор на таблата; избор на електрооборудване, отговарящо на необходимите стандарти; правилното
асемблиране, изпитване и наладка
на тези разпределителни уредби,
както и спазване на условията за
експлоатация. Ако едно от тези
условия не е изпълнено, сигурността и надеждността на подобна
разпределителна уредба е под
въпрос.
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Серии табла MNS, ArTu и
TriLine
Всяка подобна система е уникална сама по себе си и едновременно с
това всички те са еднакви от гледна точка на изискванията на стандарта. АВВ предлага типово изпитани и частично изпитани табла от
сериите - MNS, ArTu и TriLine.
MNS е система, даваща възможност да се конфигурират изваждаеми модули и форма на вътрешно разделяне до форма 4, която осигурява
най-голяма надеждност. В зависимост от нивото на автоматизация има различни разработки, като
последно поколение е системата
MNS iS (Integrated Switchgear), в която управлението на разпределителната уредба се осъществява посредством контролери, разположени в отсек, отделен от силовата
част. АВВ е сред водещите компании в индустриалния сектор и електрическите централи. Именно поради високите изисквания, които се
поставят в подобни приложения,
серията MNS намира широко приложение, като основното е за табла
за управление на двигатели.
Серията TriLine намира приложение предимно в жилищни и административни сгради поради изключително голямата гъвкавост при разполагане на оборудването в таблото. Тя дава възможност за разделянето му на части и обособяване на
различни отсеци. Разработват се
в няколко групи, в зависимост от
параметрите като номинален ток,
степен на защита и други, и се поддържат на склад в България.
ArTu са модулни типово изпитани табла. Широкото им разпространение се дължи на факта, че специфицирането и асемблирането на
таблата са изключително улеснени,

което води до намаляване на разходите. Поддържат се и на склад в
България, което позволява в изключително кратък срок да бъде доставена една подобна уредба. При
тях с един единствен код се
поръчват всички необходими елементи за монтиране на какъвто и
да е прекъсвач, производство на
АВВ, в зависимост от аксесоарите,
с които е оборудван, начинът на
монтаж, както и дали е фиксиран,
на щепселно съединение или изваждаем. Могат да се използват и профилни шини, улесняващи изключително много монтажа, при които
не е необходимо да се пробиват
допълнителни отвори за закрепване на шините.

Кризата не влияе
положително на пазарния
дял на типово
изпитаните табла
Типово изпитаните табла намират широко приложение дори на пазар като нашия, който е силно ценово ориентиран. Те преминават през
многобройни изпитания, гарантиращи безопасната им и надеждна работа при определени условия. За подобно изделие без необходимите сертификати никой не би могъл да каже
колко е надеждно и дали ще издържи
на динамичните сили при к.с., както
и при какви параметри, колкото и
добре да е боядисано и добре изглеждащо. В нормални пазарни условия, с
оглед хармонизацията на българските стандарти със стандартите на
Европейския съюз, както и завишаване на стандартите за сигурност, би
следвало да се очаква увеличаване на
пазарния дял на типово изпитани
табла. Предвид задълбочаващата се
икономическа криза обаче, трудно би
могло да се прогнозира увеличаване
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на пазарния им дял в скоро време.
Прогнозираме, че пазарният им дял
ще се запази спрямо другите табла
като разбира се, общият обем и за
двата продукта ще продължи да намалява.

Инж. Стефан Янков,
ръководител технически
и офертен отдел
в AББ България

Стандартите и
нормите са еднакви
за всички
производители
Индивидуалното планиране на
всеки проект е от съществено значение за производителите на табла. Тяхната цел е да създадат идеален електроразпределителен шкаф,
подходящ за всички възможни приложения. При това, биха искали да я
постигнат максимално бързо. Системата разпределителни шкафове
xEnergy позволява бързо и лесно реализиране на различни видове проекти с номинален ток до 4000 А.
Тези шкафове са приложими при производство на табла ниско напрежение (НН), предназначени за индуст-
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рията и сградното строителство.
За да могат да се квалифицират
като типово изпитани, таблата
трябва да отговарят на строго определени стандарти и норми, които са еднакви за всички производители. Единствената разлика между
отделните производители е в начина на асемблиране и присъединяване на отделните елементи. Моеллер Електрик предлага специално
разработен софтуер за проектиране на разпределителните шкафове
xEnergy, който позволява бърз и правилен избор на необходимото оборудване и свежда възможността за
грешка до минимум.

Компоненти и основни
характеристики на
системата
Системата разпределителни
шкафове xEnergy обхваща три основни типа части. Първият е входната секция, предназначена за поставяне на автоматични прекъсвачи от 630 до 4000 А. Автоматичният прекъсвач се поставя в средата на секцията, при това по всяко
време (дори и при завършен проект)
е възможно да се променят входът
и изходът на захранващите кабели,

януари-февруари 2010

т.е. симетричната конструкция позволява свързване на кабелите към
прекъсвача от всяка страна. Във
втората част – разпределителната секция, се разполагат модулната техника, силовите автоматични прекъсвачи, приборите за стартиране и защита на електродвигатели, светосигналната апаратура
и измервателните прибори. Третият компонент на системата е секцията за общо предназначение, чиято конструкция служи за поставяне на нестандартно оборудване
(контролери, честотни инвертори
и трансформатори) в рамките на
силово ГРТ (главно разпределително табло).
Сред основните технически характеристики на системата са: номинално работно напрежение Ue до
690 V/50-60 Hz; номинален ток Ie
до 4000 А; номинален кратковременно издържан ток Icw до 100 кА;
степен на защита IP31/IP55; температура на околната среда до 35
°C (40 °C) - 45 °С (50°С); конфигурация на мрежата TN-C / TN-C-S / TNS / IT и др.

Инж. Иван Петков,
продуктов мениджър
"НН и Автоматизация", АСМ
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Типово изпитаните
табла - възможност
за комплексни
системни решения
Типово изпитаните табла или
типово изпитаните комплектни комутационни устройства (ККУ),
представляват табла или система
от табла, проверени и изпитани в
независима лицензирана лаборатория за съответствие със стандарта БДС EN 60439-1. Проверката не
включва всички възможни функционални модули на таблата, а само
конкретно ККУ. Всички останали
техни компоненти не трябва да
променят съществено работните
характеристики на системата.
Те се разработват от производителите на табла или от производителите на комутационна и защитна апаратура и са със специфична конструкция, предназначена за
монтаж на определени типове оборудване. Основни предимства на
таблата, освен съответствие със
стандарта са: лесно асемблиране с
използване на фабрични компоненти и монтажни модули, максимално обезопасена конструкция, лесна
замяна на дефектирали компоненти, сигурност при експлоатация и
лесна манипулация.
Произвежданите от General
Electric типово изпитани табла в
съответствие с посочения стандарт, са разделени на няколко основни типа, в зависимост от приложението и/или максималния номинален ток на конструкцията.

Система табла Modula
630K
Лесна и удобна за асемблиране
конструкция със съвременен дизайн
и функционални модули, приспособени за апаратурата на GE. Благодарение на пълната гама функционални модули и аксесоари могат да се
сглобяват както от производители на табла, така и от инсталатори и електроспециалисти без наличието на специално оборудване.
Таблата са с номинален ток до
630 А, предназначени за обществени сгради и малки индустриални обекти. Масово се използват като междинни и крайни разпределителни
табла за големи обекти. В малки
електроразпределителни системи е
възможно и приложението им и като
главни разпределителни табла. Произвеждат се в два основни типораз-
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мера – с широчина 600 mm и 900
mm (табла с вградено шинно/кабелно отделение). Могат да бъдат с
форма на вътрешно разделяне 1 или
2. Носещата конструкция и отделните модули се доставят разглобени с пълна комплектация за монтаж.
Таблата могат да се асемблират без
лиценз от фирмата-производител
при спазване на инструкциите за
монтаж и при проведени контролни
изпитания на таблото.

Система табла MODULA
PLUS
Лесна и удобна за сглобяване конструкция за номинални токове до
4000 А. Сигурна и надеждна система за електроразпределение, съчетаваща високо качество и конкурентна цена.
Предназначени са за големи обществени сгради (болници, търговски
центрове, комуникационни възли,
банки, метро станции и др.) и индустриални обекти (производствени
фабрики, пречиствателни станции,
печатници и др.). Основното им приложение е за главни разпределителни табла и разпределителни подтабла с големи номинални токове.
Таблата са със степен на защита
IP30 или IP55, и форма на вътрешно
разделяне 1, 2 или 3. Подобно на
таблата Modula 630K, компонентите на MODULA PLUS се доставят
разглобени. За асемблиране на табла с номинален ток, по-голям от
1250 А, е необходим лиценз от фирмата производител General Electric.

Система табла SEN PLUS
Изключително висока надеждност и сигурност при експлоатация
при номинален ток до 7600 А. Отделните функционални модули могат
да бъдат с фиксирано изпълнение, полуизваждаеми (щепселно съединение)
и изваждаеми. Системата позволява подмяна на отделни модули без
изключване на захранващото напрежение, както и провеждане на тестове на отделни функционални модули без прекъсване на работата на
системата. При възникване на к.с.,
то се ограничава само до модула, в
който е възникнало.
Системата е приложима в големи индустриални обекти с непрекъснат режим на работа, тежката
промишленост и производството
на енергия – когенерационни централи, термоелектрически централи, атомни централи и др.. Таблата

се използват като главни разпределителни табла, подтабла и табла
за контрол и управление на големи
производствени мощности – т.
нар. Motor Control Center. Таблата са
със степен на защита от IP30 до
IP54 и форма на вътрешно разделяне до 4b. Разработени са и функционални модули за най-новите
въздушни прекъсвачи на General
Electric - EntelliGuardTMG. За таблата са направени повече от 500
типови теста с различни конфигурации. Тествани са и отговарят на
стандарт IEC 61641 за устойчивост при възникване на високоволтова дъга във вътрешността на
конструкцията. Одобрени са за използване до 4-та сеизмична зона
(UBC 97 и IEEE 344). Асемблират се
само от лицензирани от General
Electric производители на табла.
Към всички системи табла се
предлагат софтуерни продукти за
проектиране, чрез които лесно могат да се конфигурират и проектират цели разпределителни системи.
Фирма Старт Инженеринг АД e
лицензиранa за асемблиране на табла от сериите Modula Plus и SEN
Plus, a фирма Ел Тест ООД - за серията Modula Plus.
В последно време както в областта на строителството на големи търговски обекти, така и в индустрията, се отдава все по-голямо значение на надеждното и безпроблемно функциониране, лесно
преконфигуриране и максимална безопасност на обслужващия персонал
на електрическите инсталации.
Това обуславя нуждата от прилагане на комплексни системни решения, включително типово тествани табла за ниско напрежение.

инж. Димитър Бибев,
мениджър проекти във
ВиВ Изоматик

В сила е БДС EN 604391:2002
През февруари 2002 г., Българският институт по стандартизация (БИС) въведе в употреба стандарт БДС EN 60439-1:2002 ‘’Комплектни комутационни устройства
за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни
устройства’’. Този стандарт е директен превод на стандарта IEC
60439-1:1999 и замени действащия
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дотогава БДС 1139-89.
БДС EN 60439-1 е част от серията стандарти БДС
EN 60439, която се отнася за всички видове електрически конструкции, както и за шинни мостове НН. Поспециално стандартът БДС EN 60439-1:2002 задава
основните термини, определения, класифицикация, конструктивни изисквания и методи за изпитване на
комплектни комутационни устройства за ниско напрежение или както е разпространеният в България
термин: силови електрически табла (разпределителни уредби) ниско напрежение (НН).

За разликата между типово и частично
типово изпитани табла
Основното в БДС EN 60439-1 е, че всички доставяни
електрически табла НН, попадащи в обхвата на стандарта трябва да са преминали типови изпитания. Едни
от най-съществените и скъпи за осъществяване изпитания по стандарта са: проверка на допустимите прегрявания и на устойчивостта срещу късо съединение.
Типово изпитаните електрически табла НН трябва да
са преминали изцяло проверките и изпитанията по
стандарта.
Освен типово изпитани, стандартът въвежда и частично типово изпитани табла. Това са табла, които
съдържат както типово изпитани, така и типово неизпитани възли и детайли при условие, че последните
произлизат задължително (например в резултат на изчисления) от типово изпитани възли и детайли, които
отговарят на съответните изпитвания (т. 2.1.1.2 от
БДС EN 60439-1).

Изборът между типово изпитани и частично типово изпитани табла се определя основно по два показателя. Първо, от техническата квалификация на клиента, който трябва да прецени доколко е допустимо да
се използват частично изпитани табла. Второ от ценовите възможности и съображения, тъй като частично типово изпитаните табла са по-евтини. Най-ясната разлика между двата вида табла е когато в конструкция от един производител се влага комутационна
апаратура на друг производител. Това е частично
типово табло НН, освен ако асемблаторът не представи протокол от типово изпитание на конкретната комбинация.

Частично типово изпитаните табла са
подходящи за неотговорни приложения
През изминалите 15 г., ЕЛИА се утвърди като един
от най-надеждните партньори в производството на
електрически съоръжения и водещ производител на типово изпитани електрически уредби НН. През 2004 г.
компанията подписа договор със Сименс и се превърна
в единствения за България производител на табла Сивакон, Сименс.
Опитът на ЕЛИА показва, че частично типово изпитани табла могат да се използват на неотговорни
места и при по-ниски нива на номиналните токове и
токовете на к.с. Например, един прекъсвач на Сименс
с номинален ток 2500 А, при 90% от номиналния си
ток отделя загуби във вид на топлина от 1,260 kW.
Съответно шкафът, конструкцията на тоководещата шинна система, разположението на прекъсвача,
кабелното отделение и отделението на шините са
такива, че отделяната топлина да не доведе до локални прегрявания и повреди в изолацията. Прекъсвач на
друга фирма със същия номинален ток, при 90% натоварване отделя загуби във вид на топлина 1,600 kW.
Вижда се, че елементарната замяна на двата прекъсвача от различни производители може да доведе до прегряване в таблото и оттам до повреда.

Натрупаният опит в производството
доведе до еволюция в стандарта
Натрупаните знания и опит в производството и
експлоатацията на типово изпитани електрически
табла НН доведоха до еволюция и в стандарта. Като
логично следствие, през януари 2009 г. IEC публикува
нова серия стандарти IEC 61439-Х, които съответно
бяха приети и като европейски стандарти EN 61439X. Засега БИС е въвел като национални стандарти БДС
EN 61439-1, Общи правила и БДС EN 61439-2, Комплексни комутационни устройства за силови съоръжения.
Преходният период, в който ще са в сила БДС EN 60439
и БДС EN 61439, е до 14 ноември 2014 г.
Основните промени могат да се обобщят в следното:
1. Зададени са условията, при които асемблаторите могат да се възползват от типовите изпитания,
извършвани от оригиналния разработчик на таблото.
2. Дадени са правила за оценки на варианти с типово изпитани модули и възли, като концепцията за частично типово изпитани табла отпада.
3. Множество от изискванията по отношение на
безопасността и надеждността са уточнени, изяснени или засилени.
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4. Както БДС EN 60439, така и
БДС EN 61439 изискват типови изпитания на електрическите табла,
за да се докаже съответствие със
стандарта. Това изискване е още постриктно зададено в БДС EN 61439.

Пазарният дял на
нетипово изпитаните
електрически табла
намалява
Важно е да се знае, че всеки доставчик на електрически табла,
който декларира, че доставяното
табло отговаря на БДС EN 60439
/ БДС EN 61439, трябва да може
да го докаже със съответните изпитания и проверки. Що се касае до
изискванията, осигуряващи безопасността, съответствието със
стандарта е абсолютно задължително. В този смисъл пазарният
дял на нетипово изпитаните електрически табла непрекъснато намалява. С окончателното навлизане на БДС EN 61439 в практиката,
едва ли ще има сериозен енергетик,
който да одобри доставката на
табла, непреминали типови изпитания и несъответстващи на
стандарта.
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Предлаганите от ЕЛИА типово
изпитани табла се отличават с
високия стандарт на качеството
и изпълнението си, тъй като конструкцията Сивакон е разработена от Сименс в развойния център
на компанията в Лайпциг, Германия. Освен това, цената на таблата Сивакон е една от най-ниските на пазара - таблото се проектира и асемблира в България и основни компоненти като медните
шини, се произвеждат също в
България. Допълнително, клиентът
винаги може да е сигурен в това,
че получава продукт, отговарящ
на най-съвременните изисквания
за качество, безопасност и универсалност, както и поддръжка на
място.

Инж. Крум Станчев,
ЕЛИА

Приложната област
на таблата се
определя от обхвата
на стандарта
Основната приложна област на
типово изпитаните табла се оп-
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ределя от обхвата на БДС EN
60439, части 1, 3 и 5, както и от
съответните допълнения към
тях. Най-общо казано, това са
комплектни комутационни устройства за ниско напрежение,
предназначени за монтаж на открито на обществени места, кабелни разпределителни шкафове
за разпределяне на енергия в електрически мрежи, както и такива,
предназначени за монтаж в места с достъп от неквалифицирани
лица, в процеса на използването
им.
Технически различия съществуват не само между нашите табла
и тези на конкурентите, но и между отделните табла, произвеждани от Интеркомплекс. Те се обуславят от техническите спецификации на различните възложители.
Независимо от разликите, всички
произведени от нас табла, отговарят на изискванията на горепосочения стандарт. Практика на фирмата е, гамата разпределителни
табла за всеки отделен възложител да преминава типови изпитания в съответна независима лаборатория.
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Специално внимание
трябва да се обърне на
апартаментните табла
Редно е в практиката да не се
използват други, освен типово изпитани табла. И ако произвежданите по поръчка на електроразпределителните предприятия задължително са такива, особено внимание следва да се обърне на тези по
част 3 на цитирания стандарт.
Става въпрос за табла, до които
имат достъп неквалифицирани
лица, например апартаментните
разпределителни табла. Въпреки
изискванията на съответните наредби, голям брой от тях се монтират и свързват към мрежата
от технически неправоспособни
лица.

Инж. Явор Серафимов,
Интеркомплекс,
ръководител на регионален
офис София

Използването на
типово изпитани
табла НН е
европейско изискване
Използването на типово изпитани комутационни табла ниско напрежение вече е стандартно изискване в световен мащаб. В контекста на членството на България в
Европейския Съюз и свързаното с
него хармонизиране на законодателството и изискванията към продуктите, този тип табла няма да
имат алтернатива.
Решението на Siemens в тази
област представлява фамилия от
продукти, носеща наименованието
SIVACON S8 и S4. Високотехнологичните типово изпитани комутационни табла НН SIVACON на SIEMENS
намират приложение в множество
индустриални и инфраструктурни
обекти, включително: търговски
центрове и обществени сгради, автомобилна и хранително-вкусова
индустрия, металургия, химическа
промишленост и др.
Фамилията SIVACON S8 на
Siemens, наследник на SIVACON 8PT,
вече е част от продуктовата
гама, предлагана на българския пазар от Сименс, направление Индустриална автоматизация и Задвижващи технологии (IA&DT). Съгласно
стратегията на концерна за развитие в този пазарен сегмент,
продуктите SIVACON S8 се произ-
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веждат в дадена страна на базата на споразумение за франчайзинг
с местен SIVACON Технологичен
партньор. За България такъв официален партньор е фирма ЕЛИА ,
производствената база на която
е в град Добрич.

Предимства на SIVACON
S8
SIVACON S8 е оптимално решение за мотор контрол център
(MCC) с щепселен „plug-in“ дизайн,
изваждаеми или фиксирани модули,
секции за компенсация на реактивна енергия с различно разположение на шинната система. Всяко
табло отговаря на следните интернационални стандарти: IEC
60439-1, EN 60439-1, DIN EN 50274
и IEC 61641, степен на защита до
IP55 съгласно IEC 60529 и EN
60529, форма на вътрешно разделение до 4, съгласно IEC 60439-1,
EN 60439-1, секция 7.7.
Надеждността и безопасността
се гарантира чрез следните предимства на типово изпитаните комутационни табла ниско напрежение
SIVACON S8:
l Типово тествани стандартни
модули (TTA) до 7000 А;
l Шинна система SIVACON 8PS до
6300 А опционално отгоре или отзад на таблото;
l Комбинация от различни системи
в едно табло;
l До 48 изваждаеми устройства в
едно табло;
l Вътрешно разпределение на база
индивидуалните изисквания;
l Възможност за комуникация благодарение на SENTRON 3WL/3VL,
SIMOCODE pro и универсални мултимери PAC 3100, 3200, 4200 и др.
Серията SIVACON S4, наследник
на SIKUS Universal, представлява ценово оптимизирана версия, чийто
компоненти се избират и поръчват
стандартно от каталог и доставят на части.

Многообразието
от възможности
за комбиниране
на различните модули
би могло да удовлетвори всяко
техническо задание. Високото качество и надеждност на всички възли
и апарати на SIEMENS гарантира
дълга и сигурна експлоатация на всяко табло в тежки режими и условия. Типово изпитаните комутационни табла НН SIVACON на SIEMENS

осигуряват висока производителност и надеждност, благодарение
на бързото откриване на повреди в
системата и генерираните автоматични аларми.
Благодарение на оптималните
възможности за комутация на автоматичните въздушни прекъсвачи с фиксиран и изваждаем дизайн
3WL, прекъсвачите с лят корпус с
фиксиран и щепселен „plug-in“ дизайн 3VL, разединителите със стопяеми предпазители типове 3К и
3NJ, обединени в семейството
SENTRON на SIEMENS, се постига
висока надеждност и сигурност.
Параметризацията и мониторингът се осъществяват лесно,
благодарение на специализирани
софтуерни пакети. Посредством
интерфейсите PROFIBUS DP,
MODBUS или Ethernet/Intranet/
Internet се осъществява комуникация и обмен на данни със системи
за автоматизация от по-високо
ниво. Всеки SIVACON се проектира
и произвежда с възможност за
евентуално бъдещо преконфигуриране на схемата според потребностите и развитието на производствените мощности на клиента.
Модулността на продуктите от
гамата SENTRON и пълната гама
аксесоари улесняват бъдещи ретрофити на компонентите.

Предимства при
планирането, монтажа и
експлоатацията
l

Разработване на система с максимална надеждност благодарение
на стандартните модули (TTA);
l Максимална защита на персонала
благодарение на устойчивостта
срещу ел. дъга, в случай на повреда
в системата;
l Висококачествен индустриален
дизайн за цялостна интеграция в
сгради, отговарящи на модерните
концепции;
l Бърз достъп до апаратурата с цел
настройка;
l Бърза смяна на вратите, благодарение на универсални панти;
l Високо ефективна вентилационна система;
l Гъвкава промяна на формата на
вътрешно разделение в зависимост
от индивидуалните изисквания;
l Спестяване на пространство;
l Променливо положение на шините (отгоре/отзад) за лесна и икономична реализация на различни
изисквания;
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Значителни допълнителни предимства в преноса на електроенергия благодарение на възможностите за връзка на външни и изходни
модули към CubicleBus на прекъсвачите SENTRON 3WL/3VL.

Пазарният дял
ще бележи значителни
ръстове
Въпреки най-актуалната напоследък тема „икономическа криза“,
нашето очакване е, че разширяването на пазарния дял на типово изпитаните комутационни табла НН
в България ще бележи значителни
ръстове - през настоящата и следващите три години. Повечето значими проекти с европейско финансиране се базират на основния хармонизиран стандарт БДС EN
60439, който точно регулира описаните изисквания. Директивата,
както и съпътстващите я стандарти, се отнасят както за частта електроапаратура, така и за
механичната конструкция, които
характеризират цялостната система. Според участниците в този
пазарен сегмент, въпреки че за
съжаление у нас традиционно се
търси най-евтиното решение, високотехнологичните и надеждноиздържаните системи с пълен набор от международни сертификати, винаги ще намерят своето място.

Инж. Виктор Митрев,
мениджър продажби
„Индустриална
автоматизация“
в Сименс
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Необходим е по-строг
контрол към
качествата на
таблата
Приложението на типово изпитаните и частично типово изпитаните табла би трябвало да се нормира като задължително, в зависимост от количествата и от изискванията към таблата. Изискванията се определят от средата, в която ще работят, от необходимата
надеждност и оценката на риска.
Това е гаранция за приложение на
табла с доказани качества.
Технически различия между предлаганите от нашата фирма – СМСС табла и тези на някои конкурентни фирми, в някои случаи са съществени. Типичен пример са таблата за минната промишленост. Специфичните изисквания към тях (в
БДС 11623-83, БДС EN 60439-1 и
БДС 60529) са декларирани, но не
се спазват от всички. Така се постига конкурентна цена, която уви,
е основният критерий при избор на
производител. Необходим е контрол върху качествата на таблата,
включително относно изпълнението на обявените частични или
пълни изпитвания. Важно е и да има
санкции към производители при доказване на отклонения от декларираните стандарти и недоказани
резултати от изпитванията.
През миналата година наблюдавахме известно намаляване на пазарния дял на типово изпитани
табла. Обективно обаче, съществуват основания за увеличаване на

пазарния им дял. За да се реализират те, е необходимо предпочитанията на инвеститорите да се
пренасочат от евтините, със
съмнителни технически показатели и качества табла към произвеждани типово или частично типово
изпитани табла с качества, съответстващи на българските и европейските стандарти.

доц. д-р Ст.Чобанов,
СМС-С Електроинженеринг

Типовите изпитания
са достъпни само за
големите
производители
Типовите тестове се провеждат
в различни сертифицирани лаборатории (KEMA, IPH, LOVAG и др.),
съгласно стандарта IEC 60439-1,
познат в България като БДС EN
60439-1. Тестът за входящите захранващи панели (Incomming panels) се
провежда в различни комбинации тип шкаф, захранващ прекъсвач,
шинна система по отношение на
номинален ток и устойчивост на
ток на к.с., IP, форма на разделяне.
По отношение на изводните шкафове (Outgoing Panels), тестът се провежда за различни типове (fixed, plug
in, withdrowable) изводни касети в
комбинация по ток, мощност, форма на разделяне и степен на защита
IP. Става въпрос за десетки и стотици комбинации, които могат да
си позволят само големи и утвърдени производители. Уредбите се произвеждат на части (китове), които
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се сглобяват от сертифицирани
фирми, при спазване на всички изисквания на производителя. Важно е да
се отбележи, че типовият тест се
прави за комбинацията метална
част и апаратура на съответния
производител и отпада при всякакви други комбинации.

Предимства на типово
изпитаните табла
Сред предимствата на типово
изпитаните табла са повишената
сигурност на работния процес, заниженият риск от аварии и намаляването на щетите от възникнали
аварии (аварията се локализира в
отделен модул и обикновено не обхваща цялата уредба). Експлоатацията на типово изпитани уредби
носи повече сигурност и на обслужващия персонал (взети са редица
мерки, непозволяващи отваряне и
работа по касетите при включено
силово захранване, отделно обособен кабелен отсек за силови и контролни кабели и др.). Освен това,
обслужващият персонал разполага с
по-голяма гъвкавост при ремонта
или преасемблирането на уредбата,
което може да се осъществи без
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нейното изключване (за изпълнение
на изводните модули тип „plug in“
или ,,fully withdrawable“. Това ги прави предпочитани във всички области на индустрията, в които
прекъсването на производствения
процес води до големи загуби като
енергетика, химия, металургия и
други отрасли на промишлеността.

Характеристики на
предлаганата гама
Всички видове уредби от фамилията SEN PLUS на General Electric,
които Старт Инженеринг предлага, са едностранно обслужваеми
отпред, което представлява голямо удобство за експлоатационния
персонал (когато се работи по даден извод в кабелния отсек се вижда обезопасения извод до него). Освен това позволяват монтаж до
стена, т.е изискват минимално
място за разполагане.
Произвеждат три вида типово
тествани уредби по отношение на
изводните модули:
Фиксирани (fixed type ) – неподвижно захванати модули с болтови
връзки по отношение на захранване и изход. Модулната конструкция
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позволява локализиране на аварията
само в един модул, без да засяга
съседните модули. Отварянето на
вратичката е възможно само при
изключен главен автомат. Toзи вариант, обаче, не позволява ремонт
и подмяна на изводни модули без
изключване на напрежението на
главната шинна система и е удачен
за приложения с прекъсваем производствен процес.
Щепселно изпълнени модули по
отношение на захранващите шини
(plug in type) с две положения – работно (вкаран модул с включен захранващ куплунг) и извадено положение (изкаран модул с изключен захранващ куплунг). Този вариант има
всички положителни качества на
фиксираната версия, плюс възможност за подмяна на аварирал модул
без спиране на напрежението към
главните шини на уредбата. Вариантът е приложим за обекти с непрекъсваем режим на работа.
Напълно изваждаеми (fully withdrawable type) с три положения: работно, контролно и извадено. Работното положение е с включени куплунзи на вход и изход и контролен куплунг. Контролното положение е с
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изключен входен куплунг, включени
изходен и контролен куплунзи. Изваденото положение е с изключени
входен, изходен и контролен куплунг. Този вариант съчетава всички предимства на горните два, плюс
възможност за тестване с напрежение на схемата на всеки извод в
контролно положение на касетката. Затова е предпочитан в отговорни приложения с непрекъснато
производство и с управление на
изводите от различни места.
В една уредба SEN PLUS могат да
се комбинират и трите типа модули, което предполага голяма гъвкавост при изпълнение на различни
изисквания. Друга важна отличителна черта на SEN PLUS е, че извеждането от работно в контролно положение на касетата и обратно
става при затворена врата на
отсека. Причината е, че се придвижва не цялата касета, а само захранващият куплунг в нея. Това дава
допълнителна сигурност на обслужващия персонал при манипулации и
е много важно предимство.

Очакваме засилен
интерес към този
продукт в следващите
три години
Търсенето на типово тествани
табла е в тясна връзка с реализацията на проекти, свързани с модернизацията и изграждането на обекти в енергетиката и тежката индустрия. Доколкото влизането на
България в ЕС задължава фирмите в
индустрията да приемат високите
критерии на общността за качество, производителност, надеждност и безопасност, процесите на
модернизация и осъвременяване на
производствата са неизбежни. От
друга страна, продължаващата икономическа криза кара фирмите да
свиват разходите си и да изчакват
подобряване на икономическата конюнктура. Нашето мнение е, че за
тази година не се очаква сериозен
ръст на търсенето на такива уредби, но за следващите три години
при сбъдване на прогнозите за очакван икономически растеж, ще има
засилен интерес към тях. За момента ние ще следваме фирмената ни
политика да предлагаме на пазара
качествен продукт, съчетан с много добра инженерингова услуга и конкурентна цена.

Инж. Васко Градев,
СТАРТ Инженеринг
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Доброто
функциониране
на сградите и
обектите изисква
високоефективни
решения
Типово изпитаните табла намират приложение в индустрията и в
строителството на жилищни и административни сгради. Като основен компонент от електрическата
инсталация на една сграда, към тях
се поставят редица изисквания.
Сред тях са да осигурят непрекъснатост на захранването с електрическа енергия; да позволяват
бързо преконфигуриране при разширение и реконструкция на съществуващите електрически уредби; да се
отличават с минимална поддръжка,
т.е. да гарантират безопасен
достъп, осигуряващ защита срещу
директен допир на части под напрежение. Сред основните изисквания
към таблата е осигуряване на сигурна и безопасна експлоатация като
се избегнат рисковете, свързани с
поражение на хора от електрически ток, както и с възникване на
пожар в сградата, дължащ се на
електрическата мрежа.
ТелеТек е търговска фирма с
опит в продажбите на табла от
водещи производители. Предлагаме
широка гама типово изпитани табла на европейските производители
на апаратура ниско напрежение Legrand и Eaton-Moeller. За да се осигури добро функциониране на сградите и обектите е необходимо използването на високоефективни
решения. Ключови фактори при избора на типово изпитани табла са
бързото преконфигуриране на инсталациите, лесното добавяне на
ново оборудване и минималната
поддръжка.

Типово изпитани табла
от Legrand
Приоритетите за Legrand като
водещ европейски производител са
сигурност на персонала, качество
на продуктите и съвременен дизайн. Компанията предлага следните серии типово изпитани табла:
Серия XL 160. С приложение в
административното и жилищното
строителство, за инсталация на
апаратура до 160 А. Могат да
бъдат с прозрачна или плътна врата и степен на защита IP30 - 43.
Серия XL3 400. Предназначени са

за административното и жилищното строителство, за инсталация
на апаратура до 400 А. Могат да
бъдат с прозрачна или плътна врата и степен на защита IP30 - 43 и
IP55.
Серия XL3 800. Използват се в
областта на административното
и жилищното строителство, за
инсталация на апаратура до 800 А.
Могат да бъдат с прозрачна или
плътна врата и степен на защита
от IP30 до IP55. Степента им на
защита от механични въздействия
е IK 07 и IK 08. Топлинната устойчивост на матeриала към възпламеняване, съответстваща на изискванията на стандарта EN 606952, е 5 секунди при нагряване до
температура 750 °С. Номиналният кратковременно издържан ток
(Icw) на таблата е 25 кА, в
продължение на 1 секунда. Максималният им ток на късо съединение (Ipk) - 50 кА.
Серия XL3 4000. Предназначени
са за административното и жилищното строителство, както и за
приложение в промишлени предприятия, за инсталация на комутационна апаратура до 4000 А. Степента
им на защита е от IP30 до IP55. Топлинната устойчивост на материала към възпламеняване, отговаряща
на изискванията на стандарта
EN60695-2, е 30 секунди при нагряване до температура 750 °С. Номиналният кратковременно издържан ток (Icw) е до 110 кА.

Типово изпитани
разпределителни шкафове
на Eaton-Moeller
Eaton-Moeller предлага три системи типово изпитани разпределителни шкафове - xEnergy, SVTL и
XVTL, конструирани в съответствие с най-съвременните тенденции.
Системата xEnergy се разделя на
три основни типа части: входна
секция, предназначена за поставяне на автоматични прекъсвачи от
630 до 4000 А; разпределителна
секция за разположение на апарати
в изходящата линия (модулна апаратура, силови автоматични
прекъсвачи до 630 А, прибори за
стартиране и защита на електродвигатели xStart, измервателни
прибори) и секция общо предназначение. Тя служи за поставяне на
нестандартно оборудване като
контролери, честотни инвертори,
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трансформатори и др. Таблата
xEnergy отговарят на изискванията на стандарта IEC/EN 60439-1 номинален ток до 4000 А, Icw (номинален кратковременно издържан
ток) до100 кА, степен на защита
IP31/IP55.
Системата SVTL включва табла,
отговарящи на изискванията на
стандарта IEC/EN 62208. Номиналният им ток е до 2500 А, а степента на защита - IP40/IP54. Предназначени са за административното
и жилищното строителство, както и за промишлени предприятия.
Могат да бъдат добавени към вече
съществуващи инсталации.
Системата XVTL е предназначена за функционални сгради и промишлени предприятия. Таблата отговарят на изискванията на стандартите IEC/EN 62208, EN 60529,
IEC 60439-1. Те са с номинален ток
до 2500 А и степен на защита IP40/
IP54.

Предпочитанията
на инвеститорите
ще определят пазарния
им дял
Типово изпитаните табла предлагат надеждна защита на електрозахранването в електрическите
инсталации. Те се отличават с високо ниво на гъвкавост - могат да
бъдат адаптирани към специфичните условия на съответното приложение. Характеризират се с ценова
ефективност, безаварийно електроразпределение и висока степен на
сигурност. Тези показатели увеличават потенциала за разширяване
на пазарния дял на типово изпитаните табла през следващите години.
Високият темп на ръста в строителството от последните години породи много въпроси, отнасящи
се до качеството на вложените материали и извършените строително-монтажни дейности. Именно
това провокира резонния въпрос
„Какви ще са предпочитанията на
инвеститорите – сертифицирани
продукти с висока степен на сигурност и надеждност или нискокачествени изделия със занижена себестойност?“.

Мариета Ковачева,
продуктов мениджър
„Електрооборудване ниско
напрежение и
Инсталационни материали“
в Телетек
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Инвеститорите вече
се ориентират към
типово изпитани
табла
Част от произвежданата от
ТЕМPA PANO гама изделия са и типово тестваните табла, които намират приложение в индустрията,
строителството на жилищни и
търговски сгради, болници и др. Това,
което ги отличава от стандартните електротабла е високата сигурност при експлоатация, безопасността и гъвкавостта. Изработват се
със степен на защита IP43 и устойчивост на късо съединение до 180
кА. Сред останалите им технически характеристики са номинален
ток 3200 А, номинално работно напрежение: 400 V (до 690 V); номинално изолационно напрежение: 1000 V;
номинална устойчивост на импулсно напрежение: 8 kV; номинална устойчивост на кратковременен ток:
80 кА/1s; номинална честота 50 Hz;
категория на свръхнапрежение III и
степен на замърсяване 3.

Обръща се внимание на
сигурността на
системите и
безопасността на
персонала
Според нас, българските потребители вече се ориентират към покачествени продукти. Голяма част
от инвеститорите обръщат внимание на безопасността на персонала и сигурността на системите
и вече се ориентират към т.нар.
типово изпитани табла.
TEMPA PANO е специализирана в
производството на широка гама
метални табла и телекомуникационни шкафове, предназначени за
българския и европейския пазар.
Портфолиото на компанията
включва правостоящи шкафове,
кутии за стенен монтаж, конзолни системи и пултове, неръждаеми шкафове и кутии, сървърни кутии и телекомуникационни шкафове, ЕX-Proof кутии и нестандартно
изпълнение. Успоредно с продажбата на шкафове, фирмата развива
и инженерингова дейност. Изпълнява проекти до ключ - проектиране,
разработка и пускане в експлоатация на автоматизирани системи
за управление, електрически системи НН.

Сюхеил Ерел, управител
ТЕМПА СИСТЕМ БГ

Типово изпитаните
табла са с огромна
област на приложение
Типово изпитаните и частично
типово изпитаните табла представляват комутационни устройства, които съответстват на установен тип или система, с които
се гарантира отсъствието на отклонения от работните характеристики и безопасната им експлоатация. Гарантирана е също защитата
от различни опасности, които биха
могли да бъдат предизвикани от
електрическата апаратура в таблото, както и от външни въздействия. Основната приложна област
на тези изделия се формира от производството през преноса, разпределението, измерването и управлението на електрическа енергия, до
крайния консуматор. Типово изпитаните и частично типово изпитаните комутационни устройства се
използват в енергетиката, промишлените заводи и фабрики, автомобилната индустрия, корабната
индустрия, строителството, хранителната промишленост, медицината, минната промишленост, телекомуникациите, различни битови
приложения и др.

Разработваме типово
изпитани табла НН
до 8500 А
При разработване на определена
система конструкторите се съобразяват с изискванията на стандарта за типово изпитани табла. В повечето те се постигат с използване на технически решения на различните производители. Затова при
конструирането на нашите електрически табла е обърнато максимално внимание на всички детайли, с цел
постигане на безопасна и надеждна
експлоатация, както и минимално
време за отстраняване на аварии,
възможност за разширение и монтаж на апаратура от различни производители. Достатъчно е само да
спомена, че произвежданите от нас
типово изпитани електрически табла ниско напрежение достигат до
8500 А, с което много малко конкуренти могат да се похвалят.

Пазарният дял на типово
изпитаните табла ще
нарасне след 5 години
Определено смятам, че пазарният дял на типово изпитаните
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табла в България ще се разширява. Предполагам, че това няма да
се усети в следващите една, две
години, т.е. няма да има повишено
търсене в сравнение с настоящето. Всичко зависи от развитието
на икономиката на страната и
поставянето на по-високи критерии по отношение на електрооборудването в строителството на
нови обекти. Също така има отговорни обекти, за които е
невъзможно да се използват други, освен типово изпитани табла,
например, в една нова атомна централа или при реконструкцията на
съществуваща електроцентрала,
всички комутационни устройства
трябва да са с най-високо качество и да са преминали всички
необходими изпитания. Естествено, при увеличаване строителството на подобни обекти, ще се
увеличи и пазарният дял на типово изпитаните табла. Също така
не бива да се пренебрегва субективният фактор, а именно инвеститорите и тяхната оценка на
съотношението по-висока цена в
началото, за сметка на по-надеждно и дълготрайно оборудване, или
обратният вариант.
Отчитайки изброените фактори
и моментното състояние в страната смятам, че потенциал за разширяване на пазарния дял на типово изпитаните табла у нас има и
той ще започне да се усеща след
около пет години. Надявам се това
да стане и по-скоро, тъй като ще
бъде показател за положителното
развитие на страната.

Инж. Атанас Трайков,
директор инженерингова
дейност,
ФИЛКАБ

Представляват
цялостна система
с фабрично
изработени елементи
Типово изпитаните табла се използват основно като електроразпределителни табла за ниско напрежение в обекти с по-високи
изисквания по отношение на непрекъсваемостта на електрозахранването и безопасността на
персонала. Те представляват цялостна система с фабрично изработени монтажни и свързващи елементи за всяка отделна функционал-

62

на единица. Всеки компонент в една
такава система е фабрично тестван с апаратура на един или няколко производителя, което гарантира сигурната работа на готово
изработеното табло при определени в стандартите условия.
Частично, типово изпитаните
табла се използват като универсални табла, табла за управление на
двигатели, табла за батерии и други приложения, предимно в индустриални и инфраструктурни обекти
и в частност в сгради. При тях са
гарантирани само част от параметрите, на които отговарят
типово изпитаните табла като
устойчивост на късо съединение на
главната шинна система, степен
на защита от проникване на
твърди тела и течности – IP, устойчивост на механично влияние –
IK и др.

Бързо асемблиране
и окабеляване
на таблата на Шнайдер
Електрик
Изискванията към типово изпитаните табла са необходимо и достатъчно условие за сертифициране на една система като типово
изпитана. От този момент нататък, всеки производител доразвива типово изпитаната система
в различни насоки. Първото видимо предимство на типово изпитаните табла, предлагани от Шнайдер Електрик, е изключително
бързото асемблиране и окабеляване на таблата и удобството при
работа с тях. Това са фактори,
които намаляват разходите за
производствена площ, инструменти и труд в процеса на асемблиране и инсталиране на обекта. Типово изпитаните табла, предлагани
от нас, се отличават с високата
си надеждност. Тя се гарантира,
както от процеса на производство
на компонентите, така и поради
факта, че Шнайдер Електрик България работи със сертифицирани
партньори, селектирани чрез строги изисквания към материалната
база и качеството на работа на
всеки от тях. Не на последно място - всяка асемблирана уредба задължително се подлага на одит, преди сертифицирането й. По този
начин се гарантира качеството на
завършения продукт, който получават клиентите. Друго важно предимство, което прави впечатле-

ние е характерният дизайн и естетичната издържаност на таблата
Prisma Plus, което ги превръща в
предпочитано решение при монтаж в общи помещения и помещения, които са достъпни не само за
обслужващия персонал. Шнайдер
Електрик може да предложи типово изпитаните табла не само като
отделен продукт, но и като част
от типово изпитано решение от
електрозахранването на един
обект средно напрежение до крайните разпределителни табла.

Комплексни са причините
за увеличаване на
пазарния им дял
В момента пазарът на типово
изпитани табла в България, в процентно отношение е доста помалък от този в по-развитите
държави. Това се обуславя от късното навлизане на чуждите инвестиции у нас, остарялата материална
база и локалните навици на производителите на табла. В последните години пазарът на типово изпитани табла бележеше ръст от
20 - 30%. Очакванията са той да
продължава да нараства и през
следващите години. Сред причините за това са все по-високите
изисквания на инвеститорите и
увеличаващият се дял на чуждестранните инвестиции. От технологична гледна точка, компактността на уредбите и възможността
за лесното и бързото им доразвиване е друг фактор, който ще насочи пазара в посока увеличаване
на дела на типово изпитаните
табла. Други важни фактори са
размерът на застраховките на
оборудването и гаранционният
период на инсталираното оборудване, които също ще движат пазара в тази посока. В момента строителният сектор в България се пренасочва от жилищното строителство към строителството на големи сгради като търговски центрове, бизнес сгради и др. Това ще
доведе до силно понижение на дела
на локално произведените табла и
естествено, до увеличение на този
на типово и частично типово изпитаните табла.

Инж. Красимир Червенков,
продуктов мениджър
„Типово и частично типово
изпитани табла“
в Шнайдер Електрик
България
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œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÚËÔÓ‚ÓÚÂÒÚ‚‡ÌË ÛÂ‰·Ë
ÓÚ —Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„ ¿ƒ - ¡Û„‡Ò
«‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË "—Ú‡Ú ËÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ
ÒÂ ÛÚ‚˙‰Ë Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ Í‡ÚÓ Â‰ËÌ ÓÚ
Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ ÎËˆÂÌÁË‡ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ “ËÔÓ‚Ó ÚÂÒÚ‚‡ÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË ÛÂ‰·Ë (–ower
control center - PCC) Ë ÃÓÚÓ ÍÓÌÚÓÎ ˆÂÌÚÓ‚Â
(Ã——) ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÓÚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ „‡Ï‡ Ì‡ General
Electric - Ù‡ÏËÎËˇÚ‡ SEN Plus. “ÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ Â
ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì ÓÚ Ì‡¯ËÚÂ ÍÎËÂÌÚË ÔÓ‡‰Ë Â‰Ëˆ‡
‰ÓÒÚÓÈÌÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ ‚ ÒÂ·Â ÒË - ‰Ó·Â
‡Á‚ËÚ‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ ÓÚ GE, Ò˙˜ÂÚ‡Ì‡ Ò ‰Ó·‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡ Ë ËÌÊÂÌÂÌ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Ì‡ ÂÍËÔËÚÂ
Ì‡ —Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„, ÓÚ„Ó‚ÓÌË Á‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ, ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ë ÔÛÒÍ‡ Ì‡ ÛÂ‰·ËÚÂ.
¿ÒÂÏ·ÎË‡ÌÂÚÓ ÓÚ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‚ ËÁ„‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÌÓ‚‡ ÏÓ‰ÂÌ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓ-ÒÍÎ‡‰Ó‚‡ ·‡Á‡ ‚ fiÊÌ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡ ÁÓÌ‡ ‚ „‡‰
¡Û„‡Ò, ÍÓˇÚÓ ‡·ÓÚË Ò ÎËˆÂÌÁË ÓÚ ‚Ó‰Â˘Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÙËÏË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ PCC Ë MCC Ò˙Ò ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Á‡‰Ó‚ÓÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡
Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË: ≈Î. ˆÂı Á‡ ‡ÒÂÏ·ÎË‡ÌÂ Ò ÂÎÂÍÚÓÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ ¯ËÓÍ‡ „‡Ï‡ „ÓÚÓ‚Ë ÂÎ. Ú‡·Î‡; ÃÂı‡ÌË˜ÂÌ ˆÂı Ò ·Óˇ‰ÊËÈÒÍÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ; ƒËÁ‡ÈÌ /ÔÓ-

ÂÍÚË‡ÌÂ/ ˜‡ÒÚ ≈À Ë ¿œ; “˙„Ó‚ÒÍË ÓÚ‰ÂÎ Ë ÎÓ„ËÒÚËÍ‡.
Œ·˘ÓÚÓ Á‡ ‚ÒË˜ÍË ‚Ë‰Ó‚Â ÛÂ‰·Ë (Type tested
switchboards) Â, ˜Â Ò‡ ÏËÌ‡ÎË ÚËÔÓ‚ ÚÂÒÚ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ÒÂÚËÙËˆË‡ÌË Î‡·Ó‡ÚÓËË (KEMA, IPH, LOVAG
Ë ‰.), Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡Ú IEC 60439-1, ÔÓÁÌ‡Ú ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ Í‡ÚÓ ¡ƒ— EN 60439-1. œÓ‰Ó·ÂÌ ÚËÔ ÛÂ‰·Ë ÒÂ
ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú Ì‡ ˜‡ÒÚË (ÍËÚÓ‚Â) ÓÚ General Electric,
ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ÒÂ Ò„ÎÓ·ˇ‚‡Ú ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡ÌË ÙËÏË
‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÒÚ‡ÌË, Í‡ÚÓ ÔË ÚÓ‚‡ ÒÂ ÒÔ‡Á‚‡Ú
Â‰Ëˆ‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ. "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ÍÎÓÌ ¡Û„‡Ò Â ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ‰‡ ‡ÒÂÏ·ÎË‡, ÓÚ„Ó‚‡ˇÈÍË Ì‡ ÚÂÁË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ.
“ÂÒÚ˙Ú, Ì‡ ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔÓ‰Î‡„‡Ú ÛÂ‰·ËÚÂ, ÒÂ Ô‡‚Ë Á‡ ˆˇÎ‡Ú‡ „‡Ï‡ ¯ËÌÌË ÒËÒÚÂÏË 1000 - 4000 A, 2580 ka/1 sec, Ò ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 200 ‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË Á‡ı‡Ì‚‡˘Ë Ë ËÁ‚Ó‰ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë, Á‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÙÓÏË Ì‡ ‡Á‰ÂÎˇÌÂ (form of sagregation) 2-4, Á‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÒÚÂÔÂÌË Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ IP 20-54. “ÓÁË ÚÂÒÚ ÒÂ Ô‡‚Ë Á‡ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇÚ‡ ÏÂÚ‡ÎÌ‡ ˜‡ÒÚ + ‡Ô‡‡ÚÛ‡ Ì‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ë ÓÚÔ‡‰‡ ÔË ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë
‰Û„Ë ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË. “Ó‚‡ Â Â‰Ì‡ „ÓÎˇÏ‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ,
ÍÓˇÚÓ Â ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ò‡ÏÓ Ì‡ „ÓÎÂÏË Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ ÛÚ‚˙‰ÂÌË ÙËÏË.
Œ·˘Ó ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú 3 ‚Ë‰‡ ÚËÔÓ‚Ó ÚÂÒÚ‚‡ÌË ÛÂ‰·Ë ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ËÁ‚Ó‰ÌËÚÂ ÏÓ‰ÛÎË:

Щепселно изпълнени модули
по отношение на захранващите шини (plug in type)
“Â Ò‡ "plug in type" Ò 2 ÔÓÎÓÊÂÌËˇ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËÚÂ ¯ËÌË - ‡·ÓÚÌÓ (‚Í‡‡Ì ÏÓ‰ÛÎ Ò ‚ÍÎ˛˜ÂÌ Á‡ı‡Ì‚‡˘ ÍÛÔÎÛÌ„) Ë ËÁ‚‡‰ÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ (ËÁÍ‡‡Ì ÏÓ‰ÛÎ Ò ËÁÍÎ˛˜ÂÌ Á‡ı‡Ì‚‡˘ ÍÛÔÎÛÌ„).
“ÓÁË ‚‡Ë‡ÌÚ ËÏ‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÙËÍÒË‡Ì‡Ú‡ ‚ÂÒËˇ, ÔÎ˛Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ‡‚‡Ë‡Î ÏÓ‰ÛÎ ·ÂÁ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ „Î‡‚ÌËÚÂ ¯ËÌË Ì‡ ÛÂ‰·‡Ú‡.
“Ó‚‡ „Ó Ô‡‚Ë ÔËÎÓÊËÏ Á‡ Ó·ÂÍÚË Ò ÌÂÔÂÍ˙Ò‚‡ÂÏ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡.
На снимката: изпълнен проект за МCC "plug in type" с интелигентно
управление на модулите по profibus комуникация.

Напълно изваждаеми (fully withdrawable type)
“ÓÁË ‚Ë‰ ÚËÔÓ‚Ó ÚÂÒÚ‚‡ÌË ÛÂ‰·Ë Ò‡ Ò 3 ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÓÎÓÊÂÌËˇ:
1. ‡·ÓÚÌÓ - ‚ÍÎ˛˜ÂÌË ÍÛÔÎÛÌÁË Ì‡ ‚ıÓ‰ Ë ËÁıÓ‰ Ë ÍÓÌÚÓÎÂÌ ÍÛÔÎÛÌ„;
2. ÍÓÌÚÓÎÌÓ - ËÁÍÎ˛˜ÂÌ ‚ıÓ‰ÂÌ ÍÛÔÎÛÌ„, ‚ÍÎ˛˜ÂÌË ËÁıÓ‰ÂÌ Ë ÍÓÌÚÓÎÂÌ ÍÛÔÎÛÌÁË;
3. ËÁ‚‡‰ÂÌÓ - ËÁÍÎ˛˜ÂÌË ‚ıÓ‰ÂÌ, ËÁıÓ‰ÂÌ Ë ÍÓÌÚÓÎÂÌ ÍÛÔÎÛÌ„.
На снимката: Изпълнен проект на МСС с напълно изваждаеми модули за
двигателни изводи и въводи.
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Фиксирани (fixed type) - неподвижно захванати модули с болтови връзки по
отношение на захранване и изход

ÃÓ‰ÛÎÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÎÓÍ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ‡‚‡ËˇÚ‡
Ò‡ÏÓ ‚ Â‰ËÌ ÏÓ‰ÛÎ, ·ÂÁ ‰‡ Á‡Òˇ„‡ Ò˙ÒÂ‰ÌËÚÂ. ŒÚ‚‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÚË˜Í‡Ú‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ò‡ÏÓ ÔË ËÁÍÎ˛˜ÂÌ „Î‡‚ÂÌ ‡‚ÚÓÏ‡Ú.
ToÁË ‚‡Ë‡ÌÚ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÂÏÓÌÚ Ë ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ËÁ‚Ó‰ÌË ÏÓ‰ÛÎË ·ÂÁ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ „Î‡‚Ì‡Ú‡ ¯ËÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡
Ë Â Û‰‡˜ÂÌ Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Á‡ Ó·ÂÍÚË Ò ÔÂÍ˙Ò‚‡ÂÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ
ÔÓˆÂÒ.
На снимката: Изпълнен проект за МСС с фиксиран тип модули.

œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ "—Ú‡Ú
»ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ˆˇÎÓÒÚÌÓ ËÁ„‡‰ÂÌ
ˆËÍ˙Î Ì‡ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚Ë ÛÒÎÛ„Ë Í‡ÚÓ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÏÓÌÚ‡Ê Ë ÔÛÒÍ. œÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÈÍË
¯ËÓÍ ËÁ·Ó Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
ÚËÔÓ‚Ó ÚÂÒÚ‚‡Ì ‚‡Ë‡ÌÚ Á‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË
ÛÂ‰·Ë Ë Ã——, ÙËÏ‡Ú‡ „‡‡ÌÚË‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ Ô‡ÚÌ¸ÓË:
ïÒË„ÛÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ÔÓˆÂÒ;
ïÒË„ÛÌÓÒÚ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Á‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘Ëˇ ÔÂÒÓÌ‡Î;
ï„˙‚Í‡‚ÓÒÚ Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÂ‡ÒÂÏ·ÎË‡ÌÂ ·ÂÁ
ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÂ‰·ËÚÂ.
◊ÂÒÚÓ ÔË Â‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚË, ÂÍËÔËÚÂ

Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ÍÓÏ·ËÌË‡Ú Ë ÚËÚÂ
ÚËÔ‡ ÏÓ‰ÛÎË ‚ Â‰Ì‡ ÛÂ‰·‡ SEN PLUS. œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ 2-3 „Ó‰ËÌË "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ·ÂÎˇÁ‡
Â‰Ëˆ‡ ÛÒÔÂıË Ò˙Ò Á‡‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÎ˛˜Ó‚Ë Ó·ÂÍÚË ‚ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡, Í‡ÚÓ ÒÂ‰ ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚Ë ÔÓÂÍÚË Ò‡:
ïœÓÂÍÚË‡ÌÂ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÏÓÌÚ‡Ê Ë ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ÚËÔÓ‚ÓÚÂÒÚ‚‡ÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË ÛÂ‰·Ë Ë Ã—— 0,4 kv ‚ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË 402,
205, 239, 224, 225 ‚ "ÀÛÍÓÈÎ ÕÂÙÚÓıËÏ" ¿ƒ;
ïœÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÚËÔÓ‚Ó ÚÂÒÚ‚‡Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÛÂ‰·‡ Ë Ã—— Á‡ ◊ÂÎÓÔÂ˜ Ã‡ÈÌËÌ„;
ïœÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÚËÔÓ‚Ó ÚÂÒÚ‚‡ÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎË-
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ÚÂÎÌË ÛÂ‰·Ë Ë Ã—— Á‡ Ó·ÂÍÚ: œÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡
ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë - „. –ÛÒÂ;
ïœÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÚËÔÓ‚ÓÚÂÒÚ‚‡Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÛÂ‰·‡ Á‡
¡ÓÓ‚Âˆ - "ÕÓ‚‡ ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÌÂÊÌË Ó˙‰Ëˇ Ò
‚Ó‰‡".
¬ÒË˜ÍË ÔÓˆÂÒË ‚ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÎÓÌ ¡Û„‡Ò Ì‡
"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ Ò‡ Ó·ı‚‡Ì‡ÚË ÓÚ ‚˙‚Â‰ÂÌ‡ Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú ISO
9001:2008, ÍÓÂÚÓ Â ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ „‡‡ÌˆËˇ Á‡ Ì‡¯ËÚÂ ÍÎËÂÌÚË Á‡ ‚ËÒÓÍÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚÚ‚Ó Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ë ÛÒÎÛ„ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡ÏÂ.
“˙„Ó‚ÒÍËˇÚ ÓÚ‰ÂÎ Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ
- ÎÓÌ ¡Û„‡Ò ËÏ‡ „Ó‰ËÌË ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËˇ Ô‡Á‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ÔÓ‰˜ËÌÂÌÓ Ì‡ Ë‰ÂˇÚ‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÂ‰ÎÓÊ‡Ú ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ì‡ ‚Ó‰Â˘Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË, ÔÓÁÌ‡ÚË Ë ‰ÓÒÚ˙ÔÌË Á‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ
ÍÎËÂÌÚË. ‘ËÏ‡Ú‡ Â ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ General
Electric power controls, Phoenix Contact, Lapp Cable,
Klauke, Effen Ë Saip. ¬ ÏÓ‰ÂÌ‡ ÒÍÎ‡‰Ó‚‡ ·‡Á‡ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ ÓÚ Ì‡‰ 2000 ‡ÚËÍÛÎ‡ ‚ Ì‡ÎË˜ÌÓÒÚ. "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ Â ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡, ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ë ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡, ‡ ‚ËÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆË‡ÌËÚÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Ò‡ ‚ËÌ‡„Ë „ÓÚÓ‚Ë ‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊ‡Ú
Ë‰Âˇ, ÔÓÂÍÚ, ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ò˙‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë ÓÔÚËÏ‡ÎÌË ÒÓÍÓ‚Â Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡.

"Старт Инженеринг" АД - клон Бургас
Адрес: 8000 Бургас, ул. "Христо Ботев" №33
тел/факс: 056/ 811 512; тел: 056/ 811 484; 056/ 850 596
office@startengbs.com | www.startengbs.com
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—ÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌÓ ÚÛÌÂÎÌÓ
ÂÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰‚‡ÌÂ —ÂËˇ TUNEL54
—ÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ÒÂËˇ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Ë ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ‚ ÚÛÌÂÎË Ë Ô˙ÚÌË ÒËÒÚÂÏË Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÌÓ‚‡Ú‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡ ƒËÂÍÚË‚‡ 2004/54/≈ Ë ‰˙Ê‡‚ÌËÚÂ Â„ÛÎ‡ÚÓÌË ÌÓÏË.
—ÂËˇÚ‡ TUNEL54 ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ
Ó„ÌÂÛÔÓÌË, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ ‰ËÏ Ë „ËÁ‡˜Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË ‚ ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ó ÙÓÎËÓ
ËÎË AISI 3116L ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡.
“ˇıÌ‡Ú‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ÌÂ ÒÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡ ‰ÓË Ë ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÓÊ‡. ¬ÒË˜ÍË
ÔÓ‰ÛÍÚË ÓÚ ÚÛÌÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ÒÂËˇ Ò‡ ÒÂÚËÙËˆË‡ÌË ‚
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ ‡ÍÂ‰ËÚË‡ÌË Î‡·Ó‡ÚÓËË. ¬ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ IP66 „Ë ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ÓÚ ÔÓÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Î‡„‡, Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ („‡Á,
Ô‡ı Ë Ú.Ì.).
Õ‡È-‚‡ÊÌËˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ, Â¯ÂÌ ÓÚ
ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ì‡
"Palazzoli" Á‡ ÚÛÌÂÎË, Â ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡ÎËˇÚ ÔÓÊ‡ ‰‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡
„Î‡‚ÌËÚÂ ÎËÌËË
ÔÓ‡‰Ë:
l ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ
Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÚÓ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Á‡‡‰Ë ËÁ„‡ˇÌÂ
l ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÚÓ
ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Á‡‡‰Ë ‡ÁıÎ‡·‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÌÚÓ‚ÂÚÂ, ÔË˜ËÌÂÌÓ ÓÚ ÔÂÍÓÏÂÌÓ
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
l Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û Ù‡ÁËÚÂ
ËÎË ÏÂÊ‰Û Ù‡ÁËÚÂ Ë ÁÂÏˇÚ‡ Á‡‡‰Ë
‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆË, ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÌÓ ÓÚ ÔÓ‚Â‰‡ ‚ ËÁÓÎ‡ÚÓ‡, ÍÓÈÚÓ
‰˙ÊË ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ˜‡ÒÚË Ò˙ı‡ÌÂÌË.
l Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ Í˙Ï ÁÂÏˇÚ‡,
ÔË˜ËÌÂÌÓ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÏÂÚ‡ÎÌË
˜‡ÒÚË.
“ÂÁË ÔÓ·ÎÂÏË Ò‡ Â¯ÂÌË ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ‰Â·ÂÎË ÏÂÚ‡ÎÌË ÍÛÚËË, ÌÂ‡ÁıÎ‡·‚‡˘Ë ÒÂ ÍÎÂÏË,
Ì‡Ô‡‚ÂÌË ÓÚ Ó„ÌÂÛÔÓÂÌ ÍÂ‡ÏË˜ÂÌ
Ï‡ÚÂË‡Î, Ô‡‚ËÎÌÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ë
ËÁÓÎË‡ÌË ÙËÍÒË‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË Ë ÏÂÒËÌ„Ó‚Ë Í‡·ÂÎÌË ‚ıÓ‰Ó‚Â.
«‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÂÙÂÍÚË‚ÌË, ÚÂÁË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ËÁËÒÍ‚‡Ú ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËˇ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌË Ó„ÌÂÛÔÓÌË Í‡·ÂÎË, ÍÓËÚÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú:
l ËÁÓÎË‡ÌË ‚ Ï‡„ÌÂÁËÂ‚ ÓÍËÒ, ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘Ë Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú IEC EN 60702-2
l Ì‡Ô‡‚ÂÌË ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ ÂÎ‡ÒÚÓÏÂ Ò Ó„ÌÂÛÔÓÌË Á‡˘ËÚÌË Í‡·ÂÎÌË
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Ó·‚Ë‚ÍË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ G 10 ÏÂÊÂÒÚË
ÒÏÂÒË, ËÎË G4, El2 ÒËÎËÍÓÌË, ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘Ë Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú IEC EN 20-45.
—˙Â‰ËÌÂÌËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡
Ì‡Ô‡‚ÂÌË ÓÚ
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ
Á‡ ÚÛÌÂÎË Ì‡
Palazzoli, Ò‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ ÔÓÊ‡ Í‡ÚÓ „ÓÂÒÔÓÏÂÌ‡ÚËÚÂ
Í‡·ÂÎË Ë Ò‡ ÚÂÒÚ‚‡ÌË ‚ ËÁÔËÚ‡ÌËˇÚ‡
Ì‡
IMQ Î‡·Ó‡ÚÓËˇ, ÔËÎ‡„‡ÈÍË ÔÓˆÂ‰Û‡Ú‡, ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú IEC EN50200 Ë Ì‡ÒÓ˜‚‡ÈÍË ÔÎ‡Ï˙Í, Í‡ÎË·Ë‡Ì Ì‡ 850∞C
(+40∞C ÚÓÎÂ‡ÌÒ) Í˙Ï ÍÛÚËËÚÂ ËÎË
Í˙Ï ÍÓÌÂÍÚÓËÚÂ. ”ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡
‰Ó 400∞C Á‡ 90 ÏËÌÛÚË, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ ÓÚ ÌÓÏ‡ ANAS (ÚÓÁË ÚÂÒÚ Â ËÁ‚˙¯ÂÌ ‚ INTEK Î‡·Ó‡ÚÓËˇ Ò ‰ÓÍ‡Á‡Ì‡ ËÁ‰˙ÊÎË‚ÓÒÚ Ì‡‰ 120 ÏËÌÛÚË)
Â Ì‡Ô˙ÎÌÓ „‡‡ÌÚË‡Ì‡.

Метални покрития
ÃÂÚ‡ÎÌËÚÂ ÔÓÍËÚËˇ Ì‡ ÍÛÚËËÚÂ Ë ÍÓÌÂÍÚÓËÚÂ Ò ÔÎÓÒÍË ˘ÂÔÒÂÎË
Ò‡ Ì‡Ô‡‚ÂÌË Ò ÏÂÚ‡ÎÌË ÓÚÎË‚ÍË UNI
5076 ÓÚ ÎÂÍ‡ ÒÔÎ‡‚ Ò ‚ËÒÓÍÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ ‡ÎÛÏËÌËÈ. —ÔÂˆËÙË˜Ì‡Ú‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ò ÔÓÍËÚËÂ ÓÚ ıÓÏ „‡‡ÌÚË‡, ˜Â Úˇ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌˇ ÌËÚÓ ‚ ÓÍÓÎÌ‡ ÒÂ‰‡ Ò „ÓÎˇÏ‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ÚËÔË˜Ì‡ Á‡ ÚÛÌÂÎËÚÂ, ÌËÚÓ ÔÓ‰ ‚ÎËˇÌËÂ Ì‡ ÍÓÓÁË‚ÌËˇ Ô‡ı, ÍÓÈÚÓ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ ÔË Ú‡ÙËÍ‡ ÔÓ Ô˙ÚË˘‡Ú‡.
Œ·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ IP66 ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡ ÔÓÚÂÍˆËˇ ÒÂ˘Û Í‡ÔÂ˘‡
‚Ó‰‡, ÚÂ˜‡˘‡ ‚Ó‰‡ Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë
ˆËÒÚÂÌË Ò ‚Ó‰‡.
œÓÚË‚ÓÛ‰‡ÌÓÚÓ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ÌÂ Â
Ì‡ ÌË‚Ó lK10 (20J), ÍÓÂÚÓ Â Ï‡ÍÒËÏÛÏ˙Ú ÔË Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË.
“ÂÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚ Ì‡
ÒÔÎ‡‚ËÚÂ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÚˇıÌ‡Ú‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌ‡ ˇÍÓÒÚ, ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ ‡ÁÒÂÈ‚‡-

ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ
ÔÓ‰ÛˆË‡ ÓÚ ÔÎ‡Ï˙ˆËÚÂ, Ë Ú‡Í‡ ÒÂ
ÔÂ‰Ô‡Á‚‡Ú ÍÛÚËËÚÂ Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ‚˙ÍË.

Съединения
—˙Â‰ËÌÂÌËˇÚ‡ ‚ ÍÛÚËËÚÂ Ò‡ Ì‡Ô‡‚ÂÌË ÓÚ ÓÚ‚ÓË Á‡ ‚ËÌÚÓ‚Â Ò ÏÂÒËÌ„Ó‚Ó ÚˇÎÓ, ÒÎÓÊÂÌË ‚˙ıÛ ÓÚÎË‚ÍË, ÔÓÍËÚË Ò ÍÂ‡ÏËÍ‡, Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓˇÚÓ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚Ë Ò ‡ÁÒÚÓˇÌËˇÚ‡
ÏÂÊ‰Û ËÁÓÎ‡ˆËËÚÂ ‰ÓË ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡
ÚÂÏ‡ÎÂÌ ¯ÓÍ. ‘ËÍÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÂ‡ÏË˜ÂÌ ·ÎÓÍ ‚˙ıÛ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÍÛÚËˇÚ‡ ˜ÂÁ ÏÂÚ‡ÎÌË ‚ÎÓÊÍË, Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ ÓÚ ÊË‚ËÚÂ ˜‡ÒÚË, ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Í˙Ï
ÁÂÏˇÚ‡ ÔÓ‰ ‚ÎËˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÎ‡Ï˙Í‡.
«‡Úˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÌÚÓ‚ÂÚÂ ‚˙ıÛ ÏÂÒËÌ„Ó‚ÓÚÓ ÚˇÎÓ „‡‡ÌÚË‡, ˜Â ÚÂ
ÌˇÏ‡ ‰‡ ÒÂ ‡ÁıÎ‡·ˇÚ ÔË ÍÓÓÁËˇ
‚˙‚ ‚Î‡ÊÌ‡ ÒÂ‰‡ ËÎË Á‡‡‰Ë ˇÁÍ‡
ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÔË ËÁ·Ûı‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÊ‡.
—˙Â‰ËÌÂÌËˇÚ‡ ÏÂÊ‰Û ÍÛÚËËÚÂ Ë
Í‡·ÂÎËÚÂ ÒÂ Ô‡‚ˇÚ ˜ÂÁ ÔÓÍËÚË Ò
ÌËÍÂÎ ÏÂÒËÌ„Ó‚Ë Í‡·ÂÎÌË ‚ıÓ‰Ó‚Â, Ò
‡‰Ë‡ÎÂÌ ÚËÔ ÔËÍÂÔˇÌÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÒËÌ„ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ÔÂ‚˙˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡·ÂÎÌËˇ ‚ıÓ‰ ‚ ÒÎ‡·Ó
ÏˇÒÚÓ ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ÛÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Ë ÔÎ‡Ï˙ˆË.
√‡‡ÌÚË‡Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ Í‡·ÂÎÌËÚÂ ‚˙ÁÍË.
œÓ‰Ó·ÂÌ‡Ú‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ ÒÂ˘Û
ÔÓÊ‡ Ì‡ ÏÂ‰ÌËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË
ÍÎÂÏË ÏÓÌÚË‡ÌË ‚˙ıÛ ÍÂ‡ÏË˜Ì‡
ÓÒÌÓ‚‡ Ë Ì‡ ÍÎÂÏËÚÂ Ò ‰‚ÓÈÌÓÁ‡ÚÂ„Ì‡ÚË ‚ËÌÚÓ‚Â ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡ ‚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ „‡‡ÌÚË‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÔË ‚˙Ì¯ÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‰Ó 850∞C Á‡ 90 ÏËÌÛÚË.

Сигурност и комфорт
ŒÒ‚ÂÚËÚÂÎÌËÚÂ ÚÂÎ‡ ÓÚ ÒÂËˇÚ‡ TUNNEL54 Ò‡ ÔÂÙÂÍÚÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÓÒ‚ÂÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡ÎÂËË Ò ÎÛÏËÌËÒˆÂÌÚÌË T5 Ë T8 Î‡ÏÔË ‰Ó 54W. “Â
ÌÂ Ò‡ Ì‡Ô‡‚ÂÌË ÓÚ ÓÚ‰ÂÎÌË Á‡‚‡˙˜ÌË ¯Â‚Ó‚Â, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ÌÂ Ò‡ Ó·ÂÍÚ
Ì‡ ÍÓÓÁËÓÌÌË ‚ÎËˇÌËˇ.

София 1000, ул. Цар Самуил 52, тел.: 02/ 988 40 54,
факс: 02/ 989 77 84, E-mail: office@merkom-bg.com,
office@merkom.bg, www.merkom.bg
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Œ¡Œ ¡≈““≈–Ã¿ÕÕ » √ŒÀ≈Ã»“≈
œ–Œ≈ “» Õ¿ ¡⁄À√¿–»fl
Îò íà÷àëîòî íà ñòðîèòåëñòâîòî íà ìåãàñãðàäè îò íîâ òèï ÎÁÎ Áåòòåðìàíí Áúëãàðèÿ
ÅÎÎÄ å ïðåäïî÷èòàí ïàðòíüîð è äîñòàâ÷èê íà êà÷åñòâåíà ïðîäóêöèÿ çà åëåêòðîèíñòàëàöèè.
Íàðåä ñ âå÷å ïîçíàòèòå è ïðåâúðíàëè ñå â ëþáèìè ìåñòà çà çàáàâëåíèå è ïðåêàðâàíå íà ñâîáîäíî âðåìå îáåêòè, ñòàíàëè ïîïóëÿðíè ó íàñ êàòî ìîëîâå, ïðîäúëæàâà ñòðîèòåëñòâîòî è íà
ãîëåìè èíäóñòðèàëíè áàçè, êîèòî ñà íåèçìåííà ÷àñò îò ðàçâèòèåòî íà íàöèîíàëíàòà èêîíîìèêà.
Íà ôîíà íà çàáåëÿçâàùàòà ñå ñòàãíàöèÿ â îïðåäåëåíè ñôåðè íà áèçíåñà, å âðåìå äà èçòúêíåì
ôàêòà, ÷å ñåðèîçíèòå óñèëèÿ è ìîáèëèçàöèÿòà â óñëîæíåíè óñëîâèÿ äàâàò ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò è ñà äîáúð ïðèìåð. Ñèòóàöèÿòà íå òðÿáâà äà ñå îòðè÷à, à äå ñå ïðàâè íåîáõîäèìîòî, çà äà
ñå ðåøàâà âñåêè äåí, äà ñå çàñèëâà ðèòúìà è ïðîäóêòèâíîñòòà íà ðàáîòàòà. Â ðàìêèòå íà íÿêîëêî ïóáëèêàöèè ÎÁÎ ùå çàïîçíàå ÷èòàòåëèòå íà Èíæåíåðèíã ðåâþ" ñ íÿêîè îñíîâíè îáåêòè îò
Г-жа Мария Миленкова
управител на ОБО БЕТТЕРМАНН БЪЛГАРИЯ ðåôåðåíòíàòà ñè ëèñòà, ÷èÿòî ðåàëèçàöèÿ ãîâîðè èìåííî çà òîâà.

—Â‰ËÍ‡ ÷ÂÌÚ˙ —ÓÙËˇ
¬ ÚÓÁË ‰Ûı Ì‡ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËˇ Ë ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ Ó·˘Ë
ÛÒËÎËˇ ÔËÍÎ˛˜‚‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-Ï‡˘‡·ÌËÚÂ ÔÓÂÍÚË ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË - "—Â‰ËÍ‡ ÷ÂÌÚ˙
—ÓÙËˇ"- Ò „Î‡‚ÂÌ ÔÓÂÍÚ‡ÌÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ‚˙ÁÎÓÊËÚÂÎˇ E÷E œÓÂÍÚÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ ¡˙Î„‡Ëˇ ≈ŒŒƒ, „Î‡‚ÂÌ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ Kayi Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. Ë „Î‡‚ÂÌ
ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ ‚ ˜‡ÒÚ "≈ÎÂÍÚÓ" Ë ÔÓÂÍÚ‡ÌÚÒÍË ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚ - ÕÓ‚‡ÚÂÍ ¡˙Î„‡Ëˇ. –Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡
Ò˙‚Ô‡‰Ì‡ Ò Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÌÓ‚ËÌËÚÂ Ë ÔÓ„ÌÓÁËÚÂ Á‡ ÛÚÂÊÌˇ‚‡˘Ë ÒÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡.
“Ó‚‡, Á‡ ˘‡ÒÚËÂ, ÌÂ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡˘‡·Ì‡Ú‡
ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ - 50 000 Í‚.Ï. Ú˙„Ó‚ÒÍ‡ ÔÎÓ˘, ‡Á„˙Ì‡Ú‡ Ì‡
ÚË ÌË‚‡, Ë ÓÍÓÎÓ 35 000 Í‚.Ï. ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡ ÔÎÓ˘ .
“ÓÁË ÛÌËÍ‡ÎÂÌ ÔÓ ‚Ë‰‡ ÒË Ó·ÂÏ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
Ì‡ Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ ‰‡ ‚ÎÓÊË ‚ Ó·ÂÍÚ‡ Ï‡ÚÂË‡ÎË
ÓÚ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ „‡Ï‡. Õ‡Â‰ Ò ‚Â˜Â
ÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ Ì‡Ëˆ‡ÚÂÎÌË Ò Ï‡Í‡Ú‡ "Œ¡Œ"
Í‡·ÂÎÓÌÓÒÂ˘Ë ÒÍ‡Ë, ÙËÏ‡Ú‡ ÔÂ‰ÎÓÊË
ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË Ë ÏÓ‰ÂÌË Â¯ÂÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚Ì‡Ú‡ Ï˙ÎÌËÂÁ‡˘ËÚ‡,
ÔÓ‰Ó‚ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌËÚÂ ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍÚË, ËÁ„‡Ê‰‡˘Ë ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌË
ÔÂ„‡‰Ë, ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡˘Ë
ÔÓÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
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Ó„˙Ì ÓÚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ÔË Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÂÌ ËÌËˆË‰ÂÌÚ Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ë Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌË Ô˙ÚË˘‡ Á‡ ÔÂÒÓÌ‡Î Ë ÔÓÒÂÚËÚÂÎË. ¬ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
Ì‡È-ÌÓ‚ËÚÂ ‡ÁÔÓÂ‰·Ë Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, ·˙Î„‡ÒÍË Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË.
Õ‡ ÙÓÌ‡ Ì‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÚÂ Ò˙‚ÏÂÒÚÌË ÛÒËÎËˇ, Û‚ÂÌ˜‡ÌË
Ò˙Ò Á‡·ÂÎÂÊËÚÂÎÂÌ ÂÁÛÎÚ‡Ú, Œ¡Œ Á‡Ú‚˙‰Ë ÔÓÁËˆËˇÚ‡
ÒË Ì‡ Ï‡Í‡, Á‡‰ ÍÓˇÚÓ ÒÚÓˇÚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, ÎÓˇÎÌÓÒÚ Ë ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÁ˙Ï. "«‡Â‰ÌÓ Ò Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ Â‡ÎËÁË‡ıÏÂ Â‰ËÌ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÔÂÒÚËÊÂÌ ÔÓÂÍÚ,
ÍÓÈÚÓ ÒÂ Ì‡ÂÊ‰‡ ÒÂ‰ Ì‡È-Ï‡˘‡·ÌËÚÂ ‚ Ú‡ÁË Í‡ÚÂ„ÓËˇ. ¬ÎÓÊÂÌËÚÂ ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË - Í‡·ÂÎÓÌÓÒÂ˘Ë, ÔÓÊ‡ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë, ÔÓ‰Ó‚Ë Ë
ÔÓ‰ÔÓ‰Ó‚Ë ÒËÒÚÂÏË Ë Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂ Ë Ï˙ÎÌËÂÁ‡˘ËÚ‡, ÍÓÂÍÚÌÓÚÓ Ë ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ Ò˙‰ÂÈÒÚ‚ËÂ,
Í‡ÍÚÓ Ë „˙‚Í‡‚ÓÚÓ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò‡ Ù‡ÍÚÓË, Â¯‡‚‡˘Ó ‚‡ÊÌË Á‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓÚÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒÂÍË ÔÓÂÍÚ ÓÚ ÔÓ‰Ó·ÂÌ Ï‡˘‡·.", Ò‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‰ÛÏËÚÂ Ì‡ ËÌÊ.
’ËÒÚÓ ¡ÓÚÂ‚, ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ÕÓ‚‡ÚÂÍ ¡˙Î„‡Ëˇ, ËÁÔËÒ‡ÌË ‚
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Ì‡Ô‡‚ÂÌ‡Ú‡
Á‡ Œ¡Œ ÂÙÂÂÌˆËˇ.
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–‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡
ÚÂ˜ÌÓÒÚË Ë „‡ÁÓ‚Â
Част II. Ултразвукови, кориолисови и термоанемометрични разходомери

¬

двете части на статията - от
миналия и настоящия брой на сп.
Инженеринг ревю, разглеждаме найразпространените методи за измерване разхода на флуиди в промишлени условия. Всеки от тях има своите
специфики и изисква определена конструкция на измервателния прибор
и/или тръбопроводната система.
Намирането на работещо инженерно решение при избора на измервателно средство за конкретно приложение, налага детайлно познаване
характеристиките на различните
видове разходомери. В много от случаите това решение е оптимален
компромис между цена, точност,
надеждност, разходи за монтаж и
поддръжка, загуби на налягане и пр.
В настоящия материал ще предстаим ултразвуковите, кориолисовите и термоанемометричните разходомери.

Ултразвукови разходомери
Подобно на вихровите и електромагнитните разходомери, ултразвуковите (УЗР) измервателни прибори
се използват в индустриални приложения през последните 20-30 години.
Заслуга за това има развитието на
електрониката, чиято елементна
база претърпя бурно развитие в посока навлизане на цифровите технологии.
Съществуват два основни вида
ултразвукови разходомери. Работата на първите се базира на измерване на времето за преминаване, а на
вторите - на Доплеровия ефект.

УЗР, използващи времето
на преминаване
Според резултатите от направени проучвания, този вид разходомери
са по-разпространени. На фиг. 1 е
показан принципът им на действие,
който - както е видно, е много елементарен. Нека си представим, че
трябва да пресечем река с лодка, но
не точно на отсрещния бряг, а малко
встрани. Тогава, тръгвайки от т. А
за т. В, течението на реката ще
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помага в някаква степен. Нека времето за достигане от т. А в т. В да е
равно на t1. После, ако тръгнем по
обратния път, т.е. от т. В за т. А,
тогава течението ще възпрепятства преминаването и необходимото
време вече ще е t2. Очевидно е, че t1<t2.
На основата на същия принцип
работи и ултразвуковия разходомер,
показан на фиг. 2.
В точките А и В на описаната погоре схема обикновено се монтират
пиезоелектрически излъчватели-приемници. Изискването е те да лежат
в една равнина с оста на тръбопровода. Първоначално датчикът в т. А
излъчва ултразвукова вълна, а този
в т. В я приема, като уредът засича
времето t1. След това сензорът в т.
В излъчва сигнал, а този в А го приема. Измерва се времето t2. На основата на получените резултати лесно се пресмята, че: t1= L / (C0 + Vm
.cosϕ), а t2= L / (C0 - Vm .cosϕ). Във формулите с L е означено разстоянието
между точките А и В; C0 е скоростта на ултразвука в конкретната
среда, а Vm – скоростта на потока.
Ако се означи ∆t = t1 - t2 и ако се
вземе под внимание, че Vm / C0 >>1,
то: ∆t = 2LVm.cosϕ.(1 / C02).
От формулата би могло да се направи констатацията, че разликата
между времената е правопропорционална на скоростта на потока, а следователно и на разхода на флуида.

Основно предимство на
УЗР е линейността
Основно предимство на метода е
линейната зависимост между разхода на флуида и разликата между измерените времена. Използването на
този тип разходомери не води до
смущаване на потока. Други предимства са отсъствието на загуби на
налягане, завихряния и т.н. Ултразвуковите разходомери нямат подвижни
части, измерването не зависи от
физико-химическите свойства на флуида. Сред възможностите им е да
измерват течности и газове.
Предлагат се в типоразмери от
DN15 до 3000 мм и повече (най-голе-

Фиг. 1. Принцип на действие на УЗР,
използващ времето за преминаване.

Фиг. 2.

мите диаметри са приложими, например, при измерване количеството на
димните газове в комин на ТЕЦ). За
малките диаметри обикновено се
използва едностранен монтаж, като
се използва отражението на ултразвуковата вълна от отсрещната
страна на тръбопровода.
Едно от най-големите преимущества на ултразвуковия метод е, че на
негова база са разработени и се предлагат разходомери, които могат да
бъдат монтирани без нарушаване
целостта на тръбопровода. Този
факт е от особена важност за редица специални случаи, в които инсталацията не може да бъде изолирана,
както и когато е необходимо използването на преносим разходомер за
временно измерване. В подобни приложения сензорите се закрепват
външно към тръбопровода посредством специални скоби (версия clampon). Тези разходомери обикновено работят с по-голяма грешка (2-3%). Използваните честоти на ултразвука
са в диапазона 200 kHz – 1.25 MHz.
Наред с предимствата, методът
има и редица недостатъци. Например, съществува ограничение в работната температура на флуида от
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-25 до +100 °C, за някои специални
изпълнения и до +180 °C. УЗР са много чувствителни към замърсявания и
отлагания върху стените на тръбопровода.
По отношение на версиите с
външни сензори провеждането на
измерване би могло да е невъзможно,
дори и при наличие на корозия от
вътрешната страна на тръбопровода (получава се т.нар. разсейване на
вълната).

УЗР с доплеров ефект
В промишлени условия, флуидите
често имат различни включвания –
твърди частици или капчици конденз
(при газовете). Те могат да направят
невъзможно измерването на дебита
с УЗР, работещ с време на преминаване. Причината е появата на дифракция на ултразвуковите вълни при
съприкосновението си с включванията. Именно тези включвания обаче,
създават условия за работа на ултразвуковите разходомери, която се
базира на доплеровия ефект.
Той представлява промяната в приеманата от наблюдателя честота
или дължина на вълната, когато източникът и/или наблюдателят (приемникът) се движат по дадено направление, един срещу друг. Честотата
се увеличава, когато източникът и наблюдателят се доближават и намалява, когато се отдалечават.
Ако показаната на фиг. 1 схема е
само с единия излъчвател (например
А), то: f1 – f2 = 2.v.f 1.cosϕ.(1/C0) , където: f1 е излъчената честота на предавателя; f2 е честотата на приемането, а v – скоростта на твърдата
частица, от която се отразява
вълната (тази скорост е равна на
скоростта на потока).
Принципът на работа на доплеровите разходомери накратко би могъл
да бъде описан по следния начин: излъчвателят излъчва кратък импулс
ултразвукова вълна, след това приема отражението й, като измерва
разликата в честотите.
Предимство на описания метод е,
че доплеровите разходомери се отличават с по-елементарна конструкция (работят само с един сензор излъчвател-приемник). За разлика от
това обаче, те са по-ненадеждни в
сравнение с разходомерите, използващи времето на преминаване. Също
така съществува изискване за минимален размер на частиците от 200
микрометра. Начините за инсталиране и монтаж са подобни на УЗР с
време на преминаване.

Кориолисови разходомери
Всички описани вече разходомери
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Фиг. 3. Физическо
описание на
възникването на кориолисовата
сила. Тялото, движещо се линейно върху
въртящия
се диск, реално се движи по траектория с форма на дъга.

Фиг. 4. Конструкции на кориолисови
разходомери.

измерват обемния разход на даден
флуид. Когато обаче, е необходимо да
се измери масовият разход, се определя обемният разход, като допълнително се отчита плътността или
налягането и температурата. Кориолисовите разходомери измерват
директно масовия разход. Функционират на основата на т.нар. жироскопичен принцип. Първият разходомер, който използва този принцип е
патентован от компанията Micro
Motion (понастоящем Emerson Process
Management) през 1977 г.
Редно е да се отбележи, че са правени редица неуспешни опити да се
конструира разходомер, който работи на основата на втория закон на
Нютон (F = m x a), но измерването на
силата и ускорението в затворени
тръбопроводи за момента се оказва
трудна и все още ненадеждно решена за промишлени условия задача.
Известно е, че във всички системи, които се въртят спрямо точка,
се образува кориолисова сила, вследствие на радиалното движение на
масата в системата. На фиг. 3 може
да се види как едно тяло с маса m,
което е разположено в центъра на
въртящ се диск и се движи към неговата периферия, би могло да измине
радиално най-краткия път, ако реагира на силата, която се стреми да
отклони тялото от правия път.
Кориолисовите сили възникват винаги, когато са налице едновременно
двете движения – въртеливо и линейно-постъпателно.

флуид преминава през една или две
огънати тръби, които са подложени
на принудителни вибрации от специален електромагнит - фиг. 5а. По
този начин системата от тръби се
привежда в резонанс посредством
възбуждане. В случай че не протича
флуид, сензорите А и В отчитат
усуквания на тръбата, които съвпадат абсолютно. Ако е налице разход
на флуид се появява допълнително
усукване на тръбата, което е вследствие на възникналите кориолисови
сили - фиг. 5.б и 5.в. Те се дължат на
едновременното линейно (премествайки се по тръбата) и кръгово
(поради вибрацията на тръбата)
движение на частиците на флуида.
Масата на флуида, протичащ през
тръбната система, ще получи странично ускорение от кориолисовата
сила. Това ще доведе до изкривяване
на формата на вибриране на входа и
на изхода на измервателните тръби.
Следователно, сензорите А и В ще
отчитат усуквания, които са отместени по фаза - фиг. 6. Фазовата
разлика е толкова по-голяма, колкото
по-голям е масовият разход на протичащия флуид. При използване на
две тръби се улеснява отчитането
на вибрациите – двете тръби трептят противоположно, тъй като се
доближават и отдалечават - фиг. 7.

Пресмятане на
кориолисовата сила

Отличават се с висока
точност на работа

Кориолисовата сила се пресмята
от израза: Fc = m.ac = 2.m.w.v , където: m е масата на тялото, kg; w ъгловата скорост на тялото, rad/s;
v - радиална скорост на тялото,
m/s; ac – m/s2.
Повечето кориолисови разходомери са с конструкция с „S“- или с „U“образно огънати тръби (фиг. 4), за да
се облекчи създаването на вибрации,
но за малки диаметри се предлагат
и уреди с прави тръби.
Нека разгледаме фиг. 5. Потокът

Кориолисовите разходомери се
отличават с редица преимущества.
Освен че измерват директно масовия разход, те са изключително точни прибори. Повечето модели работят с максимална грешка 0,2%, но се
предлагат и уреди с грешка 0,1% и
дори с 0,05%. Този вид разходомери
не изискват необходими прави участъци преди и след уреда. Измерването в определени граници, не се влияе
от проводимостта, вискозитета,
плътността, температурата, наля-

a
б
в
Фиг. 5. Действие на кориолисов разходомер.
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Фиг. 6. Фазово отместване, вследствие на кориолисовите сили.

Фиг. 7. Илюстрация на действието
на кориолисовия разходомер. Вляво,
при липса на разход тръбите трептят като се доближават и отдалечават, движейки се успоредно една
към друга. Вдясно, при наличие на разход се появява допълнително усукване, което предизвиква доближаване
- в изхода (както е показано) или във
входа на прибора.

гането и профила на потока. Имат и
широк динамичен диапазон на работа, достигащ до 1000:1.
Чрез кориолисовите разходомери
е възможно да се измерва сравнително лесно и плътността на флуида.
Тъй като измервателните тръби са
подложени на резонансни вибрации
при промяна на плътността на флуида, микропроцесорът в уреда настройва честотата така, че отново да е налице резонанс. От пряката
връзка честота-плътност, уредът
би могъл да генерира сигнал, съответстващ на плътността.

По-скъпи и чувствителни
към вибрации
Както електро-магнитните, вихровите и ултразвуковите разходомери, имащи интегрирани микропроцесори, така и кориолисовите уреди
разполагат с интегратор на разход
с индикация и импулсен изход за натрупано количество.
Кориолисовите разходомери притежават и редица недостатъци. Те
имат по-висока цена, отличават се
със сложна конструкция, по-голяма
маса и по-труден монтаж.
Като най-удачен материал за изработка на измервателните тръби
се приема титанът (устойчив е на
корозия и на явлението умора на
материала), който е доста скъп. Някои по-изгодни в ценово отношение
версии се изработват от хастелой.
Сравнително скъпи са и сензорите,
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Фиг. 8.
Принцип
на работа
на термоанемометър.

отчитащи преместването на
тръбите. Обикновено се използват
оптични сензори, работещи в наносекундния обхват.
Серийно произвежданите прибори,
които се предлагат на пазара са с
размери от DN1 до DN200 или
DN250. Съществуват също ограничения по температура (до 300 °C) и
по налягане на произвежданите прибори. Кориолисовите разходомери са
чувствителни и по отношение на
вибрациите, които се пренасят по
тръбопроводите. За някои модели е
необходима и периодична настройка
на нулата.

Термоанемометрични
разходомери
Представляват друг вид прибори,
измерващи масов разход. Основно (с
много малки изключения) се използват
за измерване дебита на газове. Методът им на работа се основава в
промяната на интензивността на
топлообмена между едно нагрято
тяло и охлаждащия го (и обдухващ) газ.
Той протича през измервателната
част на прибора, като обдухва две
термосъпротивления Pt 100 - фиг. 8.
Едното се използва като конвенционален измервател на температура, а
другото - като нагревател. Температурният преобразувател измерва
актуалната процесна температура,
докато нагревателният поддържа
константна температура, която е
по-висока от тази на измервания газ
(с около 40-60 °C). При увеличаване на
количеството на протичащ газ, се
увеличава отдадената топлина от
нагревателния елемент. За да поддържа той постоянна своята температура следва да консумира повече
енергия. Увеличението на енергията
е правопропорционално на масовия
разход на газа.

Принцип на работа на
термоанемометър
Отделената топлина се дължи
най-вече на конвективния топлообмен с газа. Следва да се има предвид
обаче, че съществува една малка
част от топлината, която се отделя кондуктивно (през механичните
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Фиг. 9. Структурна електрическа
схема на термоанемометър. RH –
нагревателен резистор, RMG – резистор, измерващ
температурата
на газа, I H – ток,
предизвикващ нагряването, qm –
масов разход на
газа.

части на прибора), както топлина, която се излъчва лъчисто.
При стационарни условия на работа, температурата
на нишката, свързана с тока I, протичащ през нея и падът
на напрежението в двата й края, се задава с израза: I2.R(tw)
= I . U = h . S (tw – tf) + Qзаг. Във формулата: R(tw) е електрическото съпротивление на нишката в зависимост от
температурата й на загряване tw; h е коефициент на
топлоотдаване при напречно обтичане на нишката, зависещ от скоростта на течението v; S – площ на нишката; tf – температура на флуида, а Qзаг – топлинни загуби (отдадена топлина освен конвективно).
Съпротивлението на металната нишка се променя в
зависимост от температурата, съгласно израза: R = R0(1
+ a. tw) , като R0 е температура на сензора при 0 °C; а
a - температурен коефициент на съпротивление на сензора. От своя страна, коефициентът на топлоотдаване
h е функция на скоростта на потока, съгласно закона на
Кинг: h = a + b.vc , като a, b и c са коефициенти, получени
при калибриране. Ако приемем, че загубите са пренебрежимо малки, т.е. Qзаг ~ 0, то: v = {[I2 . R0(1 + a. tw) / S . (tw
– tf) . b] – a / b}1/c, c ~ 0,5.
Следователно, полезният сигнал за един термоанемометър се явява токът през нишката или падът на напрежение през нея - фиг. 9.

тези прибори са отсъствието на движещи се части,
както и фактът, че те оказват незначително съпротивление на потока и динамичният им диапазон е достатъчно широк - 100:1.
Недостатък на термоанемометрите е специалното
им изискване за профил на потока. Протичащият газ
трябва да има равномерен скоростен профил в измервателния участък. Това налага използването на прави участъци от 15D преди прибора, при наличие на коляно до
50D преди прибора, при наличие на регулираща арматура. Тези тежки изисквания могат да се редуцират чрез
специална ламинираща решетка. Тя представлява диск с
множество отвори, който се монтира преди разходомера и създава равномерен скоростен профил на потока по
цялото сечение на тръбопровода. Използването на ламинираща решетка естествено води до допълнителна загуба на налягане, но тя е съизмерима със загубата, създавана от дългите прави участъци.
Термоанемометрите са чувствителни към наличие на
твърди частици или капчици конденз в измервания газ.

Разходомери в процес на усъвършенстване
Разходомерите за флуиди в тръбопроводи под налягане покриват широка област от контролно-измервателните прибори. Освен разгледаните типове, съществуват и много други, които по редица причини са
намерили ограничено използване в индустрията или са
останали в развойните лаборатории. Днес звучат екзотично уреди като лазерен доплеров анемометър,
разходомер с ядрено-магнитен резонанс, напречен корелатор и др., но в бъдеще някои от тях може би ще
навлязат повсеместно в индустрията, благодарение на
прогреса в автоматизацията.

Термоанемометри за течности
Съществуват различни електронни схеми за измерване на полезния сигнал, като най-традиционно използвани
са мостовите схеми. Градуировъчните им характеристики се определят по опитен път за различните видове
флуиди. Затова термоанемометрите намират приложение най-вече за измерване разхода на газове.
За измерване скоростта на течности се използват
термоанемометри с нанесен тънък слой от платина или
никел върху стъклена подложка с клиновидна или цилиндрична форма. Температурата на нагряване на сензора
трябва да е съобразена с цел недопускане на изпаряване
или кипене по повърхността му.
За размери на тръбопроводите над DN200 е разработена конструкцията тип сонда. Това превръща термоанемометрите в икономически изгодно решение за големите размери тръбопроводи. Друго тяхно преимущество е, че могат да се използват и за тръбопроводи с
правоъгълно сечение.

Изискват равномерен скоростен профил
на потока
Много от специалистите по автоматизация подценяват термоанемометрите като точност на работа,
но повечето уреди от водещи производители работят
с максимална грешка 1,5% от пълната скала (или по-малка, след специално калибриране). Други преимущества на
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Видове бустерни системи, свързване на смукателния
и нагнетателния колектор, критерии за избор

≈

дин от базовите критерии за
принадлежност на една държава към
цивилизования свят е силно развитата водоснабдителна мрежа. Независимо от начина, по който са организирани мрежите (по гравитачен път
или с помпени станции ), основната
им задача е да осигурят необходимото количество вода до всяка точка
на даденото населено място. Въпреки това, много често определени
зони от населеното място или някои
по-високи сгради остават без необходимия напор. В подобни приложения
се налага използването на помпа или
група от помпи, с цел повишаване на
напора.

За различните използвани
термини
Хидрофорна система, устройство
за повишаване на напора (УПН) или
бустер са само някои от наименованията, с които са познати тези устройства. Независимо от конкрет-
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ния използван термин, функцията на
подобна система е да осигурява необходимите водни количества в една
инсталация, поддържайки предварително зададено налягане.
В най-общи линии, бустерът представлява съвкупност от една или
повече помпи, монтирани на обща
рама, управлявани от общ контролер, както и екипирани с датчик за
налягане и разширителен съд. Използваните помпени агрегати могат да
бъдат различни видове – хоризонтални едно- или многостъпални, вертикални многостъпални и др. В зависимост от типа на контролера, във
функцията на датчик за налягане се
използва пресостат или сензор за
налягане. В допълнение, помпа или
помпи от бустер системата могат
да бъдат оборудвани с честотен
регулатор.

Приложна област на
бустер системите
В зависимост от приложението

Фиг. 1. Типична схема на хидрофорна
система.

им, бустер системите са три вида:
l Бустерни системи за водоснабдителни инсталации;
l Бустерни системи за противопожарни инсталации;
l Бустерни системи за промишлено
приложение.
Именно различията в приложната
им област обяснява и редица съществени различия в конструкцията на
бустер системите, което е логично
предвид факта, че те трябва да
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отговорят на различни нужди и
изисквания.

Бустерни системи за
водоснабдителни
инсталации
Основна специфика на водоснабдителните инсталации е сериозната промяна в консумацията на
вода, което е особено характерно
за по-големите инсталации. Ако
бъде разгледан профилът на товаФиг. 2. Примерна схема на изменението
ра на един хотел например, ще се
на потреблението на вода.
види, че максимално оразмереното
потребление се наблюдава практически не повече от 1 - 2 часа в денонощието (обикновено в пряк контакт с водата да бъдат изработени от
сутрин и следобед). През останалото време потребле- неръждаема стомана. Използваните помпи при този тип
нието на вода би могло да се определи като средно и бустери най-често са вертикални многостъпални, с огминимално. Това непостоянство в потреблението обяс- лед постигане на компактност на системата. Контронява необходимостта използваните бустерни системи лерът осигурява управлението на помпите (например
да бъдат оборудвани с по-голям брой помпи. По този каскадно включване, управление на резервна помпа, включначин включвайки се каскадно, те имат възможност да ване на различна помпа при всеки старт и т.н.). Също
отработват по-точно промените в консумацията на така той поддържа и функции на защита на помпените
вода.
агрегати както на помпената част (срещу суха работа),
така и на електрическите двигатели.
Също така, с цел постигане на по-ефективна работа
на бустера, все повече се използват помпи с честотно
регулиране на оборотите. По този начин помпите про- Бустерни системи за противопожарни
менят своя дебит като същевременно поддържат точ- инсталации
Огънят е една от най-опасните и трудни за овладявано зададеното, работейки по-ефективно с по-малък разне стихии, която води след себе си много и материални,
ход на електроенергия.
и нематериални щети. Противопожарните инсталации
В някои държави са в сила изисквания всички части на
бустерите за питейно-битово водоснабдяване, които са са сред най-отговорните в една сграда. Затова помпените групи като основен техен елемент, трябва да
осигурят максимална надеждност и безотказност на инсталациите. Това е причината при противопожарните
инсталации, особено към спринклерните да действат
стандарти, които са изключително строги като изисквания по отношение на помпените групи.
Например, в европейска норма EN 12843, която е хармонизирана като българския държавен стандарт, са регламентирани следните изисквания по отношение на
обхванатите от спринклерните инсталации съоръжения
и поддържаните от тях функции:
l Работна и резервна помпи;
l Пресостатно управление, без възможност за изключване на помпите (пресостатите включват помпите, изключването се реализира ръчно от таблото за управление);
l Пилотна помпа – предназначена е да допълва противопожарната инсталация в случай на малък теч, както и да
се включва при ограничена консумация (т.е. при малък брой
отворени спринклерни глави). Управлението на пилотната помпа също е пресостатно, но поддържа възможност
за изключване на помпите;
l Всяка помпа следва да е оборудвана със свое табло за
управление. Също така следва да е захранена от два
независими енергийни източници. Съществуват няколко
типа системи: с електрически помпи, комбинирани - с
електрическа помпа и помпа с двигател с вътрешно
горене и с помпи с дизелови двигатели;
l Не е разрешено изграждането на каквато и да е защита на помпите – задачата им е да осигурят необходимото водно количество за пожарогасене, дори и с риск от
повреда на помпените агрегати. Допуска се единствено
реализирането на защита от суха работа;
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l Отделен смукателен колектор за
всяка помпа. За разлика от водоснабдителните бустери се допуска използването на общ колектор. Целта е,
в случай на запушване и двете помпи да не останат на сухо.
Немският стандарт Vds например, е много по-строг, регламентирайки изисквания по отношение на
конструкцията на самата помпа и
нейните характеристики.

Бустерни системи за
индустриално приложение
Водата е основен елемент от
производствения цикъл на почти всяко предприятие, независимо от конкретната сфера на промишлеността, в която осъществява своята
дейност. Много често в предприятията цикълът на водата е пряко
свързан с определени процеси, управлявани по общ алгоритъм. Това налага използваните бустерни системи
да работят по логика на управление,
различна от стандартната – по налягане.
Също така, използваните в бустерните инсталации контролери
трябва да поддържат възможност за
комуникация на базата на различни
индустриални протоколи (Modbus,
Profibus и т.н.).
Останалите характеристики на
една бустерна система с индустриално приложение се доближават до
спецификите на водоснабдителните
бустери. В редица случаи са възможни и допълнителни изисквания по отношение на използваните материали, в зависимост от типа на производството.

Фиг. 3. Примерна схема на директното включване към водоснабдителната мрежа.

Фиг. 4. Примерна схема на свързване
на смукателния колектор към междинен резервоар.

Свързване на смукателния
колектор

телните инсталации има изискване за големината на резервоара с
оглед незадържане на вода и гарантиране на определено количество
постъпваща свежа вода. Съответно, при противопожарните инсталации изискването е за минимален
обем водосъдържание. И двете изисквания рефлектират пряко с големината на инсталацията след бустера.

Съществуват различни начини за
монтаж на бустерна инсталация.
Смукателният колектор се свързва
директно към водопровода на ВиК
мрежата или към междинен резервоар. Директното включване към водоснабдителната мрежа е често
практикуван метод на свързване.
Причините са очевидни - този метод е по-евтин и по-лесно изпълним
в сравнение с използването на междинен резервоар. Големият недостатък на директното свързване е
зависимостта му от колебанията в
налягането на захранващата мрежа.
Затова, ако една противопожарна
система е свързана директно към
водопровод е задължително тя бъде
захранена с два независими клона на
мрежата. Използването на междинен резервоар отстранява негативното влияние, произтичащо от непостоянството на налягането в
мрежата, но за сметка на това изисква по-голямо пространство.
По отношение на водоснабди-

Варианти на
изпълнение на напорния
колектор
По отношение на напорния колектор също се използват няколко варианти на изпълнение, които са характерни основно за водоснабдителните инсталации.
Вариант 1: Бустерът качва водата до най-високото ниво, след което тя се доставя в сградата по
гравитачен път. Това е сравнително елементарна схема, която почти не се прилага в днешни дни.
Нейни предимства са относително
рядкото включване на помпите и

• Въздуходувки
• Вакуум помпи
• Помпи за течности
• Филтри
• Машини за екологията
ЗАПОВЯДАЙТЕ НА НАШИЯ ЩАНД ПО
ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО НА
ВОДА СОФИЯ 2010, 13-16 АПРИЛ, В ЗАЛА 2
София 1784
бул. „Цариградско шосе“ 7-и км, ЗИТ, ет. 4
тел.: 02 9718960, 088/9524295
факс: 02 9718961, е-mail: prime_en@tea.bg
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Фиг. 5. Примерна схема на доставяне на
вода в сграда по гравитачен път.

постоянната работна точка. Недостатък е недостатъчното налягане на водата в най-горните нива на
сградата.
Вариант 2: Една бустерна група
се инсталира в основата на сградата, а втора група - на междинно
ниво. Схемата се практикува основно при много високи сгради, при които монтирането на всички помпи
в основата на сградата би довело
до използване на изключително
скъпа арматура. Недостатък на варианта е, че е необходимо да се
осигури голямо пространство (цял
етаж) за сервизни помещения.
Вариант 3: Сградата се разделя на
зони (ниска, средна и висока), като
налягането в тях се осигурява чрез
отделни бустерни групи. Много често ниската зона се захранва директно от ВиК мрежата.
Освен изброените базови варианти се използват и комбинации между тях.
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Фиг. 6. Примерна схема на доставяне на
вода чрез разделяне сградата на зони
(ниска, средна, висока).

Критерии за избор на
бустерна система
Изборът на една бустерна система е от определящо значение за ефективността й на работа и дългия й
срок на експлоатация. Най-важните
критерии, които трябва да се съблюдават при избора на подобна система са:
Приложна област – базов критерий, определящ първоначалния избор
на бустерна система, в зависимост
от инсталацията.
Работна точка - неправилно изчислената работна точка или некоректно избраната система по дадена
работна точка могат да доведат
както до нискоефективна работа,

така и до пълен отказ на системата след кратък срок на експлоатация.
Габаритни размери - на пръв поглед маловажен елемент, който в
последствие би могъл да доведе иначе коректно избрана система до
невъзможността тя да бъде използвана (например помпеното помещение вече е изградено и бустерът не
може да бъде инсталиран в него).
Цена - един от най-важните фактори за много от потребителите е
размерът на първоначалната инвестиция. Цената играе съществена
роля при избора на бустерна система, но далеч не във всички приложения би следвало да е определяща.
Ефективност на системата –
изключително важен фактор, който
обединява съвкупност от много решения: тип помпа в зависимост от
максималния й КПД; ефективност на
помпата в работната й точка; използване на честотен конвертор за
регулиране на скоростта с оглед
постигане на по-добър КПД при променяща се работна точка; възможност на контролера да управлява
помпите с оглед поддържане на найвисок общ КПД.
Добре известно е, че колкото повисока е ефективността на една
бустер система, толкова по-малка е
консумираната от нея електроенергия. Малко известен е фактът, че
само около 5% от разходите за 10
годишен период на експлоатация на
една бустерна система се формират
от първоначалното капиталовложение. Съответно, 10 - 15% са разходите за поддръжка и сервиз на системата в рамките на този период, а
останалите 80 - 85% са средства за
електроенергия. Именно затова и
ефективността на системата е
един от най-важните критерии за
избора й.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

—˙‚ÂÏÂÌÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ
Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË
ÒÚ‡ÌˆËË ÓÚ ¿À‘¿ À¿¬¿À
¿ÎÙ‡ À‡‚‡Î Â ‚˙‚ ÙÓÍÛÒ‡ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ Ë ÌÓÛ-ı‡ÛÚÓ, Á‡ ‰‡ ‚Ë ‰‡‰Â Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ,
Ì‡È-ËÁ„Ó‰ÌÓÚÓ Ë Ì‡È-ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡
Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓ ÚÂÚË‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ.
«‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ Á‡ÍÓÌÓ‚ËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ÂÍÓÎÓ„ÓÒ˙Ó·‡ÁÌÓÒÚ, ‰ÂÔÓÌË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ ÔÓ‰Ó·ÂÌËˇ Ë ÌÓ‚Ë Â¯ÂÌËˇ. “ˇı ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ ÔË ¿ÎÙ‡ À‡‚‡Î.
ƒÂÍ‡ÌÚÂÌËÚÂ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë G2
Ì‡ ¿ÎÙ‡ À‡‚‡Î, ·‡‡·‡ÌÌËÚÂ Ò„˙ÒÚËÚÂÎË Ë ÒÔË‡ÎÌËÚÂ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË Ò‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁ·ÂÂ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ‚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË:

Сгъстяване

ÔË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·ÂÏ‡ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡Ú‡,
‡ Ú‡Í‡ Ò˙˘Ó ÔË Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÛı ÍÂÈÍ. Œ·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ, ‰ÂÔÓÌË‡ÌÂ
Ë ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ, Í‡ÚÓ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ
Ó„‡ÌË˜‡‚‡ Í‡Í‚ËÚÓ Ë ‰‡ Ò‡ ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌË ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ‚˙ıÛ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡.

Предварително загряване на
утайката
œÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓÚÓ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡Ú‡ ÔÂ‰Ë Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ ‰Ó ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ 60 Ó— ËÎË ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡Ú‡ Ë ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔË‡ÎÌËÚÂ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË Ì‡
¿ÎÙ‡ À‡‚‡Î ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓÚÓ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ ÒÛıÓÚ‡Ú‡
Ì‡ ÍÂÈÍ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Û‚ÂÎË˜ÂÌ‡ ‰Ó 6%. ¬
ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Â ÔÓÒÚË„Ì‡Ú‡ Á‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎÌ‡ ÒÛıÓÒÚ Ì‡ ÍÂÈÍ‡, ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓÚÓ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÔÂÒÚË ‰Ó 40%
ÓÚ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ ÔÓÎËÏÂ.

Барабанен сгъстител
—„˙ÒÚËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ ¿ÎÙ‡ À‡‚‡Î Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ó·ÂÏ‡ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡Ú‡ ‰Ó 90%.
“Ó‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ËÍÓÌÓÏËË ÔË
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡Ú‡ Á‡ ÔÓÌ‡Ú‡Ú˙¯Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡. œÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ËÁ„ÌË‚‡ÌÂ Â Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÓÔÚËÏËÁË‡Ì ÔÓ‡‰Ë
ÔÓ-ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÂÒÚÓˇ‚‡ÌÂ, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÍÓÂÚÓ ËÏ‡ ÔÓ-‰Ó·˙ ‰Ó·Ë‚ Ì‡ „‡Á, ÔÓ‰Ó·ÂÌ‡ ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËˇ Ë ÔÓÌËÒÍË ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Ò„˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ Í‡ÚÓ ÂÚ‡Ô ÔÂ‰Ë Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡Ú‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ Ò˙˘Ó
Ú‡Í‡ Ó·˘‡Ú‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÌÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ Ó·ÂÁ‚Ó‰ÌËÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ.

Обезводняване

œÂ‰‚Ë‰ Ì‡ ÚÓ‚‡, ˜Â ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎËÚÂ
‡·ÓÚˇÚ Ì‡È-ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ì‡‰ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔË‡ÎÌËÚÂ
ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË Ì‡ ¿ÎÙ‡ À‡‚‡Î Â Ì‡ÈÂÙÂÍÚË‚ÌËˇÚ Ì‡˜ËÌ ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë ÚÓ‚‡, Í‡ÚÓ ÒÂ Ì‡„ˇ‚‡ ÛÚ‡ÈÍ‡Ú‡ ÔÓ Â‰ËÌ
ÔÎ‡‚ÂÌ, ‰Ó·Â ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ì Ì‡˜ËÌ ‚ Â‰ËÌ ÂˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÓÌÚÛ.
“Ó‚‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ËÁ„ÌË‚‡ÌÂ, ‡ Ë
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌËˇ „‡Á Ì‡‡ÒÚ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎËÚÂ ÒÂ
ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÔË Â‰Ì‡ ÒÚ‡·ËÎÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.

Охлаждане на отпадъчните
флуиди
¬ ÌˇÍÓË ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔÓˆÂÒË Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙ˆË ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÔÓÚÓˆË ÓÚÔ‡‰˙ˆË, Ú˙È Í‡ÚÓ
‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓÌËÊË
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ ÂÚ‡ÔË Ì‡
ÚÂÚË‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙ˆËÚÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔË‡ÎÌËÚÂ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË Ì‡ ¿ÎÙ‡ À‡‚‡Î ÓÒË„Ûˇ‚‡ Â‰ËÌ Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ Ì‡˜ËÌ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙ˆËÚÂ.
ŒÒ‚ÂÌ ÓÚ‰ÂÎÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË ¿ÎÙ‡ À‡‚‡Î
ÔÂ‰Î‡„‡ Ë ÏÓ‰ÛÎÌË Â¯ÂÌËˇ Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ
ALSYS20 Ë 30 - „ÓÚÓ‚Ó ÏÓ‰ÛÎÌÓ Â¯ÂÌËÂ plug
& play Á‡ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍË.

Спирален топлообменник
Пастьоризация на утайката

ƒÂÍ‡ÌÚÂÌËÚÂ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë ‡·ÓÚˇÚ Ì‡
ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ, Ò
ÌˇÍÓÎÍÓ ıËÎˇ‰Ë Ô˙ÚË, Ì‡ ÂÙÂÍÚ‡ Ì‡ „‡‚ËÚ‡ˆËˇÚ‡, ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌ‡ ÒËÎ‡,
‡Á‰ÂÎˇ˘‡ Ú‚˙‰ËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË ÓÚ ÚÂ˜Ì‡Ú‡ Ù‡ÍˆËˇ Á‡ ‚ÂÏÂ, ÏÌÓÍÓÍ‡ÚÌÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÓÚ ‰Û„ËÚÂ Ì‡˜ËÌË Á‡ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ.
Œ·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ Â Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‚‡ÊÌÓ

Декантерна центрофуга G2
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Нагряване на изгниващата маса

l

«‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ÔÓ ˆÂÎËˇ Ò‚ˇÚ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ
Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ô‡ÚÓ„ÂÌË Ë ÏËÍÓ·Ë, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‡ÁÂ¯ÂÌË Í‡ÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ ‚ ÛÚ‡ÈÍ‡Ú‡ ÔÂ‰Ë
‰ÂÔÓÌË‡ÌÂÚÓ È. “ÂÁË Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ·˙‰‡Ú ÒÔ‡ÁÂÌË ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
Ô‡ÒÚ¸ÓËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂÚÓ È ‰Ó 70 Ó— ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ 30 ÏËÌÛÚË. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔË‡ÎÌËÚÂ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË Ì‡ ¿ÎÙ‡ À‡‚‡Î,
Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ÔÓˆÂÒ ‚Ó‰Ë
‰Ó Ì‡‰‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ‰ÓË Ë Ì‡
Ì‡È-ÒÚÓ„ËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Á‡ ÂÎËÏËÌË‡ÌÂ
Ì‡ Ô‡ÚÓ„ÂÌËÚÂ, Í‡ÚÓ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ ÒÂ
ÔÂÒÚË ÂÌÂ„Ëˇ ˜ÂÁ ‚˙˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ÏÂÊ‰Û ‰‚‡Ú‡ ÔÓÚÓÍ‡ ÛÚ‡ÈÍ‡
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œÓÚË‚Ó‰ËÏÌ‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ
Задължително техническо решение за гарантиране сигурността
на хората и минимизиране на материалните загуби при
възникване на пожар

œ

ожарът е огромно бедствие,
съпроводено не само с унищожаване
на имущество и ценности, но и застрашаващо човешкия живот. Възникването на пожар в индустриални
помещения е още по-опасно, тъй
като води не само до значителни
материални щети, но и до създаване
на предпоставки за взривове и сериозни екологични последици. Неправилно се счита, че при пожар опасност
за хората представляват основно
високите температури или непосредствения контакт с открития
огън. В действителност при пожар
по-опасни за хората са отделящите
се димни газове и съдържащите се в
тях отровни продукти, съпътстващи горенето. Те често са причина за
най-големите поражения, а именно човешките жертви.
При възникване на пожар се отделят различни отровни вещества газови смеси, пари, аерозоли и
твърди частици, чието комбинирано действие е изключително опасно
за човека. Наблюдава се т. нар. синергия на компонентите на сместа.
Затова отвеждането на димните
газове от помещението се приема
за изключително важно и се възлага
на системите за осигуряване на пожаробезопасност на сградите. Това
би могло да предотврати отнемането на човешки живот и драстично
да намали щетите.

Основна цел освобождаване на пътя
за евакуация
В съответствие с противопожарните норми и с цел осигуряване безопасността на производствените
помещения в случаи на пожар е необ-
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ходимо да се предвиди изграждането и на система за отвеждане на димните газове.
Предназначението на димооттвеждащите системи би могло да се систематизира в две
основни направления: локализация на дима и токсичните газове, както и тяхното извеждане извън помещението. По
този начин се предотвратява образуването на опасни
смеси във въздуха, на лесно
възпламеними газове или пари
в концентрации, превишаващи
прага на възпламеняемост. По
този начин се постига удължа- Фиг. 1. Примерна схема на организация на систеване на времето, през което мата за отвеждане на дим при пожар
помещението са запазва безогазове не се извеждат извън помещепасно за хората.
В действителност основната цел нието, а се локализират в него.
Характерно за динамичните мена противодимната вентилация е да
освободи пътя за евакуация на хора- тоди за извеждане на димните газота. Друга нейна цел е да намали топ- ве е използването на смукателни
линното въздействие върху струк- вентилатори, които изхвърлят дима
турата на сградата и да подпомог- от помещението. Вентилаторите,
не потушаването на пожара и него- предназначени за отвеждане на димвото разпространение като се по- ните газове, могат да се използват
стигне отделяне на голяма част от и за подаване на свеж въздух в помещението. Използват се различни схепродуктите на горене.
ми на организация на въздухоотвежСпецифики на статични и дането и въздухоподаването.
динамични системи
Възможно е работата на вентилатоСистемите за отделяне на дима, рите за подаване на свеж въздух и
образуван при пожар са два основни отвеждане на дима да бъде органивида - статични и динамични. При зирана на смени. Друго използвано
статичните системи ограничаване- решение е едновременно да бъдат
то на разпространението на вред- задействани няколко вентилатора,
ните димни газове се осъществява всеки от които изпълнява точно
посредством затварянето на всич- определена функция - подаване на
ки вентилационни системи в поме- пресен въздух или отвеждане на димщението. По този начин се ограни- ни газове. При организацията на сисчава разпространението му в други- темата за отвеждане на димните
те помещения през вентилационни- газове се препоръчва, по възможност,
те шахти. При изключване на венти- да се предвиди самостоятелна инлационната инсталация, димните сталация, по която отровните дим-
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ни газове да бъдат отведени от помещението и изхвърлени извън сградата. В случай на отсъствие на подобна система е възможно да се използва общата смукателно-нагнетателна вентилационна инсталация.

Самостоятелната смукателна
инсталация
е изградена от отделни въздуховоди, които представляват отделна смукателна вентилационна система,
предназначена единствено за отвеждане на димните
газове. Отвеждането на димните газове се осъществява посредством специално предназначени за целта противодимни вентилатори. На практика, използваните в
противодимната инсталация вентилатори и въздуховоди не се отличават съществено от традиционно използваните във вентилационните системи. Основната разлика е в способността им да работят продължително
време с въздушни потоци, характеризиращи се със сравнително висока температура и съдържащи отпадни продукти на горенето.

Противодимни вентилатори
Благодарение на противодимните вентилатори, при
възникване на пожар в дадено помещение е възможно
бързо, лесно и ефективно да се контролира разпространението на дима и да се организира неговото своевременно отвеждане. Тези вентилатори намират приложение както в противодимните вентилационни инсталации на промишлени и производствени сгради, така и при
изграждането на подобни инсталации в административни, обществени и жилищни сгради. Добре е да се има
предвид обаче, че при планирането на подобни инстала-

ции използването на противодимни вентилатори не се
препоръчва в случаите, в които е необходимо отвеждане на димни газове от помещения от категории А и Б,
съгласно противопожарните норми. Противодимните
вентилатори не са подходящи и за преместване на корозионно агресивни въздушни потоци, които биха могли да
предизвикват ускорена корозия на материала. Не е желателно използването им и за въздушни потоци, съдържащи взривоопасни вещества, както и лепкави и влакнести материали.

Противодимните и общопромишлените
вентилатори
не се различават съществено като конструкция. Това
позволява противодимни вентилатори да се използват
и във вентилационни и климатични системи с общо предназначение.
Основната разлика между противодимните и вентилаторите с общо предназначение се състои във възможността на противодимните вентилатори да издържат
на много по-високи температури на въздушната среда.
Сред основните изисквания към противодимните вентилатори е те да могат да преместват въздушни потоци
с температура в диапазона от 400 °С до 600 °С. Обикновено е необходимо противодимният вентилатор да е
в състояние да изсмуква димни газове с температура
от порядъка на 400 °С в продължение на 120 минути.
При температура на димните газове от порядъка на 600
°С е необходимо да осигури безпроблемно изсмукване за
период не по-малък от 90 минути. По отношение на
околната среда, противодимните вентилатори обикновено следва да са устойчиви на вариации на температура в диапазона от -40°С до +40°С. Този диапазон се съобразява с конкретните климатични условия.

Вентилаторите поддържат ниско
налягане в помещенията
С помощта на противодимните вентилатори в помещенията се поддържа понижено налягане, благодарение на което температурата на димните газове се
запазва относително ниска и се възпрепятстват възможностите за нейното нарастване. Установено е, че без
наличието на подобни вентилатори температурата
може да се повиши до нива от 1000 °С. При достигане
на подобна температура, в помещението настъпва
възпламеняване на почти всички материали, т.е. при
подобно положение по-нататъшното гасене на пожара
на практика губи своя смисъл.
С използването на вентилатори за принудително
отвеждане на димните газове извън помещението се
осигурява и отделяне на по-студения дим, който се наслоява в долната част на помещението. Той не само е
много опасен, но и практически неотстраняем по друг
начин.
В зависимост от особеностите на сградата и специфичните изисквания в конкретния случай, в противодимните системи могат да бъдат използвани радиални,
осови или покривни вентилатори.

Противодимни покривни вентилатори
Покривните вентилатори са често срещано решение
при изграждане на смукателна вентилационна инсталация. Както показва наименованието им, те са предназначени за монтаж върху покрива, което оказва благоприятен ефект и върху общия изглед на сградата. Покривни-
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те вентилатори не се отличават с твърде сложна конструкция. Основни техни елементи са корпус, работно
колело с лопатки и електродвигател, оборудван с устройство за автоматично регулиране. При използването
им в противодимни смукателни инсталации електродвигателят на вентилатора обикновено е с повишена
защита спрямо въздействието на въздушни потоци с
различна температура. Също така, в подобни приложения се използват предимно осови или центробежни (радиални) покривни вентилатори.
С покривните противодимни вентилатори се осигурява безопасността на производствени корпуси и помещения. Те са гарант за постигане на висока противопожарна безопасност на самата сграда. Освен че могат да
бъдат част от противодимната система, те са подходящи и за вентилация на пожароопасни участъци.

Радиални вентилатори
Конструкцията на радиалните вентилатори представлява спирален кожух, в който е разположено работно колело.
Самото работно колело представлява кух цилиндър,
по цялата странична повърхност на който, паралелно на
оста на въртене, на равни разстояния са разположени
лопатки. Основно предимство на радиалните вентилатори е способността им да преместват големи количества въздух, както и да го подават на значително разстояние.
Използването им се препоръчва в случаите, в които е
необходимо голямо налягане. Противодимните радиални
вентилатори са подходящи за преместване на въздушни
среди, които не съдържат взривоопасни вещества. Добре е да се има предвид, че след като един радиален вентилатор веднъж е използван по време на пожар, не е
добре да се разчита на повторната му употреба.

Осови вентилатори за отделяне на дим
Противодимните осови вентилатори са широко използвани в системите за вентилация на промишлени и
производствени сгради. Те често са елемент от системите за противодимна защита. Могат да се използват
и за вентилация на пожароопасни участъци в производствени помещения. Обикновено електродвигателите,
използвани за тези вентилатори са с повишена защита
от въздействието на въздушни потоци с различна температура.
Конструкцията на вентилаторите осигурява достатъчно висока аеродинамична характеристика, което
съответно води и до повишаване на тяхната ефективност. Гамата от предлагани на пазара осови вентилатори от различни производители включва разнообразие
от мощности, производителност, габаритни размери и
специфични конструктивни особености.

Обезопасяване на вентилационната
система
Един от най-сериозните проблеми, от гледна точка
на пожаробезопасността на една сграда, е възможността за пренасяне на пожара от едно помещение в друго
чрез вентилационната система. На практика тя се явява идеален разпространител на пожара, тъй като димът
и огънят лесно преминават през неплътно съединените
канали. По тази причина е необходимо предприемането
на редица мерки, които да ограничат тази възможност.
Препоръчително е при организацията на обща вентила-
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ционна система, специално внимание
да се обърне на предвиждането на бариери в самите вентилационни канали, както и на защита на участъците, които имат най-пожароопасна категория.
Сред препоръчваните мероприятия за защита от възпламеняване и
разпространение на огъня и дима посредством вентилационната инсталация, са поставяне на механични
огнезащитни прегради във вентилационната мрежа, предвиждане на
противопожарни и противодимни
клапи, използване на огнеупорни материали за изработката на вентилационните канали и др.
Някои от най-често използваните
средства за предотвратяване разпространението на огън и дим са

противопожарните и
противодимните клапи
Принципът на работа на противопожарните клапи се основава на
специално вградената в клапата
стопяема пластина, стъклен патрон
или тяло с голям коефициент на
термично разширение. Те затварят
клапата при повишаване на температурата на въздуха във въздухопровода над 70 °С. Разработени са и
конструкции, комплектовани с електрически (електродвигател, електромагнит) или пневматични изпълнителни механизми, което позволява
дистанционно определяне и избор на
необходимото положение на клапата.
Обикновено клапите се изработват от азбест или други органични
и неорганични негорими материали.
Монтират се на стени и между-

етажни плочи, през които преминават въздухопроводи от една в друга
противопожарна зона.
Противодимните клапи се използват за предотвратяване пренасянето на дим чрез външния или рециркулационния въздух. Поставят се на
въздухопроводите, а задействането
им се осъществява посредством
електрически или пневматичен изпълнителен механизъм по сигнал на
осезател за дим.

Светлинни ленти и куполи
За отвеждане на дим и топлина е
възможно използването и на светлинни ленти и куполи, които се монтират на покрива на сградите.
Светлинните ленти се прилагат
широко при изграждането на големи
промишлени халета, в които е необходимо да се осигури оптимален
достъп на естествена светлина.
Обикновено светлинните ленти са с
аркообразна или пирамидална форма.
Изработват се от алуминиеви профили и плоскости от стъкло или поликарбонат. Условието е да бъдат
високо устойчиви на различни метеорологични условия като вятър, например или натрупване на снежна маса.
Подходящи са както за отвеждане на
дим при възникване на пожар, така и
за осъществяване на естествена
вентилация и осветление. Могат да
се монтират върху различни покривни конструкции.
Светлинните куполи също намират широко приложение в промишленото и индустриалното строителство. Обикновено са с кръгла или
правоъгълна форма, при която горната част може да е овална или пи-
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рамидална. В зависимост от предназначението им, те могат да
бъдат отваряеми и неотваряеми. В
случаите, при които се предвижда
куполът да се използва за естествена вентилация и/или за димоотвеждане, той е отваряем. Също както
светлинните ленти и светлинните
куполи са подходящи за монтаж
върху различни видове покривни конструкции.

Връзката между вентилацията и интензивността
на пожара
Вентилационната инсталация, не
само че би могла да подпомогне разпространението на един пожар, но е
и сред факторите, оказващи не малко влияние върху развитието на вече
възникнал пожар. Например, когато
обемът на постъпващия чрез вентилационната система свеж въздух
съответства на необходимото количество за горивния процес, скоростта на горене е най-голяма. При
подаване на малко въздух отделяната топлина е по-малка. При голямо
количество въздух се увеличават
топлинните загуби.
В редица случаи скоростта на горене е свързана с вентилацията и
непряко. Оказва се, че във фазата на
неконтролируем пожар вентилацията на практика е постоянна.
Според направени проучвания, скоростта на горене е приблизително
пропорционална на количеството на
подавания въздух. Не се наблюдава
съществена зависимост между скоростта на горене от една страна и
количество и формата на горимите
вещества, от друга.

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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“ÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ
ËÎË Î˙˜ËÒÚÓ
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ
Част I. Предимства и недостатъци на топловъздушни системи
за отопление на индустриални обекти

«

‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ËÁ·Ó˙Ú Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Â ‚˙ÔÓÒ ÌÂ
Ò‡ÏÓ Ì‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÙÓÚÂÌ Ë ·Î‡„ÓÔËˇÚÂÌ
ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú Á‡ ‡·ÓÚÂ˘ËÚÂ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ÌÓ Ë
Ù‡ÍÚÓ, ÓÍ‡Á‚‡˘ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ ÔË ÙÓÏË‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Ì‡ Â‰ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ
Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ. ¬ ÌˇÍÓË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Ì‡ Â‰Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÙÓÏË‡Ú ÌÂÏ‡ÎÍ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ó·˘ËÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌË ‡ÁıÓ‰Ë Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ Á‡‚Ó‰. «‡ÚÓ‚‡ Ë ÒÚÂÏÂÊ˙Ú Â Ì‡ÒÓ˜ÂÌ Í˙Ï Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Ó·‡˜Â ÌÂ
·Ë‚‡ ‰‡ ÒÚ‡‚‡ Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÍÓÏÙÓÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÂ˘ËÚÂ. œÓ ÚÂÁË ÔË˜ËÌË ÍÓÂÍÚÌËˇÚ ËÁ·Ó Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓˇÚÓ ‰‡ ·˙‰Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ Ë Í‡ÚÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÂÌ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú, Ë Í‡ÚÓ ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÂÌÂ„ÓÌÓÒËÚÂÎË
Â ÓÚ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌ‡ ‚‡ÊÌÓÒÚ. Œ˘Â ÔÓ‚Â˜Â, ˜Â ˜ÂÁ
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ËÁ·Ó Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ËÍÓÌÓÏËË ÌÂ Ò‡ÏÓ Ì‡
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ÂÌÂ„ËÈÌË ÂÒÛÒË, ÌÓ Ë Ì‡
ÚÛ‰.

Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ Ë
ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ì‡Î‡„‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌË Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡ Í‡ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡,
‚Î‡ÊÌÓÒÚ Ë ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡Ô‡¯ÂÌÓÒÚ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â Ò˙˘Ó ÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ıË„ËÂÌÌË
ÌÓÏË, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ÌÓÏËÚÂ Á‡ ÔÓÊ‡Ó- Ë ‚ÁË‚Ó·ÂÁÓ-

Защо традиционните системи
са неефективни в индустрията?
—ÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Í˙Ï
Í‡ÚÂ„ÓËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ ‡ÁÎË˜ÌË Í‡ÚÓ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ˆÂıÓ‚Â, ÒÍÎ‡‰Ó‚Â, ı‡Ì„‡Ë, „‡‡ÊË Ë
Ú.Ì. Ì‡Î‡„‡Ú ËÁ‚ÂÒÚÌË Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ÔË ËÁ·Ó‡ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ. “Â Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Í‡ÍÚÓ Ò ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, Ú‡Í‡ Ë Ò ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÔÓÚË˜‡˘Ëˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ ÔÓˆÂÒ.
œÓ‰Ó·ÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò „ÓÎˇÏ‡
ÔÎÓ˘ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Ì‡ Ú‡‚‡Ì‡, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊÂ
‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ‰Ó ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 20 ÏÂÚ‡ Ì‡‰ ÔÓ‰‡. Õ‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÒÔÂˆËÙË˜ÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë Ò‡ ÔÓÍ‡‡ÌË ‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËË. —Â‰ Ù‡ÍÚÓËÚÂ, ÍÓËÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰ ÔË ËÁ·Ó‡
Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò‡ Ë ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ÔÓÚË˜‡˘ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓˆÂÒË, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡
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Фиг. 1. Схема на разпределение на топлината при топловъздушно отопление.

Ô‡ÒÌÓÒÚ Ë ‰Û„Ë. ◊ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌÓ Â
Ó·ÓÒÓ·ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÚ‰ÂÎÌË
‡·ÓÚÌË ÁÓÌË ‚ Ó·˘Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, ‚
ÍÓËÚÓ ÔÓÚË˜‡Ú ÔÓˆÂÒË, Ì‡Î‡„‡˘Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë
Ì‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ Ë Á‡Ô‡¯ÂÌÓÒÚ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡.
ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, Ì‡ ÙÓÌ‡ Ì‡
„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Ì‡ Ú‡‚‡Ì‡, ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡, ÍÓˇÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ·˙‰Â ÓÚÓÔÎˇ‚‡Ì‡ Â ÌÂ ÔÓ‚Â˜Â
ÓÚ ‰‚‡ ÏÂÚ‡ ÓÚ ÔÓ‰‡. «‡ÚÓ‚‡ Ë
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ì‡ ·ËÚÓ‚Ë Ò„‡‰Ë ÒËÒÚÂÏË
Ò‡ ÌÂÂÙÂÍÚË‚ÌË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡. —Â‰ ‰ÓÍ‡Á‡ÎËÚÂ ÒÂ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡
Ò‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ËÎË Î˙˜ËÒÚÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ò ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌË ËÁÎ˙˜‚‡ÚÂÎË.

Приложимост на
топловъздушното
отопление
ŒÚÎË˜ËÚÂÎÌ‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡
Ì‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Â
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Í‡ÚÓ
ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎ. ¬ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÚÓÁË ‚Ë‰ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÒÂ
Â‡ÎËÁË‡ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ „ÓÎÂÏË ÔÓÏË¯ÎÂÌË ‡„Â„‡ÚË, ÍÓËÚÓ ÒÂ
ÏÓÌÚË‡Ú ‚˙ıÛ ÔÓÍË‚‡ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ËÎË ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÒÚÂÌË. «‡„ÂÚËˇÚ ‚ ‡„Â„‡Ú‡
‚˙Á‰Ûı ÒÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇ ÔÓ ÒËÒÚÂÏË
ÓÚ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë. ◊ÂÁ ‚˙Á‰ÛıÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÚÓÈ ÒÂ
ÔÓ‰‡‚‡ ‚ ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, Í˙‰ÂÚÓ ÓÚ‰‡‚‡ ‡ÍÛÏÛÎË‡Ì‡Ú‡ ‚ ÌÂ„Ó ÚÓÔÎËÌ‡, ÒÏÂÒ‚‡ÈÍË ÒÂ Ò
‚˙ÚÂ¯ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı. –‡ÁÔÓÎ‡„‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ÛÒ-
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ÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ Ó„‡Ê‰‡˘‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡
ÏÂÊ‡ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó
‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡.
œË ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÂ
ˆÂÎË ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡
‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ
Ì‡
ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ „ÓÎˇÏ‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ.

Обща система за
отопление, вентилация и
климатизация
“ÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌËÚÂ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË
ÒËÒÚÂÏË Ò ˆÂÌÚ‡ÎÂÌ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÂÌ ‡„Â„‡Ú Ò‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó
Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Á‡ ÍÓËÚÓ ËÏ‡ ÔÓ‚Ë¯ÂÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡
‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡ ÒÂ‰‡. —Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Â ÎÂÒÌÓÚÓ ÏÛ Ò˙‚ÏÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ò˙Ò ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Ë
ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‚
Ó·˘‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ÒÂ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡Ú
ÚË ÔËÌˆËÔÌÓ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌË
ÒËÒÚÂÏË, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ËÚÂ
‡ÁıÓ‰Ë. — ÔÓ‰Ó·Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÒÂ ÍÓÌÚÓÎË‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËˇ ÂÊËÏ, ÌÓ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, Í‡ÚÓ Ó‚Î‡ÊÌËÚÂÎË ËÎË ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÙËÎÚË,
‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ Ë
ÚÓ˜ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ.
«‡ÚÓ‚‡ Ë ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Â ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Í˙Ï ÍÓËÚÓ
ËÏ‡ ÔÓ‚Ë¯ÂÌË Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ-ıË„ËÂÌÌË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡ ÒÂ‰‡. œË ÍÓÂÍÚÌÓ
ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚˙ıÛ
Á‰‡‚ÂÚÓ Ì‡ ıÓ‡Ú‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÒÂ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ò‚ÂÊ Ë ‚Î‡ÊÂÌ ‚˙Á‰Ûı.
ÓÏ·ËÌË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡Ú‡, ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ Ë ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Í‡ÍÚÓ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÔÂÁ ÒÚÛ‰ÂÌËˇ

ÔÂËÓ‰ Ì‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡, Ú‡Í‡ Ë Á‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ ÔÂÁ ÚÓÔÎËÚÂ ÏÂÒÂˆË.
—‚ÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ „ÓÂ˘Ëˇ ‚˙Á‰Ûı
·˙ÁÓ ‰‡ Á‡„ˇ‚‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ
ÔÂ‚˙˘‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ‚ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Â¯ÂÌËÂ Á‡
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓ
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, Ì‡ÔËÏÂ.

Възможности на
местното
топловъздушно
отопление
ƒÛ„Ó ˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ Â¯ÂÌËÂ
Â Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡‰ËÛÒ‡ Ì‡
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ‰Ó Â‰ÌÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ. ¬
ÔÓ‰Ó·ÌË ÒÎÛ˜‡Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÏÂÒÚÌË ‚˙Á‰ÛıÓÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ‡Ô‡‡ÚË
ËÎË ‡„Â„‡ÚË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú
‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‚ ˆˇÎÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ.
ÃÂÒÚÌÓÚÓ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÒÂ ÔËÂÏ‡ Á‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ÔË „ÓÎÂÏË Í‡ÚÓ Ó·ÂÏ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Ò ÌËÒÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡. ƒÓÍ‡Á‡ÌÓ
Â¯ÂÌËÂ Â ‚ ÒÎÛ˜‡Ë, ÔË ÍÓËÚÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÏ·ËÌË‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÚÓÔÎÓ‚‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ
Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ ·Ë ÒÂ ÓÍ‡Á‡Î‡ ÌÂˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌ‡ ËÎË ÌÂ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, ‡ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı ÒÂ ‡Á˜ËÚ‡ Ì‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ Ú‡Í‡‚‡. Õ‡È-Ó·˘Ó Í‡Á‡ÌÓ, ÏÂÒÚÌÓÚÓ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ
Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Ë ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌÓ Â¯ÂÌËÂ ÔË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ò „ÓÎˇÏ‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Ë Ó·ÂÏ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÒÚÌÓ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ó·‡˜Â, Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ÓÒÌÓ‚ÌÓ Á‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚
ÍÓËÚÓ ÌÂ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë
ÚÂÁË ‡Ô‡‡ÚË Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡
‡·ÓÚ‡ Ò ÂˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÂÌ ‚˙Á‰Ûı.
ÕÂ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚˙Á‰ÛıÓÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ‡Ô‡‡ÚË Ë ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ
ÔÓÊ‡Ó- Ë ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌË ÒÏÂÒË.

Използват междинен
топлоносител за
нагряване на въздуха
’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ ‡Ô‡‡ÚË Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÊ‰ËÌÂÌ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎ Á‡ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‰Ó
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡. ¬
ÚÓ‚‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚Ó‰‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ Á‡„ˇ‚‡ ‚
ÍÓÚÂÎÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ. “ÓÁË Ù‡ÍÚ ‰Ó
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ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÔË·ÎËÊ‡‚‡ ÏÂÒÚÌÓÚÓ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ
‰Ó ‚Ó‰ÌËÚÂ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË.
—˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ë ÔË˜ËÌËÚÂ, ÔÓ‡‰Ë
ÍÓËÚÓ ‚Ó‰ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú Í‡ÚÓ ÌÂÂÙÂÍÚË‚ÌË Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ,
ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ Ë ‰Ó ÏÂÒÚÌÓÚÓ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÒÂ Ë ‡Ô‡‡ÚË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ò Ô‡‡ ËÎË
‚Ó‰ÂÌ ‡ÁÚ‚Ó Ì‡ ÂÚËÎÂÌ „ÎËÍÓÎ.
—Â‰ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ Ì‡ ÏÂÒÚÌÓÚÓ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Â
Ë „ÂÌÂË‡ÌËˇÚ ÔË ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡
‚˙Á‰ÛıÓÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ ‡Ô‡‡ÚË
‡ÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÌ Ë ÏÂı‡ÌË˜ÂÌ ¯ÛÏ.
œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ Ë ÔÂ‰‚Ë‰ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ ÌÓÏË Á‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏ
¯ÛÏ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÔÓÒÚÓˇÌÌË ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ ÌÂ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ‡Ô‡‡ÚË. œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ÚÂ ‰‡ ÒÂ
‡ÁÔÂ‰ÂÎˇÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‚ ˆˇÎ‡Ú‡
‡·ÓÚÌ‡ ÁÓÌ‡ Í‡ÚÓ ÒÂ ÒÔ‡Á‚‡ ÛÒÎÓ‚ËÂÚÓ ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ‚ ·ÎËÁÓÒÚ
‰Ó ‚˙Ì¯ÌË ÒÚÂÌË ËÎË ‰Ó ÍÓÎÓÌËÚÂ
Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ
Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò˙Ò Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ „‡‰ËÂÌÚ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡-
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Ú‡ ‚ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÁÓÌË Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ.
ÃÂÒÚÌÓ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ Ë ˜ÂÁ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌË ‡„Â„‡ÚË, ÔË ÍÓËÚÓ ‚˙Á‰Ûı˙Ú ÒÂ Ì‡„ˇ‚‡ Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ËÁ„‡ˇÌÂÚÓ Ì‡
ÚÂ˜ÌÓ ËÎË „‡ÁÓÓ·‡ÁÌÓ „ÓË‚Ó.
—Â‰ ˜ÂÒÚÓ ÔËÎ‡„‡ÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ò‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌËÚÂ ‡„Â„‡ÚË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Ò
ÔÂÒÂÌ Ë/ËÎË Ò ÂˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÂÌ
‚˙Á‰Ûı. “Â ËÏ‡Ú ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë „ÓÎˇÏ‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ. ’‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú ÒÂ Ò
Ï‡ÎÍ‡ ËÌÂˆËÓÌÌÓÒÚ, ÔÓ‡‰Ë
·˙ÁËˇ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌ ÏÂÊ‰Û ‚˙Á‰Ûı‡ Ë ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡, ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ.
“ÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡Ú‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û
ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ëˇ Ë ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ ‚˙Á‰Ûı
Â ÓÍÓÎÓ 40 Ó—. ÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú ËÏ Ì‡
ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ‚
„‡ÌËˆËÚÂ Ì‡ 85-90 %.

Системи - с или без
рециркулация на въздуха
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡
ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ‰‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Â‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ‡Á-
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ÎË˜ÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ÔÓÚË˜‡˘ËÚÂ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ÔÓˆÂÒË.
—˙Ó·‡ÁÌÓ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ë ‚Ë‰‡ Ì‡
ÚÂÁË ÔÓˆÂÒË, Í‡ÍÚÓ Ë Ò Ó„ÎÂ‰ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌËÚÂ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇÚ ‰Â·ËÚ ‚˙Á‰Ûı Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ
ÒÂ ‚ÁËÏ‡ ËÁˆˇÎÓ ÓÚ ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÓÚÓ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ÒÂ ÓÚ‚˙Ì ËÎË
ÒÂ ÒÏÂÒ‚‡ ‚˙Á‰Ûı ÓÚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ
Ò ÔÂÒÂÌ.
¬ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ÍÓËÚÓ Ò‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË, ÍÓËÚÓ ÔÓÚË˜‡Ú ·ÂÁ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡
‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡ Á‡ÒÚ‡¯ËÎË Á‰‡‚ÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÂ˘ËÚÂ, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÂˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ÌÓ ÌÂ ‰ÓÒÚ‡‚ˇ
ÔÂÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı Á‡ ‚ÂÌÚËÎË‡ÌÂÚÓ
ÏÛ. –‡Á˜ËÚ‡ ÒÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ
Ì‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ.
“Ó‚‡ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÏ
‰Ó ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ò ÌËÒÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡.
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»ÏÂÌÌÓ Á‡ÚÓ‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌË ÒËÒÚÂÏË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ò ÔÂÒÂÌ Ë ÂˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÂÌ
‚˙Á‰Ûı, Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Á‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ,
‚ ÍÓËÚÓ ÌÂ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ ÚÓÍÒË˜ÌË
‚Â˘ÂÒÚ‚‡. ÷ÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ Â ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Á‡ Úˇı
‰‡ ÒÂ ÍÓÏ·ËÌË‡ Ò ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Ë
ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ.
œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ë ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ È ‡ÁıÓ‰Ë, ‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ÒÂ ‰ÓÒÚ‡‚ˇ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇÚ
Á‡ ‚ÂÌÚËÎË‡ÌÂ ÔÂÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı.
—ËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, ‡·ÓÚÂ˘Ë ·ÂÁ ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ, Ò‡ ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌË Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë ÒÂ Ò
ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÓÚÓ‚ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡,
Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ Ú‡ÍË‚‡ Ò˙Ò ÒËÎÌ‡ ÏËËÁÏ‡. — Úˇı ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Í‡ÍÚÓ
‰Ó·Ó ‚ÂÌÚËÎË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ˜ÂÁ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÂÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı,
Ú‡Í‡ Ë Á‡„ˇ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ, ˜ÂÁ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡ Ò ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡Á‚‡ Ô‡‚ËÎÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ
Ë ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı ‰‡ Ò‡ Â‰Ì‡Í‚Ë.

Сравнително ниска
първоначална инвестиция
—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔË˜ËÌË, ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ë ¯ËÓÍÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡
ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, Ò‡
Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌÂ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ Ë ÌËÒÍËÚÂ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ‡ÁıÓ‰Ë. œË Ô‡‚ËÎÌ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÓ·ÏÂÌ‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ „‡‰ËÂÌÚ ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡
ÁÓÌ‡ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. ƒÛ„Ë ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ò‡ ‚ËÒÓÍ œƒ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, ‰ÓÒÚË„‡˘ ‰Ó 80% Ë ÎÂÒÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ. ¡ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓÚÓ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÂ
Ò Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ·ÂÁ „ÓÎÂÏË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‡ÁıÓ‰Ë, Í‡ÍÚÓ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ Ó˜ËÒÚ‚‡ÌÂ, ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ë
Ó‚Î‡ÊÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, Â¯‡‚‡
ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ò ‚˙Á‰ÛıÓÓ·ÏÂÌ‡ Ë ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ.
—Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ò‡ Ë ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡
ÏÂÊ‡ Ë ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ
‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ÚÓÔÎËˇ ‚˙Á‰Ûı Ì‡
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„ÓÎˇÏ‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÓÚÓ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ. — ÚÓÁË ‚Ë‰ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ
ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ·˙ÁÓ Á‡ÚÓÔÎˇÌÂ Ì‡
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, Í‡ÚÓ ÚÓÔÎËˇÚ
‚˙Á‰Ûı ÒÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÔÂˆËÙËÍ‡Ú‡
Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ - ÓÚÓÔÎˇ‚‡Ú ÒÂ Û˜‡ÒÚ˙ˆË Ò
‡·ÓÚÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡, ‡ ÌÂ ÒÂ Á‡ÚÓÔÎˇÚ ÌÂ‡·ÓÚÌËÚÂ ÁÓÌË. “˙È Í‡ÚÓ
ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡Ú ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ÛÂ‰Ë,
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ÌÂ ËÁËÒÍ‚‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÔÓÎÂÁÂÌ Ó·ÂÏ
ÓÚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. œË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ, Ì‡ ÔÓ-Í˙ÒÂÌ ÂÚ‡Ô, ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Ì‡‰„‡‰ÂÌ‡ Ò ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÓ‰ÛÎË.

Топлинни загуби при
топловъздушното
отопление
–Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÔÓÒÓ˜‚‡Ú
Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÚÓÔÎÓÙËÁË˜ÌËÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡
Í‡ÚÓ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎ. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â,
˜Â ÚÓÈ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò ÏÌÓ„Ó ÌËÒÍ‡
‡ÍÛÏÛÎË‡˘‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ, ÔÓ‡‰Ë
ÍÓÂÚÓ Á‡ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÓÎÂÏË ‚˙Á‰Û¯ÌË Ó·ÂÏË. » ‡ÍÓ ÔÓÎÂÁÌ‡Ú‡ ÔÎÓ˘,
ÍÓˇÚÓ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ Ë
‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰ËÚÂ Á‡ÂÏ‡Ú ÓÚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ÌÂ Â Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í, ÚÓ Á‡„Û·ËÚÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Á‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓËÚÂ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ò‡ ÒÂËÓÁÂÌ
ÏËÌÛÒ.
ƒÛ„ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡
ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Â
Ò‚˙Á‡Ì Ò ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÚÓÔÎËˇ ‚˙Á‰Ûı ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. –‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ Ë Â‡ÎÌÓ
Ó·ËÚ‡ÂÏ‡Ú‡ ÁÓÌ‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Úˇ
Á‡ÂÏ‡ ÓÍÓÎÓ 20 - 30% ÓÚ Ó·˘Ëˇ
Ó·ÂÏ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. »ÏÂÌÌÓ ‚
ÚÂÁË 20 - 30 % Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÍÓÏÙÓÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡
‡·ÓÚÌËˇ ÔÂÒÓÌ‡Î. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ
ÓÚÓÔÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Ì‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ 70 - 80 %, Ì‡ÏË‡˘Ë ÒÂ Ì‡‰
‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ Í˙Ï
ÔÂÍËÚÂ Á‡„Û·Ë Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡. ¬ÒÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â „ÓÂ˘‡Ú‡ ‚˙Á‰Û¯Ì‡ Ï‡Ò‡ ÌÂ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ Á‡‰˙ÊË
‚ ÌËÒÍ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ.
“ˇ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÒÂ ËÁ‰Ë„‡ Í˙Ï ÔÓÍË‚‡ Ì‡ ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ.
«‡ÚÓ‚‡ ÔÓÍ‡˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡-

ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ÓÚ ÔÓ‰‡ Í˙Ï
ÔÓÍË‚‡ ‚ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ,
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò ‚˙Á‰Û¯Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, Â Ò ÓÍÓÎÓ 2,5 ∞— Ì‡
ÏÂÚ˙ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡. “Ó‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â
ÔË Ò„‡‰‡ Ò ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ 12 ÏÂÚ‡,
‡ÍÓ ÒÂ‰Ì‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ 15 ∞—,
ÚÓ ‚ ÔÓ‰ÔÓÍË‚ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ‚˙Á‰Ûı˙Ú Â Á‡„ˇÚ ‰Ó 40 ∞—.
œÓ‰Ó·ÂÌ ÔÂ„Â‚ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı ‚˙ÚÂ
‚ Ò„‡‰‡Ú‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó ˇÁÍÓ ÔÓÍ‡˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌËÚÂ Á‡„Û·Ë ÔÂÁ Ó„‡Ê‰‡˘ËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Í‡ÚÓ ÔÓÍË‚, ÒÚÂÌË, ÙÓÌ‡Ë Ë Ú.Ì.

Не се използва
в помещения с повишена
пожароопасност
’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Â, ˜Â ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ì‡„ÌÂÚˇ‚‡ÌËˇ ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡
ÁÓÌ‡ ‚˙Á‰Ûı ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔË ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡. “Ó‚‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂ˜ÂÌËˇ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÙÓÚ‡ Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÚ‰ÂÎˇÌ‡Ú‡ ÓÚ ˜Ó‚Â¯ÍËÚÂ ÚÂÎ‡
ÚÓÔÎËÌ‡. ≈ÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ‚
ÌÓÏ‡ÎÂÌ ÂÊËÏ Ì‡Î‡„‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Ò 1
- 2 ∞— ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡,
ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌËÚÂ Á‡„Û·Ë ÔÂÁ Ó„‡Ê‰‡˘ËÚÂ
ÂÎÂÏÂÌÚË.
˙Ï ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÓÚÌÂÒ‡Ú Ë ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ‚Â‰ÌË
‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÓÚ‰ÂÎˇÌË ÓÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. ¬ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ,
‚ ÍÓËÚÓ Ò ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë ÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ËÁÔ‡ÂÌËÂ Ì‡ ÓÚÓ‚ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡
Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡ ÓÚ‡‚ˇÌÂ. —˙˘Ó Ú‡Í‡ ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ ÔÂÌÓÒ‡ Ì‡ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÓÚ ÁÓÌË Ò
„ÓÎˇÏ‡ Í˙Ï ÁÓÌË Ò ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Â ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ. “ÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÌÂ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ Ë ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ
Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ÔÓÊ‡ÓÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
Статията продължава в следващ
брой на сп. Инженеринг ревю с разглеждане на спецификите на лъчистите инфрачервени нагреватели.
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’Ë‰‡‚ÎË˜ÌË
ÍÎ‡Ô‡ÌË
Част II. Специфики на утвърдени видове хидравлични клапани

¬

продължение на публикуваната
в брой 7/2009 г. на сп. Инженеринг
ревю статия за видовете хидравлични клапани, в настоящия материал
продължаваме темата с утвърдени
конструкции и най-широко използваните им приложения.

Предпазно-разтоварващи
клапани
На базата на конструкцията на
предпазно-преливните клапани с непряко действие са създадени т. нар.
предпазно-разтоварващи клапани
(unloading relief valve). Както личи и
от самото им наименование, те изпълняват две функции. Най-често
този вид клапани се включват в системи с хидравличен акумулатор –
фиг. 1. Акумулаторите събират работната течност под налягане, когато в хидросистемите няма консумация или тя е по-малка от дебита,
който подава помпата. Когато дебитът на помпата е недостатъчен
за дадена консумация, събраната
течност се отдава в системата.
Акумулаторите се включват в системи със съществена неравномерност на подавания към хидродвигателите дебит – машини с бърз и бавен
ход, паузи и др. Включването на акумулатора позволява да се приложи
помпа с дебит по-малък от максимално необходимия за конкретното приложение, а с това се намалява и консумацията на енергия. Акумулаторите работят и като гасители на колебанията на наляганията в системата. С предпазно-разтоварващия
клапан се извършва автоматично
изключване и включване на помпата
1 към акумулатора 2, в зависимост
от налягането в нагнетателния
тръбопровод. При пускане на помпата предпазно-разтоварващият кла-
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Фиг. 1.

пан 3 е затворен и работната течност постъпва през обратния клапан
4 в акумулатора. Обикновено, обратният клапан е интегриран в конструкцията на клапана. Когато налягането достигне настроената предварително стойност, клапанът се
отваря, помпата се свързва към резервоара, а обратният клапан се затваря и изолира високото налягане в
акумулатора. При включване на хидродвигателите, акумулаторът започва да се изпразва и налягането
намалява. Предпазно-разтоварващите клапани са конструирани така, че
когато налягането се понижи с 15 –
30 %, клапанът се затваря, помпата
се свързва отново към акумулатора
и започва следващият цикъл на запълване.
Предпазните клапани се използват и в затворените хидравлични
системи за предотвратяване на
прекомерното нарастване на налягането при топлинно въздействие и
най-вече при действие на външни
сили. Типично приложение на предпазните клапани в този смисъл, е в системите с хидродвигатели - фиг. 2,
в които те понякога се наричат

спирателни клапани
При превключване на разпределителя 1 в неутрално положение се
спира подаването на работната
течност към хидродвигателя 2, но

Фиг. 2.

той не преустановява незабавно
въртенето си. Тъй като задвижваният механизъм винаги има някаква
инерционност, валът на хидродвигателя продължава да се върти. По
причина на това, че хидравличните
машини са обратими, се преминава
в режим на работа като помпа, което води до значително повишаване
на налягането в съответната (в
случая дясната) част на системата.
За решаване на проблема се вгражда
предпазният клапан 3, който се отваря при подходящо настроено налягане (например около 200 bar), пропуска течността към резервоар или
към входа на хидродвигателя, както
е на показано на фигурата и по този
начин се осъществява регулируемо
спиране.

Редукционните
клапани
(pressure reducing valves) служат за
поддържане на постоянно, по-ниско
налягане на изхода си, независимо
от изменението на налягането на
входа и протичащия дебит. Обикновено се използват, когато от един
източник (помпа) се захранват няколко консуматора с различни стойности на работното налягане. При ра-
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Фиг. 3.

Фиг. 4.

a

б

бота редукционният клапан е нормално отворен. Трябва да се подчертае
важната разлика, че редукционният
клапан поддържа постоянно налягане
на флуида след себе си (на изхода),
докато преливният - пред себе си (на
входа).
На фиг. 3 е показана принципна схема на редукционен клапан с пряко действие от плунжерен тип. За разлика
от предпазно-преливните клапани,
тук регулиращият елемент е отворен в изходна позиция, при което входящият и изходящият канал са свързани помежду си. Друга особеност е
свързването на пружинната област
с резервоара. Всичко това се съдържа
и в графичния символ на редукционен
клапан с пряко действие показан на
фиг. 4а. При подаване на течност към
клапана, първоначално, наляганията и
са еднакви. Когато налягането в системата се повиши до стойност, определена от настройката на пружината, регулиращият елемент се повдига и притваря управляващия процеп на клапана. При изменение на налягането или на дебита регулиращият елемент се премества в съответна посока, поддържайки постоянно
редуцираното налягане. На фиг. 5 е
показано типично приложение на редукционен клапан в хидравлична система със затегателен цилиндър.
Предпазно-преливният клапан 1 се
настройва на налягане в зависимост
от максималното усилие в цилиндъра
2. Чрез редукционния клапан 3 се регу-
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Фиг. 6.

Фиг. 5.

лира налягането в затегателния цилиндър 4.
В края на затягането
дебитът към затегателния цилиндър става
равен на нула и регулиращият елемент би
трябвало да затвори
херметично. Поради нев
избежната хлабина между плунжера и тялото
обаче, това е невъзможно и налягането във вторичната верига (след редукционния клапан) би нараснало до
стойността му в първичната верига. Въпреки че нарастването на налягането може да се контролира чрез
предпазен клапан във вторичната
верига, по-добро решение е да се осигури един малък дебит от вторичната верига към резервоар през малък
дросел. В съвременните конструкции
на редукционни клапани е предвидена
специална канавка в долния пояс на
плунжера и канал по оста му, чрез
които се прави връзка с пружинната
област и оттам през дренажния
отвор към резервоара. По този начин
се въвеждат изкуствено вътрешни
обемни загуби (около 0.05 l/min) и клапанът би могъл да изпълнява регулиращите си функции и при нулев дебит
на изхода.
Важна специфика на редукционните клапани с пряко действие е, че при
повишаване на налягането във веригата след клапана, вследствие от
действието на външни сили върху
хидродвигателя, налягането няма да
се ограничи на настроената стойност, а може да нараства неограничено. За решаване на този проблем
са разработени

трипътни редукционни
клапани,
представляващи съчетание от редукционен и предпазно-преливен клапан. Графичното означение на такъв

клапан е показано на фиг. 4б. При
налягане по-малко от входното налягане, клапанът работи като редукционен. Когато налягането във
вторичната верига се увеличи с около 4 до 6% над настроеното, регулиращият елемент се повдига, затваря областта с налягане, и свързва
изхода с налягане към резервоар, т.
е. клапанът работи като предпазнопреливен.
За големи дебити и високи налягания редукционните клапани се изпълняват с непряко действие. Непрякото управление се осъществява
както и при предпазно-преливните
клапани с един малък управляващ (пилотен) клапан с пряко действие,
включен към пружинната област на
основния клапан. Графичното означение на този клапан е показано на фиг.
4в.
Най-важната статична характеристика на един редукционен клапан
е зависимостта между редуцираното налягане и протичащия дебит
Q, при постоянно налягане на входа .
Примерен вид на тази характеристика е показан на фиг. 6. Линията с
представлява идеалната характеристика на един редукционен клапан.
Кривите a и b са характеристики,
съответно на клапани с пряко и с
непряко действие. Както и при предпазно-преливните клапани, характеристиката на редукционен клапан с
непряко действие се доближава до
идеалната характеристика. На фигурата е представена характеристика на трипътен клапан. Десният клон
(P→A) се отнася за режима на работа като редукционен клапан, а левият клон (A→T) за режима на предпазно-преливен клапан.

Клапаните за постоянна
разлика
(пад) на налягането (fixed pressure
reducing valves) осигуряват фиксира-
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Фиг. 7.

на редукция на налягането, независимо от стойността
му на входа, т. е. P1 - P2 = const.
Съществуват и клапани за постоянно съотношение
на наляганията на входа и изхода, при които P1/P2 = const.
В хидравличните системи с повече от един изпълнителен механизъм (хидроцилиндри), често възниква необходимост от организация на определена последователност в тяхното движение. Например, обработваният
детайл първо трябва да се затегне сигурно, а след това
да се подведе съответния инструмент. Сред начините
да се направи това е да се използват разпределители,
крайни изключватели, таймери или други електрически
управляващи устройства. Подобен резултат може да се
получи чрез подходящо оразмеряване на хидроцилиндрите, с оглед необходимото усилие. Хидроцилиндърът, изис-

Фиг. 8.

кващ най-ниско налягане ще започне движение пръв, при
достигане на края на хода налягането ще нарасне и ще
се задвижи следващият цилиндър. Подобно решение не е
приложимо в много инсталации, поради ограничения в
работното пространство и др. Когато няма повишени
изисквания за безопасност и прецизност, най-лесно проблемът се решава с използването на

клапани за последователно включване
(sequence valves). Те представляват нормално затворени
двупътни клапани. Когато налягането на входа им достигне определена, настроена предварително стойност,
те се отварят и пропускат работния флуид към следващата верига на системата. По този начин те осъществяват последователно действие на изпълнителните
механизми. Подобни са на предпазно-преливните клапани
с пряко управление, като разликата е, че пружинната камера е дренирана външно към резервоар. Освен това,
обикновено в конструкцията е включен и обратен клапан, позволяващ протичане в обратна посока, за да може
вторият изпълнителен механизъм да се върне в изходно
положение. Типична система с клапан за последователно
включване е показана на фиг. 7. При превключване на
разпределителя в позиция 1, започва движението на буталото на цилиндър ХЦ1, което в края на хода си достига до твърд упор. Налягането в системата се повишава
до настроеното, клапанът се отваря и работната течност започва да постъпва в цилиндъра ХЦ2. Когато разпределителят се превключи в позиция 2, обратният клапан се отваря и позволява обратно протичане. Двата
хидроцилиндъра извършват обратния ход без строго
фиксирана последователност. Първо се прибира буталото на този цилиндър, който изисква най-малко налягане.
Съществуват и клапани за последователно включване с
механическо задвижване, при които буталото на първия
хидроцилиндър оказва механично въздействие върху ос,
свързана с управляващия елемент на клапана и го отваря.
Друга разновидност на предпазно-преливните клапани са

подпорните клапани
(counterbalance valves). Те се монтират последователно в отвеждащия тръбопровод на хидравличния изпълнителен механизъм, създават определено противоналягане и подобряват плавността на движението. Най-типичното им приложение е за контролирано спускане на
товари. Клапанът се свързва към прътовата област на
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хидроцилиндъра – фиг. 8. Съществуват различни видове подпорни клапани в зависимост от начина на управление.

При подпорните
клапани с вътрешно
управление
налягането към регулиращия елемент се подвежда от входа на клапана – управляващата верига PL1 от
фиг. 8. Клапанът се настройва на
налягане малко по-голямо (с 4 – 6 bar)
от необходимото за поддържане на
товара в равновесие. По този начин
се създава сила от налягане, противоположна и компенсираща силата на
тежестта. Товарът ще се спуска със
скорост, определена само от подавания от помпата дебит. Интегрираният в конструкцията обратен
клапан позволява свободно движение
в обратна посока (вдигане на товара), при превключване на разпределителя в позиция 2. Ако го нямаше клапана, при включване на разпределителя в позиция 1 товара би започнал
движение с рязко пропадане, защото
налягането в прътовата област ще
намалее изведнъж, до налягането в
резервоара. Основното предимство

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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на този вид клапани е, че осигуряват
много плавно движение. Недостатъците им произтичат от важното
обстоятелство, че противоналягането се определя само от настройката на клапана. Следователно, за
осигуряване на оптимална работа,
при всяка смяна на товара клапанът
трябва да се пренастройва. Освен
това, противоналягането винаги
остава едно и също, включително и
когато буталният прът с товара
достигне до твърд упор. Ако това
схемно решение е приложено, например, за преса или за отрезна машина
(гилотина), не се оползотворява силата от теглото при контакт с обработвания материал, въпреки че
преди това е изразходвана енергия
за повдигане на товара. За отстраняване на гореспоменатите недостатъци се използват

подпорни клапани с
външно управление,
при които налягането се подвежда от външна линия, свързана към буталната област – линия PL2 от фиг.
8. В този случай, клапанът се настройва да отваря при налягане от
порядъка 8 – 12 bar, независимо от

януари-февруари 2010

товара и не е нужна пренастройка
на пружината при промяна. Друго
много важно предимство е, че когато товарът (буталният прът) стигне упор, налягането нараства, клапанът се отваря изцяло и противоналягането се понижава почти до
нула. Следователно, за натиск е
възможно да се използва и силата от
теглото. Недостатък на подпорните клапани с външно управление е
известна нестабилност на движението при достигане на упор, която се
проявява при ниска стойност на управляващото налягане.
Съществуват и подпорни клапани
с комбинирано външно и вътрешно
управление, които съчетават предимства и на двата вида. Вътрешното управление осигурява плавно
придвижване на инструмента до
работно положение, а външното управление елиминира противоналягането от прътовата област, когато
настъпи контакт с работната
повърхнина. При този вид клапани,
поради наличието и на вътрешно
управление, за постигане на максимална ефективност е нужна пренастройка при всяка промяна на теглото.
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’Ë·Ë‰ÌË Î‡„ÂË
Предимствата им в сравнение със стоманените лагери ги правят
предпочитано решение в редица приложения

¬

ÒÂËÁ‚ÂÒÚÌ‡ Ë ÌÂÓÒÔÓËÏ‡ ËÒÚËÌ‡ Â, ˜Â Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ Î‡„ÂË Ò‡
ÒÂ‰ Ì‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ Ï‡¯ËÌÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ò Ó·˘Ó ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. ¬ ÔÂ‰Ë¯ÌË ·ÓÂ‚Â Ì‡ ÒÔ.
»ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ‚Ë Á‡ÔÓÁÌ‡ıÏÂ Ò
‚Ë‰Ó‚ÂÚÂ ÔÓ‚Â‰Ë Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍËÚÂ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË
Ú˙Í‡Îˇ˘Ë Î‡„ÂË, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë
Ò ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡, ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ë ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓË ‚Ë‰Ó‚Â ÒÔÂˆË‡ÎÌË Î‡„ÂË - Ï‡„ÌËÚÌË Î‡„ÂË,
ÔËÁÏ‡ÚË˜ÌË Ë Í˙„ÎË ÎËÌÂÈÌË Î‡„ÂË.
—˙‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡
Ë ÔË ÓÚ‡·ÓÚÂÌ‡Ú‡ ÓÚ ‰˙Î„Ë „Ó‰ËÌË ‚ Ï‡ÒÓ‚ÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Ì‡ Ú˙Í‡-
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Îˇ˘ËÚÂ Î‡„ÂË, ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÌÓ‚Ë ÏÂÚ‡ÎÌË Ë ÌÂÏÂÚ‡ÎÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË, ˜ÂÁ ÍÓËÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‰Ó·ˇÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡
ÚÂÁË ÂÎÂÏÂÌÚË. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡
ÒÚ‡ÚËˇ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ Á‡
ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚËÚÂ Ë ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡
Ú.Ì‡. ıË·Ë‰ÌË Î‡„ÂË.

Използваната керамика е
специален силициев
нитрид
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÂÏËÌ˙Ú "ıË·Ë‰ÌË Î‡„ÂË" ÒÂ ÛÔÓÚÂ·ˇ‚‡ Á‡ Ú˙Í‡Îˇ˘Ë Î‡„ÂË, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú „Ë‚ÌË
ÓÚ Î‡„ÂÌ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ë Ú˙Í‡Îˇ˘Ë
ÚÂÎ‡ ÓÚ ÍÂ‡ÏËÍ‡. “ÂÎ‡Ú‡ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Ò˙Á‰‡‰ÂÌ Á‡
Î‡„ÂË ÒËÎËˆËÂ‚ ÌËÚË‰ (Si3N4).
“ÂÁË Î‡„ÂË Ò‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÓÚÎË˜ÌË
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ËÁÓÎ‡ÚÓË, ÌÓ ËÏ‡Ú

Ë ‚ËÒÓÍ‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
‚˙ÚÂÌÂ. ¬ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÏ ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡,
ıË·Ë‰ÌËÚÂ Î‡„ÂË ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-‰˙Î˙„ ÊË‚ÓÚ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‚ÒË˜ÍË ‰Û„Ë ‚Ë‰Ó‚Â ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË Î‡„ÂË.
’Ë·Ë‰ÌËÚÂ Î‡„ÂË Ò‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌÓ‚Ë, ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ Á‡ Úˇı
‚ÒÂ Ó˘Â Â ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ Ë ÏÌÓ„Ó
ÔÓ·ÎÂÏË ÔË ÚÂıÌËˇ ËÁ·Ó Ë Á‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ ËÏ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Â¯‡‚‡Ú ˜ÂÁ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËˇ
Ò ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ.

Керамиката увеличава
дълготрайността на
лагера
ÃÌÓ„Ó ‰Ó·ËÚÂ ÂÎÂÍÚÓ-ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ò‡ Â‰Ì‡ ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÒË-
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ÎËˆËÂ‚Ëˇ ÌËÚË‰. œË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ‡·ÓÚ‡,
ÚÓÈ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ Î‡„ÂÌËÚÂ „Ë‚ÌË ÓÚ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ·Ó‰Ó‚ÂÚÂ Ë ÓÚ ÔÓ‚Â‰Ë, ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÌË ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÚÓÍ ÔÂÁ Î‡„Â‡. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓÒÚ Ì‡ Î‡„Â‡.
œÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÂ‡ÏË˜ÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î - ÒËÎËˆËÂ‚ËˇÚ ÌËÚË‰, Â 40% ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Î‡„ÂÌ‡Ú‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡. «‡ÚÓ‚‡ ‚˙Úˇ˘ËÚÂ ÒÂ ÂÎÂÏÂÌÚË ËÏ‡Ú ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡
Ï‡Ò‡ Ë ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ËÌÂˆËÓÌÌÓÒÚ, ÍÓÂÚÓ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ Ë ÔÓÌËÒÍË ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ·˙ÁÓ
‡Á‚˙Ú‡ÌÂ Ë ÒÔË‡ÌÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÌËÒÍÓ
ÚËÂÌÂ ÔË ‚ËÒÓÍË ÒÍÓÓÒÚË. ‘ËÍˆËÓÌÌÓÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ì‡ ıË·Ë‰ÌËÚÂ Î‡„ÂË ÒÂ Ó·ˇÒÌˇ‚‡ Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍËÚÂ
ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ÏÓ‰ÛÎ‡ Ì‡ ÂÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ Ë ÔÓ-ÌËÒÍ‡Ú‡
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ì‡ ÍÂ‡ÏËÍ‡Ú‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò˙Ò ÒÚÓÏ‡Ì‡Ú‡. “ÂÁË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ò‡ ÔË˜ËÌ‡ Î‡„ÂÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË ‰‡
ËÏ‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍË ÍÓÌÚ‡ÍÚÌË ÔÎÓ˘Ë Ë ‚˙ıÛ
Úˇı ‰‡ ‰ÂÈÒÚ‚‡Ú ÔÓ-Ï‡ÎÍË ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ÒËÎË. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÔËÔÎ˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ë ÚËÂÌÂÚÓ
ÏÂÊ‰Û ÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔË ‚ËÒÓÍË
ÒÍÓÓÒÚË. ¿ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓÚÓ ÚËÂÌÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÔÓ ÌËÒÍÓ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ-‰˙Î˙„ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ÒÏ‡ÁÓ˜ÌÓÚÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó.
«‡ÚÓ‚‡ ıË·Ë‰ÌËÚÂ Î‡„ÂË Ò‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡
‡·ÓÚ‡ ÔË ‚ËÒÓÍË ÒÍÓÓÒÚË Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ.

Не съществува опасност от разкъсване
на смазочния слой

ÌÂ Ì‡ ÒÏ‡ÁÓ˜ÌËˇ ÒÎÓÈ ÏÂÊ‰Û ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ ÓÚ ÒËÎËˆËÂ‚
ÌËÚË‰ Ë ÒÚÓÏ‡Ì‡. “Ó‚‡ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ÚÂÁË
Î‡„ÂË ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡Ú ÏÌÓ„Ó ÔÓ-‰˙Î„Ó ‚ ÚÂÊÍË ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ÔË ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ Ò ‚Â˘ÂÒÚ‚‡
Ò ÌËÒ˙Í ‚ËÒÍÓÁËÚÂÚ. ’Ë·Ë‰ÌËÚÂ Î‡„ÂË ÏÓ„‡Ú ‰‡
‡·ÓÚˇÚ ‰Ó·Â Ë ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ ÒÏ‡Á‚‡Ú Ò ÏÌÓ„Ó Ú˙Ì˙Í
ÙËÎÏ ‡·ÓÚÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ (Ì‡ÔËÏÂ ıÎ‡‰ËÎÌË ‡„ÂÌÚË),
ÍÓËÚÓ ÌˇÏ‡Ú ‚ Ò˙ÒÚ‡‚‡ ÒË ÒÏ‡ÁÓ˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. “ÂÁË
‡·ÓÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ó·‡˜Â, Ó·ÂÁ‡ÚÂÎÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÓÚ˜ÂÚÂÌË ÔË ËÁ·Ó‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ Ë ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Î‡„ÂÌËˇ ‚˙ÁÂÎ. ¬ ÔÓ‰Ó·ÌË ÒÎÛ˜‡Ë ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ
‚ÁÂÏÂ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌ‡ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËˇÚ‡ Ò ÙËÏ‡Ú‡-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ.
‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ·Â ÔÓÒÓ˜ÂÌÓ, ÒËÎËˆËÂ‚ËˇÚ ÌËÚË‰ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ Ú‚˙‰ÓÒÚ Ë ÔÓ-‚ËÒÓÍ ÏÓ‰ÛÎ Ì‡ ÂÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ ÓÚ ÒÚÓÏ‡Ì‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ Â ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡
ÔÓ-‰˙Î„Ëˇ ÏÛ ÊË‚ÓÚ ÔË ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ıË·Ë‰ÌËÚÂ Î‡„ÂË ‚ Á‡Ï˙ÒÂÌ‡ ÒÂ‰‡.
“˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÚÂÎ‡ ÓÚ ÒËÎËˆËÂ‚ ÌËÚË‰ ËÏ‡Ú ÔÓÌËÒÍÓ ÚÓÔÎËÌÌÓ ‡Á¯ËÂÌËÂ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò˙Ò ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË ÚÂÎ‡, ËÏ‡˘Ë Ë‰ÂÌÚË˜ÌË ‡ÁÏÂË. “Ó‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â ÚÂ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ
Í˙Ï ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ Î‡„Â‡ Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ÔÓ-ÚÓ˜ÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ. œË
ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ Î‡„ÂË Á‡ ‡·ÓÚ‡, ÔË ÏÌÓ„Ó ÌËÒÍË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ë ÔË ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
ıÎ‡·ËÌËÚÂ ‚ Î‡„Â‡ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËˇ Ò ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ.

œË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ, ÔË ıË·Ë‰ÌËÚÂ Î‡„ÂË ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ‡ÁÍ˙Ò‚‡-

Използват се в редица приложения
ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ıË·Ë‰ÌËÚÂ Î‡„ÂË Â ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì‡ Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌËÚÂ Ú˙Í‡Îˇ˘Ë Î‡„ÂË. ˙Ï ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡ ıË·Ë‰ÌËÚÂ Î‡„ÂË ÒÂ ÔË·‡‚ˇ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ËÌ‰ÂÍÒ, Í‡ÍÚÓ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÂÌ ÒÚËÍÂ ‚˙ıÛ
Ù‡·Ë˜Ì‡Ú‡ ËÏ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡. œÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÒÂ ıË·Ë‰ÌË
Î‡„ÂË Ò ÍÂ‡ÏË˜ÌË Ò‡˜ÏË Ë ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌË ÓÎÍË. ¬
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡Ú‡ ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÙËÏËÚÂ-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ËÏ‡ ‡‰Ë‡ÎÌÓ-‡ÍÒË‡ÎÌË ıË·Ë‰ÌË Î‡„ÂË Ò Â‰ËÌË˜ÂÌ ‰˙Î·ÓÍ Í‡Ì‡Î Á‡ Ò‡˜ÏËÚÂ Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚÂÌ ˙„˙Î
α=40∞, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ËÒÓÍÓÚÓ˜ÌË ‚ÂÚÂÌÌË Ë ÒÔÂˆË‡ÎÌË
‡ÍÒË‡ÎÌÓ-‡‰Ë‡ÎÌË Î‡„ÂË Ò α=62∞.
»Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â Î‡„ÂËÚÂ Ò ‰˙Î·ÓÍ Í‡Ì‡Î Á‡ Ò‡˜ÏËÚÂ
Ò‡ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇÚ ÚËÔ ‚ Â‰Ëˆ‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË. —˙˘Ó Ú‡Í‡
Ò‡ ÔËÎÓÊËÏË Á‡ Î‡„ÂÌË ‚˙ÁÎË, ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡
Ì‡ ÍÓËÚÓ Ì‡Î‡„‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÊË‚ÓÚÌ‡ ÒÏ‡ÁÍ‡. ƒ˙Î·ÓÍËÚÂ Í‡Ì‡ÎË Ì‡ „Ë‚ÌËÚÂ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ
ÓÙÓÏÎÂÌËÂ Ì‡ Ô˙ÚË˘‡Ú‡ Ì‡ Ú˙Í‡ÎˇÌÂ Ì‡ Ò‡˜ÏËÚÂ,
‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓÂÏ‡ÌÂ Í‡ÍÚÓ Ì‡ ‡‰Ë‡ÎÌË,
Ú‡Í‡ Ë Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÓÒÓ‚Ë Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ - Ë ‚ ‰‚ÂÚÂ ÔÓÒÓÍË. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ıË·Ë‰ÌËÚÂ Î‡„ÂË ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë Á‡ Î‡„ÂÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂÚÂÌ‡Ú‡ Ì‡
ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘Ë Ï‡¯ËÌË. “‚˙‰Ë ÒÂ, ˜Â Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡
Ì‡ ÍÂ‡ÏË˜ÌËÚÂ Ò‡˜ÏË ‚Â˜Â Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ì‡, ˜Â ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡
ÒÚÓÏ‡ÌÂÌËÚÂ Ò‡˜ÏË Ò‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ‰ÓÒÚË„Ì‡ÚË, ÌÓ Ë
Ì‡‰ı‚˙ÎÂÌË.
ÕÓÏËÌ‡ÎÌËÚÂ ‰Ë‡ÏÂÚË Ì‡ ıË·Ë‰ÌË Î‡„ÂË Ò
‰˙Î·ÓÍË Í‡Ì‡ÎË Á‡ Ò‡˜ÏËÚÂ ÔÓÍË‚‡Ú Ï‡ÒÓ‚Ó ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ 5 ‰Ó 110 mm. “Â ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ Ì‡È-Ú˙ÒÂÌËÚÂ
ÓÚ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ‡ÁÏÂË. œÓ-„ÓÎÂÏË Î‡„ÂË ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË ÔË ÍÓÌÍÂÚÌ‡ ÔÓ˙˜Í‡.
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ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË

Фиг. 2.

Фиг. 1.

Фиг. 5.

À‡„ÂËÚÂ Ò ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ‰Ó 45 mm Ì‡ÔËÏÂ,
Ò‡ Ì‡È-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÂÎ. ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ë „ÂÌÂ‡ÚÓË Ò ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÓÚ 0,15 ‰Ó 15 ÍW, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÂÎÂÍÚÓËÌÒÚÛÏÂÌÚË Ë ‚ËÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌË Á˙·ÌË ÔÂ‰‡‚ÍË.

Материали за гривни на хибридни лагери
√Ë‚ÌËÚÂ Ì‡ ıË·Ë‰ÌË Î‡„ÂË ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÌÂ
Ò‡ÏÓ ÓÚ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Î‡„ÂÌ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡. œÂ‰Î‡„‡Ú
ÒÂ ıË·Ë‰ÌË Î‡„ÂË ÓÚ ‚‡ÍÛÛÏÌÓ Ó·ÂÁ„‡ÁÂÌ‡ ıÓÏÓ‚‡
ÒÚÓÏ‡Ì‡ 100Cr6 ËÎË ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚÌ‡ Ì‡ ÌÂˇ. “ÓÁË Ï‡ÚÂË‡Î ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‡·ÓÚ‡ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‰Ó 160 ∞C,
·ÂÁ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡ÁÏÂËÚÂ Ë
Ú‚˙‰ÓÒÚÚ‡ Ì‡ „Ë‚ÌËÚÂ.
œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË, ‚Ó‰Â˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Á‡Î‡„‡Ú Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚ Ï‡ÚÂË‡Î Á‡ Î‡„ÂÌË
„Ë‚ÌË - ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ò ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ Chromex 40. œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ Úˇ Â ·ËÎ‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ Á‡ ‡‚ËÓÍÓÒÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡
ËÌ‰ÛÒÚËˇ Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‡·ÓÚ‡ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‰Ó
260 ∞—. “‡ÁË ÒÔÎ‡‚, Ò˙‰˙Ê‡˘‡ ÎÂ„Ë‡˘Ë ÂÎÂÏÂÌÚË
Í‡ÚÓ ÏÓÎË·‰ÂÌ, ıÓÏ, ‚‡Ì‡‰ËÈ Ë ‡ÁÓÚ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò
ÏÌÓ„Ó ÔÓ-ıÓÏÓ„ÂÌÌ‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ì‡ Î‡„Â‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓÒÚ Ë ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ ÒÂ˘Û ÍÓÓÁËˇ.

Изчисляване на динамичната
товароносимост на хибридни лагери
“˙È Í‡ÚÓ ‚ÒÂ Ó˘Â ÌÂ Ò‡ ‚˙‚Â‰ÂÌË Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌË
ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Á‡ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡Ú‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ Ì‡ ıË·Ë‰ÌËÚÂ Î‡„ÂË, Â‰Ì‡ ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ
ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ ÔÂ‰Î‡„‡ ÒÎÂ‰ÌËˇ ÔÓ‰ıÓ‰. —Ú‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡Ú‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ C33 Á‡ Î‡„ÂË Ò „Ë‚ÌË Ë Ò‡˜ÏË ÓÚ ÒÚÓÏ‡Ì‡
100Cr6 ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë Á‡ ıË·Ë‰ÌË Î‡„ÂË Ò „Ë‚ÌË ÓÚ
100Cr6 ËÎË ÓÚ CHROMEX40 Ë ÍÂ‡ÏË˜ÌË Ò‡˜ÏË. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ÚÂÁË ÒÚÓÈÌÓÒÚË ‰‡ ÒÂ ÍÓË„Ë‡Ú Ò ÓÔËÚÌÓ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÍÓÂÙËˆËÂÌÚË, ÓÚ˜ËÚ‡˘Ë Ù‡ÍÚÓËÚÂ Ì‡
‚ÎËˇÌËÂ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë
Ò‡‚ÌËÚÂÎÌ‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡
Î‡„ÂË ÓÚ Â‰ËÌ ÚËÔÓ‡ÁÏÂ, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌË ÓÚ Ï‡ÚÂË‡ÎË ‚ ËÁ·ÓÂÌËÚÂ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË.
Õ‡ ÙË„.1 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌ‡ ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓÒÚ
Ì‡ Î‡„ÂË Ò:
l „Ë‚ÌË Ë Ò‡˜ÏË ÓÚ 100Cr6 = L10h ;
l „Ë‚ÌË ÓÚ 100Cr6 Ë ÍÂ‡ÏË˜ÌË Ò‡˜ÏË = L10h ı 3;
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Фиг. 3.

Фиг. 4.
l „Ë‚ÌË ÓÚ CHROMEX 40 Ë ÍÂ‡ÏË˜ÌË Ò‡˜ÏË = L10h

ı 5.
Õ‡ ÙË„. 2 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌ‡ ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓÒÚ
ÔË 40 000 min-1 Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË Î‡„ÂË Ò ÂÎÂÏÂÌÚË ÓÚ
CHROMEX 40, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ıË·Ë‰ÌË Î‡„ÂË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ‚ MPa. Õ‡ ÙË„. 3 ÒÂ ‚ËÊ‰‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌ‡Ú‡ ÒËÎ‡ ‚ daN ÓÚ
Ó·ÓÓÚËÚÂ Á‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË Ë ÍÂ‡ÏË˜ÌË Ò‡˜ÏË. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, Ì‡ ÙË„. 4 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Á‡„Û·‡Ú‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‚˙‚
‚‡ÚÓ‚Â ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ó·ÓÓÚËÚÂ Á‡ ÍÓÌÍÂÚÂÌ Î‡„Â Ò˙Ò ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË Ë Ò ÍÂ‡ÏË˜ÌË Ò‡˜ÏË (ıË·Ë‰ÂÌ), ÏÓÌÚË‡Ì Ò ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÂÌ Ì‡Úˇ„ Ë ÒÏ‡Á‚‡Ì Ò Ï‡ÒÎÓ ˜ÂÁ
ÔÛÎ‚ÂËÁË‡ÌÂ Ò ‚˙Á‰Ûı. Õ‡ ÙË„. 5 ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰Ë Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓÚÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ì‡ Î‡„Â Ò˙Ò ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË Ë Ò ÍÂ‡ÏË˜ÌË Ò‡˜ÏË (ıË·Ë‰ÂÌ), Í‡ÚÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ Â ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ‰ÂÒÂÚ Ô˙ÚË ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ.
Уважаеми читатели, предвид актуалността на темата за хибридните лагери и все още недостатъчно подробната информация
на характеристиките и експлоатационното им поведение, очакваме коментарите и допълненията ви по статията. Ще продължим
откритата тема и в следващи броеве на Инженеринг ревю.
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НОВИ ПРОДУКТИ

Íîâàòà ãåíåðàöèÿ UDC
êîíòðîëåðè íà Õàíèóåë
Ïúðâèÿò îò òÿõ å UDC2500. Òîé ñå ÿâÿâà íàñëåäíèê íà
ïîïóëÿðíèÿ ìîäåë UDC2300. 1/4 DIN ðåãóëàòîðúò å ñú÷åòàíèå îò íàäåæäíîñò, åôåêòèâíîñò, ëåñíîòà íà óïðàâëåíèå è íèñêà öåíà.
UDC2500 å ïîäõîäÿù çà óïðàâëåíèå è èíäèêàöèÿ çà íàéøèðîê ñïåêòúð èíäóñòðèàëíè ïðèëîæåíèÿ.
Âúçìîæíîñòòà ìó äà ñå êîíôèãóðèðà ñ ÐÑ è Pocket ÐÑ
÷ðåç IR ïîðò ãî ïðàâè ïðåäïî÷èòàí ïðåä ìíîãî äðóãè
òåõíè÷åñêè ðåøåíèÿ.

Îñíîâíè õàðàêòåðèñòèêè:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

1 óíèâåðñàëåí âõîä + 1 âõîä âèñîêî íèâî;
0.25% òî÷íîñò;
âðåìå çà ñêàíèðàíå 166 ms;
äî 5 àíàëîãîâè èëè öèôðîâè èçõîäà;
2 öèôðîâè âõîäà;
Ethernet è Modbus êîìóíèêàöèÿ;
Èíôðà÷åðâåí ïîðò íà ëèöåâèÿ ïàíåë;
Âúçìîæíîñò çà êîíôèãóðèðàíå ÷ðåç ÐÑ è Pocket ÐÑ;
NEMA 4X è IP66 çàùèòà íà ëèöåâèÿ ïàíåë;
1/4 DIN êîðïóñ;
êîíôèãóðèðàíå íà âõîäà áåç âúòðåøíè ìåõàíè÷íè
ïðåâêëþ÷âàòåëè;
âúçìîæíîñò çà äîïúëíèòåëåí ìîíòàæ íà èçõîäíè ìîäóëè;
ñúâìåñòèìîñò ñ ìîäåëà UDC2300;
óíèâåðñàëåí èçõîä;
äèàãíîñòèêà íà äàò÷èêà;
ENHANCED AUTO-TIME.

Çà êîíòàêòè: Õàíèóåë ÅÎÎÄ
Ñîôèÿ 1528, áóë."Õðèñòîôîð Êîëóìá" 64, Ñîôèÿ Åúðïîðò Öåíòúð, Ëîãèñòè÷íà ñãðàäà 1
òåë. 02/ 40 20 962, ôàêñ, 02/ 40 20 990
http://hpsweb.honeywell.com/Cultures/en-US/Products/Instrumentation/controllers/udc3500/default.htm
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Ìîùíè ñâåòîäèîäè
îò CREE
MC-E ñåðèÿ ñâåòîäèîäè
ñ ãîëÿìà ìîùíîñò
l Âàðèàíò ñ 4 áåëè ÷èïà - MC-E
White;
l Âàðèàíò ñ RGB + áÿë ÷èï MC-E RGBW;
l 0.7À ïðåç âñåêè ÷èï;
l Íèñêî òåðìè÷íî ñúïðîòèâëåíèå - 3 °C/W;
l Îòäåëíè èçâîäè çà âñåêè ñâåòîäèîä.

Îïòè÷íè ëåùè
Êîìåò Åëåêòðîíèêñ ïðåäëàãà øèðîêà ãàìà âòîðè÷íè îïòè÷íè ëåùè îñèãóðÿâàùè ìàêñèìàëíî èçïîëçâàíå íà èçëú÷åíàòà ñâåòëèíà è ïîñòèãàíå íà ðàçëè÷íè îïòè÷íè õàðàêòåðèñòèêè.

Çà êîíòàêòè: ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ
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

US232R-10-BST USB-RS232 àäàïòåðåí
êàáåë FT232R îò FTDI

US232R-10 ïðåäñòàâëÿâà
USB êúì RS232 àäàïòåðåí êàáåë, êîéòî ìîæå äà áúäå èçïîëçâàí çà òåñòâàíå íà ôóíêöèîíàëíîñòòà íà èíòåãðàëíèòå ñõåìè îò ñåðèÿòà
FT232R è ïðåäëàãàíèòå çà
òÿõ äðàéâåðè.
l Áàçèðàí íà FT232RQ USBUART ïðèåìî-ïðåäàâàòåë;
l Óäîáíà êóòèÿ ñ 9 ïèíîâ CANON êîíåêòîð;
l Ñèíè ñòðàíè÷íè ñâåòîäèîäè çà èíäèêàöèÿ íà àêòèâíè TX è RX
ëèíèè;
l Áÿë 10ñì êàáåë ñúñ ñòàíäàðòåí USB êîíåêòîð;
l Êîìïàêäèñê ñ äðàéâåðè, âêëþ÷èòåëíî Microsoft WHQL ñåðòèôèöèðàí VCP äðàéâåð çà Windows XP;
l Äðàéâåðè çà Apple Mac, Linux è äðóãè âåðñèè íà Windows;
l Âúçìîæíîñò çà êîìóíèêàöèÿ ñ 300 äî 1MBaud;
l US232R-10 å RoHS ñúâìåñòèì è å ñòàíäàðòèçèðàí ïî CE è
FCC.

Çà êîíòàêòè: ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ
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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