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—ÚÓ ·Óˇ
Í‡ÚÓ 100 „Ó‰ËÌË

·ÓÈ 100

—ÚÓ ·Óˇ
Í‡ÚÓ 100 „Ó‰ËÌË
¬ ·ËÚËÂÚÓ Ì‡ Â‰ÌÓ ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓ ËÁ‰‡ÌËÂ Ô˙‚ËÚÂ 100 ·Óˇ ÌÂ Ò‡
ÏÌÓ„Ó. Õ‡ÔËÏÂ, ‚ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ Â‰ËÌ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌËÍ Ò‡ Ì‡Ô‡‚Ó Í‡ÔÍ‡
‚ ÏÓÂÚÓ. ƒÓÍ‡ÚÓ Á‡ Â‰ËÌ „Ó‰Ë¯ÂÌ Í‡Ú‡ÎÓ„ Ò‡ ËÒÚËÌÒÍË Ï‡ÍÂ Á‡
‰˙Î„ÓÎÂÚËÂ.
ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓÒÚÚ‡, ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ô˙‚ËÚÂ 100
·Óˇ Â ‡ÁÎË˜ÌÓ: Á‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂ Í‡ÚÓ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛, ÍÓÂÚÓ Ò˙Á‰‡‰Â ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÔÂËÓ‰ËÍ‡ Û Ì‡Ò, Ô˙‚ËÚÂ 100 ·Óˇ
Ò‡ Í‡ÚÓ 100 „Ó‰ËÌË.
«‡˘ÓÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ËÁÎÂÁÂ ÓÚ ÔÂ˜‡Ú ÔËÎÓÚÌËˇÚ ÏÛ ·ÓÈ, ‚ ·˙ÁÓ
‡Á‚Ë‚‡˘‡ ÒÂ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ¡˙Î„‡Ëˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ·Â¯Â ı‡‡ÍÚÂÌ‡ Á‡ ‚ÂÏÂÚÓ ÒË - Á‡ ÌÓ‚ÓÒÚËÚÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡
ÏÓÊÂ¯Â ‰‡ ÒÂ ‡Á·ÂÂ ÔÓ ÏÂÚÓ‰‡ ÓÚ ÛıÓ Ì‡ ÛıÓ, ÓÚ ‡Á„Ó‚ÓË Ò
ÍÓÎÂ„Ë ËÎË ÓÚ ÌˇÍÓÈ ÓÚ Ï‡ÎÍÓÚÓ ÔÓ-ËÌÙÓÏË‡ÌË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË,
ÍÓËÚÓ Ô˙ÚÛ‚‡ı‡ Ë ÔÂÏËÌ‡‚‡ı‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ ÔË Á‡Ô‡‰ÌËÚÂ ÙËÏË‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË. —Â‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ Ï‡ÒÓ‚Ó ÓÒ‚Â‰ÓÏˇ‚‡ÌÂ ÒÂ Ò‚ÂÊ‰‡ı‡ ‰Ó
Â‰ÌÓ-‰‚Â ÔÂËÓ‰Ë˜ÌË ËÁ‰‡ÌËˇ Ò ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÓ-Ì‡Û˜ÂÌ ı‡‡ÍÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÓ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ Ë„‡Âı‡ ÓÎˇÚ‡ Ì‡ ÏˇÒÚÓ Á‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÚÓ
ÔÓÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Û˜ÌËÚÂ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ Ì‡Û˜Ì‡
Ó·˘ÌÓÒÚ. œË ˆˇÎ‡Ú‡ ËÏ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ, Á‡ ÂÊÂ‰ÌÂ‚Ì‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡
·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ËÌÊÂÌÂË ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ ÚÂ ·ˇı‡ Ï‡ÎÍÓ ËÌÚÂÂÒÌË
Ë Ó˘Â ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÔÓÎÂÁÌË.
“Ó„‡‚‡, ·ÂÁ ÏÌÓ„Ó ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÌÛÊ‰‡Ú‡ ÓÚ ÌÓ‚ ÚËÔ
ËÁ‰‡ÌËÂ Á‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ ·Â¯Â Ì‡Ô‡‚Ó ÓÒÂÁ‡ÚÂÎÌ‡,

на сцената излезе Инженеринг ревю
œ˙‚ÓÚÓ ÓË„ËÌ‡ÎÌÓ ·˙Î„‡ÒÍÓ ÒÔËÒ‡ÌËÂ Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÚÂıÌËÍ‡, Ô‡‚Â˘Ó ËÒÚËÌÒÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍ‡,
˜ËÒÚÓÍ˙‚ÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Ú.Ì‡. Ú˙„Ó‚ÒÍ‡ ÔÂÒ‡. œÂÁ ‰ÂÍÂÏ‚Ë 1997 „. Â ÓÚÔÂ˜‡Ú‡Ì ÔËÎÓÚÌËˇÚ ÏÛ ·ÓÈ Ë ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡
1998 „. ÔÓ 9 Ô˙ÚË ‚ „Ó‰ËÌ‡Ú‡ ËÁÎËÁ‡Ú Â„ÛÎˇÌËÚÂ ÏÛ ·ÓÂ‚Â. ƒÓÒÂ„‡ Ó·˘Ó 100. —ÎÂ‰ ÒÚ‡Ú ÔÂÁ 2003 „. ‰ÓÒÂ„‡ Ò‡ ËÁÎÂÁÎË Ë 15 ·Óˇ
ÒÔÂˆË‡ÎÌË ËÁ‰‡ÌËˇ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌË Ì‡ ‡ÁÎË˜Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ ÚÂÏ‡ - ÌˇÍÓË ÓÚ Úˇı: ≈ÎÂÍÚÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ, ‡·ÂÎË, ≈ÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡ ÕÕ, ƒËÒÍÂÚÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, œÓˆÂÒÌ‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, ¬Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë.

Информационната динамика
—ˇÍ‡¯ ÔÂ‰Ë „Ó‰ËÌ‡-‰‚Â Ì‡Ú‡Í‡ı Ì‡ ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÓÌÁË
ÒÚ‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙:
”‚‡Ê‡ÂÏË ˜ËÚ‡ÚÂÎË,
œÂ‰ÒÚ‡‚ˇÏÂ ‚Ë ÔËÎÓÚÌËˇ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ Ô˙‚ÓÚÓ ·˙Î„‡ÒÍÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌÓ ËÁ‰‡ÌËÂ Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡, ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ Ë ·‡Ì¯Ó‚‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡, ÂÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ, ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ.
ŒÚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓ-ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Â, ˜Â ÔÓÏÌËÏ Ë Ì‡È-ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎÌËÚÂ ‰ÂÚ‡ÈÎË Ì‡ Ô˙‚ËÚÂ ·ÓÂ‚Â - ÚÓÎÍÓ‚‡ Ì‡‚˙ÚÂ ÒÏÂ ÔÂÊË‚ÂÎË ‚ÒÂÍË Â‰. œË˜ËÌ‡Ú‡ Â, ˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÚÓ„‡‚‡ ÒÂ Ì‡ÏË‡¯Â
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ˇÍÓ Ú˙ÒÂÌÂ Ë ÏÌÓ„Ó ˇÍË ÍÓÌÚ‡ÍÚË. ‡ÚÓ Ô˙‚Ë ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ë ÒÂ‰ ÔËÓÌÂËÚÂ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡-
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·ÓÈ 100
Ú‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍ‡ Û Ì‡Ò, ÌËÂ Ò˙Á‰‡‚‡ıÏÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ë Í‡Ì‡ÎË. Œ, ‰‡ - Ë ÚÓ„‡‚‡ ËÏ‡¯Â »ÌÚÂÌÂÚ, ÌÓ Ë ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ
Ï‡˘‡· ÌÂ ·Â Ì‡ÚÛÔ‡Ì ÚÓÎÍÓ‚‡ "ÍÓÌÚÂÌÚ", ‚ Í‡Í˙‚ÚÓ ÒÂ ‰‡‚ËÏ
‰ÌÂÒ.
ƒÌÂÒ, ‚˙ÔÂÍË ÏÓÂÚÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, Ï‡Í‡ Ë ‰‡ Ì‡ÚÛÔ‡ıÏÂ ÏÌÓ„Ó
ÓÔËÚ Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚË, ÚÛ‰ÌÓÚÓ Ì‡ÏË‡ÌÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË ‰‡ÌÌË Á‡
ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ Ï‡È ÌÂ ÒÂ Â ÔÓÏÂÌËÎÓ ÏÌÓ„Ó. ÕÂ ÒÂ Â ÔÓÏÂÌËÎÓ Ë
ÚÓ‚‡, ˜Â ‚ Ò˙ÏËÒÎËÂ Ò ıÓ‡Ú‡ ÓÚ ÙËÏËÚÂ ËÏ‡ıÏÂ ˇÒÌ‡Ú‡ ˆÂÎ, ˜Â
‰Ó·ËˇÚ ÍÎËÂÌÚ Â ËÌÙÓÏË‡ÌËˇÚ ÍÎËÂÌÚ, Ë Á‡Â‰ÌÓ ‡·ÓÚÂıÏÂ Á‡
Ì‡ÏË‡ÌÂÚÓ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆËÚÂ Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ Ì‡
ÌÓ‚ÓÒÚËÚÂ, ÂÙÂÍÚË‚ÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ, ‡ÁÂ¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÓ·ÎÂÏË.
√ÓÎÂÏËÚÂ ÔÓÏÂÌË ÒˇÍ‡¯ ÒÂ ÓÚ‡ÁËı‡ Ì‡È-ÏÌÓ„Ó Ì‡ ËÁÎÓÊÂÌËˇÚ‡. ÕˇÍÓ„‡ ÚÂ ·ˇı‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇı‡ ÌÓ‚ÓÒÚË - ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÔÓ‰ÛÍÚË, ıÓ‡. «‡ÚÓ‚‡ ‚ÒˇÍÓ ËÁ‰‡ÌËÂ ÒÂ
ÔÂ‰ıÓÊ‰‡¯Â ÓÚ ÚÂÒÍ‡‚‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ë ÏÌÓ„Ó ‚˙ÎÌÂÌËÂ. «‡ÚÓ‚‡
ˆÂÎÓ„Ó‰Ë¯ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËˇ ÂÍËÔ Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ Ô˙ÚÛ‚‡ıÏÂ ‰Ó Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ËÁÎÓÊÂÌËˇ, ‰Ó ÒÂ˘Ë, ÒÂÏËÌ‡Ë
Ë ÔÂÒÒ˙·ËÚËˇ. ¬ ÏÓÂÚÓ ÓÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ Ì‡¯ÂÚÓ Ò˙‚ÂÏËÂ, ËÁÎÓÊÂÌËˇÚ‡ ÓÒÚ‡Ì‡ı‡ ÒÂ‰ Ï‡ÎÍÓÚÓ ÏÂÒÚ‡, Í˙‰ÂÚÓ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍ‡Ú‡
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ó˜Ë ‚ Ó˜Ë Ë ‚˙ÁÔËˇÚËˇÚ‡ ˜ÂÁ ÔÓ‚Â˜Â ÒÂÚË‚‡ ‚ÒÂ Ó˘Â
ËÏ‡Ú ¯‡ÌÒ.
» Ú‡Í‡, ÒÎÂ‰ 11 „Ó‰ËÌË Ë 100 ·Óˇ ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÓÚ˜ÂÚÂÏ, ˜Â Ï‡Í‡
Ë ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÈÍË Ò ‚ÒË˜Í‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, Á‡ ÍÓˇÚÓ ÌˇÍÓ„‡ ÒÏÂ ÏÂ˜Ú‡ÎË, Ë ‚˙ÔÂÍË ˜Â ÏÓÊÂÏ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ÔÂ‰Ë, ÒÔËÒ‡ÌËÂ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ÌÂ ÒÂ Ô‡‚Ë ÔÓ-ÎÂÒÌÓ. «‡˘ÓÚÓ ÎÂÚ‚‡Ú‡ Â ‚ËÒÓÍÓ ‚‰Ë„Ì‡Ú‡, ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ò‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓÎÂÏË Ë Ò‡ÏÓÍËÚË˜ÌÓÚÓ ÌË
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í˙Ï Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ ÌÂ ÒÂ
Â ÔÓÏÂÌËÎÓ.

Редакционното съдържание
» ÚÓ„‡‚‡, Ë ‰ÌÂÒ ÒÔËÒ‡ÌËÂ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ Â ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÚÂıÌË˜‡ÒÍÓ ËÁ‰‡ÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÔÂÁ 11-ÚÂ „Ó‰ËÌË Ì‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ËÒÚÓËˇ ÒÂ
‡Á‚Ë‚‡¯Â Ë ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‰‡ ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓ Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ËÚ˙Ï‡ Ì‡ Ô‡Á‡‡, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ì‡
˜ËÚ‡ÚÂÎËÚÂ Ë ÙËÏËÚÂ, ÌÓ‚ËÚÂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Ë ÏÓ‰‡, ‡ÍÓ ˘ÂÚÂ, ‚
ÚÓÁË ·ËÁÌÂÒ.
œÂÁ ‚ÒË˜ÍËÚÂ ÚÂÁË „Ó‰ËÌË, ·ÓÈ ÒÎÂ‰ ·ÓÈ, Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÚÓ
Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ÌÂ ËÁÌÂ‚ÂË Ì‡ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌËˇ ÒË Â‰‡ÍˆËÓÌÂÌ ÏÓ‰ÂÎ, ÌÓ ÔÂÚ˙Ôˇ ÔÓÏÂÌË, ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌË
Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ ÒË - Û·ËÍË ÒÂ ËÁ˜ÂÔ‡ı‡, Ó‰Ëı‡ ÒÂ ÌÓ‚Ë. –‡Á‚Ë‚‡ı‡ ÒÂ
ÊÛÌ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍË ÏÓ‰ÂÎË Ë ÒÚËÎËÒÚËÍË. —Ú‡ÚËËÚÂ Ë ÚÓ„‡‚‡, Ë
‰ÌÂÒ ÌÂ Ò‡ Ò‡ÏÓˆÂÎÌÓ ÔÂ‚Â‰ÂÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÔËÒ‡ÌË Á‡ ˜ÛÊ‰Ë Ô‡Á‡Ë. »‰ÂËÚÂ ÒÂ ‡Ê‰‡Ú ÓÚ Ó·ÏÂÌ Ì‡ Ë‰ÂË Ò ÙËÏË Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË. ¬
Ú‡ÁË ‚˙ÁÍ‡ - ÌÂÁ‡·‡‚ËÏË Ò‡ ÔÓÒÂ˘ÂÌËˇÚ‡ ÌË ‚ Á‡‚Ó‰Ë Ë ÔÎÓ˘‡‰ÍË, ÒÂ˘ËÚÂ ÌË Ò ËÌÊÂÌÂÌËÚÂ ÂÍËÔË Ú‡Ï, ‰˙Î„ËÚÂ Ë ‡Á„ÓÂ˘ÂÌË
ÒÔÓÓ‚Â ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÓ·ÎÂÏË ÏÂÊ‰Û ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
ËÁÎÓÊÂÌËˇ Ì‡ ˘‡Ì‰‡ Ì‡ ËÁ‰‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ.
ÕÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰‡ ÒÂ ËÁ·ÓˇÚ Ë ÌÂÌÛÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ˆËÚË‡Ú ÒÚÓÈÌÓÒÚÌËÚÂ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË, Ò ÍÓËÚÓ Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ ÒÏÂ ÓÒÚ‡‚ËÎË ÒÎÂ‰‡ Ë ÒÏÂ ‰ÓÔËÌÂÒÎË Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó. —Â‰ Ì‡È-ÁÌ‡ÏÂÌËÚËÚÂ Û·ËÍË ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ ÒÔÓÏÂÌ‡Ú Ì‡È-˜ÂÚÂÌ‡Ú‡: Õ‡Í‡ÚÍÓ; Ô‡Á‡ÌËÚÂ ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ Á‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÚËÔ ÔÓ‰ÛÍÚË; —˙·ËÚËˇ, ÓÚ ÍÓˇÚÓ ‚ÒË˜ÍË Ì‡Û˜‡‚‡Ú Á‡
ÒÎÛ˜‚‡˘ÓÚÓ ÒÂ ‚ ·‡Ì¯‡; œÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡: »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ÙÓÛÏ,
‚ ÍÓˇÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÓÚ ÙËÏËÚÂ-‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË ‡ÁÂ¯‡‚‡Ú ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ÓÚ ‰‡‰ÂÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÓ·ÎÂÏ; ¬ÌÂ‰ÂÌÓ;
ÀËˆ‡ Ë Ú.Ì.
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Едно списание с... читатели
¿ÍÓ ÒÂ ‚˙ÌÂÏ Í˙Ï Ì‡˜‡ÎÓÚÓ, ÌËÍÓÈ ÓÚ Ì‡Ò ÌˇÏ‡ ‰‡ Á‡·‡‚Ë ÓÌÁË
ÓÚ Ô˙‚ËÚÂ ·ÓÂ‚Â Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ - ÔÂÒÌËÏ‡Ì Ì‡ ÍÓÔËÌ‡ Ï‡¯ËÌ‡
Ë Ì‡‰ÎÂÊÌÓ ÔÓ‰¯ËÚ, Ì‡ Â‰ÌÓ ·˛Ó ‚ Â‰ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ: Â‰ËÌ ÛÌËÍ‡ÎÂÌ Í‡‰˙, ÍÓÈÚÓ Ó˘Â ÚÓ„‡‚‡ ÌË ÔÓÍ‡Á‡, ˜Â ÒÏÂ Ì‡ Ô‡‚ Ô˙Ú, ˜Â ÓÚ
ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ ËÏ‡ ÌÛÊ‰‡ Ë ˜Â ÚÓ ÒÂ ˜ÂÚÂ. ƒÌÂÒ Ï‡Í‡Ú‡ »ÌÊÂÌÂËÌ„
Â‚˛ Â ÒÛÔÂ ÔÓÔÛÎˇÌ‡ ‚ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ - ÔÓÁÌ‡Ú‡ Ë Ì‡
‚ÂÚÂ‡ÌËÚÂ, Ë Ì‡ ÏÎ‡‰ËÚÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ‚ ËÌÊÂÌÂÌËÚÂ ÂÍËÔË Ì‡
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÚ‡. » ÌˇÍÓ„‡, Ë ‰ÌÂÒ ˜ËÚ‡ÚÂÎËÚÂ ÌË Ò‡ Â‚ÌË‚Ë ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡Í‡ Ó˜‡Í‚‡ÌËˇ ÌÓ‚ ·ÓÈ - ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÎË
ÒÏÂ ÓÔÎ‡Í‚‡ÌËˇ, ˜Â ‚Â˜Â Â ÔÓÎÛ˜ÂÌ ÓÚ ÍÓÎÂ„Ë ‚ ‰Û„ „‡‰; ˜ËÚ‡ÚÂÎË
Ò‡ ÌË ‚‰Ë„‡ÎË ‰ÓÒÚÓÈÌË Á‡ ÙËÎÏË‡ÌÂ ÒÍ‡Ì‰‡ÎË, ‡ÍÓ ÌÂ Ò‡ ÒË ÔÓÎÛ˜ËÎË ·Óˇ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ Â Î˛·ËÏÓÚÓ ÒÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ·Ë·ÎËÓÚÂÍË. Œ˘Â ÓÚ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ,
ÒÚ‡ÚËË Ë ‡Á‡·ÓÚÍË, ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË ‚ ÌÂ„Ó, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í‡ÚÓ ·‡Á‡
Á‡ ÛÔ‡ÊÌÂÌËˇ ‚ Ó·Û˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚË. «‡‡‰Ë ‚ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡ ÒÏÂ
ÒÔÓÍÓÈÌË Á‡ ÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ Ë ÔË ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ ÔÓÍÓÎÂÌËˇ
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË. —ÎÂ‰ Í‡ÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ ÒÚ‡Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ Ë ‚ »ÌÚÂÌÂÚ, ÚÓ ÓÚ‰‡‚Ì‡ ÒÂ ˜ÂÚÂ Ë ÓÚ ·˙Î„‡ÒÍË
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚË ‚ ˜ÛÊ·ËÌ‡.
— „Ó‰ËÌËÚÂ ˜ËÚ‡ÚÂÎËÚÂ Ì‡ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ‡Á‚Ë‚‡ı‡ ‚ÍÛÒ‡
ÒË Í˙Ï ÚÂÏ‡ÚËÍ‡Ú‡ Ë ÒÚËÎËÒÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ Á‡Â‰ÌÓ Ò Ì‡Ò,
Ô‡‚Â˘ËÚÂ „Ó. —Ú‡Ì‡ı‡ ÔÓ-‚ÁËÒÍ‡ÚÂÎÌË Ë ÔÓ-ËÌÙÓÏË‡ÌË. œÓÔÛÎˇÌËÚÂ ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ ÚÂÏËÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Â˜ÌËˆË Í˙Ï ÒÚ‡ÚËËÚÂ
ÓÚ‰‡‚Ì‡ ÒÚ‡Ì‡ı‡ ÌÂÌÛÊÌË. ¬ÒÂ ÔÓ-ˇ‰ÍÓ Á‚˙ÌË ÚÂÎÂÙÓÌ ‚ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡ Ò Ó·‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ˜ËÚ‡ÚÂÎ, ÓÔˇÎ Ì‡ Í‡Ï˙Í ‰‡ Ì‡ÏÂË ÌˇÍÓˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ. ¡ËÚÍ‡Ú‡ Á‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ëˇ ÚËÔ ˜ËÚ‡ÚÂÎ, ÔÂÁ‡‰Ó‚ÓÎÂÌ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ, ÌË ËÁÔ‡‚ˇ ÔÂ‰ ÌÓ‚Ó, Ó˘Â ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚Ó. ƒ‡ ·˙‰ÂÏ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ ÏÓ‰ÂÌË, ‡ÍÚÛ‡ÎÌË Ë ÏÌÓ„Ó
ÔÓÎÂÁÌË Ò ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌÚÂÂÒÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ ¡˙Î„‡Ëˇ.
ÓÂÚÓ Â ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ Ì‡¯Ëˇ Á‡Ì‡ˇÚ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÌË ËÁ‚‡Ê‰‡
ÓÚ ÛÚËÌ‡Ú‡ Ë ÏÓÚË‚Ë‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ÌË ‡Á‚ËÚËÂ.

Рекламната медия Инженеринг ревю
«‡ ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ Ë Ì‡È-‰Ó·‡Ú‡, Ë Ì‡È-ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍË Ó„‡ÌËÁË‡Ì‡Ú‡ ÂÍÎ‡Ï‡ ‰Ó ˆÂÎÚ‡ ÒË, Úˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂÌÂÒÂÌ‡ ˜ÂÁ
Ì‡È-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡Ú‡ ÏÂ‰Ëˇ. “Ó˜ÌÓ ÔÓ Ú‡ÁË ‡Á·Û˜Ì‡ ÔË˜ËÌ‡ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ Â ÒÔËÒ‡ÌËÂ, Ô˙ÎÌÓ Ò ÂÍÎ‡Ï‡. œÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ ‰ÓÒÚÓÈÌÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ Ë Ì‡ ÂÍËÔ‡ ÏÛ ÔÂ˜ÂÎÂı‡ Ï‡ÒÓ‚Ó ‰Ó‚ÂËÂÚÓ
Ì‡ ÙËÏËÚÂ ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎË. » Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ ÏÛ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÒÂ‰‡ Á‡ ÔÂÌÓÒ Ì‡ ÂÍÎ‡ÏÌË ÔÓÒÎ‡ÌËˇ ‚˙¯Ë ‡·ÓÚ‡, Ú˙È
Í‡ÚÓ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎË ÓÒÚ‡‚‡Ú Ú‡ÍË‚‡ - ‚ ÔÓ-‰Ó·Ë Ë ÔÓÎÓ¯Ë ‚ÂÏÂÌ‡ - ‚Â˜Â 11 „Ó‰ËÌË. (¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËˇ ÔÓÏÂÒÚ‚‡ÏÂ ÂÍÎ‡ÏË Ì‡ ÚËÚÂ ÙËÏË - √ÂÏ‡ÏÂÍÒ, ÓÏÂÚ ≈ÎÂÍÚÓÌËÍÒ Ë –Û‚ÂÍÒ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÎË ÂÍÎ‡Ï‡ ‚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ‚ÒË˜ÍË ËÁ‰‡‰ÂÌË
‰ÓÒÂ„‡ ·ÓÂ‚Â Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛, ·ÂÁ ÔÓÔÛÒÍ.)
œ‡‡ÎÂÎÌÓ Ò Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÚÓ ÒË ‡Á‚ËÚËÂ, ÔÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡¯Â ·ÛÌÓ Ë ÂÍÎ‡ÏÌÓ. œÂÎËÒÚ‚‡ÈÍË Ó·ÂÏÌ‡Ú‡ ÍÓÎÂÍˆËˇ ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ‰ÓÒÂ„‡ ËÁ‰‡‰ÂÌË ·ÓÂ‚Â (ÍÓˇÚÓ Ì‡Ë˜‡ÏÂ ÚÂ˜ÂÌËÂ), ‚Â‰Ì‡„‡ ÒÂ Ì‡·Ë‚‡ Ì‡ Ó˜Ë ÌÂ Ò‡ÏÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Ì‡‡ÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ÓÚ‰ÂÎÌ‡ ÍÌËÊÍ‡, ÌÓ Ë ËÁ‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÍÎ‡ÏÌËÚÂ
Í‡ÂÚ‡ Í‡ÚÓ ‰ËÁ‡ÈÌ Ë Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ, Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÍÎ‡ÏËÚÂ Ò
ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ Ì‡ Á‡Ô‡‰ÌËÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË, Á‡ÒËÎ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÎˇÚ‡ Ì‡ ÂÍÎ‡ÏËÚÂ Í‡ÚÓ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ï‡ÍË, ÔÓ‰ÛÍÚË, ÛÒÎÛ„Ë Ë Ô‡Á‡Ì‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ.
Õ‡Í‡ÚÍÓ, ‚ Ô˙‚ËÚÂ 100 ·Óˇ Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÎÂ‰Ë Á‡‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ë ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÂÍÎ‡ÏÌËˇ
Ô‡Á‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Ë ÛÒÎÛ„Ë Û Ì‡Ò. Ã‡Í‡ ˜Â Á‡ˇ‚ˇ‚‡ÏÂ ÚÓ‚‡ Ò ÌÂÒÍËÚ‡ „Ó‰ÓÒÚ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ·ÂÎÂÊËÏ Ó·ÂÍÚË‚ÌËˇ
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·ÓÈ 100
Ù‡ÍÚ, ˜Â ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÚÓ‚‡ Â ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂ Ì‡ ÂÍÎ‡ÏÌËÚÂ ÔÓÒÎ‡ÌËˇ Ì‡
ÙËÏËÚÂ ÔÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ.

Списание с бъдеще
¬˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÔÓÚÓÔ ÒÚ‡‚‡ ‚ÒÂ ÔÓ-ÚÛ‰ÌÓ ‰‡
·˙‰Â¯ ˇ˙Í Ë ÓÚÎË˜ËÚÂÎÂÌ. Õ‡ ÙÓÌ‡ Ì‡ ÒÚÓÚËˆËÚÂ ËÁ‰‡ÌËˇ ÓÚ
·ÎËÁÓ Ë ‰‡ÎÂ˜, ÍÓËÚÓ ·˙Î„‡ÒÍËˇÚ ËÌÊÂÌÂ ÔÓÎÁ‚‡, ÌËÂ ÒÏÂ ÛÌËÍ‡ÎÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, Ú˙È
Í‡ÚÓ ÔË¯ÂÏ Ì‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
ÒÔËÒ‡ÌËˇ Á‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ, ÌÓ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Á‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ Ë ÚÓ Ì‡
·˙Î„‡ÒÍË ÂÁËÍ. ŒÒË„Ûˇ‚‡ÏÂ ÒÂ‰‡ Á‡ ÂÍÎ‡Ï‡ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ Û Ì‡Ò Ë ˜ÛÊ‰ËÚÂ ÙËÏË, ÍÓˇÚÓ ÒÚË„‡ ‰Ó ÍÎËÂÌÚËÚÂ ËÏ Ò Ï‡Í‡Ú‡ Ì‡ Â‰ÌÓ ÛÚ‚˙‰ÂÌÓ, ÔÓÁÌ‡ÚÓ Ë ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡˘Ó
‰Ó‚ÂËÂ ËÏÂ - »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛. –ÂÍÎ‡ÏÌ‡Ú‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Â ·‡ÁË‡Ì‡ Ì‡ ÒËÎÌÓ Ë ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ÔÓ‰·‡ÌÓ Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Ó·ÛÒÎ‡‚ˇ ˜ËÚ‡ÚÂÎÒÍËˇ ËÌÚÂÂÒ.
ƒÛ„ Ù‡ÍÚÓ, ÍÓÈÚÓ Ú‡ÒË‡ ·˙‰Â˘ÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ »ÌÊÂÌÂËÌ„
Â‚˛ Â, ˜Â ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ ‚Â˜Â ÌÂ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ Ò‡ÏÓ ‰Ó ÔÂ˜‡ÚÌ‡Ú‡
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ò ˜ËÚ‡ÚÂÎËÚÂ. —Â‰ÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÛÂ· ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ ÓÚ‚ÓËı‡ ‚‡ÚËÚÂ Í˙Ï ·ÂÁ„‡ÌË˜ÌÓÚÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ì‡ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ - ·ÓˇÚ ˜ËÚ‡ÚÂÎË, Ì‡ ÍÓËÚÓ ËÁÔ‡˘‡ÏÂ ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ, ‚Â˜Â
Â ‰ÂÒÂÚÍË Ô˙ÚË ÔÓ‚Â˜Â. Ã‡Í‡ Ë ‚ÒÂ Ó˘Â ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ ‰Â·ÂÎ‡Ú‡, Î˙ÒÍ‡‚‡ Ë ˆ‚ÂÚÌ‡ ÍÌË„‡ Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ, ·ÓˇÚ Ì‡
ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ „Ó ˜ÂÚ‡Ú Ë ‚ »ÌÚÂÌÂÚ, ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ‡ÒÚÂ.
Õ‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡ ‚ÎËÁ‡ÏÂ ‚ ÌÓ‚Ëˇ ‚ÂÍ - ‚ÚÓËÚÂ 100
·Óˇ Ì‡ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛: ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ.
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2009

®

‚ ·Óˇ:
6

—ÚÓ ·Óˇ
Í‡ÚÓ 100 „Ó‰ËÌË.

16
30

Õ‡Í‡ÚÍÓ.

32

»ÌÚÂ‚˛
Ò ËÌÊ. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
ÓÊÛı‡Ó‚ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡
“ÂıÌÓÚÂÏ
»ÌÊÂÌÂËÌ„.

–Â‰‡ÍˆËÓÌÂÌ
ÍÓÏÂÌÚ‡.

34

Emerson
Network Power
Ò ‰ËÂÍÚÌÓ
ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ Û Ì‡Ò

42

—ıÂÏË Ë ÏÓ‰ÛÎË Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ë
ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË.
÷ËÙÓ‚Ë ÏÂÚÓ‰Ë
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
ÒÂ‰ÒÚ‚‡
Á‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ËÏ.
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52

ÓÌˆÂÔˆËË Á‡ ˜Ó‚ÂÍÓÏ‡¯ËÌÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ.
Ã‡˘‡·ÂÌ ÔÂ„ÎÂ‰ Ì‡
HMI ÔÎ‡ÚÙÓÏËÚÂ,
ÔÂ‰Î‡„‡ÌË Û Ì‡Ò.

82

¡ÂÁÊË˜ÌËÚÂ
Ú‡ÌÒÏËÚÂË ‚
ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡.
¬ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ‚
ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ.

92

—ËÒÚÂÏË Á‡
ÌÂÔÂÍ˙Ò‚‡ÂÏÓ
ÚÓÍÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ.
UPS - ÍËÚË˜ÌÓ
‚‡ÊÂÌ Á‡ ÒË„ÛÌ‡Ú‡
‡·ÓÚ‡ Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ.
15

114 ¬ËıÓ‚Ë ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË.

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡
ÒÂÓÓ˜ËÒÚÍ‡.

◊‡ÒÚ II. ÃÓÌÚ‡ÊÌË
ÒÔÂˆËÙËÍË,
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ë
ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Ì‡
ÛÂ‰ËÚÂ.

138 ÷ÂÌÚÓ·ÂÊÌË
ÔÓÏÔË.
—Â‰ Ì‡È-ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
‡·ÓÚÌË ıË‰‡‚ÎË˜ÌË
Ï‡¯ËÌË
‚ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ
ÔËÎÓÊÂÌËˇ.

120 œ‡ÌË ÍÓÚÎË Ë
Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË.
◊‡ÒÚ I. –‡ÁÎË˜ÌË
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ô‡ÌË
ÍÓÚÎË Ì‡ÏË‡Ú
ÒÂËÓÁÌÓ
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ.

150 ƒË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡
Ú˙Í‡Îˇ˘Ë Î‡„ÂË.
œÓ‚Â‰Ë ‚˙ıÛ
˜ÂÎÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌËÌË
Ì‡ Â·Ó‰ËÚÂ Ë
Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÚÂÎ‡.

128 —Û¯ËÎÌË
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡
Ì‡ÒËÔÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË.
¬Ë‰Ó‚Â ÒÛ¯ËÎÌË
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË,
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, Ó·Î‡ÒÚ
Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ.

162 IP ‚Ë‰ÂÓÒËÒÚÂÏË Á‡
ÏÓÌËÚÓËÌ„ ‚
ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡.
—˙‚ÂÏÂÌÌÓ Â¯ÂÌËÂ
Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË Ë
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË.

134 —ÂÓÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë
ÒËÒÚÂÏË.
◊‡ÒÚ II.
®
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
»ÌÊ. —ÚÂÙ‡Ì »‚‡ÌÓ‚ Â ÌÓ‚ËˇÚ Ú˙„Ó‚ÒÍË ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ‘ÂÒÚÓ

инж.Стефан Иванов

¡Ó¯ “ÂÏÓÚÂıÌËÍ‡ Ë

От началото на тази година инж.Стефан Иванов заема позицията търговски директор на Фесто. Г-н Иванов е възпитаник на ТУ–София, специалност
Хидро и Пневмотехника. Професионалното му развитие преминава през
Електроимпекс, ТП Грундфос Пумпен Фертрийб и Евромаркет БРД.
„Фесто е една от западните компании с най-дълго присъствие на българския пазар. Имаме наложена марка и сме известни с качествените си продукти в областта на автоматизацията. В момента сме сред лидерите
както в световен мащаб, така и в България“, коментира инж. Иванов. Сред
целите, които си поставя новият търговски директор, са повишаване на
пазарния дял и разширяване присъствието в нови сегменти на пазара. „В
условията на световна криза ще работим в посока повишаване на ефективността на работа, покриване на изискванията на клиента и разработване
на нови стратегии за постигане на по-висок пазарен дял. Сред предимствата на Фесто са наложеното име и високият професионализъм на служителите. Чрез стабилността на фирмата в световен мащаб, ясната визия за
процесите в момента и стратегията ни за бъдещо развитие, Фесто ще
гарантира спокойствие на клиентите си. Стремим се към преструктуриране на процесите във фирмата, за да се съобразим с днешния пазар, както
и да покажем предимствата на висококачествените ни продукти и услуги“,
допълва инж. Иванов.

»»œ ‰ÓÏ‡ÍËÌË Ì‡ ÒÂÏËÌ‡
На 14 януари т.г. регионалната колегия на КИИП София–град и направление Термотехника на Роберт Бош бяха домакини на семинар, посветен на
енергоспестяващи отоплителни решения с марката Junkers. Събитието се
проведе в столичния хотел „Родина“ и бе посетено от десетки проектанти от областта на отоплението и газоснабдяването. Сред участниците
бяха и представители на фирмите Тобогаз, Ератерм, Газови системи и
Джинели, които са част от партньорската мрежа на Бош Термотехника.
В рамките на семинара бяха представени продуктовите серии конвенционални котли на твърдо гориво Supraclass S и пиролизните котли Supraclass
Excellence S, както и класическите решения газови котли Ceraclass и Ceraclass
Acu. Мартин Ерменков от отдел Термотехника представи техническите
характеристики и основните изисквания при инсталацията и монтажа на
котлите. Домакините обърнаха специално внимание и на новите кондензни
котли от серията Cerapur – CerapurSmart и CerapurComfort, както и на соларните системи за БГВ с естествена и принудителна циркулация на Junkers.
В рамките на семинара гостите имаха възможност подробно да се запознаят и със селективните колектори Junkers FKC (Comfort) и Junkers FKT (Top).

‘ËÏ‡ ¿ÏÚÂÒÚ ÒÂ ÔÂÏÂÒÚË Ì‡ ÌÓ‚ ‡‰ÂÒ
Наскоро фирма Амтест се премести в нов офис, намиращ се на столичния бул. „Арсеналски“, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Яков Волев, управител на Амтест. „Тази стъпка е резултат от разрастване на дейността
ни и увеличаване броя на служителите във фирмата. Надяваме се по този
начин да отговорим по-пълноценно на изискванията на нашите клиенти“,
допълни г-н Волев. Амтест предлага оборудване и материали за SMD монтаж, както и за почистване и лакиране на печатни платки – от производството на прототипи до високоскоростни автоматични линии. В продуктовата гама на фирмата са включени още поялници, ремонтни станции и
системи за автоматичен оптически контрол на печатни платки.

18

януари/февруари 2009



ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ



януари/февруари 2009

19

Ì‡Í‡ÚÍÓ
CODICO Ò ÌÓ‚ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ

инж. Мартин Колев

Традиционно успешното присъствие на австрийската компания CODICO
на българския пазар вече е с лицето на нейния нов партньор за страната
- инж. Мартин Колев от TFN Trading. Популярният австрийски дистрибутор
е с над 30 години успешна история на европейския пазар в областта на
търговията с електронни компоненти – активни, пасивни и конектори.
Компанията има представителства в повече от 10 държави от Европейския съюз. „Акцент в цялостната дейност на CODICO се поставя върху
осигуряването на компетентни консултации, техническа поддръжка, бърза
доставка на мостри и техническа документация в развойния процес. Приоритетно на българския пазар ще бъдат налагани готови модулни решения
в областта на GSM, GPS, Bluetooth, WiFi, Ethernet и захранващи модули.
Неоспоримо предимство на предлаганите продукти е тяхното високо качество, гарантирано от водещи производители в бранша, сред които Actel,
Mindspeed, Sagem, Rubycon, Murata, Sanyo, Power Integrations и много други“,
съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Колев.

Õ¿—¿-ƒ ÓÙËˆË‡ÎÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ƒ‡ÌÙÓÒÒ ¡‡ÛÂ
От края на миналата година фирма НАСА-Д е официален представител на
Данфосс Бауер, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Атанас Лесичков, съуправител на НАСА-Д. „Данфосс Бауер предлага решения в областта на задвижванията и по-специално моторредуктори, които се отличават с изключително високо качество и надеждност. Компанията заема лидерски позиции като
доставчик на моторредуктори в редица отрасли на икономиката, включително: хранително-вкусова промишленост, алтернативни енергийни източници, пречистване на водите, стоманопреработвателна промишленост,
транспортиране на суровини и готови продукти. Изобщо, изделията на
Данфосс Бауер се използват навсякъде в промишлеността, в производството на различни машини и съоръжения“, заяви г-н Лесичков. „Моторредукторите на Данфосс Бауер се произвеждат след пълно уточняване на приложението на всеки от тях. Това е предопределено от огромния набор комбинации
от мотори, редукторни секции, валове и спирачки. По този начин се разработват продукти с характеристики, максимално удовлетворяващи потребителя. Съществуват и много допълнителни опции – честотни управления,
подобрени охлаждащи механизми, корпуси от инокс за фармацията и ХВП и
много други“, допълни Деян Петров, съуправител на НАСА-Д.

œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ WAGO Kontakttechnik ‚ ÌÓ‚ ÓÙËÒ
Наскоро представителството у нас на WAGO Kontakttechnik се премести в нов офис, намиращ се в столичния Бизнес Център Сердика, съобщи за
сп. Инженеринг ревю Мая Иршик, маркетинг мениджър в компанията. „Преместването в нов, по-голям офис отговаря на разрастващата се дейност
на представителството и породената от бързите темпове на развитие
необходимост от по-голямо пространство и поле на действие. Новият офис
създава възможност за структуриране на фирмените звена по отдели и
изграждане на по-добра администрация и организация на работа, както и на
допълнителни работни места“, заяви г-жа Иршик. „Високата функционалност и популярност на Бизнес Център Сердика предоставят не само на
нас, но и на клиентите, и партньорите ни висока комуникативност, изградена инфраструктура с голям, охраняем паркинг и редица други удобства.
По-голямото пространство ни дава възможност да организираме презентации и семинари директно в новия ни офис, както и да изградим пълноценен шоурум. Ще се радваме на посрещнем всеки настоящ или потенциален
партньор в нашия нов дом“, допълва тя.

Àðìàòóðà è åëåêòðîíèêà çà
óïðàâëåíèå íà ðúêàâíè ôèëòðè
- âåíòèëè ñ ïðèñúåäèíÿâàíå íà ðåçáà
èëè áúðçè âðúçêè äî 3
- âçðèâîçàùèòåíè èçïúëíåíèÿ (EEx)
- ðåñèâåðè ñ âãðàäåíè âåíòèëè
- ìèêðîïðîöåñîðíà ñèñòåìà çà
êîíòðîë è óïðàâëåíèå
ЛД ООД
тел.: 02/931 9730
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
œÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ œÓÎËÏÂÚ‡ —, —‡Ì‰‚ËÍ

ÓÓÏ‡ÌÚ Ë —ËÏÂÌÒ

На 30 и 31 януари т.г. Полимета С, Сандвик Коромант и Сименс организираха „Дни на отворените врати“ в хотел SkyWay, София, и в шоурума на
Полимета С. Повод за мероприятието бе новата производствена гама на
Deckel Maho Gildemeister - ECO Line, оборудвана с промоционален комплект
инструменти SANDVIK Coromant и управление SINUMERIK 810D от SIEMENS
с 3D визуализация. Събитието включваше представяне на дейността и продуктовата гама на фирмите Полимета С и Сименс, проведено съответно
от Георги Белчев и Петър Кацаров. След тях Ико Розанис направи презентация на концерна SANDVIK, включително на структурата в Централна Европа,
регион Адрия, и България, мерките, предприемани от компанията за опазване
на околната среда и анализ на икономическата ефективност на машиностроителното производство. В шоурума на Полимета С специалистите имаха
възможност да се запознаят с новата гама вертикални обработващи центри Deckel Maho DMC 635/1035V ECO с параметри X/Y/Z – 635/510/460 или
1035/560/510 мм, 8000 об/мин, 83Nm и 3D управление Siemens 810D. Демонстрирана бе и новата гама CNC Стругове GILDEMEISTER CTX 310/510 V1
/V3 Eco с обр. диаметър 330/680 мм при 5000/3250 об/мин, 137/630 Nm,
с управление SINUMERIK 810D от SIEMENS с 3D визуализация. Повече информация за събитието търсете в следващия брой на списание Инженеринг ревю.

≈ÎÂÍÚÓÌËÍ‡ ÓÚ "˜ËÒÚ‡ ÒÂ‰‡"
Нарастващите изисквания при производството на електронни модули за
медицинска техника и индустриални CCD камери изискват създаването на
производствена среда с голяма чистота и контрол на параметрите съгласно световните стандарти. В отговор на тези изисквания в Сентилион ООД
беше завършен проект за изграждане на собствено чисто помещение, в което
общата работна среда е клас 7, а в специализираните работни места, така
наречените ламинарни боксове, се постига клас 6 съгласно ISO 14644.
"Обектът беше проектиран и изпълнен от специалисти на Сентилион, които понастоящем работят в тези нови условия, прилагайки ноу-хау на водещи
световни фирми" съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Любомир Дойчев, ръководител "Маркетинг и продажби".

À‡·Ó‡ÚÓËˇ ÔÓ ÏÂı‡ÚÓÌËÍ‡ ·Â ÓÚÍËÚ‡ ‚ “”-¬‡Ì‡
В края на миналата година бе открита нова Лаборатория по мехатроника
в ТУ-Варна, съобщи Асен Георгиев, мениджър продажби в Моеллер Електрик
България. „Тя е предназначена за студентите по инженерни специалности и
за следдипломно повишаване квалификацията на инженери в областта на
мехатрониката. В нея ще се провежда обучение по автоматично управление,
базирано на програмируеми логически контролери, сензори и преобразуватели, пневматични изпълнителни механизми, управление на електрозадвижвания, промишлени комуникации, операторски панели за управление, системи за
сградна автоматизация и други“, коментира г-н Георгиев. "Лабораторията е
оборудвана с програмируеми логически контролери от фамилиите: Easy 800
(Moeller), Simatic S7-200 и S7-300 (Siemens), Logo (Siemens) и FEC Standard (Festo).
Разполага с управления на електрозадвижвания - DF51 (Moeller), Micromaster
420 (Siemens); човеко-машинен интерфейс - TD200, OP77 и TP177 (Siemens).
Оборудвана е и с промишлени мрежи и протоколи за комуникация: EasyNET
(Moeller), AS-I, PPI, MPI и Profibus (Siemens), Industrial Ethernet, както и модулна
производствена система MPS-205 (Festo)“, допълва той. Откриването на
лабораторията е съвместна инициатива на инж. Мартин Бялков от Моеллер
Електрик България, Овид Фархи и Михаил Скопчанов от ТУ-Варна и др.

- Ðåãóëèðàùè è ñïèðàòåëíè ñåäëîâè âåíòèëè,
ñ ïíåâìàòè÷íî èëè åëåêòðè÷åñêî
çàäâèæâàíå
- Eëåêòðîïíåâìàòè÷íè ïðåîáðàçóâàòåëè,
êîíòðîëåðè çà òåìïåðàòóðà è íàëÿãàíå
- Ðåãóëàòîðè íà íàëÿãàíå, êîíäåíçíè ãúðíåòà,
ôèëòðè è äðóãà àðìàòóðà çà ïàðà
ЛД ООД
тел.: 02/931 9730
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Fieldbus Foundation ÓÒÌÓ‚‡ Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚ ÍÓÏËÚÂÚ
В края на миналата година Fieldbus Foundation анонсира основаването на
маркетингов комитет за Централна и Източна Европа (FFCEEMC). Основна
задача на комитета е да популяризира технологиите на Fieldbus Foundation в
тази част от Европа чрез дейности, фокусирани върху клиентите - обучение,
техническа подкрепа, участие в семинари и специализирани технически изложения. FFCEEMC ще бъде отговорна за маркетинговите инициативи в България, Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Гърция, Унгария, Македония, Черна Гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Турция. Инициативата за създаване на комитета е подкрепена от представители на Emerson
Process Management, Honeywell, Pepperl+Fuchs, Stahl и Yokogawa. Предвижда се
организацията да играе важна роля в налагането на основните технически
решения на Fieldbus Foundation, включващи интеграция на индустриалните
процеси и поетапно обединение на целия информационен поток в едно предприятие. „Пазарът на системи за автоматизация в района е разнообразен и
бързоразвиващ се, което предполага широк спектър от възможности за подкрепа на местно ниво“, заяви Марк Ван Пелт, вицепрезидент на Fieldbus
Foundation. Повече информация за фондацията може да получите на интернет
страницата в раздела за Централна и Източна Европа.

ÀÓ„ËÒÚË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË - ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ BITO Lagertechnik
От началото на настоящата година Логистични системи е ексклузивен
дистрибутор на немската компания BITO Lagertechnik, съобщи за сп. Инженеринг ревю Николай Спасов, управител на българската фирма. „Решението да
стартираме това сътрудничество се дължи на изключително богатата продуктова гама на производителя, както и на неговите широки познания и дългогодишен опит на пазара на складово оборудване. BITO Lagertechnik е водещ
немски производител на логистично оборудване, предлагащ решения от пластмасови кутии до високи и автоматизирани складови системи“, коментира г-н Спасов. Продуктовата програма на BITO Lagertechnik включва рафтови
стелажни системи, палетни стелажни системи, динамични и подвижни стелажи, както и стелажни системи за автоматизирани решения, етажни складови стопанства и мецанини, широка гама складови и транспортни кутии и
др. „За нас една от най-силните страни на BITO е възможността за многообразни решения с богатата гама продукти от един доставчик. Това, в съчетание с високо качество, дългогодишен опит, традиции, познания и постоянно динамично развитие на продуктите, дава на клиентите ни предимства
и гаранции за оптимални решения“, допълва г-н Спасов.

—ÂÏËÌ‡ Ì‡ ¡Ó¯ —ËÒÚÂÏË Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ
В края на миналата година направлението Системи за сигурност на Bosch
организира представяне на новата гама решения за сигурност и видеонаблюдение на немския концерн. Семинарът бе открит от инж. Александър Стоянов,
ръководител направление Системи за сигурност в българския офис на Robert
Bosch, който представи търговските марки и продуктовите групи от портфолиото на компанията. Инж. Стефан Дипчиков - продуктов мениджър в направлението, запозна присъстващите специалисти с гамата камери Dinion,
цифровите видеорекордери Divar, IP камерите и софтуерните пакети за управление на видеонаблюдението BVMS. Гостите на семинара получиха информация и за широката гама инфрачервени камери с механичен филтър за външен
и вътрешен монтаж на Extreme CCTV. Специално внимание бе отделено на
цифровите видеорекордери от сериите Divar MR и Divar XF. Акцент в лекционната програма бе поставен върху системата за управление на запис и мрежов
трафик VRM (Video recording manager). „VRM е иновативно решение за изграждане на IP системи за видеонаблюдение, чрез което се оптимизира натоварването на мрежовата преносна среда и използваното дисково пространство“,
коментират от компанията.

Ïðîìèøëåíà àðìàòóðà
- Ñôåðè÷íè êðàíîâå è áúòåðôëàé
êëàïè
- Ïíåâìàòè÷íè è åëåêòðè÷åñêè
çàäâèæâàíèÿ
- Åëåêòðî-ïíåâìàòè÷íè ïîçèöèîíåðè
- Ðåãóëàòîðè íà íàëÿãàíå, ôèëòðè,
îáðàòíè êëàïàíè è äð.

ЛД ООД
тел.: 02/931 9730
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¡– “ÂıÌËÍ‡ ÔÂ‰Î‡„‡ ÙËÎÚË‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË Bosch Rexroth
От тази година БР Техника предлага пълната гама изделия на Бош Рексрот
от направлението Филтриращи системи, съобщи инж. Антоанета Генчева,
управител на БР Техника. „Направлението Филтриращи системи на Бош
Рексрот произвежда филтри, филтърни елементи, системи за анализ, контрол и пречистване на масла. Като приоритетен продукт се определят хидравличните филтри и филтърните елементи за тях, които са задължителна
част от всяка хидравлична система“, заяви г-жа Генчева. „Предлаганите от
Бош Рексрот до миналата година хидравлични филтри се произвеждаха от
поддоставчици. През 2008 г. компанията K&H. Eppensteiner се присъедини към
Бош Рексрот и бе създаден отделът Бош Рексрот Филтриращи системи.
Седалището и производствената база на фирмата се намират в град Кетч,
Германия. Компанията, която доскоро бе собственост на фамилията Епенщайнер, има повече от 80-годишна история. През последните 50 години
усилията са концентрирани върху производството и развитието на индустриални филтри. Развитието на собствено производство има важни технически и икономически предимства за Бош Рексрот и най-вече за нейните
клиенти. Така гамата й от хидравлични изделия става най-широка и пълна в
сравнение с останалите производители“, добавя г-жа Генчева.

‘ËÏ‡ œÂÛÌ - Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ Steute Schaltgerate
Отскоро фирма Перун предлага на българския пазар продуктите на немската
компания Steute Schaltgerate, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Пеню Йорданов,
управител на Перун. „Новият ни партньор е специализиран в производството на
сензори и електромеханични превключващи устройства в общопромишлено и
взривозащитено (ЕEx) изпълнение. Важна част от производствената програма
заемат и устройствата за безопасност. Голямото предимство на продуктите
на Steute Schaltgerate са надеждността и дългият експлоатационен живот, дължащи се на добрата конструкция и прецизността на изработка. Това ги прави особено предпочитани за използване в отрасли, характеризиращи се с тежки условия
на работа, като добив и преработка на суровини, металургичната, металообработващата, химическата промишленост, както и при производството на висококачествени машини и съоръжения“, заяви г-н Йорданов. В предлаганата гама на
българския пазар Перун ще акцентира върху аварийните въжени изключватели,
педалите за управление, крайните изключватели, позиционни и крайни изключватели за контрол на състоянието на предпазни врати и прегради, специални дръжки
с вградени бутони за управление и индикаторни елементи, микропревключватели, индуктивни и магнитни сензори.

DTS Ò ÌÓ‚‡ „‡Ï‡ UPS Ì‡ SOCOMEC
Фирма DTS, в качеството си на официален представител на френската
компания SOCOMEC за България, представи новата й продуктова гама непрекъсваеми токозахранващи устройства GREEN POWER, предназначена за IT сектора. „Основно технологично предимство на UPS-ите от тази серия е високата енергийна ефективност, изразяваща се в общ к.п.д. над 96% в целия диапазон на натоварване, входен фактор на мощността близък до 1, незначителни входни хармонични изкривявания на тока под 3% и възможност за паралелно включване на до 6 UPS-устройства върху общ товар, надхвърлящ един
MW“, заявиха от DTS. „Вложените иновационни технологии в тази продуктова гама водят до значителни икономии на средства, благодарение намалението в собственото енергопотребление на UPS, в дебелината на електрическите проводници на входната дистрибуция и в минималната изисквана мощност към входния авариен електроагрегат. Налице са пълна софтуерна съвместимост с всички съвременни операционни системи и комуникационни протоколи, както и възможностите за „е“-централизиран мониторинг от клиента
и „е“-сервиз на абонаментна основа от фирма DTS“, допълниха от компанията.

ЛД ООД
1202 София,
ул. Цар Самуил 116
тел.: 02/931 9730, 926 9011
факс: 02/931 9731, 926 9025
е-mail: info@ld-gmbh.com

Âúðòÿùè ñúåäèíåíèÿ çà:
âîäà, ïàðà,
õèäðàâëèêà, âúçäóõ,
âàêóóì, òåðìîìàñëî,
îõëàæäàùè òå÷íîñòè,
ñïåöèàëíè ïðèëîæåíèÿ
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Rutronik Ò ÌÓ‚Ó Ô‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚Ó ‚ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ëˇ ÒÂ„ÏÂÌÚ

Маркус
Крийг

На 14 януари т.г. Rutronik Elektronische Bauelemente анонсира сключването
на франчайзингово споразумение с американския производител Intersil. Новото партньорство осигурява наличието на цялостна гама аналогови компоненти в портфолиото на Rutronik. "Очаквахме сключването на договора с
Intersil, за да можем да предложим на клиентите си стойностна алтернатива на предлаганите от нас марки в аналоговия сектор и значително да разширим пазарния си дял в Европа. Компанията е доставчик на качествени
аналогови и mixed signal продукти - както стандартни, така и компоненти
със специфични приложения. Продуктовата й гама ще осигури на клиентите
ни от индустрията, комуникациите и IT бранша конкурентни предимства и
изключително високо ниво на иновативност" коментира Маркус Крийг, маркетинг директор на Rutronik.

WIN-World of Industry ÔÂÁ 2009
За поредна година панаирният и конгресен център TUYAP в Истанбул е
домакин на най-мащабното техническо изложение в Турция - WIN-World of
Industry. На площ от над 50 000 кв. м се представят производители и вносители от близо 70 държави от Европа, Азия и Средния Изток. По традиция
форумът е структуриран в две части. От 5 до 8 февруари посетителите
имаха възможност да се запознаят с новостите в областта на машиностроенето, заваръчната техника, обработката на повърхности и преноса
на товари. Участниците от сферата на автоматизацията, електротехниката, хидравликата и пневматиката ще се представят в рамките на втората част на WIN, която ще се проведе от 26 февруари до 1 март. Както
всяка година изложението е съпътствано от богата паралелна програма,
включваща организирането на многобройни семинари, кръгли маси, постерни
сесии и др. Държава-партньор на WIN-World of Industry през 2009 г. е Египет.

“Ã≈ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ Extech Instruments
Наскоро фирма ТМЕ разшири гамата си измервателни прибори с продукти
на американската компания Extech Instruments. Акцент в новата оферта са
токовите клещи, модел EX622 и EX623, съобщиха от ТМЕ. „Приборите, снабдени с преобразуватели True-RMS, поддържат разнообразни измервателни
функции, включително измерване на напрежение, ток, съпротивление, капацитет, честота, коефициент на запълване, тест за диоди и непрекъснатост.
Тези функции са допълнени с редица полезни характеристики, като двойно
осветяван дисплей, безконтактен детектор на напрежение, измерване на
стойности мин./макс./пик“, коментират от компанията. „За да отличи EX622
и EX623 от широката си оферта от продукти, Extech е направил крачка
напред, предлагайки в приборите възможност за безконтактно измерване на
температура чрез вграден пирометър с лазерно насочване. Допълнително
приборите притежават два независими канала за измерване на температура със сонди тип К, които са част от стандартната екипировка. Приборите
са подходящи за всички индустриални приложения, изискващи откриване, диагностика и анализ на причините за изменение на температурата“, допълват от ТМЕ.
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

«‡ ˜ËÒÎ‡Ú‡
Ë ‰ËÏÂÌÒËËÚÂ
‚ Ô˙‚ËÚÂ 100 Ì‡
»ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛
100 е специално число. Не защото, според математиката, е естествено. А защото, поне в наши
дни, е обект на класации от всякакъв род и вид. Дори е символ на
картбланш, когато се захванеш с
нещо. Историците също го обичат. И политиците. Но, това е друга тема…
За нас, инженерите, обаче, важна е не само стойността, но и
дименсията. Не е все едно да сравняваш ябълки с круши, нали. Ако се
замислим, ще трябва да добавим и кратността. Очевидно, мощност от 100 kW е нещо много по-различно от 100
MW, както и 100 метра дължина от 100 микрометра.
Казвам това, не защото покрай кризата, дошла от САЩ,
сме започнали да изневеряваме на старата европейска
госпожа СИ. Все още не поръчваме бирата си в галони, нито
мерим дупките по пътищата в ярдове. Но дисплеите на
компютрите и телевизорите категорично са в инчове.
Пък и ако ви попадне някой Харлей Дейвидсън, ще се похвалите, че сте му „скъсали“ конете, а не ватовете, нали.
Казвам това, защото с всяка от извървените заедно с
вас сто крачки история на списание Инженеринг ревю създавахме нова дименсия и се стремяхме да открием точната
й кратност. За качествена и авторитетна българска инженерна преса! Времената се променяха. Но измервателната скала, която използвахме, остана неизменна. Между нула
и безкрайност, всяко деление от нея отчита желанието
ни да сме ви полезни. Като ви предоставяме правдива
информация за най-съвременните технически решения и
тенденции. Като ви информираме за най-новите и значими пазарни събития в бранша. Като ви запознаваме с интересни проекти. Като превръщаме страниците във форум за вашите мнения и коментари и т.н.
И понеже инженерна задача без пресмятане няма, нека
преброим „зайците“ зад стоте минали броя на Инженеринг ревю. Условието на задачата е елементарно – изчислете общия брой на достигналите до индустриалния
бранш страници за стоте броя. По задание, броят на
страниците, които сме изписали за стоте броя, е 10 446.
Тиражът само на книжното тяло за всеки брой на списанието е между 6000 и 8000. Проучванията ни сочат, че
всеки брой обикновено се чете от средно 4.2 специалисти. Чували сме за случаи, в които списанието се предава
от ръка на ръка измежду 20 човека. Сметнахте ли? Дори
и с най-скептично приближение, цифрата на досега ни със
специалистите от българската индустрия е повече от
внушителна! И към това трябва да добавим и електронното разпространение…
Какво ще отчитаме в следващите сто? Зависи от нас
и вас. Защото бъдещето на списание Инженеринг ревю
все така ще се измерва не само в цифри!

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
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ËÌÚÂ‚˛

‘ÓÏÛÎ‡Ú‡ ÌË Â ÍÓÏÔÎÂÍÒÌË
Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÚÓÔÎÓÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡
Ë „‡ÁËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡
Инж. Александър Кожухаров управител на Технотерм Инженеринг,
пред списание Инженеринг ревю
по повод 20-годишнината от основаването на фирмата
Уважаеми г-н Кожухаров, през
последните месеци всички информационни емисии започват
и завършват с икономическата
криза. Има ли тя отражение и
във вашия бранш?

кация на нашите служители в отделните сфери на дейност.

Отражението на икономическата
криза е различно за основните сектори, в които работи фирма Технотерм. По отношение на дейността
ни в промишления сектор не се забелязва промяна в количеството на
поръчките. В бизнеса ни с продукти,
предназначени за битовия сектор, се
наблюдава спад в продажбите, поради намаляване броя на изграждащите се обекти и замразяване на някои
от строежите. Процентът им до
този момент обаче е толкова малък,
че не оказва съществено влияние
върху обема на продажбите ни. Затова имам основания да твърдя, че
към момента при нас няма намаляване на поръчките.

Винаги сме предлагали комплексна програма и комплексни решения.
В момента разширяваме портфолиото си с горелки, котли и когенератори от нови производители, като
търсим оптималното съотношение
между цена, качество, срокове на
доставка и др. Интерес към бизнес
партньорство с нас проявяват предимно фирми от Европа. Естествено, смятаме да продължим и двадесетгодишното си ползотворно
сътрудничество с реномираните
марки, с които работим и досега.

След 20 г. работа сте затворили цикъла - доставка, проектиране, монтаж и сервиз на
обекти в топлоенергетиката
и газификацията. Ще продължавате ли да диверсифицирате
дейността?

Безспорно инженеринговите обекти зад граница представляват интерес за нас. В момента извършваме
сервизно-производствена дейност
на газови съоръжения в държави от
Европейския съюз. Считаме обаче, че
основната ни дейност и за в бъдеще
ще се развива у нас.

На практика още със създаването на Технотерм затворихме цикъла на обслужване на нашите клиенти, тъй като предлагането на комплексни услуги е заложено във философията на компанията. Формулата
ни за развитие в настоящия момент
се базира на предлагането на комплексно концептуално решение за
топлоенергийно стопанство на всеки клиент. В бъдеще ще продължим
да развиваме портфолиото си както в посока разнообразяване на продуктовата гама, така и по отношение на видовете услуги, които предлагаме. Едновременно с това, с цел
повишаване качеството на обслужване на клиентите, постоянно надграждаме професионалната квалифи-
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В каква посока разширявате
портфолиото от продукти и
услуги?

Интересни ли са проектите
извън граница за Технотерм
Инженеринг или смятате да
развивате дейността си у нас?

По отношение на енергийната
ефективност България изостава с десетилетия в сравнение с индустрията в други
държави от ЕС. Според вас, ще
има ли сериозен бизнес в тази
насока през следващите години?

Повишаването на енергийната
ефективност е основно направление
в дейността на Технотерм Инженеринг. Мерките, които предлагаме, са
свързани както с модернизацията на
генериращи мощности: котли, газови уредби, котелни централи и други, така и с преноса на топлина и газ,
и основно с ефективното използване на топлинната и електроенерги-

ята. В този аспект, кадровият потенциал, технологиите и нашият 20годишен опит определено ни поставят на водещо място в бранша.
Остана ли някой регион от
България, който все още не сте
покрили териториално?

В момента до голяма степен сме
покрили територията на цялата
страна. Планираме през настоящата
година да започнем активна работа
и в Южна България, по-точно в областта на Родопите.
Като производител на АГРС и
ГРП, смятате ли, че газификацията у нас ще запази темповете си на развитие и защо?

Въпреки кризата, която приключи
наскоро, газификацията у нас ще запази темповете си на развитие, и
дори ще продължи да се използва все
по-масово в бъдеще. Газовата криза
беше показател за това, че дори и
при относително високи настоящи
цени, потребителите предпочитат
природен газ. Сред причините за
това са екологичността му, лесното обслужване, възможностите за
по-прецизно регулиране на товара на
газовите уреди и опциите за работа на уредите в кондензационен режим. След месец април, когато се
очаква цената му да намалее в цяла
Европа, природният газ ще заеме
основното си място като топлоносител. В този аспект, смятаме да
увеличим продажбите на произвежданите от нас АГРС и ГРП, като
реализираме голяма част от продукцията на външните пазари.
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·ËÁÌÂÒ

Emerson Network Power
Ò ‰ËÂÍÚÌÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ Û Ì‡Ò
Предлагаме икономически ефективни решения за телекомуникации
и информационни центрове, заявяват от компанията

E

merson Network Power Ì‡‚ÎËÁ‡
‰ËÂÍÚÌÓ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡,
Ò˙Ó·˘Ë ËÌÊ. »‚‡ÈÎÓ √ÂÓ„ËÂ‚,
Ú˙„Ó‚ÒÍË ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Û Ì‡Ò. ÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ˘Â
‡Á‚Ë‚‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ÒË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÎÂÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËËÚÂ Ë
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËÚÂ
ˆÂÌÚÓ‚Â.
ìEmerson Network Power Â Â‰Ì‡ ÓÚ
ÔÂÚÚÂ ÓÒÌÓ‚ÌË ·ËÁÌÂÒ ÔÎ‡ÚÙÓÏË
Ì‡ Emerson. ƒË‚ËÁËˇÚ‡ Â ‚Ó‰Â˘‡ ‚
Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡· ‚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ë
ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ì‡ ÚÂÎÂÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÏÂÊÓ‚‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡. «‡ Ï‡˘‡·ËÚÂ È „Ó‚ÓË Ó·ÓÓÚ˙Ú ÓÚ 6,3 ÏËÎË‡‰‡
‰ÓÎ‡‡ Á‡ 2008 „., ÍÓÂÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÓÚ 23% ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ
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Ò ÔÂ‰Ë¯Ì‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡.
≈ÌÂ„ËÈÌË Â¯ÂÌËˇ Ì‡
Emerson Network Power
‚Â˜Â Ò‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ‚
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡
„ÓÎÂÏËÚÂ ÚÂÎÂÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÓÔÂ‡ÚÓË ‚
¡˙Î„‡Ëˇ. — ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Û Ì‡Ò ÔÎ‡ÌË‡ÏÂ
‰‡ ‡Á¯ËËÏ ‰ÂÈÌÓÒÚËÚÂ ÒË ‚ ÒÂÍÚÓ‡ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Ë ÚÂÎÂÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËËÚÂ ˆÂÌÚÓ‚Â. Œ˜‡Í‚‡ÏÂ Ï‡Í‡Ú‡
‰‡ ÔË‰Ó·ËÂ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ Ò˙˘‡Ú‡ ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚ, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ ÓÒÚ‡Ì‡Î‡Ú‡
˜‡ÒÚ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡î, ÍÓÏÂÌÚË‡ „-Ì √ÂÓ„ËÂ‚.

Устойчиво развитие през
2009 г.
œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡
Emerson Network Power Û Ì‡Ò ÔÂ‰-
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·ËÁÌÂÒ
‚ËÊ‰‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó ‡Á‚ËÚËÂ Ë Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÔÓÂÍÚË ÔÂÁ 2009
„., ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡.
"—Â‰ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇÚ‡ ÌË Á‡ Ú‡ÁË ÓÔÚËÏËÒÚË˜Ì‡ ÔÓ„ÌÓÁ‡ Â Ì‡ÔËÏÂ
Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËˇÚ
Ú‡ÙËÍ Ë ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËËÚÂ ˘Â ÒÂ
ÔÂ‚˙˘‡Ú ‚˙‚ ‚ÒÂ ÔÓ-‚‡ÊÂÌ ÒÂ„ÏÂÌÚ. ŒÒÓ·ÂÌÓ ‚ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ÍËÁ‡ ˘Â Ì‡‡ÒÚ‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ Í‡ÚÓ "ÔÓ‰ÛÍÚ" ‰‡
·˙‰Â ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌ‡ ·˙ÁÓ Ë Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â.
—˙˘Ó Ú‡Í‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ˘Â ·˙‰Â ÓÒÌÓ‚Ì‡ ˆÂÎ Á‡ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË. »ÏÂÌÌÓ ‚ ÚÓ‚‡ Â
ÒËÎ‡Ú‡ ÌË - ‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊËÏ ‡Á‚ËÚË
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ËÁ„Ó‰ÌË Â¯ÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ‰‡
Ó·ÎÂÍ˜‡Ú ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ", Á‡ˇ‚Ë »‚‡ÈÎÓ √ÂÓ„ËÂ‚.
ŒÚÌÓÒÌÓ Ô‡Á‡ÌËÚÂ ˆÂÎË Ì‡
Emerson Network Power ¡˙Î„‡Ëˇ ‚
Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÂÌ Ë ÒÂ‰ÌÓÒÓ˜ÂÌ ÔÂËÓ‰, ÚÓÈ ÍÓÏÂÌÚË‡: ìÕËÂ ÒÏÂ ËÁ‚ÂÒÚÌË Í‡ÚÓ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ˆˇÎÓÒÚÌË ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË Ë ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡˘Ë Â¯ÂÌËˇ. ÓÌÍÛÂÌÚÌË
ÒÏÂ Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌËˇ Ô‡Á‡ Ë ËÏ‡ÏÂ
ÊÂÎ‡ÌËÂÚÓ ‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊËÏ ˆˇÎ‡Ú‡
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ „‡Ï‡ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Ë
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Ì‡ Ì‡¯Ëˇ Ô‡Á‡î.

Отворени сме за нови
партньорства
¬ ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡ ‚˙ÔÓÒ‡ Í‡Í‚‡ ·ËÁÌÂÒ ÒÚÛÍÚÛ‡ ˘Â ‡Á‚Ë‚‡Ú Ò Ó„ÎÂ‰ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ Ì‡·ÂÎˇÁ‡ÌËÚÂ
ˆÂÎË, ÚÓÈ ÔÓˇÒÌˇ‚‡: ìœÎ‡ÌË‡ÏÂ ‰‡
‡Á¯ËËÏ Ú˙„Ó‚ÒÍ‡Ú‡ Ë ÒÂ‚ËÁÌ‡Ú‡ ÒË ÒÚÛÍÚÛ‡ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ,
Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ ‡Á‚ËÂÏ ·ËÁÌÂÒ‡ Í˙Ï
Ò˙ÒÂ‰ÌË ‰˙Ê‡‚Ë. “Ó‚‡ ˘Â ÌË Ì‡Ô‡‚Ë ÔÓ-ÒËÎÌË Ë ÔÓ-„˙‚Í‡‚Ë ÔË
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÌÓ‚Ë ÔÓÂÍÚË. ŒÚ‚ÓÂÌË ÒÏÂ Á‡ Ô‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚Ó Ò ÏÂÒÚÌË
Ë ˜ÛÊ‰Ë ÍÓÏÔ‡ÌËË Í‡ÍÚÓ Á‡
Ú˙„Ó‚ÒÍ‡, Ú‡Í‡ Ë Á‡ ÒÂ‚ËÁÌ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ. ÷ÂÎÚ‡ ÌË Â ÍÎËÂÌÚËÚÂ ‚
¡˙Î„‡Ëˇ Ë Ò˙ÒÂ‰ÌËÚÂ ‰˙Ê‡‚Ë ‰‡
ÌË ‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡Ú Í‡ÚÓ Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ
Ô‡ÚÌ¸Ó, ÓÒÎ‡ÌˇÈÍË ÒÂ Ì‡ ÔË‰Ó·ËÚËˇ ¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ„Ó‰Ë¯ÂÌ ÓÔËÚ ‚
ÚÂÎÂÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËËÚÂ Ë ‰ÓÍ‡Á‡ÌÓ
ÂÙÂÍÚË‚ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ì‡
Emerson Network Powerî.
ÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ÔÂ‰Î‡„‡

комплексни енергийни решения
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÌÂÔÂÍ˙Ò‚‡ÂÏË ÚÓÍÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌËˇ, ÚÓÍÓËÁÔ‡‚ËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË ÂÌÂ„ËÈÌË

Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÚÂÎÂÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËË, ËÌÚÂ„Ë‡ÌË Ú‡·Î‡ Ë ÍÓÌÚÂÈÌÂË, ÔÂˆËÁÌ‡ ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË
ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎË; ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„, Á‡ı‡Ì‚‡˘Ë ÏÓ‰ÛÎË Á‡
‚„‡Ê‰‡ÌÂ, ÂÎÂÏÂÌÚË Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ë
‰. “Â ÓÒÌÓ‚ÌÓ Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ
‚ Ó·ÂÍÚË Ì‡ ÏÓ·ËÎÌË Ë ÙËÍÒË‡ÌË
ÚÂÎÂÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÏÂÊË; ˆÂÌÚ‡ÎÌË ÓÙËÒË/ÒÚ‡ÌˆËË Ì‡ ÚÂÎÂÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÓÔÂ‡ÚÓË; ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌË ˆÂÌÚÓ‚Â - ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ËÌÒÚËÚÛˆËË, ÚÂÎÂÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÓÔÂ‡ÚÓË, Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË;
Ï‡ÎÍË ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ‰.
Õ‡ ‚˙ÔÓÒ‡ Í‡Í‚Ë Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ
ÍÓÌÍÛÂÌÚÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡
Emerson Network Rower, „-Ì √ÂÓ„ËÂ‚ ÓÚ„Ó‚‡ˇ: îÕËÂ ‚ËÌ‡„Ë ÔÂ‰Î‡„‡ÏÂ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÂÙÂÍÚË‚ÌË Â¯ÂÌËˇ Ë ÒÔÓ‰ÂÎˇÏÂ ÓÔËÚ‡ ÒË Ò ÍÎËÂÌÚËÚÂ, Á‡ ‰‡ Ì‡Ï‡ÎËÏ ÚÂıÌËÚÂ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ‡ÁıÓ‰Ë. Emerson
Network Power Â ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÚÂÎÂÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÓÔÂ‡ÚÓË ‚ ˆÂÎËˇ Ò‚ˇÚ. ÃÌÓ„Ó ÓÚ Úˇı
‚˙ÁÔËÂÏ‡Ú Ì‡¯ËÚÂ Â¯ÂÌËˇ
Í‡ÚÓ ·˙ÁÓ‚˙Á‚˙˘‡˘Ë ÒÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË. Õ‡ÔËÏÂ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ËÏ‡ÏÂ ÓÚÎË˜ÌÓ ·ËÁÌÂÒ Ô‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚Ó
Ò ÃÓ·ËÎÚÂÎî.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

ŒÌÎ‡ÈÌ ÔÓÍÛÔÍËÚÂ
ÓÚ Farnell ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú
Â‡ÎÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡

»

Джейми Фърнес,
глобален мениджър технологии
и развитие, Farnell

зползването на технологии
за онлайн дистрибуция на продукти
се превърна от "интересна новост"
във фундаментална необходимост
за много инженери и снабдители.
Нещо повече, проучванията показват, че дори онези, които използват
традиционните каталози, често
купуват от уебсайтовете на дистрибуторите.

Осигуряването на реални
предимства
не се ограничава до онлайн количката за пазаруване. Днешните клиенти се нуждаят от онлайн услуги,
осигуряващи допълнителни предимства, които не само да улесняват
пазаруването, но също така поддържат цялостния процес от проектиране до производство – например, чрез подпомагане на идентифицирането, подбора и сравнението на компоненти – осигурявайки
навременна информация за новите
технологии, действащото и влизащо в сила законодателство, и осигурявайки достъп до техническа
поддръжка.
Farnell, например, наскоро разшири своя собствен уебсайт със страници, които улесняват разглеждането на непрекъснатия поток от
нови продукти. Тези страници се
допълват от ежемесечен e-mail
бюлетин, който представя актуални новини за продукти и технологии направо на бюрото на абоната.
Онлайн поддръжката включва „Технически чат наживо“ (система за
бързи съобщения, в която потребителите комуникират с оператори,
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отговарящи на технически запитвания), безплатен достъп до над
264 000 публикации с техническа
документация, както и услуга за
паралелно сравнение на алтернативни еквивалентни или осигуряващи допълнителна функционалност
продукти, достъпни от склад и готови за доставка още на следващия ден.

Онлайн услугите
на Farnell
бяха допълнително разширени през
миналата година с услуга за управление на покупките, включваща
много от характеристиката на
една скъпа ERP система, но при
нулеви разходи. i-Buy осигурява индивидуализирана функционалност
за e-поръчки, която съчетава
достъп до над 480 000 продукта и
данни за наличностите в реално
време с функции за индивидуализирана отчетност за улесняване контрола на разходите, намаляване на
административната тежест и
осигуряване на пълна информираност за разходите на компанията.
Както показват тези примери,
посрещането на потребностите
на днешните, притиснати от времето и ресурсите дизайнери и снабдители налага дистрибуторите да
използват потенциала на Интернет като нещо повече от онлайн
каталог и инструмент за пазаруване. Разбира се, трябва да се има
предвид, че Интернет не може да
удовлетвори еднозначно потребностите на всички клиенти във всички възможни ситуации. Затова,
многоканалният модел, при който
онлайн ресурсите се съчетават с
традиционните каталози, теле-

фонни разговори и лични контакти
с екипите по продажбите и поддръжката, запазва своето ключово
значение.

За Farnell
Farnell е водещ многоканален, осигуряващ високо ниво на обслужване
дистрибутор на електронни компоненти, електроапаратура, продукти за поддръжка, ремонт и експлоатация на индустриално оборудване.
Фирмата предоставя услугите си
на милиони инженери и професионални закупчици в Европа и Азия. Farnell
има над 1200 служители в повече
от 20 страни по света и осъществява търговска дейност в над
100 страни. С над 480 000 продукта от над 3000 доставчици в наличност, както и с допълнителните
50 000 продукта, постъпили през
2008 година, нашата продуктова
гама продължава да се разширява,
осигурявайки на клиентите ни наймодерните технологични решения.
Farnell е част от групата Premier
Farnell. Компаниите в групата
Premier Farnell работят съвместно,
отвъд географските и икономическите граници. Използвайки всички
техни ресурси водещи методи и
практики, Farnell осъществява дистрибуция на огромен набор от електронни компоненти, електрически
и електронни изделия на едро.
За повече информация
посетете уебсайта на Farnell:
www.farnell.com/bg
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Стефан Куцаров

много практически случаи електродвигателите (ЕДГ) работят с
променлив товар, което означава
непрекъснато изменение на доставяната му от тях мощност. Същевременно при неизменна честота на
въртене, консумираната от захранващия ги източник мощност е приблизително една и съща. Разликата
между нея и тази товара определя
енергийните загуби в ЕДГ, които го
загряват и нарастват при малък
товар и при периодично изключване.
Оптимално решение на този проблем е скоростта на въртене да се
променя право пропорционално на
доставяната мощност на товара.
Също така многобройни са случаите,
когато естеството на работа на
дадена машина изисква промяна на
скоростта на ЕДГ. Тези две основни
причини определят необходимостта
от промяна на скоростта на въртене, до която най-често се свежда
управлението на променливотоковите ЕДГ. Други използвани функции са
смяната на посоката на въртене
(реверс) на някои видове ЕДГ, както
и промяната на въртящия момент.
В статията се разглеждат най-често използваните цифрови методи за
управление на основните видове про-
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менливотокови ЕДГ и техническите
средства за реализацията им.

Еднофазни индукционни
електродвигатели
Те са първата разновидност на
индукционните ЕДГ (Alternative Current
Induction Motor) ACIM, които са наймасово използваните в индустрията
и бита поради своята простота,
ниска цена, здрава и непретенциозна
(заради липсата на колектор) конструкция. Статорът на еднофазните
ЕДГ съдържа две разположени една
срещу друга намотки, действащи
като електромагнит. Роторът е
рамка от стоманени пластини, разположени по протежение на оста му.
Между пластините са поставени
медни или алуминиеви проводници,
свързани в двата си края с алуминиеви пръстени и представляващи неговата намотка. Това определя наименованието ЕДГ със свързана накъсо
намотка. При подаване на синусоидално напрежение на статора, той създава въртящо се електромагнитно
поле, което индуцира напрежение в
намотката на ротора и през нея протича ток. От взаимодействието му
с полето се получава механична сила,
която би трябвало да завърти ротора, т.е. електромагнитното поле да
го увлече със себе си. Когато ро-

Фиг. 1.

a

б

торът е неподвижен, това не може
да стане и се налагат допълнителни
мерки за развъртане. В зависимост
от тях има 5 вида еднофазни ACIM.
Първият вид (Permanent Split
Capacitor ACIM, PSC ACIM) има допълнителна стартова намотка SL (фиг.
1а), свързана към основната L през
кондензатор. Намотката SL е с много по-голямо съпротивление от L и
през нея протича по-малък ток. Тя
създава електромагнитно поле, което поради кондензатора изпреварва
достатъчно това на основната намотка и гарантира първоначалното
завъртане на ротора. Ако полето на
стартовата намотка закъснява спрямо това на основната, завъртането
е в обратна посока. Когато скоростта на въртене достигне около 75%
от тази в установен режим, основната намотка може сама да осигурява нормалната работа. Полето се
върти с NS = 120f/p об/мин (f е честотата на захранващото напрежение и р е броят на полюсите), което
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е синхронната скорост на ЕДГ, практически равна на тази на ротора при
празен ход. При наличие на товар
роторът се върти с основната скорост NB, която е с няколко процента
по-малка от NS. Съществена особеност е, че токът през ротора и съответно въртящият момент са право
пропорционални на NS – NB. Това е и
предимство, тъй като спомага за
подържането на постоянна скорост
на въртене – при увеличаване на товара започва да намалява NB, което
води до нарастване на NS – NB, въртящия момент и съответно NB. Други
предимства са възможността за осигуряване на оптимален к.п.д. при номинален товар и сигурната работа.
Вторият вид са ЕДГ със стартова намотка SL и центробежен изключвател (Split Phase ACIM) – фиг.
1б. Принципът на стартиране е
същият, но допълнителната фазова
разлика между двете електромагнитни полета се получава поради
вида на SL – тя е от тънък проводник и съответно с голямо съпротивление. При достигане на определени
обороти SW се отваря и ЕДГ
продължава да работи само с основната си намотка. За NS и NB е в сила
същото, както при предния вид.
Третият вид е комбинация от
първите два (към SL са свързани последователно С и SW) с наименование
Capacitor Start ACIM и ограничено
приложение. Четвъртият е с видоизменени полюси на статора (Shaded
Pole ACIM), върху част от които има
дадени накъсо намотки, създаващи
електромагнитно поле, дефазирано
спрямо това на основната намотка
и осигуряващо стартирането на
ЕДГ. Предимства са изгодното серийно производство и ниската цена
(по-евтино е да се заменят, отколкото да се ремонтират), а недо-

a

Фиг. 2.

б

статъци – к.п.д. под 20% и разликата до 10% между NS и NB.
Последният вид са ЕДГ със стартов и постоянно свързан кондензатор (Capacitor Start/Capacitor Run
ACIM), в които успоредно на С в схемата на фиг. 1а са прибавени последователно свързани кондензатор и
центробежен изключвател. Предимствата са големият въртящ момент и съответно мощности между 700 W и 7 kW и големият к.п.д., а
недостатък е по-високата цена.
Скоростта на въртене на еднофазните ЕДГ може да се регулира
чрез изменение на честотата на
захранващото напрежение, като найчесто се използват PSC ACIM. Принципът на управлението се изяснява
чрез блоковата схема на фиг. 2а.
Диодният мост и кондензаторът
представляват токоизправител,
чието напрежение постъпва на преобразувателя на постоянно в променливо напрежение INV. Блокът за
управление Control се реализира чрез
подходящо програмиран микроконтролер или DSC, който чрез правоъгълни PWM импулси синтезира
триъгълни напрежения. Чрез INV те
се преобразуват в също такива напрежения на изходите му а, b и с, но

с достатъчно голяма амплитуда.
Поради значителната индуктивност на намотките L и SL на ЕДГ се
получава синусоидален ток през тях,
чиято големина също се определя от
INV. По програмен път се осигурява
токът през SL да изпреварва или
закъснява на 90° спрямо този през L,
което означава въртене на ротора
по или обратно на часовниковата
стрелка. Към това предимство се
прибавя и липсата на кондензатора
от фиг. 1а, а скоростта на въртене
се променя чрез честотата на PWM
импулсите.
Практическа схема, отразяваща
препоръчвания начин за реализация, е
дадена на фиг. 2б. Тя използва микроконтролера PIC16F72 на Microchip, а
INV е реализиран с 6 IGBT, и съответния драйвер за тях. Възможно е използването на 4 IGBT (Н-мост),но
различните токове на двете намотки, всеки от които протича през две
от рамената на моста скъсяват
експлоатационния срок на транзисторите.

Универсални ЕДГ
(Universal Motor, UM)
Това са масово разпространени
индукционни ЕДГ, които могат да се
захранват с еднофазно променливо и
с постоянно напрежение. Подобно на
постояннотоковите колекторни
електродвигатели роторът им представлява намотка, свързвана чрез
четки към външно напрежение. Найчесто се използват серийните UM
(AC Series Motor) с последователно
свързани към захранващото напрежение намотки на статора и ротора,
чиито скорост на въртене и мощност са право пропорционални на захранващото напрежение. Към това
предимство, което обуславя сравнително просто управление, се прибавя

Дистрибутор на оборудване и материали за монтаж,
почистване и лакиране на печатни платки –
от производство на прототипи и ремонт
до високоскоростни автоматични линии

Спояваща паста, тинол,
припой, флюс и други
материали за безоловно
запояване - налични на склад
ÄÎÂÅÐÅÒÅ ÑÅ ÍÀ ÒÐÀÄÈÖÈßÒÀ  ÂÅ×Å 30 ÃÎÄÈÍÈ ÑÌÅ ÂÎÄÅÙÈ Â ÁÐÀÍØÀ
АМТЕСТ ЕООД, 1421 София, бул. „Арсеналски“ № 81, вх. В, тел.: 964 1930, Факс: 963 1566, e-mail: bg.office@amtest.net, web: www.amtest.net
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Фиг. 3.

доброто отношение тегло/мощност. Недостатъци на UM са сложната конструкция, понижената надеждност, генерираните смущения (заради колектора) и ниският к.п.д.
В съответствие с принципа на
действие на UM намаляването на
захранващото напрежение води до
едновременно и пропорционално понижаване на скоростта на въртене
и мощността им. Два са начините
за промяна на захранващото напрежение. Първият е известен като
фазово управление (Phase Angle Control) и принципът му е изяснен на фиг.
3а – само част от всеки полупериод
на мрежовото напрежение се подава на UM, поради което средноквадратичната стойност на неговото
напрежение е обратно пропорционална на времето td. Следователно чрез
промяна на td може да се регулира
скоростта на въртене. Обикновено
вместо това време се използва
ъгълът на отпушване, по време на
които на UM се подава мрежовото
напрежение и чиято връзка с td при
мрежова честота 50 Hz е q = 180°(10,1 td[ms]). Класическият аналогов
начин за фазово управление е последователно свързване на UM и симетричен тиристор (triac) към мрежата
и регулиране на q чрез потенциометър и кондензатор, свързани към
гейта му. Поради многобройните
недостатъци на това управление
все по-често се използват микроконтролери за задаване на q (обобщената схема на фиг. 3б). Напълно дос-

татъчно е микроконтролерът uC да
е 8-разреден, което осигурява 256
стойности на скоростта на въртене. Освен това по програмен път
могат да се осигурят различни закони на промяна на скоростта, да се
контролира токът на UM (чрез резистора Rs) и неговите обороти чрез
тахометър, чийто изходен сигнал се
подава на uC (не е показано на фиг.
3б). Съществуват симетрични тиристори, специално разработени за
управление на ЕДГ, с малък ток на
гейта, който може да се осигури
непосредствено от uC. Пример са
сериите МАС4 и МАС8-МАС16 на
Freescale, някои от които не изискват RC група за работа с индуктивни товари (Snubberless Triac). Същата фирма предлага микроконтролерите MC68HC05JJ6 с и допълнителна възможност за регулиране на q
чрез постоянно напрежение между 0
и 3,5 V (напр. получавано от потенциометър) на специален вход. За
този тип управление STM произвежда симетричните тиристори
ВТВ16-600CW и ВТВ12-600W и микроконтролерите ST6210 и ST200С.
Освен регулирането на скоростта
чрез потенциометър последният
позволява и независимо включване и
изключване на UM чрез замасяване на
специален извод и чрез свързване на
сензор за докосване към друг извод.
За същото управление са подходящи
и сериите микроконтролери 78K0 и
78K0S на NEC.
Съществуват и специализирани

ИС на контролери за фазово управление, осигуряващи няколко фиксирани стойности на скоростта на
въртене. Един от примерите е
LS7317 на LSI Computer Systems за 5
скорости между 40 и 99% от максималната (получавана при непосредствено свързване на UM към мрежата), всяка от които се получава чрез
подаване на постоянно напрежение
(например чрез бутон) на съответен
вход на ИС. Специфичен е и контролерът TDA1085С на ON Semi, който
има възможност чрез тахогенератор да следи оборотите на UM и да
осигурява плавната им промяна между две фиксирани стойности.
Сравнително по-рядко се използва
свързването на UM по схемата на
фиг. 3в, в която благодарение на диодите през него протича пулсиращ
ток в посока от точка „а“ към точка
„b“. Добавената индуктивност ограничава скоростта на нарастване на
тока (di/dt) на тиристора в допустимите граници. Управлението е аналогично на това на фиг. 3б.
Значително по-малкият пад на напрежение върху един IGBT в сравнение
с тиристор е причината за съществуването на схемата на фиг. 3г.
Чрез диодния мост тя осигурява протичане на ток в една посока през
последователно свързаните UM и
IGBT. Основната разлика в управлението е, че uC трябва да осигурява
постоянно напрежение на гейта на
IGBT през цялото времена отпушването му, а не импулс както при тири-

Innovation. Quality. Customer Support
НОВО!

HR 100 A
Нова технология за
монтаж и демонтаж на SMD компоненти, комбинирала инфрачервени
лъчи и конвекционално загряване
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Фиг. 4.

прекъсване на веригата
чрез SB трябва да се
затвори допълнителният ключ SD, върху който
чрез протичане на ток
да се отдели реактивната енергия в UM. Препоръчва се използването
на схемата за UM с мощност между 50 W и 2 kW
и честота на въртене
до 20 000 об/мин.

Трифазни
индукционни ЕДГ
(3-Phase ACIM)

Фиг. 5.

сторите. Това напрежение се нулира
в края на всеки полупериод на мрежовото напрежение, който се следи от
uC чрез резистивен делител.
За намаляване на електромагнитните смущения и акустичния шум на
UM, дължащи се на фазовото управление, може да се използва методът
за управление чрез накъсване (Chopper
Drive Control). Мрежовото напрежение
се накъсва чрез PWM импулси с честота 10-20 kHz и така се подава на
UM. Реално това означава работа на
UM със синусоидално напрежение δU,
където δ е коефициентът на запълване на импулсите и U е ефективната
стойност на мрежовото напрежение.
Очевидно регулирането на скоростта на въртене се постига чрез промяна на δ. Блоковата схема на такова управление е дадена на фиг. 4а,
като SB и SD са двупосочни ключове
по схемата на фиг. 4б. Те позволяват
протичането на променлив ток между точки „а“ и „b“ при отпушен IGBT
(или мощен MOS транзистор) и
прекъсване на веригата при запушването му. Блокът Control обикновено е
uC, който чрез отваряне и затваряне
на основния ключ SB осигурява
накъсването на напрежението. При
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Те са най-масово разпространените ЕДГ,
като около 90% от тях
са с дадени накъсо намотки на ротора (както PSC ACIM). Другият
вид са с 3 намотки на
ротора, до които има външен
достъп чрез колектор (Wound-Rotor
Motor). Тъй като въртящият момент
е право пропорционален на скоростта на въртене и съпротивлението
на намотките на ротора, за осигуряване на големи негови стойности
при стартиране към намотките
външно се свързват резистори, които се изключват при достигане на
определена скорост. Това свойство
е полезно за бързо задвижване на
товари с голяма маса, но за сметка
на наличието на колектор. И двата
вида имат статор с 3 двойки полюси, разположени на ъгъл 120° и
свързвани в триъгълник или звезда.
Принципът на действие е както на
еднофазните ACIM, т.е. трифазните
индукционни ЕДГ също са асинхронни. Те стартират, без да има нужда
от допълнителна намотка или други елементи, и имат по-голям стартов въртящ момент и к.п.д. (около
60% при малка скорост на въртене
до 92% при големи скорости) от
еднофазните ACIM, към които предимства се прибавя надеждната работа дори при големи скорости на
въртене. Мощността им е от стотина W до десетина kW. Много ве-

роятно е те да се утвърдят като
ЕДГ за хибридни и електрически автомобили. Скоростта им на въртене зависи от честотата на захранващото ги напрежение и броя на
полюсите на всяка фаза по същия
начин, както еднофазните ACIM.
За по-подробно изясняване на действието и на особеностите на управлението е необходимо познаване
на зависимостите на тока и въртящия им момент от скоростта на
въртене (фиг. 5). На фигурата с
прекъсната линия са дадени номиналните стойности на тока и въртящия момент, получавани при основната скорост на въртене NB. Токът
при стартиране на ЕДГ е около 7
пъти по-голям от номиналния и реално започва да намалява при скорост
на въртене около 0,8NB. Това трябва да се има предвид при избор на
мощните транзистори или модули
за управление, които трябва да го
издържат. Въртящият момент при
стартиране също е по-голям от номиналния, но с около 50%, при скорост около 0,8NB достига максималната си стойност (около 2,5 пъти
по-голям от номиналния) и едва след
това намалява. Двете характеристики показват, че при промяна на
скоростта на въртене нежелано и
значително се изменя и въртящият
момент, което налага специфични
методи за управление. Независимо
от това за голяма част от приложенията трифазните ACIM са найдобрият избор за регулиране на скоростта на въртене.
Въртящият момент при скорост
NB е право пропорционален на захранващото напрежение U и обратно
пропорционален на неговата честота. Следователно при управление на
скоростта само чрез промяна на
честотата ще се изменя и въртящият момент. За избягване на това
едновременно се променя и U, като
отношението U/f и съответно
въртящият момент се запазват
неизменни. Това е методът променливо напрежение-променлива честота (Variable Voltage Variable Frequen-
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Фиг. 6.

cy), по-често наричан V/f управление
(V/f Control) или скаларно управление
(Scalar Control). Реално V/f = const
може да се подържа само между определена минимална скорост на въртене (обикновено 0,1NB-0,3NB) и NB.
При по-малка скорост не може да се
гарантира стабилната работа на
ЕДГ. Същевременно NB съответства
номиналното напрежение на ЕДГ,
което не може да бъде надхвърляно,
поради което при скорости над NB
отношението V/f и въртящият момент намаляват.
Блоковата схема на V/f управление е дадена на фиг. 6. Мрежовото
напрежение се изправя и захранва
трифазния инвертор, за всяка двойка IGBT на който има отделен драйвер. Управлението се осигурява чрез
подходящо програмиране на микроконтролера, който чрез PWM синтезира три синусоидални напрежения с
фазова разлика 120°. За регулиране
едновременно се променя честотата на импулсите и техния коефициент на запълване.
Чрез тахометъра Т (не е задължителен) се следи честотата на въртене, за да може uC да я подържа
неизменна. Също не е задължителен
резисторът (с евентуален усилвател) за следене на тока на ЕДГ. Схемата е за захранване на сравнително маломощни трифазни ACIM от
еднофазна мрежа. За свързване на
мощни ЕДГ към трифазна мрежа
трябва токоизправителят да се замени с трифазен. Микроконтролерите обикновено са универсални, напр.
PIC1672F, PIC16F7X7, PIC18F2431 и
PIC18F4431 на Microchip, ST7MC и
серията ST10 (с вграден CAN) на
STMicroelectronics, МС3РНАС на
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Фиг. 7.

Freescale, AT90PWM3 на Atmel, серията М32С/80 на Renesas, LM3S818
на Luminary Micro и др.
Съществува подобрена разновидност с наименование модулация на
пространствения вектор (Space
Vector Modulation, Space Vector PWM),
която осигурява около 15% по-голяма амплитуда на синтезираното
синусоидално напрежение и по-малки
загуби в инвертора. Подробно описание на тази разновидност е дадено
в AN955 на Microchip.
Все по-масовото използване на
програмируемите логически матрици FPGA не отминава и управлението на трифазни ACIM. Подобно решение е описано например в документа ХАРР900 на Xilinx.
По своята същност V/f управлението е без обратна връзка и основните му предимства са простотата
на програмното осигуряване, бързото му реализиране и малкия брой
операции за изпълнение му (необходим е сравнително прост uC). Найсъщественият недостатък е мудното реагиране при бързи смени на
товара, което е свързано с краткотрайно и значително намаляване на
скоростта на въртене, получаването на голяма разлика NS-NB и съответно голям ток на статора. Приложенията на V/F управлението са
основно в случаите, когато не е необходимо много точно поддържане
на скоростта, например при вентилатори и помпи. За избягване на

този недостатък
трябва да се използва управление с обратна връзка, което
да
контролира
въртящия момент и
магнитния поток на
статора. Това е векторното управление
(Vector Control), популярно като Field
Oriented Control (FOC).
Информация за
магнитния поток
при FOC се получава
от векторите на
токовете на статора, т.е. големината и фазата им, а за магнитния
поток – от векторите на токовете на ротора. Последните не могат
да бъдат измерени непосредствено,
но е възможно да бъдат изчислени с
помощта на подходящи преобразувания. Тяхната сложност и необходимостта да бъдат извършвани бързо
(обикновено за около 50 us) налага
използването на DSC. Два са начините за определяне на токовете на
статора. При безсензорното FOC
(Sensorless FOC) за целта се използва
обратната е.д.с. (BEMF), коeто опростява техническата част на управлението повишава надеждността.
Реализацията на това управление се
изяснява чрез фиг. 7.
С 1 и 2 са означени съответно
ACIM и трифазния инвертор за захранването му, аналогичен на този
при V/F управлението. Останалата
част на схемата се реализира по
програмен път чрез DCS. Най-напред
токовете IB и IC на статора са подават на блок 3, където се изчислява IC = -(IA + IB) и чрез правото преобразуване на Clarke трите тока се
преобразуват в два (Iα и Iβ). Те се използват от блок 5 за формиране на
двата му изхода на данни, съответстващи на положението на ротора
и скоростта му на въртене. Следва
преобразуването в долния блок 4, от
което се получават токовете Iq и Id,
първият от които съответства на
магнитния поток, а втория – на
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въртящия момент. Чрез ПИД контролерите PI, трите суматора и блок
7 се формират напреженията Vq и Vd,
представляващи необходимите данни за промяна на скоростта и въртящия момент. От фиг. 7 се вижда, че
на суматора най-горе вляво се подава число (това е входът на DSC) за
желаната скорост на въртене. В
горния блок 4 се извършва обратното преобразуване на Clarke и неговите напрежения Vα и Vβ чрез блок 8
формират реалните напрежения за
промяна на скоростта на въртене
чрез блок 2. Последната може да се
подържа с точност ±0,05%, а въртящият момент – с ±5%. Подробности
на този FOC са дадени в AN1162 и
AN1206 на Microchip. Съкращението
SVM на блок 8 е от Space Vector
Modulation, която е специфичен вид
PWM за създаване на синусоидални
напрежения, осигуряваща с 15% поголяма амплитуда на тези напрежения и по-голям въртящ момент при
високи скорости на въртене.
Втората разновидност е сензорното FOC (Sensored FOC), при което
токовете на стартера се измерват
чрез сензори на Хол, а в схемата на
фиг. 7 се прибавя още един блок.Подробности за метода са дадени в
AN908 на Microchip и BPRA043 на
Texas Instruments, а за реализацията
му се препоръчват dsPIC30F2010 на
Microchip, серията TMS320C240 и
TMS320LF2407A на TI и серията
STM32F10x на STMicroelectronics. Точността на подържане на скоростта
на въртене с този методи достига
±0,001%, а на въртящия момент ±2%.
Използването на DSC в двете
разновидности има още едно предимство – едновременно с управлението те могат да изпълняват и
програма за корекция на фактора на
мощност на ЕДГ.
Модерен метод, разработен от
АВВ, е непосредственото управление на въртящия момент (Direct
Torque Control) DTC. Той е без обратна връзка и като входни величини се

задават скоростта на въртене и
въртящият момент. Времето за
установяване на новозададен въртящ момент е 1-2 ms, докато при
най-добрите реализации на FOC е не
по-малък от 10 ms. Освен това
въртящият момент се подържа с
точност, по-добра от ±2% при недостижими за другите методи малки
скорости на въртене (под 30 об/
мин). Точността на подържане на
скоростта също е много добра, например ±0,1% при ACIM с мощност
110 kW. И накрая, DTC е стъпка към
създаването та универсално управление, тъй като може да се използва
за променливотокови, постояннотокови и серво ЕДГ.
Трифазните инвертори за осигуряване на необходимото напрежение
и ток (блок IGBT/diode на фиг. 6 и 3Phase Bridge на фиг. 7) обикновено се
реализират чрез IGBT.

Синхронни ЕДГ с постоянен
магнит (Permanent Magnet
Synchronous Motor) PMSM
Статорът на най-често използваните трифазни PMSM съдържа 3
двойки срещуположни полюси с намотки, а роторът е постоянен магнит с 2 до 5 двойки полюси. Увеличаването на броя на полюсите води до
по-голям въртящ момент при даден
ток на статора, но независимо от
това с най-голямо приложение са
PMSM с една двойка полюси (фиг. 8),
заради простата конструкция и управление. Прилагането на трифазно
синусоидално напрежение на намотките създава въртящо се магнитно
поле, което трябва да е на 90° спрямо това на ротора, за да се получи
максимален въртящ момент. Спазването на това условие налага използването на електронно управление.
Електромагнитното поле на статора увлича ротора, чиято скорост на
въртене е точно равна на тази на
полето, което определя PMSM като
синхронни ЕДГ. Конструкцията и действието им са почти същите, както
при безколекторните постоянното-

Фиг. 8.

кови ЕДГ (BLDC). Разликата е в намотките на статора, които при BLDC
трябва да работят с трапецовидно
напрежение. При използването за
ротор на сплави с голяма магнитна
индукция размерите му и тези на
PMSM намаляват. Други предимства
на PMSM са големият к.п.д., липсата
на колектор и съответно малки електромагнитни смущения, малките
отскоци на тока на статора и тихата работа. Основните недостатъци
са сравнително голямата разсейвана
мощност в захранващия блок, сравнително сложното управление и по-високата цена в сравнение с BLDC. Захранваните от мрежата PMSM са с
мощност между няколко десетки W
и няколко kW и имат скорост на
въртене до 20 000 об/мин.
Управлението се извършва по схема, аналогична на фиг. 6, като при
мощни PMSM мостът е трифазен, а
при сравнително маломощни PMSM
инверторът се реализира с MOS
транзистори с подходящи драйвери.
Схемата на инвертора е дадената
на фиг. 8, като тя може да се използва и за PMSM със статорни намотки в свързване „звезда“. Аналогично
на трифазните ACIM може да се използва сензорен и безсензорен контрол на положението на ротора.
Първият се реализира чрез сензори
на Хол, което се вижда от типичната схема за управление на фиг. 9. В
основата й е DSC от серията
dsPIC30F2010 на Microchip и синтезирането на синусоидалните напрежения на статора се извършва чрез
специфична Motor Control PWM, чиито импулси се получават на 6-те из-

1142 София, ул. Гурко 62, вх. А, ет. 1, ап. 3
Тел.: 988 4596, 981 4802, 981 9266, факс: 989 7738
E-mail: lionsbg@lionsbg.com
www.lionselectronics.net
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хода PWMxx. Задаването на желана
стойност на честотата на въртене се прави чрез
постоянно напрежение от потенциометъра R14,
подавано на вход
AN2, докато чрез
R26 (съпротивление 0,1 Ω) се формира напрежениеФиг. 9.
то на вход AN1 за
следене на тока на PMSM. За пускане и спиране на PMSM
е предназначен ключът S2, а трите сензора на Хол са
свързани към съответните входове на DSC през резисторни делители.
За безсензорно управление се прилага FOC, като могат
да се използват DSC - dsPIC30F, STM32F103xx, специализираните TMS320C240 на TI, и сериите 56F80x и 56F8300
на Freescale и др. За използването на PMSM в сервозадвижвания е предназначен набор от интегрални схеми
на Analog Devices – процесорите ADSP-2105, ADMC200 и
ADMC201 заедно с преобразувателите на скорост на
въртене в цифров сигнал AD2880 и AD2890.

ЕДГ с променливо магнитно съпротивление
(Switched Reluctance Motor) SRM
Това са ЕДГ с най-проста конструкция, чийто статор е с m полюса с намотка на всеки, а роторът представлява метален цилиндър с n полюса. Възприети са
наименованията m/n SRM и 0,5m-фазен SRM. Съществува значително разнообразие в стойностите на m и n,
но и двете са четни и винаги m>n. Увеличаването им
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създава по-голям
въртящ момент
с по-малки нежелани пулсации, но
конструкцията
на SRM и управлението му се усложняват. Най-често използваният компромис е
6/4 SRM, който е
трифазен
със
структура на
фиг. 10. При покаФиг. 10.
заното положение на ротора трябва да се подаде напрежение на фаза
С за завъртането му по посока на часовниковата стрелка и на фаза В за завъртане в обратна посока. Така активираните два срещуположни полюса на статора привличат тези на ротора и той започва да се върти. Полюсите на ротора и статора започват да се припокриват, магнитното съпротивление между тях намалява,
а индуктивността на намотките С нараства. Съпротивлението става минимално, а индуктивността –
максимална, когато двата полюса са точно един срещу
друг (на фиг. 10 за намотки А). Сега напрежението на
С се изключва и се подава такова на друга фаза, за да
продължи въртенето. Това кратко обяснение показва,
че управлението се извършва чрез постоянно напрежение, което трябва да се подава за точно определени
интервали от време само на една намотка в зависимост от положението на ротора. Следователно последното трябва да се следи, което се прави чрез сензори (Sensored Control) или без такива (Sensorles Control)
чрез измерване на напрежението и тока на фазите.
Скоростта на въртене е право пропорционална на
въртящия момент, който от своя страна зависи от
големината на подаваното напрежение. Най-често то
е серия от PWM импулси с фиксирана честота и регулируем коефициент на запълване – увеличаването му
означава нарастване на напрежението, въртящия момент и скоростта.
Предимства на SRM освен простата, евтина и надеждна конструкция са големият начален въртящ момент и
възможността за получаване на скорости до 60 000 об/
мин. Недостатък са необходимостта от следене на
положението на ротора, пулсациите на въртящия момент и акустичният шум. Мощностите на тези ЕДГ са
между няколко десетки W и няколко десетки kW, а основните приложения са за високооборотни ЕДГ (при тях
пулсациите на въртящия момент са малки).
Блоковата схема за управление на SRM е подобна на
дадената на фиг. 6, но вместо инвертор се използва
многофазен ключ. Най-масово използваната негова схема е с два IGBT и два предпазни диода за всяка фаза. Важни
особености са, че всяка от фазите се управлява поотделно и че ключовете имат два общи драйвера – един за
горните транзистори (High Side Driver) и един за долните (Low Side Drive). Именно чрез коефициента на запълване на горните транзистори се задава желаната скорост на въртене.
Сравнително по-рядко се използват двуфазни SRM,
чийто ключ е с 4 IGBT и има същия принцип на действие.
За тях Fairchild Semiconductor произвежда модулите (ключ
+ драйвери) FCAS20DN60bb и FCAS30DN60BB с максимален изходен ток съответно 20 и 30 А.
Алгоритъмът за управление може да се реализира с
uC или DSC. Подходящи са сериите 56F80x, 56F8100 и
56F8300 на Freescale, сериите dsPIC30F и dsPIC33F на
Microchip, процесорът TMS320F240 на TI, серията
µPD78K0/KC2 на NEC (за четирифазни SRM с напрежение 42 V) и серията ST7HC на STMicroelectronics.
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Ниско профилни 15,7 мм
РСВ релета 8-16А

Модулни контактори
Защитни (токови и
напреженови) релета
Контрол на ниво
Таймери

Контактори. Термични защити.
Всички видове бутони и
ключове за ел.табла
Крайни изключватели

Интерфейсни модули и
цокли за DIN шина

Soft стартери
Честотни регулатори
„косинус ϕ“ регулатори
Дигитални мултимери
Програмируеми контролери

Ултра тънки 5 мм
РСВ релета 6А
Силови релета 16-30А
Таймери

Всички видове релета за
PCB монтаж и DIN шина

София 1712, Младост 3, бул. Александър Малинов 41, тел.: 02/ 976 1508, факс: 02/ 976 1521, www.ruvex.bg
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

SMC Industrial Automation ¡˙Î„‡Ëˇ
¡˙Î„‡Ëˇ ˜‡ÒÚ ÓÚ „ÎÓ·‡ÎÌËˇ ÛÒÔÂı Ì‡ SMC
SMC Â ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÂÌ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, ÍÓÈÚÓ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ Â¯ÂÌËˇ, Ò˙Ó·‡ÁÂÌË Ò ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌËÚÂ
ÌÛÊ‰Ë Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÓÚ‡ÒÎË. œÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡
„‡Ï‡ Ó·ı‚‡˘‡ ËÁ‰ÂÎËˇ Á‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË, ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ, ‚‡ÍÛÛÏÌ‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ, ‰‡Ú˜ËˆË, Í‡ÍÚÓ Ë ÂÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÌË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Á‡ Úˇı - ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 630 000 ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË. —˙Á‰‡‰ÂÌËÚÂ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒËÒÚÂÏË „‡‡ÌÚË‡Ú ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÏÂÊ‰Û ÔÌÂ‚Ï‡ÚËÍ‡, Ó·ÓÚËÍ‡, ıË‰‡‚ÎËÍ‡ Ë ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡.

‰Â. œÓ‚Â˜Â ÓÚ 1 500 ‚ËÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆË‡ÌË ÚÂıÌËˆË Ë ËÌÊÂÌÂË ‡Á‡·ÓÚ‚‡Ú ‚ ËÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÒÍË ˆÂÌÚÓ‚Â ‚ ≈‚ÓÔ‡, —¿Ÿ, ËÚ‡È Ë ﬂÔÓÌËˇ
ÌÓ‚Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. —ÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË
ÂÍËÔË ‡Á‡·ÓÚ‚‡Ú ÔÓÂÍÚË Ë ÒÔÂˆËÙË˜ÌË Â¯ÂÌËˇ Á‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÓÚ‡ÒÎË Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡. ¬ ÚˇÒÌÓ
Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò ‚Ó‰Â˘Ë ÙËÏË ÒÂ
Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÌÓ‚Ë Â¯ÂÌËˇ Á‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ, ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡, ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ Ë ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜Ì‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ.
œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÌÂ

— Ì‡‰ 26% „ÎÓ·‡ÎÂÌ Ô‡Á‡ÂÌ ‰ˇÎ,
SMC e Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ô‡Á‡ÂÌ ÎË‰Â ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ò ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË. ¬ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇÚ ÍÓÌˆÂÌ Ò˙Á‰‡‚‡ Ë ‡Á‡·ÓÚ‚‡
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌË Â¯ÂÌËˇ Á‡ ‚ÒË˜ÍË ÓÚ‡ÒÎË Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡. »ÌÓ‚‡ÚË‚ÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË, ÂÙÂÍÚË‚ÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ Ë ÔÂÙÂÍÚÌÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ò‡ ÔÂ‚˙Ì‡ÎË SMC ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ô‡Á‡ÂÌ ÎË-

ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú ÍÓÏÔÓÏËÒË - Á‡ SMC Â
‚‡ÊÌÓ ·ÂÁÛÔÂ˜ÌÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ ‚ÒÂÍË
ÓÚ‰ÂÎÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ. Õ‡ ÚÂÁË ‚ËÒÓÍË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ò‡ ÔÓ‰˜ËÌÂÌË Ë ËÁ‚˙¯‚‡ÌËÚÂ ÓÚ ÙËÏ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„Ë - ÓÚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓÚÓ ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÌÂ ‰Ó Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌ‡Ú‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ë
ˆˇÎÓÒÚÌÓÚÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ.
—˙Ò Ò‚ÓËÚÂ ÍÎÓÌÓ‚Â ‚ 54 ÒÚ‡ÌË,
30 ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ·‡ÁË Ë ·ÎËÁÓ 20 000
ÒÎÛÊËÚÂÎË, SMC ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ËÁÍÎ˛-
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˜ËÚÂÎÌ‡ ‰ËÒÚË·ÛÚÓÒÍ‡ ÏÂÊ‡.
ÎËÂÌÚËÚÂ ÒÂ Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ú Ì‡ ÏˇÒÚÓ,
Í‡ÚÓ ÒÂ Á‡Ô‡Á‚‡ ‚ËÒÓÍËˇÚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ Ì‡ÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ì‰‡Ú Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó. œÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ, ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡ÈÏÓ‰ÂÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÎÓÍ‡ÎÌË
ÒÍÎ‡‰Ó‚Â ‚ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ‰˙Ê‡‚Ë „‡‡ÌÚË‡Ú Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Ë
ÔÓ‰ÛÍÚË Ò Ì‡È-‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë
Í‡Ú˙Í ÒÓÍ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡.
»Ì‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓÚÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ë
‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ÍÎËÂÌÚÒÍË Â¯ÂÌËˇ ÓÚÍÓˇ‚‡Ú SMC Ì‡
Ô‡Á‡‡. «‡ ‰‡ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ ‚ËÒÓÍÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË
‰˙Ê‡‚Ë, SMC Á‡Î‡„‡ Ì‡ ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÌÂÚÓ Ë ËÌÊÂÌÂËÌ„‡ Ì‡ ÎÓÍ‡ÎÌÓ ‡‚ÌË˘Â.
ŒÚ 2004 „. ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ ÒÂ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ ÓÚ SMC Industrial
Automation Bulgaria, ˜‡ÒÚ ÓÚ „ÛÔ‡Ú‡
‰˙˘ÂÌË ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ Ì‡ SMC ÷ÂÌÚ‡ÎÌ‡ Ë »ÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ (SMC Central and
East Europe) Ò ˆÂÌÚ‡ÎÂÌ ÓÙËÒ ‚ ÓÌÓÈ·Û„, ¿‚ÒÚËˇ. ÃÂÊ‡Ú‡ ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ Ë ‰ËÒÚË·ÛÚÓË Ó·ı‚‡˘‡ ¿‚ÒÚËˇ, œÓÎ¯‡, ◊ÂıËˇ, —ÎÓ‚‡ÍËˇ, ”Ì„‡Ëˇ, —ÎÓ‚ÂÌËˇ, ¡˙Î„‡Ëˇ,
’˙‚‡ÚËˇ, ”Í‡ÈÌ‡, ¡ÓÒÌ‡ Ë ’ÂˆÂ„Ó‚ËÌ‡, —˙·Ëˇ, ¿Î·‡ÌËˇ Ë Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ.
¬ ˆÂÌÚ‡Î‡Ú‡ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ÔÓ ÍÎËÂÌÚÒÍ‡ Á‡ˇ‚Í‡, ˆËÎËÌ‰Ë, ‚ÂÌÚËÎÌË ÓÒÚÓ‚Ë, Í‡ÍÚÓ Ë ˆˇÎÓÒÚÌË Â¯ÂÌËˇ Ë ÒËÒÚÂÏË.
÷ÂÌÚ‡ÎÌËˇÚ ÒÍÎ‡‰ ‚ ÓÌÓÈ·Û„ Ó·ı‚‡˘‡ ÓÍÓÎÓ 20 000 ‡ÚËÍÛÎ‡, ‡ ÎÓÍ‡ÎÌËÚÂ ÒÍÎ‡‰Ó‚Â Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚‡Ú‡ „‡‡ÌÚË‡Ú ·˙Á‡ Ë Ì‡‚ÂÏÂÌÌ‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡.
”ÒËÎËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÎÂÍÚË‚‡ Ì‡ SMC
¡˙Î„‡Ëˇ Ò‡ Ì‡ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡¯ËÚÂ Ô‡ÚÌ¸ÓË.

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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≈ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÁ˙Ï Ë ˙ÒÚ
‚ ÂÌÂ„ËÈÌËˇ ÒÂÍÚÓ - ÛÒÔÂ¯ÌËˇÚ ÏÓ‰ÂÎ
Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" Ë ÔÂÁ 2009 „.
"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ Â ‚Ó‰Â˘‡Ú‡ ˜‡ÒÚÌ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ, ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ, ‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ ÔÛÒÍ‡ÌÂ Ë ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡
Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, Ì‡ÒÚÓÈÍ‡, ÔÛÒÍ‡ÌÂ Ë Ì‡Î‡‰Í‡ Ì‡ »œ Ë ¿ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ,
ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë ‰Û„Ë. ≈ÍËÔËÚÂ Ì‡
ÍÎÓÌ —ÓÙËˇ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ı‡ Í‡ˇ Ì‡
2008 „. Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÛÒÔÂıË ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒË ÔÓ ÁÌ‡˜ËÏË ÔÓÂÍÚË,
ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂÚÓ Ì‡
œ˙‚Ëˇ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡ ÒÓÙËÈÒÍËˇ
ÃÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ Ë ÓÚÍËı‡ 2009 „.
Ò Â‰Ëˆ‡ ÌÓ‚Ë ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡, ‚ ÍÓËÚÓ ‰‡ ‰ÓÍ‡Ê‡Ú ·ÂÁÒÔÓÌËˇ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÁ˙Ï Ë Ú‡‰ËˆËËÚÂ Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ
Í‡ÚÓ ÎË‰Â ‚ Ò‚Óˇ ÒÂÍÚÓ.
œÂÁ Ï‡È 2008 „."—Ú‡Ú ËÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ÔÓ‰ÔËÒ‡ ‰Ó„Ó‚Ó Á‡
ÏÓÌÚ‡Ê Ë ÔÛÒÍ‡ÌÂ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÌÓ-ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ ˇÁÓ‚ËÌ‡ ÒÚÂÌ‡ "÷‡ÌÍÓ‚ Í‡Ï˙Í". ¿Ô‡‡ÚÛ‡Ú‡ Â ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÙËÏËÚÂ GeokonUSA, Syscom Ë Huggenberger-CH, ‡
ÏÓÌÚ‡Ê˙Ú Ë ÔÛÒÍ‡ÌÂÚÓ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ, ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌË ‰‡ Á‡‚˙¯‡Ú
ÔÂÁ 2010 „, Ò‡ ËÁˆˇÎÓ Ì‡ ÂÍËÔ‡ ÓÚ
ÍÎÓÌ —ÓÙËˇ Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ. ’Ë‰Ó‚˙ÁÂÎ "÷‡ÌÍÓ‚ Í‡Ï˙Í" ÒÂ ÒÚÓË ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡ –Ó‰ÓÔË, ‚ ‰ÓÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ . ¬˙˜‡, ‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰Óı‡ÌËÎË˘ÂÚÓ Â ‰‡ ·˙‰Â ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÒÚ˙Ô‡ÎÓ Ì‡
Í‡ÒÍ‡‰‡ ¬˙˜‡. —ÚÂÌ‡Ú‡ Â ‰‚ÓÈÌÓ
‰˙„Ó‚‡, ·ÂÚÓÌÓ‚‡ Ò Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡
‚ËÒÓ˜ËÌ‡ 125 Ï Ë ‰˙ÎÊËÌ‡ ÔÓ ÍÓÓÌ‡Ú‡ 457 Ï ÔË ÍÓÚ‡ 688,50 Ï.
ÃÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓˆÂÌÚ‡Î‡Ú‡ Â 80 MW, ÍÓÂÚÓ ˇ Ì‡ÂÊ‰‡
ÒÂ‰ ÒÂËÓÁÌËÚÂ ˇÁÓ‚ËÌË ÂÌÂ„ÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ. œÓˆÂÒËÚÂ ÔÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡
ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡Ú ÔÓ „‡ÙËÍ Ë ÔÂÁ ÌÓ‚‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡, Í‡ÚÓ ÚÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÌÓ-ËÁ-
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ÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘‡ ˆÂÌÚ‡ÎËÁË‡ÌÓ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ, Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡, ‡ıË‚Ë‡ÌÂ Ë „‡ÙË˜ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ 257 ·Óˇ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÛÂ‰Ë.
—ÎÂ‰ Á‡‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡,
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇÚ ÂÍËÔ Ì‡"÷‡ÌÍÓ‚ Í‡Ï˙Í" ˘Â ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ÔÓ‰Ó·ÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÓÚ
ÏÓÌÚË‡ÌËÚÂ ÓÚ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ÛÂ‰Ë ÓÚÌÓÒÌÓ: ‚Ó‰ÌÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ ˇÁÓ‚Ë‡; ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌËˇ
Ì‡ ÍÓÓÌ‡Ú‡ Ë ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÒÚÂÌ‡Ú‡; ‚Ó‰ÌËˇ Ì‡ÔÓ ‚ ÚˇÎÓÚÓ Ì‡
ÒÚÂÌ‡Ú‡; ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÙÛ„ËÚÂ
ÏÂÊ‰Û ·ÎÓÍÓ‚ÂÚÂ Ë Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ
ÔÓˇ‚ËÎËÚÂ ÒÂ ÔÛÍÌ‡ÚËÌË ‚ ·ÂÚÓÌ‡; Ì‡ÚËÒÍÓ‚Ë Ë ÓÔ˙ÌÌË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ Ì‡ ·ÂÚÓÌ‡; ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
Ì‡ ·ÂÚÓÌ‡ ‚ ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯ÌËˇ Ë ‚Ó‰ÌËˇ ÓÚÍÓÒË; ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÙËÎÚ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡, ÔÂÏËÌ‡Î‡ ÔÂÁ ·ÂÚÓÌ‡; ÒÂËÁÏË˜ÌË
Ò˙·ËÚËˇ; ÍÎËÏ‡Ú‡ ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡
ˇÁÓ‚ËÌ‡Ú‡ ÒÚÂÌ‡ - ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ‚Î‡ÊÌÓÒÚ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, ·‡ÓÏÂÚË˜ÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ‚‡ÎÂÊË ÓÚ
‰˙Ê‰ Ë ÒÌˇ„, ÒËÎ‡ Ë ÔÓÒÓÍ‡ Ì‡ ‚ˇÚ˙‡, ËÌÚÂÌÁËÚÂÚ Ì‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚ÓÚÓ „ÂÂÌÂ Ë Ú.Ì.
œÂÁ 2009 „. ÍÎÓÌ —ÓÙËˇ Í˙Ï
"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ˘Â Á‡‚˙¯Ë Ë Ô˙‚Ëˇ ÂÚ‡Ô ÓÚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ œ˙‚Ë ÏÂÚÓ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ÓÚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÓÙËÈÒÍËˇ ÃÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ Ë ˘Â Á‡ÔÓ˜ÌÂ
‡·ÓÚ‡ Í‡ÚÓ ÔÓ‰ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ Ì‡
"ƒÓ„Û¯" Ë "“ÂÈÒ √ÛÔ" ¿ƒ ÔÓ ‚ÚÓËˇ ÏÂÚÓ‰Ë‡ÏÂÚ˙. “ÓÁË ÔÓÂÍÚ
Â ÒÂ‰ ÔËÓËÚÂÚÌËÚÂ Á‡‰‡˜Ë Ì‡
ÙËÏ‡Ú‡, ÌÂ Ò‡ÏÓ ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËˇ ËÌÚÂÂÒ, ÌÓ Ë ÔÓ‡‰Ë
Ï‡˘‡·ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Â‡ÎËÁË‡ÌËÚÂ
‰ÂÈÌÓÒÚË.
—Â‰ ÔËÓËÚÂÚÌËÚÂ ÔÓÂÍÚË Ì‡ ÙËÏ‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 2009 „.
Ò‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ì‡
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ËÁÔÓÎ-

Á‚‡Ì‡Ú‡ ÂÎ. ÂÌÂ„Ëˇ ‚ Ó·ÂÍÚË Ì‡
‚Ó‰Â˘Ë ·˙Î„‡ÒÍË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ.
«‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ ÙËÏ‡ "—ÓÙËˇ
ÃÂ‰" ¿ƒ ÂÍËÔ˙Ú Ì‡ ÍÎÓÌ —ÓÙËˇ
ËÌÒÚ‡ÎË‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Power Logic
Ò ÏÓ‰ÛÎ PM710 - ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÂÌ
ÔË·Ó Á‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËˇÚ‡, ÍÓÈÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ Ë ÍÓÏÛÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡
Ó·ÂÍÚ‡. »ÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Ë ÔÓÍÓÏÔÎÂÍÒÌËÚÂ ÔÓÂÍÚË Ò˙Ò "—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡" ¿ƒ Ë "ÀÛÍŒÈÎ" ¿ƒ, ‚
ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ¯ËÓÍÓÒÔÂÍÚ˙ÌË ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË ÓÚ ÚËÔ‡ CM4000T. » ÔË ÚËÚÂ ÔÓÂÍÚ‡ ÂÍËÔËÚÂ Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ËÁ‚˙¯‚‡Ú Ô˙ÎÌËˇ
ÔÓˆÂÒ ÔÓ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡, ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Ì‡ Ô˙ÎÌËˇ Ì‡·Ó Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ,
Í‡ÍÚÓ Ë ÒÓÙÚÛÂÌÓÚÓ Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡ÌÂ Á‡ ÒËÒÚÂÏÂÌ ÏÓÌËÚÓËÌ„.
"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ Â ÛÚ‚˙‰ÂÌÓ ËÏÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ Ë ‰ÓÍ‡Á‡Î ÒÂ ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ
Ô‡ÚÌ¸Ó ÔÓ Ì‡È-ÁÌ‡˜ËÏËÚÂ ˜‡ÒÚÌË Ë ‰˙Ê‡‚ÌË ÔÓ˙˜ÍË ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ·ÎËÁÓ 60 „Ó‰ËÌË Ì‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ. ¡ÂÁ ‰‡ Ì‡Û¯‡‚‡ Ò‚ÓËÚÂ Ú‡‰ËˆËË, ÙËÏ‡Ú‡ ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‰‡ Â‡ÎËÁË‡ ˙ÒÚ Ë ÔÂÁ
2009 „, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÂÍËÔÌ‡Ú‡
Ë ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÒÎÛÊËÚÂÎË.

София 1220, ул. "Локомотив" №3
тел.: 02/931 6146, факс: 02/931 9966
e-mail: sofia@starteng.com
www.starteng.com
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

”ÒÔÂ¯ÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚÌË
ËÌ‚ÂÚÓË FR-F700 Ì‡ Mitsubishi
Electric ‚ ‡‚ÚÓÏË‚ÍË
BEST CARWASH Â ÛÒÔÂ¯Ì‡ ‡ÒÓˆË‡ˆËˇ
Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË ÔÂ‰ÔËÂÏ‡˜Ë,
‚ÒÂÍË ÓÚ ÍÓËÚÓ ÓÔÂË‡ Ò Â‰Ì‡ ËÎË ÔÓ‚Â˜Â ‡‚ÚÓÏË‚ÍË Ò ÍÓÌ‚ÂÈÂË Ò ÏÂÍË ÔÎ‡ÚÓ‚Â ÔÓ‰ Â„ËÒÚË‡Ì‡Ú‡ Ï‡Í‡ BEST
CARWASH. ¬ÒÂÍË ÓÔÂ‡ÚÓ ËÁ‚ÎË˜‡ ÔÓÎÁ‡ ÓÚ ÔÓÁÌ‡Ú‡Ú‡ Ï‡Í‡, ÂÙÂÍÚ˙Ú ÓÚ
ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÛÒËÎ‚‡ Ó˘Â ÔÓ‚Â˜Â, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÌËÚÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË Ì‡
„ÛÔ‡Ú‡ ‚ Ï‡ÍÂÚËÌ„ Ë ÂÍÎ‡Ï‡. ŒÒ‚ÂÌ
ÚÓ‚‡, „ÛÔ‡Ú‡ Ó„‡ÌËÁË‡ ÔÓ„‡ÏË Á‡
Ó·Û˜ÂÌËÂ Ë Â‰Ó‚ÌË ÒÂÏËÌ‡Ë, ÍÓËÚÓ ÔÓÏ‡„‡Ú Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓËÚÂ ‰‡ ‡Ì‡ÎËÁË‡Ú
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÚÂıÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ë ‰‡ Ë‰ÂÌÚËÙËˆË‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË
Á‡ ÔÓ‰Ó·ÂÌËˇ. BEST CARWASH Iserlohn,
Gebruder Spies GmbH ÓÚÍË Ú‡Í‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‰Ó·ÂÌËÂ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓËÌÊÂÌÂÌ‡Ú‡
ÍÓÏÔ‡ÌËˇ
Elektroanlagen Wolfgang Plum (EWP).
" ÎËÂÌÚËÚÂ ÓˆÂÌˇ‚‡Ú Ì‡¯ÂÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ ÔÓ ·Óˇ ‚Ó‰ÌË Í‡ÔÍË ÔÓ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂıÌËÚÂ ÔÂ‚ÓÁÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÒÎÂ‰ ËÁÏË‚‡ÌÂÚÓ - ÍÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ
Ò‡, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-‰Ó·Â," Ó·ˇÒÌˇ‚‡ ÓÔÂ‡ÚÓ˙Ú ÓÚ BEST CARWASH œÂÚÂ
ÿÔËÈÒ. ƒÓË ËÏ‡ÈÍË Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ Ë ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡
ÒÛ¯ÂÌÂ, ÔÂ‰Î‡„‡ÌË Ì‡ Ô‡Á‡‡, Ò ÔÎ‡ÚÌÂÌË ·˙Ò‡ÎÍË ÒÎÂ‰ ÔÓ‰Ûı‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡
ÒÛ¯ËÎÌˇ, œÂÚÂ ÿÔËÈÒ Ò˜ËÚ‡Î, ˜Â ‚ÒÂ
Ó˘Â ËÏ‡ Ú‚˙‰Â ÏÌÓ„Ó ‚Ë‰ËÏË Í‡ÔÍË ‚Ó‰‡, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ·˙Ò‚‡ÌË Ì‡ ˙Í‡ - Ì‡ÔËÏÂ, ÔÓ‰ ‰˙ÊÍËÚÂ
Ì‡ ‚‡ÚËÚÂ, ˜ËÒÚ‡˜ÍËÚÂ Ë Ò‚ÂÚÎËÌËÚÂ. ƒ‚‡ ÍÎ˛˜Ó‚Ë ‚˙ÔÓÒ‡ Á‡ÌËÏ‡‚‡ÎË
ÚÓÁË ÔÂ‰ÔËÂÏ‡˜ ÓÚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏÂ.
‡Í ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂÏ Ì‡ËÒÚËÌ‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÒÛ¯ÂÌÂ Ë Ô‡Í ‰‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÏÂ ‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡? ¿ Í‡Í
ÏÓÊÂÏ ‰‡ Ì‡Ï‡ÎËÏ Ó·ÂÏ‡ Ì‡ ˙˜Ì‡Ú‡
‰Ó‚˙¯ËÚÂÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Á‡
‰‡‰ÂÌÓ ÔÂ‚ÓÁÌÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó?
Ã‡„ËÒÚ˙˙Ú ÂÎÂÍÚÓËÌÊÂÌÂ ¬ÓÎÙ-
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„‡Ì„ œÎÛÏ Ì‡ÏÂË ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ ÓÚ„Ó‚Ó Ë
Ì‡ ‰‚‡Ú‡ ‚˙ÔÓÒ‡. ◊Ó‚ÂÍ˙Ú
ÓÚ Iserlohn,
ÍÓÈÚÓ Ó„‡ÌËÁË‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ
·ËÁÌÂÒ
ÔÂÁ
1990 „. Ë ‰ÌÂÒ
ËÏ‡ ÓÒÂÏ ÒÎÛÊËÚÂÎË, ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÏÓÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË
˜ÂÒÚÓÚÌË ËÌ‚ÂÚÓË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ˜ÂÚËËÚÂ Ì‡ÎË˜ÌË ÔÓ‰ÒÛ¯‡‚‡˘Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË.
"—ÂËˇÚ‡
FR-F700
Ì‡
Mitsubishi
Electric Â ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ ÎËÌËˇ,
ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
Ì‡ ÔÓÏÔË Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
ÓÚÓÔÎÂÌËÂÚÓ, ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡ Ë ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡," Í‡Á‚‡ ÚÓÈ. "ÕËÂ ‚Â˜Â ÔË‰Ó·ËıÏÂ ÓÚÎË˜ÂÌ ÓÔËÚ Ò ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌËˆËÚÂ Ì‡ Ú‡ÁË ÒÂËˇ. Õ‡ÔËÏÂ, ÏÓÌÚË‡ıÏÂ ËÌ‚ÂÚÓËÚÂ Ì‡ Â‰ÌÓ ÎÂÚË˘Â, Í˙‰ÂÚÓ ÚÂ ·ˇı‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÏÓ˘Ì‡ ÔÓÏÔ‡ Á‡ ËÁÔÓÏÔ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÍÂÓÒËÌ ÓÚ ÁÂÏˇÚ‡."

Честотни инвертори за
върхови резултати
◊ÂÒÚÓÚÌËˇÚ ËÌ‚ÂÚÓ Â„ÛÎË‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ, ÔÂ‚˙˘‡ÈÍË Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ ÚËÙ‡ÁÌË ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ‚
Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò ÔÓÏÂÌÎË‚‡
ÒÍÓÓÒÚ. ”ÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
‚˙‚ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ËÏ‡Ú
Ú.Ì‡. "ÍË‚‡ Ì‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ", ÍÓˇÚÓ Ì‡‡ÒÚ‚‡ ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌÓ Ì‡ Í‚‡‰‡Ú‡ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡
‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. ◊ÂÒÚÓÚÌËˇÚ ËÌ‚ÂÚÓ ÒÂ
‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ Ú‡ÁË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡, Í‡ÚÓ ÔÓÏÂÌˇ ‡ÏÔÎËÚÛ‰‡Ú‡ Ì‡ ËÁıÓ‰ÌËˇ
ÚÓÍ Ò ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ ËÁÏÂÒÚ‚‡ ÍË‚‡Ú‡ "ÒÍÓÓÒÚ-‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ". “ÂıÌË˜ÂÒÍËˇÚ ÚÂÏËÌ Á‡ ÚÓ‚‡ Â "V/f ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ". “Ó‚‡, ÍÓÂÚÓ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡, Â Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂÚÓ Ì‡
‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ.
"ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ÔË˜ËÌ‡ Á‡ ÏÓÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚÌËÚÂ ËÌ‚ÂÚÓË ·Â¯Â ‰‡

ÒÂ ÓÔÚËÏËÁË‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ˜ÂÚËËÚÂ Ì‡ÎË˜ÌË ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ‡
ÒÔÓÂ‰ ÌÛÊ‰ËÚÂ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÒÛ¯ÂÌÂ. ¿
ÚÓ‚‡ Â ˆÂÎ, ÍÓˇÚÓ ÌËÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÔÓÒÚË„Ì‡ıÏÂ," Í‡Á‚‡ ¬ÓÎÙ„‡Ì„ œÎÛÏ, ‰Ó·‡‚ˇÈÍË: "¬ÒË˜ÍË ˜ÂÒÚÓÚÌË ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË Ì‡ Mitsubishi Electric ÓÚ ÒÂËˇÚ‡
FR-F700 ËÏ‡Ú ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ ‚˙Á·ÛÊ‰‡ÌÂ (Optimum Excitation
Control - OEC) Í‡ÚÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡ ÙÛÌÍˆËˇ. “‡ÁË ËÁÔËÚ‡Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ „‡‡ÌÚË‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÂÏÓÒÚ Ì‡ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ, ‰ÓË Á‡ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ì‡
60 Hz, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ BEST CARWASH. —
ÌÂÈÌ‡ ÔÓÏÓ˘ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡Ú Ò˙˘Ó Ú‡Í‡
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ËÍÓÌÓÏËË Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Û‚ÂÎË˜ÂÌË Ó˘Â ÔÓ‚Â˜Â ˜ÂÁ ÏÓÌÚË‡ÌÂÚÓ ÔÂ‰ ËÌ‚ÂÚÓ‡ Ì‡ ‰ÓÒÂÎÌ‡ ·Ó·ËÌ‡ Á‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡ - ‡ ÚÛÍ ÌËÂ „Ó‚ÓËÏ Á‡ ‰‚ÛˆËÙÂÌË ÔÓˆÂÌÚË Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÂÌËÂÚÓ.
ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ ÚÓ˜ÌÓ ÍÓÎÍÓ ÂÌÂ„Ëˇ ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÚÂ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂˇ Ì‡ Ô‡ÌÂÎ‡ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ FR-F700, ÍÓÈÚÓ Ò˙˘Ó Â
ÏÌÓ„Ó ÔÓÎÂÁÌ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ."
¬ ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚‡ÊÌËˇ ÌËÒÍÓÒÍÓÓÒÚÂÌ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ë ‚˙‚ Ù‡ÁËÚÂ Ì‡ ÛÒÍÓˇ‚‡ÌÂ Ë
ÒÔË‡ÌÂ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÓÒÚË„‡ ËÍÓÌÓÏËË
Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‰Ó 63% ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ ÏÂı‡ÌË˜ÌË Â¯ÂÌËˇ.
ÕÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ÛÔ‡‚ÎˇÂÏÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇ Ó·ÂÏ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ
Á‡ ÒÛ¯ÂÌÂÚÓ ÔÓÒÚË„‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ
ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÂÌÂ„Ëˇ. œÂÚÂ
ÿÔËÈÒ ÓÚ BEST CARWASH Iserlohn Ó·ˇÒÌˇ‚‡ Á‡˘Ó:
"ƒ‡ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÏ, ˜Â ËÏ‡ ËÁ˜‡Í‚‡ÌÂ
ÓÚ ‰‚‡ÈÒÂÚ ÒÂÍÛÌ‰Ë ÏÂÊ‰Û Ì‡ÔÛÒÍ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰Ì‡ ÍÓÎ‡ ÓÚ ËÁÒÛ¯ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÂÍˆËˇ Ë ‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡. ¬ ÏËÌ‡ÎÓÚÓ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓËÚÂ ˇÁÍÓ ÒÂ ËÁÍÎ˛˜‚‡ı‡ Ë ‚ÍÎ˛˜‚‡ı‡, ÍÓÂÚÓ ÓÁÌ‡˜‡‚‡¯Â, ˜Â ÚÂ ÔÓÌ‡Òˇı‡ „ÓÎÂÏË
¯ÓÍÓ‚Â, ‡ ÍÓ„‡ÚÓ ËÌÚÂ‚‡ÎËÚÂ ÏÂÊ‰Û
ÍÓÎËÚÂ ·ˇı‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Í˙ÒË, ÚÂ ÔÓÒÚÓ Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ ·ÂÁ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ Ô˙ÎÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ. —Â„‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ, Í‡ÚÓ Ú‡Í‡ Ò˙˘Ó ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ë ÒÍÓÓÒÚÚ‡. ŸÓÏ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡
ÍÓÎ‡ ‚ÎÂÁÂ ‚ ËÁÒÛ¯ËÚÂÎÌËˇ ÓÚÒÂÍ, ˜ÂÒÚÓÚÌËˇÚ ËÌ‚ÂÚÓ ÓÚ˜ËÚ‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ë „Ó ÛÒÍÓˇ‚‡ ‰Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ Ó·ÓÓÚË ‚ ÏËÌÛÚ‡. «‡ Ì‡Ò ÚÓ‚‡ Ò˙˘Ó ËÏ‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌËˇ ÒÚ‡ÌË˜ÂÌ
ÂÙÂÍÚ, ˜Â Ú‡Í‡ ÒÂ Û‰˙ÎÊ‡‚‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇÚ ÊË‚ÓÚ ·ÂÁ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, Ú‡Í‡ ˜Â ÏÓÊÂÏ
‰‡ ËÁ˜‡Í‡ÏÂ ‰ÓÒÚ‡ ÔÓ-‰˙Î„Ó, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ
Ì‡ÎÓÊË ‰‡ ÔÎ‡ÌË‡ÏÂ ÒÍ˙Ô ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
ÔÂÒÚÓÈ Á‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ë ÂÏÓÌÚË."
¬ ÒÎÛ˜‡ˇ Ì‡ FR-F700 ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ÊË‚ÓÚ Â
Ì‡‰ ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË. “Ó‚‡ ÒÚ‡Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ˜ÂÁ ÌˇÍÓÎÍÓ ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌË Â¯ÂÌËˇ ‚
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ë ÌÓ‚Ó‡Á‡·ÓÚÂÌË
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓËÚÂ Ë ‚„‡‰ÂÌËÚÂ ÓıÎ‡Ê‰‡˘Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË. Ó„‡ÚÓ Ì‡·ÎËÊË Í‡ˇÚ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÊË‚ÓÚ,
‚„‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Ò‡ÏÓ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ËÁ‚ÂÊ‰‡ ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÚÂÎÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‡ÌÓ, Ú‡Í‡ ˜Â ÌÂ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÌÂÓ˜‡Í‚‡ÌË ÓÚÍ‡ÁË Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡.

Изключително качество,
изградено върху опита
"≈‰ÌÓ ÓÚ ÌÂ˘‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÏÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ‚‡Ú Ì‡È-ÏÌÓ„Ó ‚ ˜ÂÒÚÓÚÌËÚÂ ËÌ‚ÂÚÓË Ì‡ Mitsubishi Electric, Â ÚÂıÌËˇÚ
Á‡·ÂÎÂÊËÚÂÎÂÌ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÊË‚ÓÚ," Ò˙Ò Á‡‰Ó‚ÓÎÒÚ‚Ó Ó·ˇÒÌˇ‚‡ ¬ÓÎÙ„‡Ì„ œÎÛÏ. "ÕËÂ ÏÓÌÚË‡ıÏÂ ÓÍÓÎÓ 300
ÓÚ Úˇı ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË Ë ÌË ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‰‡ Á‡ÏÂÌËÏ Ò‡ÏÓ ÌˇÍÓÎÍÓ. œË ÚÓ‚‡ Mitsubishi Electric Ò˙˘Ó ÓÒË„Ûˇ‚‡¯Â ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ‚‡˘Ó Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ ‚ÒÂÍË Ô˙Ú - ‡ ÚÓ‚‡ Ò˙˘Ó Â ÌÂ˘Ó,
ÍÓÂÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Í‡ÊÂ Á‡ ‚ÒÂÍË ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ."
ŒÔËÚÌËˇÚ ÂÎÂÍÚÓËÌÊÂÌÂ Â ÌÂ ÔÓÏ‡ÎÍÓ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌ ÓÚ ‰Û„ËÚÂ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌË ÙÛÌÍˆËË Ì‡ ÒÂËˇÚ‡ FRF700. Õ‡Â‰ Ò ‰Û„ËÚÂ ÌÂ˘‡, ËÌ‚ÂÚÓËÚÂ ËÏ‡Ú ‡Á¯ËÂÌÓ PID ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
“Ó‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ
Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ‰‡‰ÂÌ ÔÓˆÂÒ ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‰‡‰ÂÌ‡ Í˙Ï ˜ÂÒÚÓÚÌËˇ ËÌ‚ÂÚÓ Í‡ÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌÓ‚ ÒË„Ì‡Î (0-10 V DC)
ËÎË ÚÓÍÓ‚ ÒË„Ì‡Î (4-20 mA DC) Ë ‰‡ ·˙‰Â
Ó·‡·ÓÚÂÌ‡ ÓÚ ÌÂ„Ó. ƒÛ„‡ ËÌÓ‚‡ÚË‚Ì‡
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ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ, ÌÓÒÂ˘‡
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Á‡
BEST CARWASH
‚ Iserlohn, Â
ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Á‡
ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Â„ÂÌÂ‡ˆËˇ. “ˇ ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ì‡
ËÌ‚ÂÚÓ‡ ‰‡
ÒÂ ËÁÍÎ˛˜Ë ‚
ÓÚ„Ó‚Ó
Ì‡
ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇ ‚ Ô‡‚ÓÚÓÍÓ‚‡Ú‡ ¯ËÌ‡,
Ì‡ÔËÏÂ ÍÓ„‡ÚÓ ÒËÎÌË Â„ÂÌÂ‡ÚË‚ÌË ÚÓ‚‡Ë ‚˙Ì‡Ú ÏÓ˘ÌÓÒÚ
Í˙Ï ˜ÂÒÚÓÚÌËˇ ËÌ‚ÂÚÓ, Í‡ÍÚÓ ÏÓÊÂ
‰‡ ÒÂ ÒÎÛ˜Ë ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. FR-F700 ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓ„‡ÏË‡ÌË ‰‡ Û‚ÂÎË˜‡Ú ËÁıÓ‰Ì‡Ú‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ ËÎË ‰‡ ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÒÔË‡˜Ì‡Ú‡ Â„ÂÌÂ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ÍÓ„‡ÚÓ ·˙-

ÒÚÓÈÌÓÒÚË Á‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ë
Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡ Á‡ „Â¯ÍË. œ‡ÌÂÎ˙Ú Â
ÔÓ‰‚ËÊÂÌ Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ ÓÚ‰ÂÎÌÓ ÓÚ ËÌ‚ÂÚÓ‡ - Ì‡ÔËÏÂ, ‚˙‚ ‚‡ÚË˜Í‡ Ì‡ ¯Í‡Ù, Í‡ÍÚÓ EWP Ì‡Ô‡‚Ë Á‡
Ò‚Óˇ ÍÎËÂÌÚ BEST CARWASH Iserlohn,
Gebruder Spies GmbH.

ÎËÂÌÚ: BEST CARWASH Iserlohn, Gebruder Spies GmbH, www.bestcarwash.de
÷ÂÎË: ŒÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂÚÓ Ë ÂÌÂ„ÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÛ¯ËÎÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË ‚ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌ‡ ‡‚ÚÓÏË‚Í‡, ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÒËÎÌÓ ÔÓÏÂÌˇ˘Ó ÒÂ
Ú˙ÒÂÌÂ, Á‡‡‰Ë ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË Ë ÒÂÁÓÌÌË Ù‡ÍÚÓË.
Õ‡Í‡ÚÍÓ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê‡: ÷ÂÎËˇÚ ÔÓÂÍÚ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂÚÓ Ë
ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡ÎË˜ÌËÚÂ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ì‡ 60 Hz ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡,
·Â¯Â Á‡‚˙¯ÂÌÓ Á‡ Â‰ËÌ "‰˙Î˙„ ÛËÍÂÌ‰".
–ÂÁÛÎÚ‡ÚË: ŒÔÚËÏËÁË‡ÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓËÚÂ ÔË ‚ÎËÁ‡ÌÂ Ë ËÁÎËÁ‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‚ÓÁÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÓÚ ÒÛ¯ËÎÌËˇ ÓÚÒÂÍ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏË‚Í‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ËÍÓÌÓÏËË Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÛ¯ÂÌÂÚÓ Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-‰Ó·Ó, Ú‡Í‡ ˜Â ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ˜ÚË ÌËÍ‡Í‚Ó
·˙Ò‡ÌÂ Ì‡ ˙Í‡ Á‡ Á‡‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ - ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ Ô˙ÎÌÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ò Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.

‰Â ‰ÓÒÚË„Ì‡Ú‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌ‡ Ô‡„Ó‚‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ. ÃÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÓÔÚËÏËÁË‡ÌË ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ë
‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Â‡ÍˆËˇ, ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡Ú‡ Â‡ÍˆËˇ Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌËˇ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ. Õ‡ÔËÏÂ, ‡ÍÓ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÚÂ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ,
˜ËˇÚÓ ÒÍÓÓÒÚ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÓÚ ‚˙Á‰Û¯ÌËˇ ÔÓÚÓÍ ÓÚ ‚ÚÓË ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ, ˜ÂÒÚÓÚÌËˇÚ ËÌ‚ÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ„‡ÏË‡Ì ‰‡ Û‚ÂÎË˜Ë ËÁıÓ‰Ì‡Ú‡ ÒË ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡‰ Á‡‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ, Í‡ÚÓ
Ú‡Í‡ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡Ú ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌËˇÚ‡ ÔÓ‡‰Ë ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂ.

ƒÛ„‡ ÍÎ˛˜Ó‚‡ ÔÓÎÁ‡ Á‡ ËÌÊÂÌÂËÚÂ
ÓÚ EWP Â Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÔÓÚ˙Ú RS-485
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌËˇ Ë Á‡
‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ËÁıÓ‰ÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Í‡ÚÓ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚‡ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ Ô‡ÌÂÎ. "ÕËÂ ÔÓÒÚÓ Ò‚˙Á‡ıÏÂ ˜ÂÚËËÚÂ
˜ÂÒÚÓÚÌË ËÌ‚ÂÚÓ‡, ÍÓËÚÓ ÏÓÌÚË‡ıÏÂ ‚ ‡‚ÚÓÏË‚Í‡Ú‡, Í˙Ï ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ
ÍÓÏÔ˛Ú˙ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ıÏÂ ÓÔˆËÓÌ‡ÎÌËˇ
VFD ÒÓÙÚÛÂÂÌ Ô‡ÍÂÚ, Á‡ ‰‡ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÏÂ ‚ÒË˜ÍË Ô‡‡ÏÂÚË. “Ó‚‡ ÒÔÂÒÚˇ‚‡
ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂ, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÒÂ ÓÚÔÎ‡˘‡
Ì‡ ÍÎËÂÌÚ‡."

FR-F700 е перфектно
конструиран за бързо
монтиране
FR-F700 Â ÏÌÓ„Ó Û‰Ó·ÂÌ Á‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ. ÓÌÙË„ÛË‡ÌÂÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡
˜ÂÁ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ Ô‡ÌÂÎ ËÎË ÒÓÙÚÛÂ‡.
—Ú‡Ì‰‡ÚÌËˇÚ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ Ô‡ÌÂÎ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ˆËÙÓ‚‡ ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡, ÍÓˇÚÓ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÏÌÓ„Ó ·˙Á ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ‚ÒË˜ÍË
Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡.
ŒÒ‚ÂÌ Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ë ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡
‚ÒË˜ÍË ‚‡ÊÌË ÍÓÌÚÓÎÌË Ô‡‡ÏÂÚË,
Ô‡ÌÂÎ˙Ú ÏÓÊÂ Ò˙˘Ó ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡
ÒÎÂ‰ÂÌÂ Ë ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÚÂÍÛ˘ËÚÂ
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ÓÌˆÂÔˆËË Á‡ ˜Ó‚ÂÍÓÏ‡¯ËÌÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ
Мащабен преглед на списание Инженеринг ревю на HMI платформите,
предлагани у нас

”

важаеми читатели, в настоящия редакционен материал бихте могли да
намерите информация за най-новите концепции в областта на човеко-машинния интерфейс, предлагани от водещи световни производители на автоматизационно оборудване. Мащабното проучване на пазара у нас реализирахме благодарение на съдействието на специалистите от бранша на
индустриалната автоматизация. В статията са засегнати концепции за
човеко-машинен интерфейс, възможности на HMI системите, софтуерна база
и хардуерна поддръжка, HMI архитектура, WEB и безжични технологии в HMI
и др. Въпреки ограниченото време, в прегледа се включиха представители на
компаниите Iconics, Omron, Emerson Process Management, Yokogawa, National
Instruments, GE Fanuc, Moeller Electric, Exor, Rockwell Automation, Siemens,
Honewell Automation и Schneider Electric. Поради сериозния редакционен интерес ще продължим темата за човеко-машинния интерфейс и в други броеве
на сп. Инженеринг ревю.

Модулна концепция за HMI
Продуктите на компанията
ICONICS са с модулен характер, което дава възможност на потребителя да закупи само необходимите модули, в зависимост от конкретните
задания. Най-новият продукт на фирмата, с наименование GENESIS64,
представлява следващо поколение
HMI/SCADA софтуер. Той обхваща
модулите: GraphWorX64, EarthWorX,
AlarmWorX64, TrendWorX64, Hyper
Historian, Workbench и OPC-UA
Conectivity. Продуктът е разработен
и сертифициран за Windows Vista и използва предимствата на 64-битовата технология на Intel и AMD, осигурявайки възможност за по-бързо развитие на всяко решение за автоматизация.
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Неслучайно, GENESIS64 е избран в
проекта „Фабрика на Бъдещето “. По
думите на Йохан Роде - ръководител
на проекта от страна на SAP, продуктът има пълна хардуерна независимост.
„ICONICS е разработил една от найдобрите визуализации, които съм
виждал“, заявява Роде, което е достатъчно да осигури водеща позиция
на продукта в света на визуализацията с насока човеко-машинен интерфейс (HMI).
Един от най-големите световни
проблеми с HMI е бързината на развойната среда, т.е. колко бързо се
визуализира информацията с едно
кликване на бутон. С Windows Vista
се увеличава производителността, а
с нея и ефективността на визуализа-

цията. ICONICS инвестира сериозни
финансови средства в оптимизацията на HMI за Vista и се предполага, че
преходният период от 32-bit към 64bit Windows ще бъде доста по-кратък,
в сравнение с прехода между 16-bit и
32-bit платформа.
Трите най-продавани модула на
GENESIS64 в световен мащаб са:
 GraphWorX64. Мултифункционален
модул за визуализация, който използва 2D и 3D HMI и SCADA приложения.
Потребителите имат възможност
да използват XAML - векторно базирана графика, при нея не се губи детайл при приближаване.
 Workbench е мултифункционална
WEB базирана развойна среда, следяща и управляваща в реално време
всички GENESIS64 модули. Също така,
наблюдението на различните процеси може да се визуализира на няколко
монитора. Workbench се използва и
конфигурира без проблем на всяка версия на Microsoft IE.
 AlarmWorX64 е един от най-продаваните продукти на GENESIS64. Големият интерес към продукта се дължи
на функцията му да предупреждава в
реално време за нередности и опасни
процеси в използваното съоръжение.
Продуктът би могъл да се закупи като
част от GENESIS64 или като самостоятелна програма. Новост в
AlarmWorX64 е, че поддържа 3D изображения на следените процеси.
Компанията ICONICS е разработчик и на доста WEB базирани реше-
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ния и за Pocket PC, които проследяват
и визуализират работата на дадена
система от разстояние. Такива са:
Pocket GraphWorX, Pocket TrendWorX,
Pocket AlarmWorX, Pocket GenBroker,
Pocket DataSpy, Pocket GENESIS,
WebHMI, MobileHMI и др.
Наскоро ICONICS представи новия
си модул - FacilityWorX, за интеграция
със системи за сграден мениджмънт.
Този софтуер е изграден на базата
на технологията на ICONICS – OPCTo-The-Core и протокола BACnet.
FacilityWorX предлага интелигентно
решение за сградната автоматизация, съответстващо на стремежа
към оптимизиране потреблението на
електроенергия.Този нов софтуер,
също така, предлага и визуализация, и
контрол на всички системи в сградния мениджмънт – електрическа; резервно захранване/UPS; вентилационна; отоплителна, климатична, сигурност; пожароизвестяване и др.
Американската компания ICONICS
е единствената компания на пазара
за софтуер на визуализация, която е
100% софтуерна и не е обвързана с
конкретен хардуер. Това им дава предимство на предлагания софтуер за
най-гъвкавите решения, които да задоволят нуждите на клиента.
Инж. Ивайло Наков,
фирма Атикс - представител на
ICONICS за България
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Пълен пакет от техника
за визуализация
Уважаеми колеги, във връзка с инициативата на сп. Инженеринг ревю,
бихме искали да подчертаем, че
OMRON предлага целия обхват от
техника, необходима за визуализация
и управление на машини и съоръжения.
Гамата от продукти на компанията
обхваща от черно-бели двуредови дисплеи през цветни сензорни терминали и индустриални компютри до PCбазирани операторски станции за контрол и управление на цели производства и заводи (www.smartplatform.info).
Вероятно някои от читателите на
списанието знаят, че OMRON е първата компания в света, въвела HMI в приложенията за автоматизация на обекти.
Бихме искали да обърнем специално внимание на сензорните терминали. Те са ново поколение сензорни
цветни TFT терминали (5.7 до 12.1
инча) с повишени графични, функционални и комуникационни възможности. Поддържат USB портове за програмиране и връзка с принтер,
Ethernet, Controller Link, RS-232, RS422, Video input board. Паметта им е
разширена до 60 MB, а чрез допълнителна Compact Flash карта памет е
възможно прехвърлянето на данни и
архиви директно на персонален компютър. Отличават се с лесно и бързо

програмиране и тестване, благодарение на уникалните вградени библиотеки на OMRON, съдържащи Smart
Active Parts (SAP). Възможен е обмен,
мониторинг и настройка на данни
от PLC. Поддържат както кирилица,
така и всички европейски и азиатски езици (www.ns.europe.omron.com).
Концепцията на Omron за HMI
включва и SCADA софтуер (CXSupervisor), който се предлага в две
версии – CX-Supervisor Machine Edition
и CX-Supervisor Plus. Първият пакет
е оптимален избор за визуализация
на машини. Поддържа връзка с до 20
устройства и до 500 потребителски точки. Достатъчно гъвкав и мощен е, за да управлява и следи работата на отделна машина или цялостен производствен процес. От своя
страна, CX-Supervisor Plus е правилният софтуер за случаите, когато
приложението изисква по-голям брой
устройства (до 256) и точки (до
8000) при висока скорост и надеждност на работа. И двата софтуера
поддържат OPC, ActiveX, скриптове,
аларми, анимация, рецепти, архивиране, база данни, многоезична разработка, както и работа на приложения и библиотеки с изображения.
Стандартната библиотека съдържа
над 3000 графични обекта с висока
резолюция, които могат бързо да се
внедряват в проектите.
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Сензорните терминали от серията NS вече се предлагат с вградена WEB функция. По този начин става възможно отдалеченото наблюдение на отворения екран на терминала, без да се налага инсталиране на допълнителен
софтуер на персоналния компютър. WEB-интерфейсът работи както в режим на мониторинг, така и в работен
режим, при който са разрешени и наблюдението, и промяната на величини и екрани. От отдалечената станция
всички файлове, записани на допълнителна CF карта памет (например архиви), могат да се отворят както за
четене, така и за съхранение. Благодарение на новата
опция за отдалечен WEB-базиран достъп до терминалите от серията NS, отстраняването на повреди и поддръжката на машините се осъществява по-бързо, по-лесно и с по-малко средства.
В контекста на темата не бихме могли да пропуснем
и Active-X библиотеки и драйвери. Продуктът CX-Server
Lite осъществяват връзка между системите за управление на OMRON и продуктите на Microsoft Office. Благодарение на използваните стандартни подложки, данните
от производството могат да бъдат прочетени и визуализирани в Microsoft Excel, без да се налага каквото и да е
допълнително програмиране. Лесният достъп до всички
променливи се осъществява от персонален компютър. CXServer OPC използва индустриалния стандарт OPC за
свързване и интегриране на обекти в процеса на управление.
Друг продукт - DYALOX е индустриално PC, специално
разработено да осигурява максимална надеждност и непрекъсната работа. Разполага с flash памет, няма вентилатор и други въртящи се части. Всички използвани компоненти са специално разработени за индустриални приложения. Операционната му система е Windows XP. Процесорите му са два вида - CPU 600 MHz за широк обхват
от базови приложения или CPU 1,3 GHz за приложения с

по-високи изисквания. Поддържа уникални RAS функции за
самодиагностика на хардуер и софтуер.
Инж. Анна Комаревска, Гемамекс - официален
дистрибутор на OMRON за България

Пълен набор
от визуализиращи инструменти
Дълъг период от време решенията - базирани на програмируем контролер, и пакет за визуализация - осигуряващ човеко-машинния интерфейс (HMI), се смятаха за найефективните технологии в комуникацията между операторите, системите за автоматизация и технологичното оборудване. С развитието на новите технологии,
представени от операторския интерфейс на DeltaV, тези
решения коренно се промениха.
Платформата за автоматизация Emerson Process
Management включва софтуерният пакет за визуализация
- DeltaV Operate специално създадена за контрол и управление на производствени процеси. DeltaV Operate обединява технологията Active X и VBA (Visual Basic for Applications).
Зарежда се на работна станция, свързана директно или
дистанционно и представляваща неразделна част от
DeltaV система. Пакетът предлага пълен набор от визуализиращи инструменти – графики, аларми, настройки на
алармената сигнализация, визуализация на трендовете в
реално време и за минал период и т.н. Софтуерът, също
така, е защитен срещу неоторизиран достъп.
Операторският интерфейс DeltaV Operate позволява използването на до четири монитора на една работна станция. За да се осигури оптималната за всяко конкретно
приложение информация, DeltaV Operate предлага широки
възможности за модификация. Всеки от елементите на
подлежи на персонализация – от графиките и статуса на
алармите до стандартните дисплеи и нивата на достъп.
Разполагайки с подходящия системен лиценз, операторът може да добавя и управлява производствените
партиди, както и да следи текущото им състояние. Също
така, може да добавя коментари, отнасящи се до моментното състояние на процесите. Софтуерът предлага опция за потвърждение с електронен подпис на най-важните параметри.
Инж. Борислав Младенов,
управител на Емерсон Процес Мениджмънт

Интеграция с ERP системи
Уважаеми колеги, в отговор на поставените от редакцията на списание Инженеринг ревю въпроси, бихме искали да ви информираме, че Yokogawa предлага специализиран FAST/TOOL продукт, включващ в себе си 30 годишния
опит на компанията в SCADA системите.
Архитектурата „клиент/сървър“, поддръжката на
XTM, HTML, Java, ODBC и OPC позволява да се изгради
отворена система, обмен на данни с други приложения и
интеграция с EPR системи.
Работата с операционните системи Linux, Windows,
Sun Solaris и модулния принцип на продукта позволява
лесно да се изграждат както самостоятелни, така и разпределени HMI решения. За решения с изисквания за висока надеждност се гарантира пълна резервация. TCP/IP,
Web-базираната архитектура и векторната графика на
системните дисплеи дава възможност за достъп на HMI
клиентите до данните от процеса през обикновен браузър. По този начин се осигурява интуитивен интерфейс
и достъп от отдалечени устройства, като PC, PDA,
мобилни телефони и др., без да има изискване за използване на специален хардуер и софтуер.
Интегрираните индустриални протоколи, като
Modbus, Profibus, DeviceNet, OPC и др., както и използването на данни от 70 различни устройства, позволява да се
изгради единна HMI система.
Инж. Димитър Бончев,
системен инженер в Йокогава, клон България
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HMI интегрира
наблюдението и контрола
на процесите
Системите за индустриален контрол често се изграждат от самостоятелни програмируеми автоматизирани контролери (PAC), които
изпълняват специфични задачи. С нарастване на комплексността на системите с отдалечен контрол, тези
задачи трябва да се разпределят
между няколко програмируеми автоматизирани контролери, свързани в
обща мрежа. Тя не би имала завършен
вид без включване на човеко-машинен интерфейс (HMI), който да интегрира наблюдението и контрола
на процесите.
Серията TPC (Touch Panel Computers) на National Instruments включва индустриални компютри - с 6- и 12-инчови LCD и TFT екрани, вграден процесор, Windows CE/XP операционни системи и периферни портове - Ethernet,
USB 1.1, RS232 и RS485.
От избора на правилна софтуерна
архитектура се определя функционалността на човеко-машинния интерфейс, както и възможностите за
бъдещо разширение и промяна на системата. Някои типични задачи, изпълнявани от HMI, са визуализиране
на графични обекти, контрол от лицевия панел, възможност за въвеждане на данни, комуникация с периферни
устройства, извеждане и архивиране
на алармени съобщения, работа с бази
данни, WEB сървър и др. Обединяването на тези функции в софтуерния
пакет LabVIEW, плюс допълнителните възможности за математически
анализ, обработка на данните и лесния графичен подход за програмиране, значително намалява времето за
разработка и дава завършен вид на
HMI. В допълнение, LabVIEW позволява интегриране на стотици контролно-измервателни уреди, програмируеми логически контролери, устройства за събиране на данни (PCI, USB,
Wi-Fi, Ethernet) и системи за визуална
инспекция.
Инж. Пенчо Христов,
приложен инженер, Метрисис,
официален дистрибутор на
National Instruments за България

HMI - мост между
производството и бизнес
системите
В ситуация на нарастващa пазарна конкуренция, от съществена важност за крайния успех е способността да се разбират и контролират
производствените операции. Вземането на информирани решения и оптимизирането на операциите се базира на точни и навременни данни за
всеки аспект от процесите, съоръженията и ресурсите.
HMI системите са „мост“ между
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производственото ниво и бизнес системите за управление. Те „отварят“ прозорец към информация, позволяваща на операторите да управляват процесите, а ръководството
да анализира и управлява бизнеса. Интегрирането на HMI към бизнес системите дава възможност за събиране, корелиране и интерпретиране на
данните - интелигентно и ефективно. Например важен аспект е проследяване на процесите и продукцията
през всички етапи на производството с реална информация за статуса
на операциите и продукцията по всяко време. Такъв поглед върху операциите дава сила на операторите,
технолозите, специалистите по поддръжката и бизнес персонала да реагират бързо и уместно спрямо непрекъснато променящите се фактори в производството.
Операторските HMI панели на GE
Fanuc – Quick Panel, поддържат критична връзка в добре интегрирани
производствени операции. Представляват гъвкави решения, осигуряващи
с отлична процесна и машинна визуализация, събиране на данни, управление на аларми, защита и нива на
достъп, богатство от комуникационни възможности, отворена архитектура и дистрибутивен мрежов модел. Те поддържат управление на огромен брой I/O, аларми и могат да
бъдат клиент на разнообразни
SCADA, MES и ERP приложения. Вградените математически и логически
функции позволяват да се преработват големи количества данни в реално време и да се предават към горни
нива.
Базиран на Windows CE, QuickPanel
поддържа усъвършенствани графики
и анимации, трендове в реално и историческо време, управление на аларми, архивиране на данни, скриптови
езици (VB), зареждане на рецепти,
връзка към множество устройства,
dial-in/dial-out и др.
Proficy Machine Edition, обединява
програмирането на HMI, PLC и сервозадвижвания с обща база данни от
променливи, съкращавайки времето
за развой.
Връзката между QuickPanel и широката гама контролери, устройства
и мрежови системи на GE Fanuc, се
осъществява с фамилия от над сто
вградени серийни, Ethernet, OPC и
Fieldbus драйвери. По този начин се
осигурява свободата за свързване на
QuickPanel към всяка система.
Посредством стандарта за програмиране IEC 61131-3, QuickPanel изпълнява PLC контрол над множество
стандартни I/O системи и безжични
I/O модеми, като GE MDS, Satel и др.
Тези възможности и поддръжката на
GPRS са незаменими при приложения
за отдалечен контрол. Вграденият
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уеб сървър позволява наблюдение на
екраните през Интернет, а изпращането на SMS или имейли, при възникване на аларми, ускорява реакциите
на операторите.
Използването на BPM (Business
Process Management) и индустриални
workflow системи в производството
отваря нови врати и измерения за
HMI системите и участието им в
бизнес процесите.
Днес редица производители определят HMI като самостоятелно решение, в което функционалните
възможности са капсулирани в самото приложение. Алтернативата е
разбиване на HMI на сървиси и публикуване на данните, и функционалностите в т.нар. Service Bus (SB), която е част от Service Oriented
Architecture (SOA). След като веднъж
данните и функционалностите са
публикувани в SB, HMI и IT, системите обменят данни и групи от функционалности помежду си посредством сървисите. GE Fanuc вече
започна стандартизиране на всички свои HMI, SCADA и MES платформи на базата на SOA.
Инж. Светослав Любенов,
управител на Метроник Системс,
дистрибутор на GE Fanuc
за България

Интуитивен диалог
между човек и машина
Промишлените технологии и
стандартите за качество стават
все по-сложни и изискват системи за
индустриална автоматизация, способни да осигурят все по-подробна
информация за процесите и оборудването. За да отговори на изискванията на пазара, Moeller Electric предлага доказани решения чрез своите
пакети за HMI и HMI-PLC, които са
част от секцията xSystem. Те позво-
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ляват създаването на интуитивен
диалог между машината и човека.
HMI системите на Moeller Electric
са предназначени за управление и визуализация на технологични процеси
във всички сектори на промишлеността. Те с успех се използват в областта на хранително-вкусовата, биотехнологичната, металообработващата, дървообработващата, химическата промишленост и др. Могат
да намерят приложение и при производители на промишлени климатични инсталации.
Moeller предлага високонадеждни
дисплеи, управлявани чрез допир. Освен като човеко-машинен интерфейс, те могат да се използват и
във функцията на контролни устройства в зависимост от вида на дисплея. Moeller дисплеите осигуряват
лесно и гъвкаво меню на избран език,
което дава възможност на производителите на машини да продават
своите продукти в цял свят с едно
единствено хардуерно и софтуерно
решение. Гамата им обхваща модели от 3.5“ до 19“, което покрива
целия възможен спектър от машинни приложения. Управлението и комуникацията се извършват със софтуера PLC-Software MXpro, базиран на
стандарта IEC 61131-3. Визуализацията се реализира посредством софтуерния пакет Galileo. Над 100 протокола за комуникация осигуряват
връзка към целия „свят“ на автоматизацията.
HMI системите на Moeller обхващат:
 Създаване на визуализация и PLC програма на обикновен компютър и зареждането им на дисплей посредством LAN мрежа;
 Интегриране на дисплея в контролен режим чрез OPC клиент/сървър
или DXS поддръжка;

 Свободен достъп от разстояние
чрез модем/рутер за осигуряване на
достъп по всяко време до необходимата информация и възможност за
задаване на команди или получаване
информация за възникнали събития
чрез sms или e-mail;
 Системата разполага с флаш карта, осигуряваща функционалност на
устройството, на която се съхраняват създадените проекти;
 Дисплей с инфрачервена или резистивна система за отчитане на допира;
 Различни протоколи за комуникация.
Инж Калоян Митов,
технически консултант продажби
в Моеллер Електрик България

Отворена архитектура
и голяма гъвкавост
Разработването на широка гама
HMI устройства за визуализация на
процеси и обслужване на машини и
съоръжения е едно от трите основни производствени направления на
компанията EXOR. В основата на
концепцията на EXOR за човеко-машинния интерфейс е убеждението,
че нарастващата роля на HMI в автоматизацията, новите изисквания
на потребителите и усложняването на производствените процеси
налагат конструкторски и инженерни решения за опростяване на дизайна, визуализацията и конфигурирането на системата. С използването
на отворена модулна архитектура
се постига по-голяма гъвкавост,
лесно надграждане или разширяване
на системата при нужда. В процес
на полеви тестове са новите
wireless-Lan и bluetooth хардуерни
модули, добавящи нови възможности за безжична комуникация със системи и съоръжения.
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TRAJEXIA
Авангардният контролер за задвижвания
ви дава качественото управление

Trajexia e новата платформа на Omron за
управление на задвижванията, която ви
предлага производителността на
специализирана задвижваща система;
лекотата на използване, с която се справят
специалистите по автоматизация;
качеството, характерно за водещ в световен
мащаб производител. Trajexia ви осигурява
цялостния контрол при създаване на найдобрите машини днес и… утре.
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Характеристики и предимства:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Самостоятелен иновативен контролер за задвижвания, използващ Mechatrolink-II Motion Bus
16-осова координация на задвижванията посредством стабилна и бърза MECHATROLINK-II връзка
Поддържа управление на позиция, скорост и въртящ момент
По всяка ос може да бъде изпълнена комплексна интерполация, електронни гърбични механизми и
предавки
Усъвършенствани средства за дебъгинг, включително функция проследяване и функция
осцилоскоп
Вход за хардуерна регистрация за всяка серво ос
Управление на сервозадвижвания, инвертори и входове/изходи чрез една и съща мрежа
Многозадачен контролер, поддържащ до 14 задачи едновременно
Вграден Ethernet за отворена комуникация, PROFI-BUS-DP и DeviceNet като опции
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Съвместимостта на HMI продуктите със системи на други производители на индустриални контролери се улеснява максимално чрез непрестанно разширяване на вградената в HMI панелите богата база комуникационни драйвери и протоколи.
Компанията е застъпник на
твърдението, че през следващите
години ще бъдем свидетели на размиване на границите между HMI системите като средство за визуализация и индустриалните контролери,
управляващи даден технологичен
процес. В тази връзка, EXOR предлага възможността да се разшири функционалността, дори на нискобюджетните HMI приложения чрез добавяне на PLC модули към HMI панела.
Тези модули разполагат с всички необходими компоненти за създаване
и изпълнение на PLC програма.
Програмирането се извършва със
софтуерен пакет UniOP Designer, базиран на утвърдената в световен
мащаб развойна платформа CoDeSys,
съответстваща на стандарта IEC
61131-3. Потребителят може да използва или комбинира произволно
всички програмни езици, които пакетът поддържа. Средата е интуитивна, лесна за работа и изцяло обектно ориентирана, което драстично
съкращава времето за разработка на
нови приложения.
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Интензивното навлизане на интернет технологиите в индустриалните процеси доведе до създаването
на нова серия HMI системи – браузър
панелите, серия Ecoline. Параметрите на тези панели са специално подбрани за Интернет базирани HMI приложения, което обяснява и конкурентната им цена.
Съвременните HMI системи на
EXOR се характеризират с широка
функционалност и многоезична поддръжка, включително на български.
Поддържат богато разнообразие от
графични функции, сред които: векторна графика, анимация и многослойна визуализация. Генерират, архивират и трансферират аларми, процесни съобщения, трендове и ежедневни
отчети. Изобразявaт различните
производствени параметри в цифров,
текстов, графичен и аналогов вид.
Включват широк набор интерфейси
за връзка с мрежи, системи или OPC
Server.
Компанията EXOR предлага многообразие от варианти на HMI решения под търговската марка UniOP,
съответстващи на съвременните потребности от компактни, ефективни и модулни продукти.
Инж. Добромир Добчев,
управител на Райкос Тех,
официален представител
на EXOR

Комплексни решения
от интегрирани
софтуерни продукти
Rockwell Automation предлага комплексно решение от интегрирани софтуерни продукти, включващи логическо програмиране (PLC, PAC), изграждане на интерфейс човек-машина
(HMI), управление на процеси, информационно обезпечаване на производството, управление на база данни,
архиви, отчети и интернет базирани програмни технологии.
Концепцията на Rockwell Software,
поделение на Rockwell Automation,
„ViewAnyWare “ предлага възможност за лесно създаване на приложения за дистанционен мониторинг
на производствения процес. Той
включва визуализация, управление,
диагностика, аларми, архив и обработка на базата данни. Резултатите могат да се използват едновременно от различни отдели на предприятието чрез Интранет, а също
така и от други организации като
доставчици, бизнес партньори и
клиенти през Интернет. Rockwell
Automation е първата компания, интегрирала VBA на Microsoft в своите HMI приложения.
Базовите възможности на HMI системите включват:
 управление и визуализация на работата на отделни машини, производ-
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ствени линии или цели мултинационални компании - 20 сървъра/50 клиента на сървър;
 един HMI сървър работи с до 40000
HMI тага, от които до 10 000 аналогови;
 анимация (до 3000 анимации на екран), трендове на променливи (до 100
променливи на тренд);
 аларми, диагностика, съобщения, архив на събития, генериране на отчети на 40 езика;
 съхранение на база данни в различен формат, богати възможности за
работа с рецепти;
 поддържа „on-line“ превключване
между 20 езика, вградени библиотеки от символи и графики;
 преконфигуриране на операторските устройства, екрани и графични
шаблони, мащабиране;
 висока сигурност, контролиранo
ниво на достъп до определени екрани;
 осигурена резервираност и надеждност на големи HMI приложения, тип
мултисървър-мултиклиент.
FactoryTalk View Site Edition е HMI
софтуер, базиран на Windows 2000/
2003/2008/XP/Vista. Представлява
цялостна
стъпаловидна
мултисървър/мултиклиент архитектура за изграждане на самостоятелни
HMI приложения за работа на един
компютър и големи разпределени приложения за работа на сървъри и клиентски станции.
FactoryTalk View Machine Edition e
софтуер за проектиране и стартиране на HMI приложения за мониторинг и управление на автоматизирани процеси на конкретни машини и
линии. Позволява изграждане на операторски интерфейс на базата на индустриалните панели PanelView Plus
и VersaView CE.
FactoryTalk View Studio е обща, унифицирана развойна среда за всички
FactoryTalk продукти.
Разпределените HMI приложения
съдържат: списък от потребители и
тяхното ниво на достъп до приложението; HMI сървър, който доставя
информация до клиентите; сървър за
данни и др.
Чрез програмния продукт FT View
SE Server се стартират HMI приложенията за ниво супервайзор. FT View
SE Client е софтуерен продукт, който позволява да се стартират от
клиентска станция HMI приложения.
Пакетът FT View SE Station се използва при обособени HMI приложения, в
които сървърът и клиентът са на
един компютър.
Хардуерната поддръжка на процеса на визуализация се осъществява от
индустриални компютри VersaView,
графични операторски терминали
PanelView Plus, VersaView CE и
PanelView Component на Allen-Bradley.
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Rockwell Automation предлага пакета FactoryTalk View Point - иновативно клиентско приложение, осигуряващо достъп до FTView Site Edition екраните на web приложения и възможност за бързо взимане на решения.
Сред възможностите му са - доставя информацията където и когато е
необходима, като се поддържа винаги активен браузер; осигурява анимирани, мащабируеми изображения с висока резолюция, както и бърз достъп
до определени екрани и някои по-важни производствени отчети. Други
специфики на продукта са лесна настройка и възможност за препращане към други потребители на „hot
links“ за бърз достъп до информацията.
Web-базирано е и приложението
на Rockwell Automation FactoryTalk
VantagePoint. То осигурява унифициран достъп до информационните ресурси на производството и генерира web базирани отчети за възникнали аларми и съобщения, графики,
трендове и др. Като опция може да
обменя данни с OPC DA устройства,
OPC HDA отчети, InvensisWonderware IndustrialSQL Server, GE Proficy и
OSIsoft PI Sistem. Информацията е
достъпна за мобилни устройства,
тип PDA, GSM телефони и лаптопи
с WiFi интерфейс.
Инж. Милен Милев,
маркетинг мениджър на Ротек официален дистрибутор
на Rockwell Automation
за България

HMI - надеждна работа
и висока продуктивност
Интерфейсът между човек и машина свързва света на автоматизацията с индивидуалните изисквания
и потребности на оператора. В действителност, операторският контрол и мониторинг означават управление на процеса, оптимизиране работата на системата, надеждна експлоатация и висока продуктивност.
SIMATIC HMI на Сименс обхваща
пълна гама иновативни продукти за
операторски контрол и мониторинг
- от машинни операторски панели и
визуализиращ софтуер до отговорни SCADA системи за процесна визуализация. Всички SIMATIC HMI продукти са проектирани за тежки индустриални условия. Резервирани WinCC
системи за процесна визуализация
осигуряват висока надеждност и
стабилност на производството.
Процесната диагностика с ProAgent
помага за бързо откриване и отстраняване на грешки и намалява
значително времето на престой.
Сименс предлага адаптирани продукти за специални приложения, като
надеждни операторски панели с висока степен на защита за монтаж

на подвижни основи и панели от
неръждаема стомана за хранителновкусовата промишленост.
Интелигентното управление се
основава на разумно използване на
събраната информация с цел оптимизиране на производствените процеси. Проектира се с оглед намаляване
на разходите и загубите, подобряване и поддържане на качеството, както и най-рационално използване на
съоръженията. Крайната цел е по-висока производителност и ефективност на компанията. Различните
функции, интегрирани в WinCC, позволяват натрупаните входни данни да се синтезират до информация,
необходима за вземане на решение
от страна на машинните оператори или мениджърския състав.
Чрез Тотално Интегрирана Автоматизация (TIA), Сименс е компанията, предлагаща пълна гама интегрирани продукти и системни решения
за автоматизиране на целия производствен цикъл. С отворените си
стандартизирани интерфейси
SIMATIC HMI могат да бъдат интегрирани по всяко време в услуга на
производството или мениджмънта
на компанията. Предлага се връзка
към почти всеки контролер на пазара, както и мултиезикова поддръжка.
WinCC flexible е част от TIA и ползва същата база данни като STEP7,
софтуерът за контролерите
SIMATIC. Това позволява автоматично синхронизиране на данни и е гаранция за отсъствие на дублирани записи. SIMATIC HMI поддържа интегрирана системна и процесна диагностика. Клиентът получава пълна информация за автоматизираната система – от контролер и мрежови
компоненти до комутационна апаратура, задвижвания и полева техника.
WinCC/Web Navigator дава възможност за мониторинг и управление на
автоматизирани системи от
Internet или вътрешна Intranet мрежа.
Решенията THIN CLIENT могат да се
използват за интегриране на надеждни локални устройства, установяващи едновременно връзка между
ниво автоматизация и контролен
център. По безжичен LAN или през
клетъчен телефон могат да се използват мобилни THIN CLIENTS, като
лаптопи, PDA или WebPad. По този
начин се осигурява достъп на потребителите до процесна, сервизна или
управленска информация. Много от
управляващите устройства на машинното ниво поддържат дистанционна работа. Концепцията на WinCC
Flexible - Sm@rtClients и сървъри спомага да се улесни достъпа до променливи и графики от целия завод, както и да се осигури отдалечена работа и диагностика през Internet.
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
WinCC и WinCC flexible на Сименс
подпомагат производителите на машини и оборудване, изправени пред
високи изисквания за качество, по
отношение на продукцията и на производствените процеси, заложени в
изискванията на FDA. Предлаганите
опции значително улесняват валидацията в секторите хранително-вкусова промишленост и фармация. Опцията Sma@rtAccess на WinCC flexible
осигурява достъп в целия завод през
панели, THIN CLIENTS и PC в среда
ProfiNet/Ethernet до текущи процесни стойности и локалните екрани на
всички включени станции. Опцията
Sm@rtService се използва за диагностика, поддръжка и отдалечен достъп
на локални операторски станции
през Internet.
Инж. Здравко Александров,
инж. Бойко Бойков,
Сименс, Индустриална
автоматизация

HMI - част от
платформата
за автоматизация
Уважаеми колеги, бихме искали да
информираме читателите на сп. Инженеринг ревю, че концепцията на
Honeywell за човеко-машинен интерфейс - HMIWeb Technology Solution
Pack (TSP), е неразделна част от
платформата за индустриална автоматизация DCS ExperionPKS. Системата се доставя в комплект със
специализирания пакет за развой
HMIWeb Technology Display Builder
(TDB) и обширна библиотека от символи, която постоянно се актуализира.
Философията на Honeywell за HMI
се реализира на базата на отворени
платформи- стандартен РС хардуер
и операционна система Windows,
като развитието на пакета отразява това на интернет технологиите. Наред със стандартните функции на децентрализираните системи - графична визуализация, трендове, вградена история, отчети и т.н,
е интегрирана и алармена подсистема, която обработва алармени съобщения от системата за управление
и от други системи, свързани чрез
ОРС.
HMIWeb Technology Solution Pack е
разработена с оглед постигане на
максимална ефективност в работата на операторите, лесна навигация
и минимални разходи за инсталация и
поддръжка. В пакета е включен модул
за обучение, който съдържа задълбочена информация за софтуера и приложенията на HMIWeb Technology
Solution Pack библиотеката.
Като структура, HMI интерфейса на Honeywell съдържа четири йерархични нива на графичните дисплеи, което подпомага оператора при
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изпълнението на различни задачи.
Така например дисплеите на Ниво 1
показват в общ план ключовите
съоръжения, които са под операционен контрол и индикират статута
на алармите с висок приоритет. От
своя страна, Ниво 2 съдържа главни
дисплеи, имащи пряко отношение
към управлението на отделните
етапи от процеса. На Ниво 3 се визуализира детайлна информация, която не е показана на предишните
две йерархични нива; изобразяват се
всички аларми и се следят показателите на всички измервателни уреди.
Информацията от това ниво се използва за постоянна диагностика на
машините, уредите и апаратурата,
използвани за мониторинг и управление на производствения процес. В
зависимост от сложността на мониторираните процеси, визуализацията им може да се имплементира в
Ниво 2.
Инж. Владимир Ангелов,
управител на Ханиуел България

Висока съвместимост
и съответствие
с изискванията
През последните 5 години пазарът
на графични дисплеи се увеличи значително в световен мащаб. Предлагат се предимно чувствителни на
допир дисплеи. Мисията на Schneider
Electric е да достави до клиента качествен продукт, който има световна
поддръжка, висока съвместимост и
съответства на всички изисквания на
клиента. За да отговори на пазарните потребности, компанията създаде следните три продуктови линии:
 Magelis XBT компактни терминали,
включваща малки полуграфични и графични дисплеи;
 Magelis XBT графични терминали цветни и монохромни дисплеи, чувствителни на допир, с мощни комуникационни възможности, интуитивен конфигурационен софтуер и
възможност за приложение в тежки
експлоатационни условия;
 Magelis iPC индустриални PC. Включва терминали от най-висок клас –
индустриални компютри, отговарящи на всички стандарти и изисквания за приложение и работа в индустриална среда.
Дисплеите на Schneider Electric са
подходящи за използване в областта
на индустрията, сградната автоматизация и инфраструктурата. Transparent Ready технологията интегрирана в продуктите на Schneider
Electric служи за по-удобен достъп до
повече малки комплексни машини, инфраструктурни инсталации и сградни автоматизиращи системи, чрез
вграден бърз Ethernet.
При създаването на гамата дисплеи, Schneider Electric се основава на

критериите - компактност, добро
изображение, лесна инсталация, високо качество, голяма издръжливост,
както и мощна комуникация и процесинг.
Основните функционални характеристики на терминалите на
Schneider-Electric са:
 поддръжка на драйвери за над 20
PLC производители;
 мултиезичен, поддържащ 40 езика,
включително кирилица и т.н.;
 графична библиотека с повече от
10 000 обекта, с възможности за развитие и конфигурация;
 софтуерна симулация на PC;
 кодирана размяна на информация
между осем терминала;
 аудио и видео входове, възпроизвеждане на avi и mpeg файлове;
 рецепти и запис на информация;
 аларми, трендове и графики, исторически аларми и трендове;
 памет до 2GB;
 дистанционен мониторинг и контрол през Ethernet чрез WEB страници (не се изисква специален софтуер);
 многостранна комуникация (сериен,
USB, Ethernet и др.). Множество отделни PLC конекции.
Качествената и широка гама от
дисплеи сама по себе си не представлява завършена оферта, ориентирана към нуждите на клиента. За
да се осигури лесна работа, сигурност и възможност за безпроблемно реализиране на всякакви приложения, производителят трябва да
предложи мощен и удобен за работа конфигурационен софтуер за
програмиране на хардуера. В гамата
на Schneider Electric, този инструмент е познат като Vijeo Designer.
За компактните терминали, софтуерът за програмиране е Vijeo
Designer Lite, който се предоставя
безплатно при покупка на съответните дисплеи.
Vijeo Designer е изграден на базата
на принципите - многоплатформена
поддръжка, комуникация между осем
панела, използване на до 10 различни
езика в приложението, както и различни протоколи за комуникация, вградени в дисплеите.
Важно предимство на HMI панела
е т.нар. web gate. Чрез него е възможно през интернет браузър да се осъществи връзка към пакета от всяка
точка на света. Вградената синхронизация осигурява свързване и контролиране на панела от всеки друг панел, с достъп до мрежата.
Мощна HMI оферта съобразена
напълно с изискванията на индустриалната автоматизация!
Инж. Ганчо Манджуков,
продуктов мениджър
Индустриална Автоматизация
в Шнайдер Електрик България
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

«‡˘Ó ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ì‡
≈ÏÂÒÓÌ Ò‡ ‚‡¯ËˇÚ Ì‡È-‰Ó·˙ ËÁ·Ó?
Интелигентните безжични Smart Wireless решения на
Емерсон осигуряват безпроблемна интеграция със
съществуващите средства за автоматизация на
процесите на ниво полево оборудване и бизнес системи.
»ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌËÚÂ ·ÂÁÊË˜ÌË Smart
Wireless
Â¯ÂÌËˇ
Ì‡ ≈ÏÂÒÓÌ ÒÂ Ò˙ÒÚÓˇÚ ÓÚ:
¡ÂÁÊË˜ÌË œÓÎÂ‚Ë ÃÂÊË - Wireless
Field Network (WFN) - ÏÂÊË ÓÚ ·ÂÁÊË˜ÌË ÔÓÎÂ‚Ë ÒÂÌÁÓË Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë/ËÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒË.
¡ÂÁÊË˜ÌË «‡‚Ó‰ÒÍË ÃÂÊË Wireless Plant Network (WPN) - ÏÂÊ‡ ÓÚ ·ÂÁÊË˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÚÓ˜ÍË
Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô Ë ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ Ò˙Ò
ÒÔÓÏ‡„‡ÚÂÎÌË ÙÛÌÍˆËË Í˙Ï ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ ËÎË Ë„‡Â˘Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡˘‡ ÓÎˇ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ÔÓˆÂÒ, Í‡ÚÓ: ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ‡ÍÚË‚ÌÓ
ÔÓÒÎÂ‰ˇ‚‡ÌÂ, ‚Ë‰ÂÓ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ë
ÔËÎÓÊÂÌËˇ Á‡ ÏÓ·ËÎÌË ÓÔÂ‡ÚÓË.
»ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌËÚÂ ·ÂÁÊË˜ÌË Smart
Wireless Â¯ÂÌËˇ Ì‡ ≈ÏÂÒÓÌ Ò‡:
l Ã‡˘‡·ËÛÂÏË
l «‡˘ËÚÂÌË
l Õ‡‰ÂÊ‰ÌË
l ¡‡ÁË‡ÌË Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË
Smart Wireless Â¯ÂÌËˇ Ì‡ ≈ÏÂÒÓÌ Ó·Ó„‡Úˇ‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡
PlantWeb ‡ıËÚÂÍÚÛ‡Ú‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚË, ‰ÓÒÍÓÓ ÙËÁË˜ÂÒÍË ÌÂ‰ÓÒÚ˙ÔÌË
ËÎË ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌË. —
ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„
Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ, ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡Î, ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ Ì‡‰ı‚˙ÎˇÚ Ì‡Ô‡‚ÂÌËÚÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË. ≈‰ÌÓ ÓÚ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Â ÒÔÓ‰ÂÎÂÌÓÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁ„‡‰ÂÌ‡Ú‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡.

Безжични Полеви Мрежи ползи от интеграцията
ÃÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ ÔÓÎÂ‚ËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò‡ ‡ÁÔ˙ÒÌ‡ÚË ËÁ ˆÂÎËˇ Á‡‚Ó‰,
ÔÂÁ ‡ÁÎË˜ÌË ÔÂÔˇÚÒÚ‚Ëˇ, Í‡ÚÓ
Í‡Ì‡ÎË, Ô˙ÚË˘‡ Ë ‰. »ÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÚÂÁË Ô‡‡ÏÂÚË ÌÂ Â ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÓÔ‡‚‰‡ÌÓ, ÔÓ‡‰Ë ÒÂËÓÁÌËÚÂ ËÌ-
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‚ÂÒÚËˆËË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡ ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÚÂÁË
ÔÂÔˇÚÒÚ‚Ëˇ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ »ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌËÚÂ ·ÂÁÊË˜ÌË Smart Wireless Â¯ÂÌËˇ Ì‡
≈ÏÂÒÓÌ ÔÓÏ‡„‡ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
·ÂÁÊË˜Ì‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ Ë ËÌÚÂ„‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚ˙ÔÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Í˙Ï Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ.

Обогатена информация за
процесите
◊ÂÁ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓÚÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓˆÂÒÌË Ô‡‡ÏÂÚË, ÍÓËÚÓ Â ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÙËÁË˜ÂÒÍË Ò‚˙Á‡ÌË Ò Í‡·ÂÎË, Í‡ÚÓ ÔÓ‰‚ËÊÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, ‚˙Úˇ˘Ë ÒÂ ÒÛ¯ËÎÌË Ë ÔÂ˘Ë,
ÊÔ Ë ‡‚ÚÓ - ÍÓÏÔÓÁËˆËË ËÎË ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚ˙ÔÌË ÚÓ˜ÍË Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ, ÒÂ
Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡.
¬ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÏÓÌÚË‡ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ÔÂ‰‡‚‡ ‰‡ÌÌË Í˙Ï Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÍÓˇÚÓ
ÌÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ HART ÔÓÚÓÍÓÎ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ »ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌËÚÂ
¡ÂÁÊ Ë ˜ Ì Ë
Smart Wireless Â¯ÂÌËˇ Ì‡
≈ÏÂÒÓÌ
˘Â ÔÓÁ‚ÓÎË ÔÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ‚
Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ, Í‡ÚÓ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ËÎË ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡Ô‡ÌË. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ
˘Â ÒÂ Ì‡Ï‡ÎˇÚ ‡‚‡ËÈÌËÚÂ ÒÔË‡ÌËˇ
Ë ˘Â ÒÂ Û‰˙ÎÊË ÒÓÍ‡ Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ.

ÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡, ˜ÂÁ ÂÎËÏËÌË‡ÌÂ Ì‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë Ò‚˙Á‡ÌËÚÂ Ò Úˇı ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ë ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ.

Повишена безопасност
œÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÂÎËÏËÌË‡ ÌÛÊ‰‡Ú‡ ÓÚ ÙËÁË˜ÂÒÍ‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÏˇÒÚÓ ÓÚ ÓÔÂ‡ÚÓË, Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡
ËÒÍÓ‚ÂÚÂ Á‡ ÔÂÒÓÌ‡Î‡.

Съкращаване сроковете
за внедряване
»ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌËÚÂ ¡ÂÁÊË˜ÌË Smart
Wireless Â¯ÂÌËˇ Ì‡ ≈ÏÂÒÓÌ Ò˙Í‡˘‡‚‡Ú ÒÓÍÓ‚ÂÚÂ Á‡ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ, ÂÎËÏËÌË‡ÈÍË ÌÛÊ‰‡Ú‡ ÓÚ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡·ÂÎË, Í‡·ÂÎÌË Ú‡ÒÂÚ‡ Ë ÔËÒ˙Â‰ËÌËÚÂÎÌË ÍÛÚËË.

Повишена продуктивност
— ÔÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‡ÌÌË ‚ Â‡ÎÌÓ
‚ÂÏÂ Í˙Ï ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ë ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡,
ÓÔÂ‡ÚÓËÚÂ ÏÓ„‡Ú ·˙ÁÓ Ë ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ ‰‡ Â‡„Ë‡Ú Ì‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡ÎËÚÂ
ÔÓ·ÎÂÏË. œÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ
Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‚ÁËÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡‚ËÎÌË Â¯ÂÌËˇ ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇ ÏÓÏÂÌÚ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡Î‡.

Wireless SmartPackТМ
Starter Kit
œ‡ÍÂÚ ÚÂÒÚÓ‚Ó Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘ ‰Ó 5 ·ÂÁÊË˜ÌË ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓ ‚‡¯ ËÁ·Ó, Â‰ËÌ 1420
·ÂÁÊË˜ÂÌ ÏÓ‰ÛÎ; AMS Device Manager
software. Wireless SmartPack“Ã Starter
Kit ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÎÂÒÂÌ Ë Â‚ÚËÌ Ì‡˜ËÌ ‰‡
ÔË‰Ó·ËÂÚÂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÔËÚ ‚ ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË.
«‡ˇ‚Í‡ Ì‡ ÚÂÒÚÓ‚Ó Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë
ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ÓÚ ÏÂÒÚÌËˇ ÓÙËÒ Ì‡ ≈ÏÂÒÓÌ.

Икономии при внедряване
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ »ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌËÚÂ ¡ÂÁÊË˜ÌË Smart Wireless Â¯ÂÌËˇ
Ì‡ ≈ÏÂÒÓÌ ˘Â ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ËÍÓÌÓÏËË ÔË ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂ Ì‡ ËÌ-
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¡ÂÁÊË˜ÌËÚÂ
Ú‡ÌÒÏËÚÂË
‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡
Все по-широко използвано измервателно средство в процесната
автоматизация

Õ

Â Ò‡ Â‰ËÌ Ë ‰‚‡Ï‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÔÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, ÍÓËÚÓ
ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ,
Ë Ì‡ ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ Ú‡ÌÒÏËÚÂË, ‚
˜‡ÒÚÌÓÒÚ, Í‡ÚÓ Â‚ÓÎ˛ˆËˇ ‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡. » ÚÓ‚‡ ÌÂ Â ÔÂÒËÎÂÌÓ - ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Ì‡Î‡„‡
ÌÓ‚ ÔÓ‰ıÓ‰ ÔË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. œÂÏ‡ı‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÎÂ‚ÓÚÓ
ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ ÓÔÓÒÚˇ‚‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ, ‡ ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ Í‡·ÂÎÌË Ú‡ÒÂÚ‡,
Ú‡·Î‡, Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎÌË ÍÛÚËË Ë Ú.
Ì. ÒÔÂÒÚˇ‚‡ ÚÛ‰ÓÂÏÍ‡Ú‡ Ë ÒÍ˙ÔÓÒÚÛ‚‡˘‡ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ
‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ó
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ (ÙË„. 1). –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â
„˙‚Í‡‚‡( Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÌË‚‡) ÒËÒÚÂÏ‡
Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. ¡ÂÁÊË˜ÌËÚÂ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ‚ÒË˜ÍË
·˙‰Â˘Ë ÔÓ‰Ó·ÂÌËˇ Ë ÔÓÏÂÌË ‚
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡Ú‡ ÒıÂÏ‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇÚ ·ÂÁ ÒÂËÓÁÌË ÔÓ·ÎÂÏË Ò
Í‡·ÂÎÌ‡Ú‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ Ì‡
ÔÓÎÂ‚Ëˇ »œ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‡Á¯ËÂÌËˇÚ‡ Ë ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËËÚÂ
ÏÓ„‡Ú ÎÂÒÌÓ Ë Û‰Ó·ÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡Ú ‚ Ì‡È-Í‡ÚÍÓ ‚ÂÏÂ Ë Ò
ÏËÌËÏ‡ÎÌË ‡ÁıÓ‰Ë.

Защо безжичните
технологии навлизат в
индустрията?
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂ Ì‡ ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ Ú‡ÌÒÏËÚÂË (wireless transmitters) ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. œÂ‰Ë ÓÍÓÎÓ 15 „Ó‰ËÌË
Ï‡ÒÓ‚Ó Á‡ÔÓ˜Ì‡ı‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
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Фиг. 1.

ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË Ú‡ÌÒÏËÚÂË. œÓ˜ÚË ÔÓ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ ·Â Ë Ô˙‚‡Ú‡ ‚˙ÎÌ‡, ÓÚ·ÂÎˇÁ‡Î‡ ¯ËÓÍÓÚÓ
Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÊÓ‚ËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. ˙Ï ÚÂÁË Ù‡ÍÚÓË ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡
‰Ó·‡‚ËÏ Ë ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚÌ‡Ú‡ ·‡Á‡ ‚ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡, ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Á‡ ·‡ÚÂËÈÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ë ÔÓ„ÂÒ‡ ‚ ‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚÌËÚÂ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËË. Õ‡ ÙË„. 1
Â ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ò‡‚ÌÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â ‡ÁıÓ‰Ë, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍË
(ÊË˜ÌË) Ë ·ÂÁÊË˜ÌË Ú‡ÌÒÏËÚÂË.
¬Ë‰ÌÓ Â, ˜Â ‡ÍÓ ÔÓÎÁËÚÂ ÓÚ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡ ‰‚‡Ú‡ ÚËÔ‡ Ú‡ÌÒÏËÚÂË Ò‡ Â‰ÌË Ë Ò˙˘Ë, ÚÓ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÔÂ˜‡Î·‡/‡ÁıÓ‰Ë ÔË ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÔÓÍ‡Á‡ÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÌÂ
Ò‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌË. “˙È Í‡ÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï ‚ÒÂÍË ÔÓÂÍÚ Ò‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌË, Ì‡È-‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ Â ˜ÂÁ
ÚÂıÌËÍÓ-ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËˇ ‡Ì‡ÎËÁ ‰‡
ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË Ì‡È-ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ.

Стандарти за безжична
комуникация в
автоматизацията
¬ÒÂ Ó˘Â ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÍÓÏÛÌËÍ‡-

ˆËË Ò ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
ÒÂ ÒÏÂÒ‚‡Ú Ò ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËË ÔÓ ÔËÌˆËÔ, Ú.Â. Ò ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Ó·ÏÂÌ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡
ÔÓ ‡‰ËÓÍ‡Ì‡Î. Õ‡È-„Î‡‚Ì‡Ú‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÂÚÂ ÔÓÌˇÚËˇ Â, ˜Â
·ÂÁÊË˜ÌËˇÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Ó·ÏÂÌ ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡ (‡ Ò˙˘Ó Ë
‚ ‰Û„Ë Ó·Î‡ÒÚË Í‡ÚÓ Ò„‡‰Ì‡Ú‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, Ú‡ÌÒÔÓÚ,
ÂÌÂ„Ó‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ë ‰.) Â ÔÓ‰˜ËÌÂÌ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‡Á‡·ÓÚÂÌË
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË. “Â
ÓÚ˜ËÚ‡Ú:
 ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ÔËÎÓÊÌ‡Ú‡ Ó·Î‡ÒÚ;
 Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡Ú Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ
Ì‡·Ó ÓÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ˘Â
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú;
 „‡‡ÌÚË‡Ú Ò˙‚ÏÂÒÚÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË;
 Ë ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ, ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ Ò‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò˙Ò Á‡ÍÓÌÓ‚ËÚÂ Ë ÌÓÏ‡ÚË‚ÌË ‡ÁÔÓÂ‰·Ë.
¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËˇ Ò‡ ‡Á„ÎÂ‰‡ÌË ‚ ÒËÌÚÂÁË‡Ì ‚Ë‰ ÚËÚÂ
Ì‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Á‡ ·ÂÁÊË˜ÌË Ú‡ÌÒÏËÚÂË - WirelessHART (¡ÂÁÊË˜ÂÌ
HART), IEEE 802.11 Ë ISA100a.
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Табл. 1 Основни характеристики на групата стандарти 802.11.

ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚
ÔÂÓ·Î‡‰‡‚‡˘‡Ú‡ ÒË ˜‡ÒÚ ÔË·ÓËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡˘Ë ·ÂÁÊË˜Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ, Ò‡ Ò ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, Ú‡Í‡ ÒÂ
ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú Ì‡È-‰Ó·Â ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ÛÂ‰·‡ Á‡
‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚÌ‡ ËÌÚÂÙÂÂÌˆËˇ.
œ‡ÍÚË˜ÂÒÍË Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ, ˜Â ÔÓ„ÓÎÂÏË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ‰ËÒÚ‡ÌˆËË ÌÂ Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË, Ú˙È Í‡ÚÓ
·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ËÌ‡„Ë
‡·ÓÚˇÚ ‚ Ò‡ÏÓÓ„‡ÌËÁË‡˘‡ ÒÂ
ÏÂÊ‡, ÔÂÔÂ‰‡‚‡ÈÍË ÒË ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ‰Ó ‰ÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ È ‰Ó Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ ÏÂÊÓ‚ ÔÓÚ (ÙË„. 2).

Стандартът IEEE 802.11

Фиг. 2. Елементи на типична
WirelessHART
инсталация

Стандартът
WirelessHART
¬ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡ "¡ÂÁÊË˜ÂÌ HART"
Ì‡ ÒÔ. "»ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛" ÓÚ ÌÓÂÏ‚Ë 2007 „. ÒÚ‡Ì‰‡Ú˙Ú ·Â ‡Á„ÎÂ‰‡Ì ‚ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË. “ÛÍ ÔËÔÓÏÌˇÏÂ ÌˇÍÓË ÓÚ Ì‡È-‚‡ÊÌËÚÂ ÏÛ
ÂÎÂÏÂÌÚË. œÂÁ 2007 „. ÙÓÌ‰‡ˆËˇÚ‡ HART ÓÙËˆË‡ÎÌÓ Ó·Ì‡Ó‰‚‡
ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËËÚÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡
WirelessHART. “ÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ ÏÛ Â
Ì‡ÒÓ˜ÂÌ‡ Í˙Ï ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ÌÛÊ‰Ë Ì‡ ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ ÓÚ
ÓÔÓÒÚÂÌ‡, ÒË„ÛÌ‡ Ë Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡
‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ ·ÂÁÊË˜Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ. –‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËËÚÂ Â Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÛÚ‚˙‰ËÎË ÒÂ ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË,
Í‡ÚÓ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËˇ HART ÔÓÚÓÍÓÎ (ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ ÓÚ Ì‡‰ 25 ÏËÎËÓÌ‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓ ˆÂÎËˇ Ò‚ˇÚ) Ë
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Á‡ ·ÂÁÊË˜ÌË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËË IEEE 802.15.4 (‡Á„ÎÂ‰‡Ì ·Â ‰ÂÚ‡ÈÎÌÓ ‚ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡ "¡ÂÁÊË˜ÌË
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ì‡ ÔÓÎÂ‚Ó ÈÂ‡ıË˜ÌÓ
ÌË‚Ó" ‚ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ÓÚ
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ÒÂÔÚÂÏ‚Ë 2007 „.)
WirelessHART ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
ÏÓ˘Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ, ·‡ÁË‡Ì‡ Ì‡
‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌË ÏÂÊË, ‡·ÓÚÂ˘‡ ‚
2400 - 2483,5 MHz ˜ÂÒÚÓÚÌ‡ ÎÂÌÚ‡
ISM (Industrial, Scientific, Medical ÔÓÏË¯ÎÂÌ, Ì‡Û˜ÂÌ, ÏÂ‰ËˆËÌÒÍË)
Ó·ı‚‡Ú, ÍÓÈÚÓ Â ·ÂÁÎËˆÂÌÁÂÌ ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ‰˙Ê‡‚Ë. Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡
ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Ó·ÏÂÌ Â ‰Ó 250 kbps.
¡ÂÁÊË˜Ì‡Ú‡ HART ÏÂÊ‡ ‡·ÓÚË
Ò 16 ˜ÂÒÚÓÚÌË Í‡Ì‡Î‡ ‚ ÔÓÒÓ˜ÂÌËˇ
Ó·ı‚‡Ú, Í‡ÚÓ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡
Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÚÂıÌËÍ‡Ú‡ Á‡ ÒÏˇÌ‡ Ì‡ Í‡Ì‡Î‡
FHSS (Frequency Hopping Spread
Spectrum).
œË ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓÏËÌ‡ÎÌ‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ, Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËˇ ÏÂÊ‰Û ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Â ‰Ó
ÓÍÓÎÓ 200 ÏÂÚ‡, ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë. ¬ ËÌÚÂÂÒ Ì‡ ËÒÚËÌ‡Ú‡ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÌÂ Â ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ. ŒÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡, ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡

»Á‚ÂÒÚÂÌ Â Ó˘Â Í‡ÚÓ Wi-Fi, ·ÂÁÊË˜ÂÌ ≈ÚÂÌÂÚ ËÎË ·ÂÁÊË˜Ì‡ LAN
(Local Area Network). ¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ, ÚÓ‚‡ Â Ù‡ÏËÎËˇ ÓÚ
ÒÚ‡Ì‰‡ÚË, Ô˙‚ËˇÚ ÓÚ ÍÓËÚÓ Â
Ò Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ 802.11. “ÓÈ Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ ÔÂÁ 1999 „. Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ Â
ÔË‰Ó·ËÎ „ÓÎˇÏÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ, ‰ÓË Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÌˇÍÓË ÓÚ
ÔÂÌÓÒËÏËÚÂ ÍÓÏÔ˛ÚË ÓÍÓÎÓ ‚‡Ò
‰‡ „Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ ËÏ
‚ ÏÂÊ‡.
«‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ
ÒÚ‡Ì‰‡Ú˙Ú 802.11 ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
Í‡ÚÓ ˆÂÌÓ‚Ó ËÁ„Ó‰ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡
Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÎÍË ÏÂÊË ÓÚ ·ÂÁÊË˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Í˙Ï ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ËÎË Í˙Ï Á‡‚Ó‰ÒÍ‡Ú‡
ÎÓÍ‡ÎÌ‡ ÏÂÊ‡. Õ‡È-‚‡ÊÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ „ÛÔ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰ˇÚ ‚ Ú‡·Î.
1. ¬‡ÊÌÓ Â ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ÒÎÂ‰ÌÓÚÓ
ÛÚÓ˜ÌÂÌËÂ - ÒÚ‡Ì‰‡Ú˙Ú ÌÂ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ÓÚ ‚Ë‰‡
"ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó", Ì‡ÔËÏÂ ÏÂÊ‰Û ‰‚‡ Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡ Á‡
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. œË˜ËÌ‡Ú‡ Â Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ËÁËÒÍ‚‡Ì‡ ÓÚ
ÚÓÁË ÚËÔ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ. IEEE 802.11
¯ËÓÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌ‡ ËÎË ËÁÌÂÒÂÌ‡ Ì‡ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ ÓÚ ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ·ÂÁÊË˜Ì‡
ÏÂÊ‡ (ÙË„. 3).

Стандартът ISA 100.11
ÓÏËÚÂÚ˙Ú ISA 100, Í‡ÚÓ
˜‡ÒÚ ÓÚ ISA (International Society
of Automation - ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ
Ò‰ÛÊÂÌËÂ ÔÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ), Â
Ò˙Á‰‡‰ÂÌ ÔÂÁ 2005 „. Ò ˆÂÎ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Ë Ó·ÏÂÌ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÏÂÊ‰Û ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ-ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎÍË. “ÂÁË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË ˘Â ÒÂ
ÓÚÌ‡ÒˇÚ ‰Ó ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ·ÂÁ-
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ

Фиг. 3 Илюстрация на приложение с 802.11

ÊË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË ‚ ÒÂ‰‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ,
Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÙÓÍÛÒ Â ÔÓÎÂ‚ÓÚÓ
ÈÂ‡ıË˜ÌÓ ÌË‚Ó. œÂÁ ÓÍÚÓÏ‚Ë
2008 „. ·ˇı‡ ÓÔÓ‚ÂÒÚÂÌË ÔÓÂÍÚËÚÂ Ì‡ ÌˇÍÓË ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ ‚
„ÛÔ‡Ú‡ Ì‡ ISA 100 (ÒÂ˘‡Ì Ë
Í‡ÚÓ SP 100 ËÎË ISA-SP 100) Ë ·ˇı‡
Á‡ÔËÒ‡ÌË ·ÎËÁÓ 1800 ÍÓÏÂÌÚ‡‡ Ë
ÔÂÔÓ˙ÍË. »ÌÚÂÂÒÂÌ Â Ù‡ÍÚ˙Ú,
˜Â ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ „ÛÔ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ì‡‰
400 ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÒÚË, ÔÂ‰ËÏÌÓ
ÓÚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡. “Â Ò‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ Ì‡‰
250 ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÏÂÊ‰Û ÍÓËÚÓ ÌÂ
Ò‡ÏÓ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÌÓ Ë ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ
ÏÛ ÓÚ ıËÏË˜ÂÒÍ‡, ÌÂÙÚÓÔÂ‡·ÓÚ‚‡ÚÂÎÌ‡ Ë ‰Û„Ë ÒÂÍÚÓË Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡. Õ‡Í‡ÚÍÓ, ISA 100
‚ÍÎ˛˜‚‡ ÒÎÂ‰ÌËˇ Ô‡ÍÂÚ ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË:
ISA 100.11a - ÒÚ‡Ì‰‡ÚË, ‰ÂÙËÌË‡˘Ë ·ÂÁÊË˜Ì‡ Ò‚˙Á‡ÌÓÒÚ, Ò ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÙÓÍÛÒ (ÌÓ ÌÂ Ë Ó„‡ÌË˜ÂÌÓÒÚ)
‚˙ıÛ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇÚ‡
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Ú.Â. ‚ÒË˜ÍÓ ÓÚ ÓÚ‚ÓÂÌ ÍÓÌÚÛ Ò ˙˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
‰Ó Á‡Ú‚ÓÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ. ‡ÚÓ ÚËÔË˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‡Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚË, Í‡ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ‡ÁıÓ‰, ÌË‚Ó Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.
ƒÛ„Ë ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙Úˇ˘Ó ÒÂ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë ÏÓ·ËÎÌË ÓÔÂ‡ÚÓË, ÍÓËÚÓ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚‡Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ˜ÂÁ ÔÂÌÓÒËÏË, ·ÂÁÊË˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
ISA 100.12 - ÒÚ‡Ì‰‡ÚË, ËÏ‡˘Ë
Á‡ ˆÂÎ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ISA 100.11a
Ë ¡ÂÁÊË˜ÂÌ HART.
ISA 100.14 - ÒÚ‡Ì‰‡ÚË, ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ë ·ÂÁÊË˜Ì‡ Ò‚˙Á‡ÌÓÒÚ Á‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ë ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Í‡ÚÓ ÏÓÌËÚÓËÌ„, Ò˙·Ë‡ÌÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ë
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‡Î‡ÏË‡ÌÂ. ˙Ï Úˇı ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
‰Ó·‡‚ˇÚ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÌÂ Â
ÍËÚË˜ÌÓ, Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‡ÍÚË‚Ë Ë ‰Û„Ë ÔÓ‰Ó·ÌË.
ISA 100.21 Ë ISA 100.22 - ÚÓ‚‡ Ò‡
ÒÚ‡Ì‰‡ÚË, Ì‡ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï RFID Ë
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÍÎ‡‰Ó‚Â.
‡ÍÚÓ ÒÂ ‚ËÊ‰‡ ÓÚ Í‡ÚÍÓÚÓ
ÓÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ „ÛÔËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË,
ISA 100.11a Â ÔˇÍÓ Ò‚˙Á‡Ì Ò ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. —ÔÂˆË‡ÎÂÌ ‡ÍˆÂÌÚ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇ ‚˙ıÛ
‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò
ÌËÒÍ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ ‚ „ÓÎÂÏË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. —Ú‡Ì‰‡ÚËÚÂ ‰ÂÙËÌË‡Ú ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ ·ÂÁÊË˜Ì‡Ú‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÍÓÓÔÂË‡ Ò˙Ò Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡ Ë ‰‡ Â
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ‡ Ò ‰Û„Ë ·ÂÁÊË˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. “Â ˘Â ·˙‰‡Ú ÓÚ‚ÓÂÌË
Ë ÎÂÒÌÓ ‰ÓÒÚ˙ÔÌË.

Общи характеристики
на безжичните
трансмитери
ÀÓ„Ë˜ÌÓ, Ó·˘ËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ Ú‡ÌÒÏËÚÂË ÔÓËÁÚË˜‡Ú ÓÚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚËÚÂ ËÏ ‰‡ ÍÓÏÛÌËÍË‡Ú ·ÂÁÊË˜ÌÓ.
–‡·ÓÚÌËˇÚ ËÏ ˜ÂÒÚÓÚÂÌ Ó·ı‚‡Ú
Â ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ 2400 - 2483,5 MHz ËÎË
ÓÚ 869,4 ‰Ó 869,65 MHz. » ‰‚‡Ú‡
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ Ò‡ ÓÚ ÚËÔ‡ FHSS. ÃÌÓ„Ó ÓÚ ÏÓ‰ÂÎËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Ë ‚ ‰‚ÂÚÂ ˜ÂÒÚÓÚÌË ÎÂÌÚË.
—ÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Ó·ÏÂÌ Â Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ 250 kbps Ë 4,8
kbps. »ÁÎ˙˜‚‡Ì‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â ‰Ó 400 mW (26.0 dBm), ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‡ÌÚÂÌ‡Ú‡ Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ
‚ —¿Ÿ Ë ‡Ì‡‰‡ ËÎË ‰Ó 100mW (20.0
dBm) ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‡ÌÚÂÌ‡Ú‡ Á‡
≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á.
œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‡ÌÚÂÌË, ÓÒ‚ÂÌ ËÌÚÂ„Ë-

‡Ì‡Ú‡ ‚ ÔË·Ó‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
ËÏ Ô‡‚Ë ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇÚ‡ ÔÓ-‰Ó·‡ Ë ÔÓ-ÒË„ÛÌ‡. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡Ú‡ ‡ÌÚÂÌ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
ËÁÌÂÒÂÌ‡ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ÏˇÒÚÓ, Ò ‰Ó
20 ÏÂÚ‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ Ò‚˙Á‚‡˘Ëˇ
Í‡·ÂÎ. “‡Í‡ ÌÓÏËÌ‡ÎÌËˇÚ ‡·ÓÚÂÌ
Ó·ı‚‡Ú ‰ÓÒÚË„‡ Ì‡‰ 300 Ï ÔË Ë‰Â‡ÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ‚˙ÁÍ‡. ¬‡ÊÌÓ Â ‰‡
ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
ËÌÚÂ„Ë‡Ì‡Ú‡ Ò ÔË·Ó‡ ‡ÌÚÂÌ‡, Úˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ Â ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ Ì‡ÒÓ˜ÂÌ‡. œÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ˇ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÂÌ
ÍÛÔÎÛÌ„, ÍÓÈÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡, ÔË ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡
Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡, ‡ÌÚÂÌ‡Ú‡ ‰‡ ·˙‰Â
Ô‡‚ËÎÌÓ ÓËÂÌÚË‡Ì‡.
¿‚ÚÓÌÓÏÌÓÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Â ÒÔÂˆËÙË˜ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ Ú‡ÌÒÏËÚÂË.
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË Ò‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ·‡ÚÂËË, ËÏ‡˘Ë
‡ÁÎË˜ÂÌ ÊË‚ÓÚ, Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ‰Ó 10
„Ó‰ËÌË.

Безжични
трансмитери за
диференциално налягане
“ÂÁË ÔË·ÓË Ò‡ ÒÂ‰ Ì‡È-ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ˜ÂÁ Úˇı ÒÂ ËÁÏÂ‚‡Ú ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ‚‡ÍÛÛÏ,
‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÌË‚Ó (Ì‡
Ò˙‰Ó‚Â ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌË
Ò˙‰Ó‚Â), ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÙÎÛË‰Ë (˜ÂÁ ‰Ë‡Ù‡„Ï‡, Ú˙·‡ Ì‡ œËÚÓ Ë ‰.), ‡
Ò˙˘Ó Ë ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ Úˇı, Ì‡ÔËÏÂ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë ‡ÁıÓ‰.
»ÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇÚ Ó·ı‚‡Ú Â ÓÒÌÓ‚Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ ‚ÒÂÍË
·ÂÁÊË˜ÂÌ Ú‡ÌÒÏËÚÂ Á‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ
ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÚË „ÛÔË Ó·ı‚‡ÚË: ÓÚ
0 ‰Ó 1000 mbar, ÓÚ 0 ‰Ó 7000 mbar
Ë ÓÚ 0 ‰Ó 210000 mbar. ÕˇÍÓË ÏÓ‰ÂÎË ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇ
Ó·ı‚‡Ú Ë ËÁÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÛÎ‡Ú‡.
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ Ú‡ÌÒÏËÚÂË ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ì‡‰ 40-Í‡ÚÌÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ Ì‡ Ó·ı‚‡Ú‡, ‡ ÒÂ
ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ë ÏÓ‰ÂÎË Ë Ò 200:1. “Ó‚‡
ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â Ó·ı‚‡Ú ÓÚ 0 ‰Ó 1000
mbar ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ·˙‰Â Â‰ÛˆË‡Ì,
ÔËÏÂÌÓ ‰Ó 50 mbar, ÔË 40:1.
»ÁÏÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÛÎ‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â ‚ ˆÂÎËˇ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏËˇ Ó·ı‚‡Ú, Í‡ÚÓ ÔË ÌˇÍÓË ÏÓ‰ÂÎË Ë ‰Ó 10% ‚ ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌ‡ ÔÓÒÓÍ‡.
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Апарати и инструменти за контрол на параметрите на околната среда:
• Термометри • Анемометри • Влагомери • Луксомери • Манометри • Тахометри • Дебеломери • Твърдомери
• Измерватели на повърхностни грапавини • Измерители на електромагнитни полета (EMF/ELF/EMC)
Предпазни средства за работа по ел. мрежи и съоръжения, газ-детектори и системи за мониторинг
• Термовизионни камери • AC/DC изпитателни прибори
Апаратура за изпитване на трансформатори, мотори, релета, прекъсвачи и изолационни масла
• Апарати за контрол и оценка на ел. инсталации, мрежи, ел. уреди и съоръжения
Апарати за трасиране и откриване мястото на повреди по силови и телекомуникационни кабелни мрежи
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Точност, стабилност
на показанията,
материали
‡ÍÚÓ Á‡ ‚ÒˇÍÓ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ú‡Í‡ Ë Á‡ Ú‡ÌÒÏËÚÂËÚÂ Á‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌ‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡
Â ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡. œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ˇ
‰ÂÙËÌË‡Ú Á‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ
Á‡‰‡‚‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ, ÓÚ˜ËÚ‡˘‡ „Â¯Í‡Ú‡ ÓÚ ÒÚ‡ÚË˜ÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë
ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡. œË ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ
ÏÓ‰ÂÎË, ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Â ±0.25% ÓÚ
ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇ Ó·ı‚‡Ú. —Ú‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌËÂÚÓ ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ
Â ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ±0.04% ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ
Á‡ „Ó‰ËÌ‡ ÓÚ „ÓÌ‡Ú‡ „‡ÌËˆ‡ Ì‡
ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇ Ó·ı‚‡Ú.
–‡·ÓÚÌËˇÚ Ó·ı‚‡Ú Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÒÂ Á‡‰‡‚‡ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ
‚ „‡ÌËˆËÚÂ ÓÚ -40 ‰Ó +85 ∞C, ‡ Ì‡
ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ
-40 ‰Ó +110 ∞C.
Ã‡ÚÂË‡ÎËÚÂ, ÓÚ ÍÓËÚÓ Â ËÁ‡·ÓÚÂÌ Ú‡ÌÒÏËÚÂ˙Ú, Úˇ·‚‡ ‰‡
Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ ‡·ÓÚ‡. ¬ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ Ë ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ Ú‡ÌÒÏËÚÂË
Á‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ÓÔÛÒ˙Ú Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÒÂ
ËÁ‡·ÓÚ‚‡ ÓÚ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ 316L ËÎË ÓÚ ˜ÂÌ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ò
ˆËÌÍÓ‚Ó ÔÓÍËÚËÂ. Ã‡ÚÂË‡Î˙Ú Á‡
ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ÓÚ ÒÔÎ‡‚Ë Ì‡ ‡ÎÛÏËÌËˇ Ò
ÔÓÍËÚËÂ ÓÚ ÂÔÓÍÒË‰ÌÓ-ÔÓÎËÂÒÚÂÂÌ ıË·Ë‰, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡
NEMA 4X Á‡ ÍÓÓÁËÓÌÌ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ.
œËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ ÌÂ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡ ÓÚ ı‡‡ÍÚÂÌËÚÂ Á‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ Ú‡ÌÒÏËÚÂË Ì‡˜ËÌË Ì‡
ÏÓÌÚ‡Ê. “Ó‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌË ÚË‚ÂÌÚËÎÌË
·‡ÚÂËË Ë ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë, Ë ‰.

Безжични трансмитери
за налягане
œÓ‚Â˜ÂÚÓ ÓÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ ËÏ, ‡ ËÏÂÌÌÓ ÚÓ˜ÌÓÒÚ, ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ, Ï‡ÚÂË‡ÎË Á‡ ËÁ‡·ÓÚÍ‡ Ë
‰ÓÔÛÒÚËÏË ‡·ÓÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ, Ò‡
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌË Ì‡ Ú‡ÌÒÏËÚÂËÚÂ Á‡
‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. “Â Ò‡ ‰‚Â
„ÓÎÂÏË „ÛÔË - Á‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ Ë Á‡
Ï‡ÌÓÏÂÚË˜ÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. œ˙‚ËÚÂ
ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Á‡ ‡·ÓÚÌË ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌË ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 35 barA, ‡ ‚ÚÓËÚÂ ‰Ó 415 bar.
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Безжични трансмитери
за температура
“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Â ÒÂ‰ ˜ÂÒÚÓ ËÁÏÂ‚‡ÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË ‚ ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ. “Ó‚‡ Ó·ˇÒÌˇ‚‡ Ë
Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÒÂ‰ Ô˙‚ËÚÂ ‡Á‡·ÓÚÂÌË ·ÂÁÊË˜ÌË Ú‡ÌÒÏËÚÂË Ò‡ ÚÂÁË
Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
œË„Ó‰ÂÌË Ò‡ ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Í‡ÍÚÓ Ò
ÚÂÏÓÂÁËÒÚË‚ÌË ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË
ÂÎÂÏÂÌÚË, Ú‡Í‡ Ë Ò ÚÂÏÓ‰‚ÓÈÍË.
Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡, ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ
ÔÓÍË‚‡Ú ‚ÒË˜ÍË ¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË. œË ÚÂÏÓÂÁËÒÚË‚ÌËÚÂ ÒÂÌÁÓË - Pt100 (α =
0.00385, α = 0.003910 Ë α =
0.003916), Pt50, Pt200, Pt500, Pt1000,
Cu 10, Cu 50 (α = 426 Ë α = 428), Cu
100 (α = 426 Ë α = 428) Ë Ni120. œË
ÚÂÏÓ‰‚ÓÈÍËÚÂ - ÚËÔÓ‚Â B, E, J, K,
N, R, S, T Ë ‰. »ÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ Ó·ı‚‡ÚË Á‡‚ËÒˇÚ ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ, ÌÓ Í‡ÚÓ Ô‡‚ËÎÓ ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ.
Õ‡ÔËÏÂ Á‡ Ï‡ÒÓ‚Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇ
ÒÂÌÁÓ Pt100 (α = 0.00385), ÚÓÈ Â ÓÚ
-200 ‰Ó +850∞C.
»ÌÚÂÂÒÂÌ Â Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÌˇÍÓË
ÏÓ‰ÂÎË ·ÂÁÊË˜ÌË Ú‡ÌÒÏËÚÂË Á‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÂÌÁÓ‡ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ. Õ‡ÔËÏÂ, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÏ‡Ú
Í‡ÚÓ ‚ıÓ‰Ó‚Â 3 ÚÂÏÓ‰‚ÓÈÍË ËÎË 2
ÚÂÏÓÂÁËÒÚÓ‡, ËÎË 1 ÚÂÏÓ‰‚ÓÈÍ‡ Ë 1 ÚÂÏÓÂÁËÒÚÓ.

Безжични трансмитери
за pH и ORP
ÃÂÚÓ‰ËÚÂ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ pH Ë
ÓÍËÒÎËÚÂÎÌÓ Â‰ÛÍˆËÓÌÂÌ ÔÓÚÂÌˆË‡Î (ORP) Ò‡ Ò ÌËÒÍ‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡
ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ, ÍÓÂÚÓ „Ë Ô‡‚Ë ÏÌÓ„Ó
Û‰Ó·ÌË Á‡ ·ÂÁÊË˜Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ.
Œ·ı‚‡Ú˙Ú Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ pH Â ÓÚ
0 ‰Ó 14, ‡ Á‡ ORP ÓÚ -1400 ‰Ó +1400
mV. “‡ÌÒÏËÚÂ˙Ú ËÁ‚˙¯‚‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ, ˜ÂÁ ‚„‡‰ÂÌ ÚÂÏÓÂÁËÒÚÓ Pt100 ‚ ÒÂÌÁÓ‡. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡
Ë ‚‡Ë‡ÌÚ, ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇÚ‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁ‚˙¯‚‡ ˙˜ÌÓ. “Ó˜ÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ Â
±0.01 pH ( ±1 mV), ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËˇÚ Ó·ı‚‡Ú ÓÚ -10 ‰Ó +150 ∞C.

Безжични трансмитери
за измерване на корозия
«‡ ÏÌÓ„Ó ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÔÓ »œ Ë
¿, Ú‡ÌÒÏËÚÂËÚÂ Á‡ ÍÓÓÁËˇ ‚ÒÂ
Ó˘Â Ò‡ ìÂÍÁÓÚË˜ÌËî ÔË·ÓË. œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ËÏ Â ‰‡ ËÁÏÂ‚‡Ú
ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ÍÓÓÁËˇ Ë ÎÓÍ‡ÎÌ‡
ÍÓÓÁËˇ (Ì‡Ë˜‡Ì‡ Ó˘Â ÚÓ˜ÍÓ‚‡). «‡

ˆÂÎÚ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÏÂÚÓ‰, Ì‡Â˜ÂÌ
"‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ı‡ÏÓÌË˜ÌËÚÂ ËÁÍË‚ˇ‚‡ÌËˇ". Õ‡Í‡ÚÍÓ, ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇ ˆËÍ˙Î, Ú‡ÌÒÏËÚÂ˙Ú ËÁÎ˙˜‚‡ ÛÌËÍ‡ÎÂÌ ÂÎÂÍÚÓıÓÏË˜ÂÌ ¯ÛÏ, ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡
ÍÓÈÚÓ, ‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Ò ‰‡ÌÌËÚÂ Á‡
ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ÍÓÓÁËˇ, ÓÒË„Ûˇ‚‡
ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÎÓÍ‡ÎÌ‡Ú‡ ÍÓÓÁËˇ. ¬
Í‡ˇ Ì‡ ‚ÒÂÍË ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÂÌ ˆËÍ˙Î
ÒÂ Í‡ÎÍÛÎË‡ ‡ÍÚÛ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ
Ì‡ ÍÓÓÁËˇ.
œÓ ÔËÌˆËÔ, ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ Ú‡ÌÒÏËÚÂË Á‡ ÍÓÓÁËˇ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ˜ÂÚËË ËÁıÓ‰‡, ÍÓËÚÓ Ò‡: ÒÚÂÔÂÌ Ì‡
ÍÓÓÁËˇ, ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ Á‡ ÚÓ˜ÍÓ‚‡
ÍÓÓÁËˇ, ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ —ÚÂÌ-√ËË
(¬-ÒÚÓÈÌÓÒÚ) Ë ˜ÂÚËË ÔÓÏÂÌÎË‚Ë, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËˆË‡ÌÂ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ Ì‡ ÍÓÓÁËˇ. “‡ÌÒÏËÚÂ˙Ú ÒÂ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ Í˙Ï ÔÓˆÂÒ‡ ˜ÂÁ ÒÔÂˆËÙË˜Ì‡
ÒÓÌ‰‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘‡ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓ‰Ë.

Безжични трансмитери
за дискретни сигнали
ÕÂÏ‡ÎÍ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒË„Ì‡ÎËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡, ËÏ‡Ú ‰‚Â
Ò˙ÒÚÓˇÌËˇ. “Ó‚‡ Â ÔË˜ËÌ‡Ú‡, Ì‡ÎÓÊËÎ‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁÊË˜ÌË Ú‡ÌÒÏËÚÂË Á‡ ‰ËÒÍÂÚÌË
ÒË„Ì‡ÎË. “ÂÁË ÛÂ‰Ë ËÏ‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ
‚ıÓ‰‡ (Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‰‚‡ ËÎË ÚË),
ÍÓÂÚÓ Â ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÚˇıÌÓ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó. —˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ıÓ‰Ó‚ÂÚÂ
ÒÂ ÒÍ‡ÌË‡ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ
‚ÂÏÂ, ÓÍÓÎÓ 10 Ô˙ÚË ‚ ÒÂÍÛÌ‰‡, Ë
ÒÂ ËÁÎ˙˜‚‡ ÓÚ Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡.

Безжични трансмитери
за преобразуване на
сигнал
œËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÌˇÍÓË ‚Ë‰Ó‚Â ÔË·ÓË Â Ò‚˙Á‡Ì Ò ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ‚ËÒÓÍ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡
ÂÌÂ„Ëˇ, Ì‡ÔËÏÂ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË, ÍÓÂÚÓ „Ë
Ô‡‚Ë ÚÛ‰ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÂÏË ‚ Â‰Ì‡
·ÂÁÊË˜Ì‡ ÏÂÊ‡. “Ó‚‡ Â Ì‡ÎÓÊËÎÓ
Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË Ú‡ÌÒÏËÚÂË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡
ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡ ÓÚ ÔÓËÁ‚ÓÎÂÌ Ú‡ÌÒÏËÚÂ ‚ ·ÂÁÊË˜ÂÌ
ÒË„Ì‡Î.
“‡ÌÒÏËÚÂËÚÂ Á‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú ‚ıÓ‰ Á‡
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ÛÌËÙËˆË‡ÌË ÒË„Ì‡ÎË 0-5V, 1-5V, 0-20mA Ë 4-20mA.
—ÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚ıÓ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡
‚ ·ÂÁÊË˜Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡, Í‡ÍÚÓ ÔË
ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ Ú‡ÌÒÏËÚÂË.
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—ËÒÚÂÏË Á‡
ÌÂÔÂÍ˙Ò‚‡ÂÏÓ
ÚÓÍÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
UPS (Uninterruptible Power Supply ) - критично важен за сигурната
работа на индустриалните съоръжения

≈

два ли било пресилено да се
каже, че съвременната цивилизация
е немислима без електрическа енергия. И за разлика от бита, където
прекъсванията в електрозахранването водят основно до загуба на комфорт, в областта на индустрията
щетите обикновено са несравнимо
по-значими. От загуби - измервани в

92

огромни суми, до аварии - със сериозни последствия върху екологичното
равновесие. Това е и причината, непрекъсваемите електрозахранвания
да имат толкова важна роля в съвременната индустрия.
Всеки знае предназначението им.
UPS е устройство за непрекъсваемо
захранване, позволяващо на включеното оборудване да работи при
прекъсване на централното снабдя-

ване, като правило непродължително време. При загуба или пропадане
на напрежението от захранващата
мрежа или вследствие излизане на
параметрите й извън стандартно
определените, автоматично се превключва на акумулаторно захранване.
Сред широката общественост са
известни най-вече с приложението
си за непрекъсваемо електрозахранване на компютри и сървъри. Днес
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различни консуматори, в момента на
работа, при включване и изключване.
G Удар от мълния върху елементи от
мрежата. Прекъсване на проводници
и кабели при стихийни бедствия и т.
н.

съществуват промишлени образци
UPS с мощност до 1000 kW, и дори
повече.

Качество на
електроенергията
Всички електрически устройства
са проектирани за работа с електрическа мрежа, отговаряща на стандартните изисквания (фиг. 1). При
неспазването им нито търговецът,
нито производителят на оборудването носят отговорност за качеството на работа на оборудването.
Известно е, че при отказ на тази
апаратура в промишлено предприятие е възможно да се стигне дори
до загуба на човешки живот. Действащата у нас стандартизационна база дефинира качество на електроенергията на базата на международно използван пакет от параметри. Добре известен факт е, че съществуват потребители, които с основание заявяват, че доставяната
електроенергия не съответства на
стандартните изисквания. Причините са много и разнообразни, например:
G Износено (остаряло) оборудване,
претоварване на мрежата, човешки

94

Предназначение на UPS

Фиг. 1.

грешки на специалистите от съответното електроснабдително предприятие при управление и ремонт.
G Въздействие върху мрежата на

Непрекъсваемите токозахранващи устройства се използват при:
G Прекъсване или пълна загуба на
електрозахранването, което води до
прекъсване в работата на ел. оборудването.
G Пикови прекъсвания - мигновени
прекъсвания на електрозахранването.
G Пикови пренапрежения - мигновено
нарастване на напрежението до
многократно по-високи стойности
от допустимото, често предизвикващи повреда на оборудването.
G Понижено напрежение - по-ниско
захранващо напрежение от нормалното, обикновено за по-продължително време. Предизвиква прегряване на
електродвигателите.
G Пренапрежение - по-високо напрежение от стандартното за попродължително време. Води до повреда на ел. оборудването.
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G Шум в захранващото напрежение паразитни смущения, предизвикващи
изкривявания на формата на сигнала
на напрежението, което резултира
в електромагнитна интерференция.
G Честотни колебания - колебания в
честотата на захранващото напрежение, около номиналната стойност. Възможно е да предизвика неравномерно въртене на електродвигателите и неточна работа на някои времезадаващи устройства и
схеми.
G Краткотрайни превключвания мигновени пикови прекъсвания на
напрежението, които са в рамките
на няколко наносекунди. Последствията са непредсказуемо поведение на
ел. оборудването, включително загуба на данни в паметта и недопустим
режим на работа на компонентите.
G Хармонични изкривявания - множество кратни честоти на основната
в сигнала на напрежението, които
водят до промени във формата на
сигнала. Предизвикват загряване на
проводниците и излизане от строя
на предпазителите.
Знае се, че когато напрежението
не съответства на стандартното,
консуматорите се претоварват и
ако не се повредят, то значително

Фиг. 2.

се съкращава животът им. При други консуматори последствията биха
могли да бъдат непредсказуеми,
включително загуба на информация,
повреда на запаметяващи модули,
нарушаване на технологията на производство и др. От друга страна,
съвременното електронно и електрооборудване е доста скъпо.
За решаване на подобни проблеми,
свързани с качеството на доставяната електроенергия, са създадени
множество защитни устройства –
разнообразни филтри, разрядни устройства, стабилизатори и, разбира

се, UPS. Непрекъсваемите електрозахранвания се базират на различни
схеми - от най-елементарни, използващи акумулатор и инвертор на свободна честота, до цели комплекси с
мощност от порядъка на 100 kW и
повече, които генерират качествено синусоидално трифазно напрежение.

За видовете UPS
Приема се, че съществуват няколко основни групи непрекъсваеми електрозахранвания (фиг. 2):
G Резервно захранване (stand-by или

ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03 ЕООД
гр. София 1404, ПК 149, ул. Монтевидео 88
тел.: +359-2-957-22-79, 956-16-19
факс: +359-2-957-23-01
e-mail: info@elenergy03.com, www.elenergy03.com

Фирма ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03 ЕООД е основана през 2003 година
На Вашето внимание представяме продуктите,
на които сме директни вносители или
производители:

•Кабелна арматура - всички видове накрайници и
съединители – медни, алуминиеви и биметални

•Термосвиваем шлаух – черен, червен, зелен, жълт от ф1
до ф 50;

•Арматура за ВЕЛ 20, 110, 400 кV
•Инструменти – механични и хидравлични за кербоване и
рязане за всички сечения

•Апартаментни табла за скрит и открит монтаж от 4
до 36 предпазителя

•Апартаментни табла за скрит и открит монтаж от 4
до 32 предпазителя с нощно осветление – НОВО

•Прожектори с датчик и без датчик – 150 W и 500 W
•Автоматични прекъсвачи и дефектно-токови защити
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- Кабелна арматура
НН, СрН и ВН
- Електроарматура
за кабели
и въздушни
ел.проводи НН,
Ср и ВН

Захранване
за всяко приложение

- 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

Иновативни захранващи модули с висока надеждност и
функционални възможности
- 50% претоварване по ток,
защита от к.с., селективно
изключване, сигнализация и
други
MINI & STEP POWER компактни захранвания за
контролни и разпределителни табла с ограничени
размери
TRIO POWER - перфектно захранване за стандартни приложения в машиностроене, хранително-вкусова
промишленост и др.
QUINT POWER - най-доброто решение за системи
за автоматизация и специални приложения

Quint UPS Непрекъсваемо захранване
за оперативни вериги
(24VDC) при минимум инсталaционни разходи.
• Компактни размери.
• Автоматично включване
и изключване на неприоритерните товари при
работа на резервно захранване
• Автоматична проверка
на състоянието на батерията и надеждна сигнализация
• Управление на зарядния
процес в зависимост от
околната температура
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off-line);
G Линейно-интерактивни (lineinteractive);
G UPS с двойно преобразуване (Online).
Тази квалификация се използва
широко от почти всички водещи
производители.

Резервни UPS
Както вече бе посочено, познати
са още като stand-by или off-line. Те са
най-елементарните непрекъсваеми
токозахранвания, работещи с акумулаторни батерии. Към тях не се поставят изисквания за стабилизация
и синусоидалност на изходното напрежение. При нормално захранване
електроенергията от мрежата преминава през филтър, преди товара.
При изчезване или критично изменение на напрежението, специален ключ
превключва захранването на товара
от акумулаторна батерия.
Техен недостатък е времето на
превключване, което е от порядъка
на 5 – 10 ms. Най-големият им недостатък, обаче, е формата на изходното напрежение, което е трапец
или правоъгълник. Следователно те
са неподходящи за захранване на елек-
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тродвигатели и товари, нуждаещи
се от синусоидално, стабилно напрежение. При използването им е задължително да се знае, че:
G Абсолютно забранено е включването на каквито и да било мрежови
филтри след него;
G При приложението им за резервно
захранване на компютри е забранено включването на лазерни принтери, тъй като те имат високо пиково потребление. Това може да претовари UPS и да го изключи.

Линейно-интерактивни
UPS
или line-interactive. Представляват
следващо поколение непрекъсваеми
електрозахранвания. За разлика от
оff-line устройствата, те са развити в посока подобряване на филтрацията на изходното напрежение. При
линейно-интерактивните UPS изходното напрежение е близко до синусоидално. Наред с това е променена и
схемата му на контрол, което позволява постоянно да се следи и контролира веригата - захранваща мрежаконсуматор-батерия. Повечето от
тях разполагат с автотрансформатор и схема за регулиране на изход-

ното напрежение.
Недостатъците им не са по-различни от характерните за off-line
видовете. Разбира се, времето за
реакция при пропадане на напрежението е по-кратко, от 1 до 5 ms. В
нормален режим самият инвертор
зарежда батериите на UPS устройството. Съответно, в авариен режим се обръща единствено посоката на захранване. Както вече бе посочено, те разполагат с много ефективна филтрация на мрежовото захранване, както и със специална схема за контрол и стабилизация на
пиковите нараствания и пропадания
на мрежовото напрежение. По този
начин се решава другият основен
недостатък на off-line устройствата, а именно - нерегламентираните
превключвания при пикове в захранващата мрежа. Принципът на реверсиране посоката на захранване осигурява по-добър контрол и по-стабилни параметри на захранващото напрежение. Понякога е възможна появата на устойчиви изкривявания на
изходното напрежение (хармоници),
вследствие от използването на
сложни физически филтри във веригите за обратна връзка. Това е недо-
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Фиг. 3.

пустимо при критични товари, каквито се използват в телекомуникацията или медицината. Повечето
модели линейно-интерактивни устройства поддържат т.нар. by-pass
режим на UPS при нормално електроснабдяване. Разбира се, цената на
линейно-интерактивните модели е
по-висока в сравнение с off-line устройствата.

Технологията на
двойното преобразуване
Наричат се още оn-line UPS (фиг.
3). В англоезичната литература се
използват наименованията SMPS
или double conversion. У нас са познати още и като активни UPS. Както
показва наименованията им, преди да
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постъпи в товара, енергията се преобразува два пъти. Първоначално се
изправя, след това се филтрира,
коригира се до необходимото ниво,
след което се използва инвертор.
Към изправеното напрежение се
включва и акумулаторната батерия,
която се явява много ефективен
филтър срещу нестабилността на
напрежението. Описаното решение
е оптимизирано от техническа гледна точка, но е и най-скъпо, и най-сложно. Приложението му е целесъобразно, ако от непрекъсваемостта на
захранването зависи човешки живот
или прекъсването му би довело до
загуба на ценна информация или огромни производствени загуби. Използването на инвертор осигурява

пълна защита на товара и абсолютно синусоидално напрежение, както
и отсъствието на електромагнитни и радиочестотни смущения. Именно тава са системите, които с пълно
право могат да се наричат „източници на непрекъсваемо захранване“.
И това е така, тъй като те стабилизират мрежовото напрежение в
непрекъснат режим, изправят го и
отново го инвертират в променливо. Период от време за превключване от мрежа в захранване на батерии практически не е необходим. При
този начин параметрите на изходното променливо напрежение към
консуматора, като честота и стабилност на формата, са абсолютно
независими от тези на захранващата мрежа.
Разликата между честотния инвертор в UPS и тези, които се използват за управление на ЕД (електродвигател), се състои в това, че в
непрекъсваемото електрозахранване
той работи с точна честота 50 Hz.
Измененията на изходното напрежение се компенсират, като се регулира ширината на импулсите. По този
начит то се стабилизира в строги
граници.
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Захранват
критичноважна
апаратура
На практика, това е UPS, който
се използва за захранване на критичноважна апаратура. Прилагат се
предимно за отговорни потребители, като производство на полупроводници, сървъри с бази от данни,
телекомуникационни системи, медицинско и мрежово оборудване, прибори за автоматика, важни промишлени контролери за наблюдение и контрол и други.
Сериозен недостатък на on-line
UPS е цената, която е забележимо
по-висока в сравнение с другите видове. Разбира се, необходимостта
от по-голяма инвестиция частично
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се компенсира, тъй като те по правило се произвеждат с по-висока номинална мощност, позволяваща
включване на много консуматори,
към които са поставени изисквания
за качествено електроснабдяване.
Към отрицателните им качества би могла да се отнесе недостатъчната степен на филтрация
на тока, постъпващ от мрежата за
общо използване, от високочестотни съставни. По принцип, този
недостатък е присъщ на всички
модели линейно-интерактивни UPS.
Той се проявява заради отсъствието на активни филтри. В on-line
UPS от висок клас този филтър е
вграден.
И линейно-интерактивните, и ак-

тивните непрекъсваеми електрозахранвания дават възможност за паралелно свързване с цел получаване на
по-голяма мощност. Единственото
изискване е те да са от един и същ
тип и, разбира се, на една и съща
компания-производител. По такъв
начин е възможно постигането на
мощности от порядъка на 5000 kW,
и дори повече.

Филтри, използвани
в UPS
Както е споменавано в други статии, публикувани в списание Инженеринг ревю, голямата скорост на
нарастване на напрежението (du/dt)
и на тока (di/dt) при работа на устройства с правоъгълни импулси е
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съществен недостатък. В стремежа да се обезпечат оптимални динамични характеристики и намаляване нивото на загуби, UPS работи
с правоъгълни импулси със стръмни
фронтове на нарастване, например
15kV/µs и 2kA/µs. Съвременните
UPS, независимо от това, че имат
и оптимизирана топология на силовите, сигналните и измерителни
вериги, в редица случаи не могат да
функционират според действащите
стандарти на Европейски съюз. В
скъпите модели със синусоидална
изходна честота се използват множество филтри за пълно отстраняване на изходното напрежение от
паразитни съставки. Така се понижава токовото натоварване на изходния кабел. Също така се понижава натоварването на изолацията на
всички вериги, захранвани от устройството. На входа на качествен
UPS също се поставя филтър. Макар
че с изходния си приличат, неговите цели и задачи са други. Наличието на входен и изходен филтър
създава редица проблеми на конструкторите. Това е така, защото
всеки от тях си има собствени ре-
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зонансни честоти и „конфликтът“
между входния и изходния филтър не
е рядко явление. В много модели UPS
не се вгражда входен филтър или се
използва активен тип. Счита се, че
активните филтри са много ефикасни при мощности, по-големи от 10
kW.

Избор на UPS
Непрекъсваеми електрозахранвания се произвеждат от много компании. На пръв поглед, изборът на
UPS изглежда доста елементарна
задача - закупува се устройство,
което е по-мощно от товара. В действителност изборът е доста посложен. Препоръчително е покупката на промишлен модел да се съгласува с консултант. При UPS цената
не нараства линейно с увеличаване
на мощността, а геометрично. Това
означава, че трябва да се търси найдоброто съотношение между цена
и ефективност. Допълнителни
възможности, като филтриране на
смущенията и правилна синусоидална форма на изходното напрежение,
също увеличават цената. Именно
поради тези причини, преди да се

направи изборът, е необходимо да се
изяснят някои важни въпроси. Сред
тях са:
G За какво ще се използва непрекъсваемото токозахранващо устройство? За какви машини и с каква
мощност, каква продължителност
на работа с UPS се изисква?
G Каква е необходимата мощност активна (W), реактивна (VAr) и пълна
(VA)?
G Какъв енергиен капацитет трябва
да притежава UPS?
G Трябва ли да има автоматично
включване и изключване?
G Какви вътрешни защити следва да
поддържа?
G Има ли индуктивни товари и какъв
е капацитетът на вълната?
G Колко е енергията на празен ход?
G Каква е оптималната ефективност на работа?
G Има ли необходимост от програмно обезпечаване? Какво време
на превключване трябва да притежава?
G Какви са инвестиционните ресурси за UPS?
G Има ли „фантомни“ консумации и
консумации при празен ход?

януари/февруари 2009

G

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

G

януари/февруари 2009

105

ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
G Каква честота на превключване
трябва да притежава?
G Ще захранва ли водна помпа?
G Има ли специфики при зареждането на батерията?
G На какви стандарти отговаря - EC
60 950-1, IEC 62040-1-1, EN50 091/
CFR part 15, IEC 61643-1, CE mark,
ISO900, ISO14001 IEC 62040-3, EN
50091-3?
G Други изисквания.

За необходимата
мощност на UPS
Сред важните въпроси, поставени при избора на непрекъсваемо токозахранващо устройства, е: какъв
ще бъде консуматорът? От отговора на този въпрос зависи каква форма на изходното напрежение на устройството е целесъобразна. Ако ще
се захранва компютър, монитор, скенер или друго устройство с импулсно захранване, то проблемите са помалко и устройство с модифицирана синусоида, тип трапец или правоъгълник на изходното напрежение,
би могло да се използва.
Друг важен въпрос е: с каква мощност е консуматорът (VA) или какъв
косинус ϕ има? От това зависи при-
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видната мощност на необходимото
UPS устройство. Консуматорите не
трябва да надхвърлят максималната
мощност (S) на UPS, тъй като това
ще доведе до претоварването и,
много вероятно, до повредата му.
Често при пресмятане се отчита
само мощността на товара във W,
но се забравя да се отчете консумацията на периферните устройства.
В повечето случаи е достатъчно
необходимата мощност във VA да се
раздели на 1,4, за да се получи във W.
За да работи оптимално и надеждно
UPS, той би следвало да се натоварва със 70 - 80% от пълната му мощност във W. Някои специалисти препоръчват да се избере устройство с
мощност три пъти по-голяма от
необходимия товар.

Каква е оптималната
продължителност на
работа?
Какъв период от време е необходим, за да се запази работоспособността на машините, без да наруши технологията или да се спре безопасно? Това е друг основен въпрос
при избора на UPS. От него се определя минималната продължител-

ност на автономна работа на UPS
устройството. За удължаване на
този период са разработени модели, които позволяват добавяне и на
външни акумулатори. В много важни случаи се използва комбинация от
UPS и дизелгенератор. Естествено,
UPS трябва да е съвместим с дизелгенератора. Все пак, когато се избира UPS, e добре да се инвестира в
модел с време за автономна работа, което е минимум два пъти поголямо от необходимото, тъй като
със стареенето на батериите този
период намалява. Добре е непрекъсваемото електрозахранване да поддържа функция „студен старт“. Тя
дава възможност за захранване на
всички консуматори, свързани с
него, веднага след пропадане на напрежението (става въпрос за части
от секундата).
Редица UPS модели предлагат и
някои полезни допълнителни екстри,
като например възможност за следене на параметрите им от локални
дисплеи или компютър. За целта се
предлагат специални софтуерни пакети. Предлагат се и модели с различни възможности за монтаж според нуждите на потребителите.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

‡˜ÂÒÚ‚Ó ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ÒÙÂË˜ÂÌ Í‡Ì
—ÚÂÏÂÊ˙Ú Ì‡ ƒ‡ÌÙÓÒÒ Â ‰‡
ÔÂ‰ÎÓÊË Ô˙ÎÌ‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡
„‡Ï‡ ‚ÂÌÚËÎË Ë Â„ÛÎ‡ÚÓË Á‡
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË, ‡ ÚÓ‚‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ë ÒÙÂË˜ÌËÚÂ Í‡ÌÓ‚Â. œÓËÁ‚Â‰ÂÌËÚÂ ÓÚ ƒ‡ÌÙÓÒÒ ÒÙÂË˜ÌË Í‡ÌÓ‚Â Ò‡ Ò ‚ËÒÓÍË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌË ˆÂÌÚ‡ÎË, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË Ë ÔÂÌÓÒÌË ÏÂÊË,
ÔÓÏÔÂÌË Ë ‡·ÓÌ‡ÚÌË ÒÚ‡ÌˆËË.
За всички типове приложения
- във всички размери

—ÙÂË˜ÌËÚÂ Í‡ÌÓ‚Â Ì‡ ƒ‡ÌÙÓÒÒ Ò‡ ÍÓÌÒÚÛË‡ÌË ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Á‡ ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌË Ë ‰Û„Ë
ÒËÒÚÂÏË Ò „ÓÂ˘‡ ‚Ó‰‡, ‚ ÍÓËÚÓ
‚Ó‰‡Ú‡ Â ÚÂÚË‡Ì‡ ÒÂ˘Û ÍÓÓÁËˇ. —˙Ò Ò‚ÓËÚÂ ËÁˆˇÎÓ Á‡‚‡ÂÌË ÚÂÎ‡ Í‡ÌÓ‚ÂÚÂ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ „ÓÂ˘‡ ‚Ó‰‡ Ë ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚ËÒÓÍÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ.
√‡Ï‡Ú‡ Â ‡Á‰ÂÎÂÌ‡ Ì‡ ‰‚Â
„ÓÎÂÏË „ÛÔË:
ï—ÙÂË˜ÌË Í‡ÌÓ‚Â Á‡ ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌË ˆÂÌÚ‡ÎË Ë ‡·ÓÌ‡ÚÌË ÒÚ‡ÌˆËË
ï—ÙÂË˜ÌË Í‡ÌÓ‚Â Á‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË.
¬ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ Í˙Ï Í‡ÌÓ‚ÂÚÂ
ƒ‡ÌÙÓÒÒ ÔÂ‰Î‡„‡ Ó·¯ËÌ‡ „‡Ï‡
ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË. ¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ‡ÁÎË˜ÂÌ ÚËÔ ÔËÒ˙Â‰Ë-

Ìˇ‚‡ÌÂ Ë ‡·ÓÚÌË ÓÔˆËË Ô‡‚Ë
ÒÙÂË˜ÌËÚÂ Í‡ÌÓ‚Â Ì‡ ƒ‡ÌÙÓÒÒ
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡
‚ÒË˜ÍË ‚Ë‰Ó‚Â
ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ.
Качествени
стандарти и
изпитания

Õ‡¯ËÚÂ ÒÙÂË˜ÌË Í‡ÌÓ‚Â
Ò‡ ÔÂÏËÌ‡ÎË
100% Í‡ÈÌË ËÁÔËÚ‡ÌËˇ. ¬ÒÂÍË Í‡Ì Â ËÁÔËÚ‡Ì Á‡ ıÂÏÂ- Напълно херметични и с безкраен експлоатационен срок дори при
и сменящи се температури благодарение на уникалното
ÚË˜ÌÓÒÚ Ë Ì‡ високи
салниково тяло от PTFE/въглерод.
‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ ÔÓ DIN Ë ISO (EN
12266 ˜‡ÒÚ 1 & 2 Ë ISO 5208).

1

–‡ÁÏÂËÚÂ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÒÂ ËÁÔËÚ‚‡Ú ÔÓ EN 12266 ˜‡ÒÚ 1&2.
ƒ‡ÌÙÓÒÒ ¿/— Â ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÔÓ ISO 9001 / 14001 Ë
ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ CE-PED.
¬ÒË˜ÍË Í‡ÌÓ‚Â ÒÂ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ Ò˙Ò ÒÂÚËÙËÍ‡Ú Á‡
ÍÓÌÚÓÎ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
EN 10204 3.1B.

Технически данни на сферичните кранове
•Кранове отворен/затворен
(ON/OFF)
•Намален отвор
•Номинален диаметър
DN15 - DN600
•Температура 0-180°C
•Номинално налягане
PN 16 / 25 / 40
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2

Оптимална херметичност, регулирано налягане върху сферата и
регулиран работен въртящ момент, осигурени от сложна пружинна конструкция.

3

Конструкцията на крана осигурява оптимален дебит, което означава по-ниски експлоатационни разходи. Вижте по-долу стойностите на Kv

Данфос ЕООД
1510 София ул. Резбарска 5
Направление „Топлофикационна автоматика“
тел.: 02/942 49 15; 942 49 16
факс: 02/942 49 11
e-mail: danfoss.bg@danfoss.com
www.bg.danfoss.com
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”ÒÔÂı, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ ‚ ÿ‚ÂˆËˇ
Шведската компания Свегон е един от водещите
производители на климатични инсталации в Европа.
Нейната изключително разнообразна гама от прoдукти
включва системи за въздухоразпределение и водни
системи за климатизация, климатични камери, както и
гама от съоръжения за регулиране на въздушния поток.

‰ÛÒÚË‡ÎËÁË‡ÌÓ Ë ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÌË
ˆÂÌˇÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ÔÓÎÁË, ÍÓËÚÓ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú, ËÁ·Ë‡ÈÍË —‚Â„ÓÌ"
- Ú‚˙‰Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ —‚Â„ÓÌ, Ã‡ÚÒ ’ÓÎÏÍ‚ËÒÚ.

¬ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚÂ ·ËÁÌÂÒ Ò„‡‰Ë
‚ÒÂÍË ‰ÂÌ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ó·ÏÂÌˇÚ ıËÎˇ‰Ë Ë ‰ÓË ÏËÎËÓÌË ÎËÚË ‚˙Á‰Ûı ÚËıÓ, ÌÂÁ‡·ÂÎˇÁ‡ÌÓ Ë Í‡ÚÓ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÚÓ˜ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ÔÓÚÓÍ ÓÚ Ò‚ÂÊ ‚˙Á‰Ûı, ‰ÓË ÔË ÔÓÏÂÌÎË‚Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÌË‚ÓÚÓ Ë ÚËÔ‡ ‡·ÓÚ‡,
ÍÓˇÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÂÁ ‰ÂÌˇ, ÒËÒÚÂÏËÚÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÌÂÁ‡·ÂÎˇÁ‡ÌÓ. ÃËÒËˇÚ‡ Ì‡
—‚Â„ÓÌ Â ‰‡ Ò˙Á‰‡‰Â Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÂÌ Ë
ÒÚËÏÛÎË‡˘ ÍÎËÏ‡Ú ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡. "«‰‡‚ÂÚÓ Ì‡ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ
ÔÂÍ‡‚‡Ú ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ ‚ Á‡ÍËÚË
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ËÍÓÌÓÏË˜Ì‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡
Ë ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ò‡ ÓÚ
ÓÒÌÓ‚Ì‡ ‚‡ÊÌÓÒÚ Á‡ Ì‡Ò" - Í‡Á‚‡
Ã‡ÚÒ ’ÓÎÏÍ‚ËÒÚ, ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ
‰ËÂÍÚÓ Ì‡ —‚Â„ÓÌ.

‰ÓÒÚË„Ì‡ 220 ÏËÎËÓÌ‡ Â‚Ó ÔÂÁ
2007„., Â ÙËÎË‡Î Ì‡ Investment AB
Latour, ÍÓˇÚÓ ‚ˇ‚‡ ‚ ‰˙Î„ÓÒÓ˜ÌËÚÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË. ¬ —‚Â„ÓÌ Ë ÓÒÂÏÌ‡ÈÒÂÚÚÂ È ÙËÎË‡Î‡ ‡·ÓÚˇÚ Ó·˘Ó ıËÎˇ‰‡ ÒÎÛÊËÚÂÎË. —Ú‡ÚÂ„ËˇÚ‡ Ì‡ —‚Â„ÓÌ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌË
ËÌ‚ÂÒÚËˆËË Á‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ·‡Á‡ Ë ËÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÒÍ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ.

Свегон е създадена
˜ÂÁ ÒÎË‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‚Â ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ì‡ Ô‡Á‡‡, Í‡ÚÓ ‚ÒˇÍ‡ ÓÚ Úˇı ÔÓÓÚ‰ÂÎÌÓ Â ÔÓÒÚË„Ì‡Î‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ ÛÒÔÂı: PM Luft Ò Ì‡‰
ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ„Ó‰Ë¯ÂÌ ÓÔËÚ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡
Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡ Ë Stifab Farex Ò
ÌÂ ÔÓ-Í‡ÚÍÓ ÏËÌ‡ÎÓ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡
Ì‡ ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú
Ì‡ ÚÓ‚‡ —‚Â„ÓÌ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò˙Ò Á‡·ÂÎÂÊËÚÂÎÂÌ ÓÔËÚ Ë ÌÓÛ-ı‡Û. ÃÌÓ„Ó·ÓÈÌËÚÂ ˆˇÎÓÒÚÌË Â¯ÂÌËˇ Ë ÓÚ‰ÂÎÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú Ì‡
—‚Â„ÓÌ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚ˇ Ò ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë Á‡‰‡˜Ë - ÓÚ Ì‡È-ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌË ‰Ó

Ï‡˘‡·ÌË Ë ÒÎÓÊÌË. "—‚Â„ÓÌ Â ‡Á‚ËÎ‡ „ÓÎˇÏÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ 'Â¯ÂÌËˇ', ÍÓËÚÓ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË
ÔÓ‰ÛÍÚË ‚ ËÌÚÂ„Ë‡ÌË Ô‡ÍÂÚË" Í‡Á‚‡ Ã‡ÚÒ ’ÓÎÏÍ‚ËÒÚ, Í‡ÚÓ ‰Ó·‡‚ˇ: "“ÂÁË Ô‡ÍÂÚË Ò‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔÓ‰·‡ÌË, Á‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓˇÚ Ì‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ ÒÂ‰ÂÏÚÂ ÓÒÌÓ‚ÌË Ô‡Á‡‡: ·ËÁÌÂÒ ÓÙËÒË, ıÓÚÂÎË, Ù‡·ËÍË, Ú˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚÓ‚Â, ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚË, Û˜ËÎË˘‡ Ë ‰Û„Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË Ò„‡‰Ë."

Централният офис
Ì‡ —‚Â„ÓÌ Ë ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ò‡ ·‡ÁË‡ÌË ‚ „‡‰ ‚ÂÌÛÏ,
ÿ‚ÂˆËˇ, Í‡ÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò Ó˘Â ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ë Î‡·Ó‡ÚÓËË ‚ “ÓÏÂÎËÎ‡
Ë ¿‚ËÍ‡. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡
˜‡ÒÚ ÓÚ Ó·ÓÓÚ‡ È Ë‰‚‡ ÓÚ ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍËˇ Ô‡Á‡, —‚Â„ÓÌ ËÁÌ‡Òˇ
ÔÓ‰ÛÍˆËˇÚ‡ ÒË ‚ ˆˇÎ‡ ≈‚ÓÔ‡. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÙËÎË‡ÎËÚÂ ÒË ‚˙‚
‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ, ÕÓ‚Â„Ëˇ, ƒ‡ÌËˇ, √ÂÏ‡ÌËˇ, ‘‡ÌˆËˇ, ÿ‚ÂÈˆ‡Ëˇ, ¿‚ÒÚËˇ, œÓÎ¯‡, ◊ÂıËˇ, ”Ì„‡Ëˇ, ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ, »ÒÔ‡ÌËˇ, »Ú‡ÎËˇ, ¡ÂÎ„Ëˇ Ë
¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ Ë Ì‡ ‰Ó·Â ‡Á‚ËÚ‡Ú‡ ‰ËÒÚË·ÛÚÓÒÍ‡ ÏÂÊ‡ ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÚ‡ÌË, ËÁÌÓÒÌËˇÚ ‰ˇÎ Ì‡ —‚Â„ÓÌ ‰ÓÒÚË„‡ 70%.
"ÕËÂ ÔÂ‰Î‡„‡ÏÂ ÔÓ‚Â˜Â, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ì‡¯ËÚÂ ÍÓÌÍÛÂÌÚË - ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ÔÓÛ˜‚‡ÌÂ Ë ‡Á‡·ÓÚÍ‡. œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÌË Â ‚ËÒÓÍÓ ËÌ-

Свегон, чийто оборот

Компанията
непрестанно разширява
хоризонтите си,
Ì‡‚ÎËÁ‡ÈÍË ‚ ÌÓ‚Ë Ë ÌÓ‚Ë „ÂÓ„‡ÙÒÍË Â„ËÓÌË. ¬ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡
2008„. Ì‡ÔËÏÂ —‚Â„ÓÌ ÓÚ‚ÓË
ÍÎÓÌÓ‚Â ‚ ƒÛ·‡È Ë —¿Ÿ. Õ‡Â‰ Ò „ÂÓ„‡ÙÒÍÓÚÓ ‡Á¯ËÂÌËÂ —‚Â„ÓÌ ÒÂ
ÙÓÍÛÒË‡ Ë ‚˙ıÛ Á‡‚ÁÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÌÓ‚Ë Ô‡Á‡Ë. œÂÁ ÎˇÚÓÚÓ Ì‡
2007„. —‚Â„ÓÌ Á‡ÍÛÔË ‰ˇÎ ‚˙‚ ÙËÌÎ‡Ì‰ÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ Ilto Air - Ô‡Á‡ÂÌ ÎË‰Â ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡ Á‡ ÊËÎË˘ÌË Ò„‡‰Ë Ë Ï‡ÎÍË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ. ÷ÂÎÚ‡ Â ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ ÓÔËÚ‡ ‚ Ô‡Á‡‡ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË Ò„‡‰Ë, Á‡ ‰‡ ÒÂ Ò˙Á‰‡‰‡Ú Â¯ÂÌËˇ Á‡ Â‰ÌÓÙ‡ÏËÎÌË Í˙˘Ë, ‰‚ÛÙ‡ÏËÎÌË Í˙˘Ë Ë ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚË.
"–‡Á‡ÒÚ‚‡ÏÂ ÒÂ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ
Ë ˆÂÎÚ‡ ÌË Â ‰‡ ÒÂ ÔÂ‚˙ÌÂÏ ‚˙‚
Ù‡‚ÓËÚ ‚ ˆˇÎ‡ ≈‚ÓÔ‡, ‡ Ë ÔÓ-‰‡ÎÂ˜" - Í‡Á‚‡ ‚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ã‡ÚÒ
’ÓÎÏÍ‚ËÒÚ.

Официален дистрибутор на марката за България Клима Ин Груп Интернешънъл ООД
1784 София, бул. Цариградско шосе 131, 7-ми км АТМ Център, ет. 3, тел.: 02/975 04 10, факс: 02/975 04 12
e-mail: office@sanyo-bg.com, www.sanyo-bg.com
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"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˙-
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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.
N ƒË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌÓ
ÔÓÎÓÊÂÌË ÔÂÌÓÒÌË Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë
➣ 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
➣ 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.

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

N ƒÓÒÚ‡‚Í‡, ÏÓÌÚ‡Ê, Ì‡ÒÚÓÈÍ‡
Ë ÔÛÒÍ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡:

➣–Â„ÛÎ‡ÚÓÌÓ Ë ÔÂ‰Ô‡ÁÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
➣—ËÒÚÂÏË Á‡ Ó‰ÓË‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á
ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡‡ÌˆËÓÌÂÌ Ë ËÁ‚˙Ì

Овергаз сервиз
София, ул. Филип Кутев 5,
тел: 02/ 428 32 73
факс: 02/962 17 24
e-mail: og_service@overgas.bg
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¬ËıÓ‚Ë ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË
Част II. Монтажни специфики, предимства и недостатъци на уредите

«

‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ÓÔÚËÏ‡ÎÌËÚÂ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
Ì‡ ‚ËıÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡Á‚‡Ú ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË
Ô‡‚ËÎ‡ ÔË ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ ËÏ. ‡ÍÚÓ ·Â ÔÓÒÓ˜ÂÌÓ ‚
Ô˙‚‡Ú‡ ˜‡ÒÚ, ÎËÌÂÈÌËˇÚ Ó·ı‚‡Ú
Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ÔË
˜ËÒÎÓ Ì‡ –ÂÈÌÓÎ‰Ò ‚ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÏÂÊ‰Û 20 000 Ë 7 000
000 (ÙË„. 1). ÃËÌËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÏÛ
ÒÚÓÈÌÓÒÚ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ·˙‰Â 4000,
ÍÓÂÚÓ Â Ë ÛÒÎÓ‚ËÂÚÓ Á‡ Á‡‚ËıˇÌÂ.

Фиг. 3 Вихров разходомер с вътрешен монтаж
Фиг. 1.

Ламинарен поток преди
разходомера
«‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„Ì‡Ú Ô‡‡ÁËÚÌË
Á‡‚ËıÂÌËˇ ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ë
„Â¯ÍË, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÚÓÍ˙Ú ‚
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡ ÔÂ‰Ë ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ‡
‰‡ Â Î‡ÏËÌ‡ÂÌ. “Ó‚‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡
ÔË Ï‡ÎÍË ˜ËÒÎ‡ Ì‡ –ÂÈÌÓÎ‰Ò, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ÍÓËÚÓ Ò‡ ‚ËÒÍÓÁÌËÚÂ
ÒËÎË. ƒ‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÙÎÛË‰‡ Â Ò
‡‚ÌÓÏÂÌ‡ ÒÍÓÓÒÚ, ‡ ÚÓÍÓ‚ËÚÂ
ÎËÌËË Ò‡ ÛÒÔÓÂ‰ÌË. ÃÂÒÚÌËÚÂ
Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ Ë Â„ÛÎ‡ÚÓË
Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÚÛ·ÛÎÂÌÚÌË ‰‚ËÊÂÌËˇ
Ì‡ ÙÎÛË‰‡, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë ÒÂ Ò
‚ËıË, ‚Ó‰Ó‚˙ÚÂÊË Ë ‰Û„Ë ÙÎÛÍÚÓ‡ˆËË Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡, ‡ ˜ËÒÎÓÚÓ Ì‡
–ÂÈÌÓÎ‰Ò Â ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ ÓÚ „‡ÌË˜Ì‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ. –‡ÁÎËÍ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔË ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÛ·ÓÎÂÌÚÂÌ Ë Î‡ÏËÌ‡ÂÌ ÔÓÚÓÍ, ÏÓÊÂ
‰‡ ÒÂ ËÎ˛ÒÚË‡ ˜ÂÁ ÒÍÓÓÒÚÌËˇ
ÔÓÙËÎ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡ (ÙË„. 2).

Външен и вътрешен
монтаж
—Ú‡Ì‰‡ÚÌËˇÚ Ì‡˜ËÌ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂËÚÂ Â Ò ‚˙Ì¯ÂÌ
ÏÓÌÚ‡Ê, Ì‡ ÙÎ‡ÌˆË. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ë
ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ‚ËıÓ‚ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ Á‡ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê ‚ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡ (ÙË„.
3). –Â‡ÎËÁË‡ ÒÂ ÔÂÁ Ï‡Î˙Í ÓÚ‚Ó,
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌ Á‡
ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁ·‡ ËÎË Ò ÙÎ‡ÌÂˆ. “Ó‚‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó,
ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ
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Фиг. 4 Механизъм за монтаж под налягане

Фиг. 2.

‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ ‰Û„ ÚËÔ, Ì‡ÔËÏÂ
ÔË „ÓÎÂÏË ‡ÁÏÂË Ì‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ. ¬ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Â
ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÏÓÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ‡ ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ Ì‡˜ËÌ ËÎË
ÚÓ‚‡ ·Ë ·ËÎÓ Ú‚˙‰Â ÒÍ˙ÔÓ. –‡ÁıÓ‰ÓÏÂ˙Ú ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ·˙‰Â ÒÌ‡·‰ÂÌ
Ò ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ë ‰ÂÏÓÌÚ‡Ê ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ (ÙË„. 4), ·ÂÁ
ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡, Í‡ÚÓ Á‡
Ú‡ÁË ˆÂÎ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÏÓÌÚË‡Ì Ì‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡
Ô˙ÎÌÓÔÓıÓ‰ÂÌ Í‡Ì.
»ÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ì‡ ‚ËıÓ‚Ëˇ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ ÔÓ ÒÂ‰‡Ú‡ Ì‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡ Ë
ËÁÏÂ‚‡ ÎÓÍ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡. ŒÒÌÓ‚ÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Â ‰‡ ÒÂ
ÓÒË„ÛË ÛÒÔÓÂ‰ÌÓ ÓËÂÌÚË‡ÌÂ Ì‡
ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ÒÔˇÏÓ ÓÒÚ‡ Ì‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡.
»ÁÏÂÂÌ‡Ú‡ ÓÚ ÒÂÌÁÓ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÂ‰Ì‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ Ë Ó·ÂÏÌËˇ ‡ÁıÓ‰
ÔÂÁ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡.

Прави участъци преди и
след вихрови
разходомери
—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Â ‰‡
ÒÂ ÓÒË„ÛˇÚ Ô‡‚Ë Û˜‡ÒÚ˙ˆË - ÔÂ-

Фиг. 5.1.

‰Ë Ë ÒÎÂ‰ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ÚÓ‚‡ Â ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Á‡ ‚ËıÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË.
ÃËÌËÏ‡ÎÌÓÚÓ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ ÓÚ ÍÓÎˇÌÓ ËÎË Â‰ÛˆË ‚ÂÌÚËÎ ‰Ó ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÒÎÂ‰‚‡
‰‡ Â ÓÚ 15 - 20 Ô˙ÚË DN (ÙË„. 5.1) Ì‡
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡. ¿ÍÓ ÍÓÎÂÌ‡Ú‡ Ò‡ ‰‚Â
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌË, Ì‡ 90 „‡‰ÛÒ‡,
ÏËÌËÏ‡ÎÌÓÚÓ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ Úˇ·‚‡
‰‡ Â 30 Ô˙ÚË DN (ÙË„. 5.2). ¿ÍÓ ÍÓÎÂÌ‡Ú‡ Ò‡ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ,
ÏËÌËÏ‡ÎÌËˇÚ Û˜‡ÒÚ˙Í Â ÓÚ 40 ‰Ó
50 Ô˙ÚË DN (ÙË„. 5.3). ¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â ‚
ÎËÌËˇÚ‡ Ì‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡ ËÏ‡ Â„ÛÎË‡˘ Í‡Ì, Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ
‡ÁıÓ‰ÓÏÂ˙Ú ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ ÔÂ‰Ë Í‡Ì‡. ¿ÍÓ ÚÓ‚‡ ÌÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ,
‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ Â ÏËÌË-
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Фиг. 5.2.

Фиг. 5.3.

ÏÛÏ 50 Ô˙ÚË DN.
œ‡‚ËˇÚ Û˜‡ÒÚ˙Í ÒÎÂ‰ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Â ÏËÌËÏÛÏ (5 6).DN, Í‡ÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ Á‡ ÍÓÎÂÌ‡, Â‰ÛˆËË, Í‡ÌÓ‚Â,
ÚÂÏÓ‰ÊÓ·Ó‚Â Ë ÔÓ·ÓÓÚ·ÓÌË
ÚÓ˜ÍË. «‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÂÌ ÒÂ ÔËÂÏ‡
‚‡Ë‡ÌÚ, ÔË ÍÓÈÚÓ ‚ËıÓ‚ËˇÚ
‡ÁıÓ‰ÓÏÂ Â Ò Ù‡·Ë˜ÌË ÔÓ·ÓÓÚ-
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Фиг. 6. Прави участъци на измервателната линия със струеизправител.

Фиг. 7. Струеизправител с възможност за монтаж между фланци.

·ÓÌË ÚÓ˜ÍË Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë ‚„‡‰ÂÌ
ÚÂÏÓÂÎÂÏÂÌÚ Á‡ ÍÓÂÍˆËˇ ÔÓ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
«‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎˇÚ ‡ÁÒÚÓˇÌËˇÚ‡
ÔÂ‰ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ÒÂ ÏÓÌÚË‡ ËÁÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡, Ì‡Ë˜‡Ì Ó˘Â ÒÚÛÂËÁÔ‡‚ËÚÂÎ
(ÙË„. 7). “Ó‚‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÂ‰-

ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ‰ËÒÍ Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ‰Â·ÂÎËÌ‡ Ë ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÁÔÓ·ËÚË
Í˙„ÎË ÓÚ‚ÓË.
¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ
ÔÂ‰‚Ë‰ˇÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË Á‡„Û·Ë ‚ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡
ÓÚ ‚Ì‡ÒˇÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚÛÂËÁÔ‡‚ËÚÂÎ
‚ ÎËÌËˇÚ‡. “Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁ˜ËÒÎˇÚ ÔÓ ÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ ÙÓÏÛÎ‡ ∆p [mbar]
= 0.0085.ρ [kg/m2].v2 [m/s], Í˙‰ÂÚÓ
∆p Â Ô‡‰˙Ú Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ρ - ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÙÎÛË‰‡, ‡ v - ÒÍÓÓÒÚÚ‡
Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡.

Равнопроходно свързване
и измерване на горещи
флуиди
ƒÛ„Ó Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ ÔË
‚ËıÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Â Ú.Ì‡.
‡‚ÌÓÔÓıÓ‰ÌÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ-
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Фиг. 8.
Фиг. 9.1.

‰ÓÏÂ‡ Ò Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡ (ÙË„. 8).
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ Ò˙˘Ó
Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡Ú Ì‡
‚˙Ì¯ÌËˇ Ë ‚˙ÚÂ¯ÌËˇ ‡ÁÏÂ Ì‡
‡ÁıÓ‰ÓÏÂ‡. œË ÏÓÌÚ‡Ê‡ Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ˆÂÌÚÓ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙÎ‡ÌˆËÚÂ, ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇÚ‡ Ë ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÚˇÎÓ. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ‰ÂˆÂÌÚÓ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÏÓÌÚ‡ÊÌË ÂÎÂÏÂÌÚË ·Ë ‰Ó‚ÂÎÓ ‰Ó ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ „Â¯Í‡Ú‡ ÔË ËÁÏÂ‚‡ÌÂ.
¿ÍÓ ÛÂ‰˙Ú ˘Â ËÁÏÂ‚‡ Ô‡Ë ËÎË
‰Û„Ë „ÓÂ˘Ë ÙÎÛË‰Ë, ÚÂÏÓËÁÓÎ‡ˆËˇÚ‡ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌË ‚ Ô˙ÎÌÓ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÌÒÚÛÍˆËËÚÂ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ, Á‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ
ÔÂ„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡. ÕÂËÁÓÎË‡ÌËÚÂ ˜‡ÒÚË ÒÎÛÊ‡Ú Á‡
ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ ÓÚ ÚˇÎÓÚÓ. œË ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÛÂ‰‡ ‚ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë Ò ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ì‡ ÙÎÛË‰‡ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌËˇÚ ·ÎÓÍ
(Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡) Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ‡ ‰‡
ÒÂ ‡ÁÔÓÎÓÊË ÔÓ‰ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡, Á‡
‰‡ ÌÂ ÒÂ Á‡„ˇ‚‡ Ë ÍÓÌ‚ÂÍÚË‚ÌÓ.

Изисквания към
ориентацията на
монтаж
—˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ, Ò‚˙Á‡ÌÓ
Ò ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË, Â ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÓËÂÌÚ‡ˆËˇ. œÓ ÔËÌˆËÔ
‚ËıÓ‚ËÚÂ ÛÂ‰Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú Ì‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡ ‚˙‚ ‚ÒˇÍ‡Í‚‡ ÔÓÁËˆËˇ, Í‡ÚÓ ÒÂ ÒÔ‡Á‚‡Ú
ÌˇÍÓË ÓÒÌÓ‚ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ.
œË ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË ‚˙‚
‚ÂÚËÍ‡ÎÌË Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë, ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÚË˜‡ÌÂ (ÙË„. 9.1) ÒÎÂ‰‚‡
‰‡ Â ÓÚ‰ÓÎÛ Ì‡„ÓÂ. ÷ÂÎÚ‡ Â ‰‡ ÒÂ
ËÁ·Â„ÌÂ ˜‡ÒÚË˜ÌÓÚÓ Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ì‡
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡. œË ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÂÌ
ÏÓÌÚ‡Ê (ÙË„. 9.2) Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ÛÂ‰˙Ú ‰‡ ÌÂ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ ‚ Ì‡È‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡,
Á‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ Á‡‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡
„‡ÁÓ‚Â Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓ Ó·ÂÁ‚˙Á‰Û¯‡‚‡ÌÂ.
Õ‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë Á‡ „‡ÁÓ‚Â Ë
Ô‡‡ (ÙË„. 9.3) ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ˙Ú ÒÂ
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Фиг. 9.3.

ÏÓÌÚË‡ Ì‡‰ ÓÒÚ‡ - ‚ Ì‡È-‚ËÒÓÍËˇ
Û˜‡ÒÚ˙Í, Á‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÚÓ Á‡‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ.

Преимущества на
вихрови разходомери
G ¬ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÌÂ ÒÂ

‚ÎËˇÂ ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ ÙÎÛË‰. ¬Ó‰Â˘ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ‚ËıÓ‚Ë
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÚÓ˜ÌÓÒÚ
Ì‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË, Í‡ÍÚÓ
ÒÎÂ‰‚‡: Á‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË, ÔÓ‰ ±0,75 %
ÓÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ÔË Re > 20 000
(ÒÍÓÓÒÚ 0,4 - 10m/s) Ë ±1% ÔË
4000< Re < 20 000; Á‡ „‡ÁÓ‚Â Ë Ô‡‡,
ÔÓ‰ ±1% ÓÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ÔË Re >
20 000 (ÒÍÓÓÒÚ 2 - 80m/s) Ë ÔÓ‰ ±1%
ÓÚ Ó·ı‚‡Ú‡ ÔË 4000< Re < 20000.
G ŒÔÓÒÚÂÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ. ŒÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‰‚ËÊÂ˘Ë ÒÂ ˜‡ÒÚË ‚
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ‡ „Ó
Ô‡‚Ë ÎÂÒÂÌ Á‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ;
G –‡·ÓÚ‡ ‚ ¯ËÓÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ
Ó·ı‚‡Ú Ì‡ ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ÔÓÏÂÌÎË‚‡,
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÓÚ -200 ‰Ó 400 ∞—. œÓ
Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ‚ËıÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Ì‡ÏË‡Ú ¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
ÔË ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‡ Ë ‰Û„Ë ‚ËÒÓÍÓ ËÎË ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ÙÎÛË‰Ë;
G ¬ËıÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ÒË„Ì‡Î Á‡ ÏÓÏÂÌÚÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ë ‰ËÒÍÂÚÂÌ ÒË„Ì‡Î
‚ ÒıÂÏ‡ Ò ÓÚ‚ÓÂÌ ÍÓÎÂÍÚÓ, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡ ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰‡
‚˙‚ ‚ÚÓË˜ÂÌ ÛÂ‰;
G —Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÛÂ‰ËÚÂ
Â Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ ÔÓ
‰‚ÛÔÓ‚Ó‰Ì‡ ÒıÂÏ‡. «‡ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ
ÂÍÒÔÎÓÁË‚ÌË ÁÓÌË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÎËÌËˇÚ‡ Ë ÛÂ‰‡ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ Â ia;

G —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡

ÂÁÂ‚Ë‡ÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ‚ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ;
G ÕˇÍÓË ÏÓ‰ÂÎË ‚ËıÓ‚Ë ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ËÌÚÂ„Ë‡ÌË ‰‡Ú˜ËˆË Á‡ ÍÓÂÍˆËˇ ÔÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.

Недостатъци на
вихровите разходомери
—˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â ‚ËıÓ‚ËˇÚ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ ÌÂ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡:
G ÕÂÂ‰ÌÓÓ‰ÌË ÙÎÛË‰Ë;
G ‘ÎÛË‰Ë, Ò˙‰˙Ê‡˘Ë ‡·‡ÁË‚ÌË
ËÎË ÒÍÎÓÌÌË Í˙Ï ÓÚÎ‡„‡ÌÂ ÔËÏÂÒË;
G ‘ÎÛË‰Ë Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ Ë ‚ËÒÓÍ ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÌ ‚ËÒÍÓÁËÚÂÚ;
G —ËÎÌÓ ÍÓÓÁË‚ÌË ıËÏË˜ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË;
G —Â‰ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ Ì‡ ‚ËıÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Â Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÚÓ
‚ÎËˇÌËÂ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËË Ë ıË‰‡‚ÎË˜ÌË Û‰‡Ë ‚˙ıÛ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ.

Необходима е ежегодна
инспекция
ÕÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÌˇÍ‡Í‚Ë ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚ËıÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË, ÔÂ‰‚Ë‰ ÓÔÓÒÚÂÌ‡Ú‡ ËÏ
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ. «‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú
Á‡ÎÓÊÂÌËÚÂ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, ‡Á·Ë‡ ÒÂ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÂÊÂ„Ó‰Ì‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ Ì‡ ÔÂ„‡‰‡Ú‡, ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ Ë ÒÚÂÌËÚÂ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÚˇÎÓ. ”Â‰˙Ú ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡
ÒÂ ÏÓÌËÚÓË‡ Ë Á‡ ÍÓÓÁËˇ, ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË ËÎË Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ.
‡ÚÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡
‡ÁıÓ‰, ‚ËıÓ‚ËˇÚ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ ÔÓ‰ÎÂÊË Ì‡ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜Ì‡Ú‡ ÔÓ‚ÂÍ‡
Â‰ËÌ Ô˙Ú Ì‡ ‰‚Â „Ó‰ËÌË.
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œ‡ÌË ÍÓÚÎË
Ë Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË
Част I. Различни конструкции парни котли намират сериозно
индустриално приложение

œ

арата е енергоносител, който,
освен че е безвреден, взриво- и пожаробезопасен, би могъл сравнително
лесно да бъде получен чрез оползотворяване на отпадна топлина от
различни технологични процеси. Парата поема и пренася голямо количество топлина в малка маса, което е
едно от основните й предимства.
Причината е, че в процеса на фазово
превръщане на водата в пара се поглъщат големи количества топлинна енергия. От друга страна, обратният процес – на кондензация, протича с отделяне на натрупаната скрита топлина. Това свойство на парата я прави не само незаменим енергоносител, но и подходящо работно
тяло при процеси на нагряване. Сред
предимствата на водната пара е и
фактът, че температурата й на
нагряване би могла много удобно да
се регулира. Реализира се чрез изменение на налягането. Затова парата
е много подходяща да се използва
както индиректно - например за
отопление, така и директно - в качеството й на гореща среда. Също
така, парата ефективно се използва
и като увлажнител.

Парен котел или
парогенератор?
За производство на пара в промишлеността се използват два
типа съоръжения - парни котли и
парогенератори. От гледна точка на
техническата терминология, всички
съоръжения, които произвеждат
пара, се обединяват под наименованието парен котел. Затова е трудно да се направи ясно разграничава-
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не на агрегатите, произвеждащи
пара на парогенератори, и парни котли.
Обикновено, понятието парогенератор се използва в случаите, при
които агрегатът няма собствена
горивна камера или друг източник на
енергия. За превръщането на водата
в пара се нуждае от външен енергиен източник, например топлоносител от контура на атомен реактор.
Понятието парогенератор се използва и в случаите, при които агрегатът се захранва електрически.
Нарича се електрически парогенератор. Терминът намира приложение и
когато самият процес на фазово превръщане протича в серпентина, а не
в тръби, както е характерно за традиционните парни котли.

Парните котли производителни и
икономични
Парният котел представлява съд
под налягане, водата в който се нагрява до превръщането й в пара.
Топлинната енергия, която се подава към парния котел за осъществяване на процеса на фазово превръщане, би могла да бъде получена от
изгарянето на гориво, както и да
бъде във вид на електрическа, ядрена, слънчева или геотермална енергия.
Конструкцията на първия парен
котел, разработен през XIX век, не
се е отличавала с голяма сложност,
а коефициентът му на полезно действие не бил висок и възлизал едва
на около 32%. Редица специфични
конструктивни особености на
първия парен котел се използват и в
съвременните модели. Разбира се,

съвременните парни котли се характеризират със значително по-висок
КПД, благодарение на прилагането на
различни системи за топлинно екраниране, помагащи за по-рационално
оползотворяване на топлината.
Сред основните предимства на
парните котли са високата им производителност, икономичност и ограничените загуби на топлина. Затова и те намират широко приложение
в редица отрасли на леката промишленост и селското стопанство. Парните котли успешно се използват за
получаване на водна пара с високо
налягане за производствени процеси,
в които е необходима наситена пара.
Също така, намират приложение и
като източник на пара за отопление
на сгради, и за захранване на технологично оборудване в промишлеността, а също така за машини и турбини, задвижващи електрогенератори.

Класификация на парни
котли
Два са основните признаци за класификация на парните котли - в зависимост от начина на топлообмен и
според използваното гориво. Според
първия критерий, парните котли се
разделят на два основни вида - водотръбни и пламъчнотръбни. В зависимост от използваното гориво, те са:
котли на твърдо, течно или газообразно гориво, както и котли, захранвани с електроенергия. Обикновено, парните котли, използвани за
производство на наситена пара, работят на твърдо гориво. За разлика
от тях, котлите, използвани в промишлеността, работят на течно
гориво, например мазут или дизел.
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Фиг. 1. Принципна схема на пламъчнотръбен парен котел
Легенда: 1 - Горивна камера. 2 - Димогарни тръби прав ход. 3 - Димогарни тръби
обратен ход. 4 - Сепаратор пара. 5 - Нивопоказателно стъкло. 6 - Димоотвод.

Парните котли, работещи с електроенергия, намират ограничено приложение в промишлеността. Основни причини са по-ниското им КПД в
сравнение с котлите, работещи с
други видове горива и сравнително
високата себестойност на електроенергията.

Пламъчнотръбни парни
котли
Конструкцията на пламъчнотръбните котли включва пламъчна
тръба, в която протича горивният
процес, и снопове от димогарни
тръби, през които преминават горещите димни газове. Нагряваната
вода протича от външната страна
на тръбите.
В зависимост от конструктивното си изпълнение, пламъчнотръбните парни котли могат да бъдат хо-

ризонтално или вертикално изпълнение.
Добре е да се има предвид, че използването на тези котли е свързано с известни ограничения по отношение на топлинната им мощност.
Известно е, че при конструирането
на резервоар с повишено налягане,
какъвто са парните котли, дебелината на стената на резервоара се
определя в зависимост от неговия
диаметър, както и стойностите на
температурата и работното налягане. При превишаване на определени пределни параметри, необходимата дебелина на стената на котела
се оказва неприемливо голяма. Също
така е необходимо да се отчетат и
изискванията за безопасност.

Водотръбни котли
Водотръбните котли се отлича-

ват с по-сложна конструкция в сравнение с пламъчнотръбните модели.
При тях нагряваната вода преминава през набор от тръби, разположени над горивната камера и свързани
към общ барабан. Той представлява
резервоар за пара и вода, който обикновено се изработва с неголям диаметър, с цел избягване на проблемите, характерни за пламъчнотръбните котли.
За да се осигурят условия газът
да отдаде максимално количество
топлинна енергия, от вътрешната
страна на котела се разполагат
прегради. Те са предназначени да насочват движението на горещия газ,
така че той да обтича тръбите
няколко пъти. Също така, за да се
повиши топлоотдаването в горивната камера, в нея често се предвижда радиационен екран. По този
начин се постига по-голямо топлоотдаване в горивната камера при
по-малко топлинно натоварване на
нейните стени. Това, от своя страна, води до намаляване на времето
за техническо обслужване и до повишаване на КПД. А също и до помалки изисквания към топлоизолацията на стената. Радиационният
екран представлява сноп от тръби,
разположени по стената на горивната камера, през които преминава водата от котела, нагрява се и
се изпарява. Образуващата се пара
се отвежда в парния барабан. Добре е да се има предвид, че такива
екрани обикновено защитават
(напълно или частично) стените на
котела. Тръбите могат да бъдат
гладки, оребрени, с огнеопорно по-

ПОЛИМАТ ООД
ТРАДИЦИЯ И КАЧЕСТВО
БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ
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1618 София, п.к. 109. Бул. "Бр. Бъкстон" № 31А, вх. Б
тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76
е-mail: polymat@techno-link.com, www.polymat-bg.com
Нивопоказателна техника:
- Рефлекционни, транспарантни, магнитни и нивопоказателни
- Наблюдателни стъкла комплект с гарнитури на склад
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

колонки за вода, пара и процеси
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Висококачествена арматура и системи
Награди за дизайн:
Форум за индустриален дизайн Хановер
Награда iF
Международна награда за дизайн
Baden-Wurttemberg
Награда за дизайн Япония

Баланс вентил "Hydrocontrol": лесно регулиране

измерване +
настройка
само с един
вентил

само
изолиране

Представяне на системата
Лесен и изгоден вариант за балансиране на щранга с всички функции само
чрез една арматура:
- предварителна настройка;
- измерване;
- изолиране;
- пълнене;
- източване.
Лесната работа със системата намалява разходите. Достатъчен е само
един монтажник, който да извърши необходимите измервания и регулиране.
За допълнителна информация:
Търговско представителство
бул. "Д-р Г. М. Димитров" 58
София
Тел.:
(02) 961 57 10
(02) 961 57 11
Факс:
(02) 962 44 65
E-Mail
mail@oventrop.bg
Internet
www.oventrop.bg
F.W.OVENTROP GmbH&Co.KG
Paul-Oventrop-Strasse 1
D-59939 Olsberg
Telefon
(02962) 82-0
Telefax
(02962) 82-400
E-Mail
mail@oventrop.de
Internet
www.oventrop.de
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Фиг. 2. Принципна схема на хоризонтален водотръбен парен котел
Легенда: 1 - Горивна камера. 2 - Тръби. 3 - Барабан. 4 - Нивопоказателно стъкло. 5 Димоотвод.

критие и др.
Основни предимства на парните
котли са бързото повишаване на
температурата, взривобезопасността, лесното пренастройване при
изменение на натоварването и други. Недостатъците им са свързани с
усложнената конструкция, високите
изисквания по отношение на херме-

тичността на съединенията, както
и сложния ремонт.

Видове водотръбни
котли
Водотръбните котли се разделят
на следните видове – хоризонтални
с надлъжен или напречен барабан,
вертикални с един или няколко парни

барабана, радиационни и комбинирани.
За хоризонталните водотръбни
котли е характерно наличието на
колектори, които се съединяват с
барабан, разположен както в долната част, така и по средата на котела.
Вертикалният парен котел има
два или няколко барабана, монтирани на различни височини. Тръбите се
присъединяват непосредствено към
барабана. В близост до местата на
свързването им те се извиват, образувайки сноп. Потокът горещи газове (посредством прегради) се направлява напречно на тръбите. Описаната конструкция позволява лесно
да се измени геометрията на нагряваната повърхност.
Радиационните парни котли или
техните горивни камери се оборудват или с широки колекторни тръби
(преминаващи хоризонтално в горната и долната част на стените на
камерата), или със система от вертикални тръби, присъединени непосредствено към основният барабан. В
първия вариант, колекторът е съединен между тънките части на вертикалните тръби, образуващи настенен екран. Лъчистата топлина
от зоната на горене води до изпаряване на водата в тези тръби. Горещата пара, преминаваща между колекторите, присъединени към основният барабан, предизвиква циркулация. По тази схема са устроени таванният и подовият екрани. Тръбите
не са изолирани и единствено във високотемпературната зона се предвижда огнеупорно покритие или чу-

София, бул. "Драган Цанков" 170, ет.1, офис 3, тел./факс: 02/962 21 04
GSM: 0887 518 450, e-mail: office@barosltd.com, info@barosltd.com

ГАЗОВИ КОТЛИ И АРМАТУРА

www.barosltd.com

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ

JAGA

Отоплителни
Газоснабдителни
Водоснабдителни
Климатични системи
АВТОМАТИКА И КОНТРОЛ
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гунени защитни панели. В някои случаи парообразуването в екрана играе
главна роля, а обичайният водотръбен конвективен топлообмен от
повърхността защитава основния
барабан от радиационно прегряване.

Секционен чугунен парен
котел
Друг вид парни котли са секционните. Те са широко разпространени
и се състоят от отделни чугунени
секции. Те са със сложна конфигурация и голямо външно оребряване. Чрез
секциите се формират горивната
камера, скарата, ходовете на димните газове и водното пространство.
В големи котли от този тип, парата от всяка секция постъпва в надлъжен горен колектор, а кондензатът се връща по два долни надлъжни колектора, които се намират
по страните на секцията. Основното предимство на секционните котли се изразява в лесния демонтаж.
Също така, при необходимост сравнително безпроблемно би могла да се
увеличи мощността му чрез добавяне на допълнителни секции. От друга страна, при твърде бързо разгаряне, което се извършва в условия на
студен пуск, такъв котел може да се
пукне.
Секционните котли се отличават
с висок КПД и бързо разгаряне, но
чугунените секции на този тип котли не гарантират безопасна работа
при високи налягания на парата.

Електрически парни
котли
Друг вид парни котли са електрическите. Както вече бе споменато,
те намират ограничено приложение
в промишлеността. Сред основните
им предимства са елементарно устройство и надеждна експлоатация
Те са особено предпочитани за приложение в бита. Електрическият
паров котел се състои от нагревателни елементи и блок за контрол,
обикновено с възможност за регулиране и контрол на параметрите.
Много котли разполагат с вградени
допълнителен резервоар и помпа. Характеризират се с не големи размери, безшумна работа, лесна експлоатация и безпроблемен монтаж.

За или против по-малкия
воден обем
За да се избере подходящият парен котел за конкретното приложение, трябва предварително да се
определят вида на горивото, което
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ще се използва, и необходимото количество произвеждана пара. Спрямо него се пресмята необходимата
мощност на парния котел, осигуряваща поддържането на предварително зададените параметри на
температурата. При определянето
й се препоръчва да се вземе предвид
и КПД на котела, както и загубите
на топлина. Добре е да се обърне достатъчно внимание и на водния
обем, тъй като той се явява ключов
фактор за постигането на по-висока ефективност на парния котел.
Известно е, че голямото количество вода в него предизвиква загуби на енергия, тъй като тя не може
да се използва като резерв. Малкото количество вода, от своя страна, води до отклонения в налягането, което съответно понижава качеството на парата. Затова е прието парните котли да се оценяват
според водния им обем. Някои производители залагат на поддържането
на малък воден обем. В негова полза
се посочват следните аргументи излишният обем вода повишава времето за нагряване и води до загуби
на енергия при спиране на парния
котел. Обикновено към посочената
теза се придържат производителите на правотокови парни котли,
както и на отоплителни парни котли.
Тезата за необходимостта от
поддържане на по-голям воден обем
се поддържа от компании, произвеждащи корпусни парни котли. Тя са
застъпници на твърдението, че поголямото количество налична пара е
по-изгодно при колебания в потреблението.
Освен водния обем, важни критерии за избор са парният обем и системата за контрол на горелката.
Съвременните модели парни котли се оборудват със системи за управление и контрол. Сред основните
им елементи са - устройства за пускане и спиране на процеса на изгаряне на горивото, за задаване и регулиране на разхода на гориво, вода и
кислород, както и с устройства за
мониторинг и събиране на данни за
състоянието на турбините и приборите. Често се използват и компютърни системи за цялостен контрол и управление на системата.
Статията продължава в следващия брой на
сп. Инженеринг ревю. Ако имате коментар
по съдържанието на материала или желаете да направите допълнение или да разясните някои от разгледаните аспекти, не се
колебайте да ни пишете.
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ПАРОГЕНЕРАТОРИ С ВГРАДЕН
УТИЛИЗАТОР - ПОДГРЕВАТЕЛ НА ВЪЗДУХА
на нафта и газ
с производителност
8 - 1800 кг/ч
и на електричество
с производителност
8 - 97 кг/ч

Òîïëèíà ñ áúäåùå!
София, ул. Адам Мицкевич 4, тел.: 9251551, 9250110, 9271111; факс: 9252020, e-mail: office@technoterm.com, www.technoterm.com
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—Û¯ËÎÌË
—Û¯ËÎÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË
Á‡ Ì‡ÒËÔÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË
Видове сушилни инсталации, конструкция, област на използване

œ

ри сушенето на насипни материали най-често се използват лентови,
барабанни, флуидизационни, пневмотранспортни и аерофонтанни сушилни. Всички те принадлежат към
групата на конвективните сушилни
инсталации. При тях топлината се
подава чрез топлоносител към
повърхността на изсушавания материал. В качеството на топлоносител
обикновено се използват въздух,
инертен или димен газ.

Лентови сушилни инсталации
Предназначени са за непрекъснато
сушене на различни като форма материали, включително гранули, влакна, късови материали и други. Условието е материалът да не бъде взриво- или пожароопасен. Сушилното
пространство е оформено във вид на
тунел, в който са обособени междин-

ни секции. По дължината на целия
тунел има канал, предназначен да
транспортира сушилния агент, подаван във всяка отделна секция. В ниската част на вентилационния коридор е разположен канал за отвеждане на отработения сушилен агент.
Изсушаваният материал се подава върху движещ се лентов транспортьор. В зависимост от броя на
лентите, сушилните се определят
като еднолентови и многолентови.
Те освен по броя на лентите, се различават и конструктивно. При еднолентовите сушилни сушилното пространство е оформено във вид на
дълъг коридор, разделен на отделни
зони, които са разположени по направление, съвпадащо с движението
на материала. Влажният материал
се подава от единия край на лентовия транспортьор, а изсушеният
материал се събира в другия край. За

да се осигури по-голяма равномерност на изсушаване, се използват
различни начини за подаване на
въздух. Например първоначално
въздухът може да се подава под слоя
от материал, а след това да се пропуска над него. Обикновено отделните междинни зони се различават в
зависимост от посоката на движение на въздуха, температурата,
влажността и скоростта му. Във
всяка зона е възможно самостоятелно да се променят зададените параметри на въздуха. За целта се поставя вентилатор, за да осигури циркулацията на въздуха. За нагряване на
въздуха обикновено се използва калорифер.

Еднолентови и
многолентови инсталации
В еднолентовите сушилни изсъхването на материала е много

КОНТРОЛНО ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРИБОРИ,
АВТОМАТИКА И ОБОРУДВАНЕ

ДОСТАВКА, ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ, НАЛАДКА
Термодвойки тип K,J,L,B,S
Термосъпротивления Pt100
G Термокомпенсационни
кабели
G
G

Манометри
одобрен тип
G Изграждане на
автоматични
системи
G

БЪЛГАРИЯ
гр. Раднево - 6260
ул.Митьо Станев 28

тел./факс: (0417) 8-28-58
тел.:
(0417) 8-26-35
GSM:
(0887) 336-336
E-mail - nakra@nakra.eu
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неравномерно, като в някои случаи част от материала
може да остане и влажен. От друга страна, еднолентовите сушилни се характеризират с по-голяма дължина.
За да се осигури по-добро изсушаване на материала
или да се намали сушилното пространство, когато е
необходимо, се препоръчва използване на многолентови
сушилни. Характерно за тях е, че в сушилното пространство се разполагат няколко ленти една над друга, а
материалът преминава от една лента върху друга. По
този начин се осъществява много по-добро обтичане на
влажния материал от въздуха, което съдейства за ускоряване на процеса на изсушаване и намаляване на енергийните разходи в сравнение с еднолентовите.
Освен за сушене, лентовите сушилни могат да се използват и в други технологични процеси, като изпичане,
охлаждане и др., които могат да протичат едновременно
с процеса на сушене. Посредством промяна в скоростта
на лентата се влияе върху времето за обработка.

Барабанни сушилни инсталации
Основна характеристика на барабанните сушилни е
специфичната конструкция на сушилното пространство,
което представлява въртящ се барабан. Те са подходящи за топлинна обработка на различни пожаро- и взривобезопасни, невредни, ронливи материали, като например
варовик, глина, пясък и други. Барабанните сушилни инсталации намират широко приложение в химическата
промишленост. Използват се за сушене на дребно- и
едрозърнести, пастообразни и други материали, например прости и сложни изкуствени торове, натриев бикарбонат, суперфосфат, полимерни материали и други.
Обикновено се разделят в две групи – с общо предназначение и гранулиращи. В зависимост от изискванията
на технологичния процес, разположението на сушилня-

Фиг. 1. Принципна схема на многолентова сушилня: 1 - сушилна
камера, 2 - лентов транспортьор, 3 – вентилатор, 4 - калорифер

та, техническото задание и други критерии, сушилните
могат да имат различно конструктивно изпълнение. Сред
използваните конструкции са с движение на сушилния
агент в правоток или противоток, както и с определен
ъгъл на наклон на барабана. Могат да бъдат с единичен,
двоен или троен барабан, а в зависимост от натоварването с пневматично или механично задвижване. Обикновено са с цилиндричен корпус и опори, върху които е
монтиран той. Принципно корпусът е с наклон към страната за разтоварване на изсушения материал.

Висока производителност и икономичност
Барабанът обикновено представлява кух стоманен
цилиндър с диаметър до 3,5 m и дължина до 28 - 30 m. В
някои случаи диаметърът би могъл да достига до 5 m, а
дължината - до 40 m. Във вътрешността на барабана се
разполага лопатъчна система, чрез която изсушаваният
материал се размесва непрекъснато. По този начин се
осъществява интензивен сушилен процес и равномерно
разпределение на материала върху барабана. Конструкцията на лопатъчната система се избира в зависимост
от свойствата на изсушавания материал. Не е изключено в определени случаи в един и същи барабан да се разположат различни типове лопатъчни системи.
В качеството на сушилен агент се използва както
горещ въздух, така и димни газове. За нагряването им
приложение намират топлогенератори на твърдо гориво, газ или дизел.
Барабанните сушилни се разполагат в началото на
технологичната линия за сушене на суровината или в края
й, където се суши готовият продукт. Отличават се с
висока производителност и икономичност, тъй като
осигуряват възможност за постигане на високи температури (1000 оС) при паралелно движение (в правоток или в
противоток) на материала и сушилния агент. Сред предимствата им са универсалността им за изсушаване на
материали с висока влажност, равномерното нагряване и
изсушаване на материала, което осигуряват, и други.

Флуидизационни сушилни инсталации
Флуидизацията представлява специфично състояние
на слой от зърнест материал. То се постига, когато под
него се подава въздушен поток, който преминава през
слоя. Когато скоростта на въздушния поток достигне
определена стойност, частиците от слоя започват да
се раздвижват, при което започва интензивното му
разбъркване. Подобно движение на частиците и на самия
слой много наподобява кипенето на течност. По тази
причина, слой в подобно състояние се нарича флуидизиран, псевдотечен, псевдокипящ или кипящ.
Сушилните с флуидизиран слой обикновено се използват за интензивна обработка на зърнести материали с
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размери на зрънцата от 0,1 до 5 mm.
В някои случаи биха могли да се използват и за сушене на течни материали. Сушенето във флуидизационен
слой се отличава с редица предимства. Флуидизационните сушилни се
характеризират с висока надеждност и кратък период на сушене,
който се постига поради усиленото
разбъркване на материала в сушилната камера. Подходящи са не само
за сушене, но и за загряване, охлаждане, замразяване, гранулиране и др.
Като конструктивно изпълнение
флуидизационните сушилни инсталации се срещат в различни варианти.
При една от често срещаните конструкции, сушилното пространство
се оформя от камера, в долната част
на която се намира решетка. Предназначението й е както правилно да
разпределя въздушния поток по цялото сечение на камерата, така и да
поддържа слоя при работеща или
спряна сушилня. В някои случаи, решетките се оформят като сито,
което създава възможност при спиране на въздуха дребни частици от
материала да пропаднат през отворите. Ако се изсушават материали,
склонни към слепване, върху решетката се разполага механична бъркачка за разбиване на агломерати. При
необходимост от охлаждане на изсу-
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шения материал, в края на решетката се подава студен въздух.
Слой от зърнести частици би
могъл да бъде доведен до флуидизирано състояние, дори и когато газовият поток се подава в една струя.
В този случай слоят се нарича фонтаниращ.

Пневмотранспортни
сушилни инсталации
Използват се предимно в химическата промишленост за сушене на
прахообразни, дребнозърнести, кристални, влакнести и други материали. Не се препоръчват за едрозърнести материали или такива, които
изискват по-голяма продължителност на сушене.
Обикновено при тези сушилни инсталации сушилното пространство
представлява вертикална тръба с
дължина до 20 m и диаметър до 1 m,
през която преминават изсушаваният материал и сушилният агент.
Скоростта на газа в тръбата зависи от едрината и масата на частиците и достига до 35 m/s, а процесът продължава няколко секунди.
Нагряването на въздуха се осъществява чрез калорифер или в случаите, при които се предвижда използването на димен газ, към сушилната
тръба се присъединява горивна каме-

ра. Подаването на влажния материал обикновено е в долната част на
тръбата, а отвеждането на изсушения материал се осъществява в горната й част.

Аерофонтанни сушилни
инсталации
В случаите, при които материалът е с нееднородна структура, т.е.
съдържа частици с различна големина, се препоръчва използването на
аерофонтанни сушилни. Основното
тяхно предимство е възможността
да се осигури различно време за обработка на отделните частици. Сушилното им пространство е оформено като конус, а скоростта на
въздуха намалява от входа към изхода. По този начин по-едрите и съответно по-влажни частици не могат
да напуснат веднага пространството, тъй като са и по-тежки. Това е
възможно едва тогава, когато те
изсъхнат и масата им стане достатъчно малка. По време на сушилния процес, движението на частиците наподобява фонтан, което е дало
и името на метода - аерофонтанен.
Добре е да се има предвид, че времето, необходимо за изсушаване на
материала, е значително по-голямо в
сравнение с пневмосушилните и на
практика не може да се регулира.
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Част II. Характеристики на съвременни технологии за сероочистка

Œ

сновен източник на серните емисии в атмосферата, включващи обикновено серен диоксид и серен триоксид, са горивните процеси. При изгаряне на природни горива с високо
съдържание на сяра, като въглища и
нефт, се отделя голямо количество
антропогенни серни емисии. Източник на сериозни количества серни
емисии могат да бъдат и някои негоривни процеси. Разбира се, делът на
сярата, изпускана във вид на серни
окиси или други серни съединения от
негоривни процеси и други източници, е сравнително малък в сравнение
със серните емисии от горене.
Известно е, че енергийният сектор е сред най-големите източници
на серни окиси от горене. Наред с
отоплителните и топлоелектрическите централи, сериозен дял имат и
различни видове горивни инсталации
- търговски и промишлени, както и
различни процеси, свързани с изгаряне и др. Към негоривните процеси се
отнасят производството на сярна
киселина, както и различни специфични процеси на органичен синтез, обработка на метални повърхности и
др. Такива процеси са и извличането,
преработката и дистрибуцията на
изкопаеми горива, както и обработката и депонирането на отпадъците, например топлинна обработка
на битови и промишлени отпадъци и
др.
Обект на разглеждане в настоящата статия са често прилагани методи за сероочистка.

Абсорбционен метод
Известно е, че абсорбцията представлява процес на разтваряне на
газообразни компоненти в течен
разтворител. Абсорбционните системи са два основни вида - водни и
неводни. При втория вид абсорбционни процеси обикновено се използват ниско летливи органични течности. Те се използват еднократно. За
да може течността да се използва
повторно, е необходимо тя да се
регенерира чрез отделяне на замърсителя в чист вид. Схемата с еднократно използване на поглъщателя се
прилага, ако провеждането на абсорбцията води непосредствено до получаване на готов продукт или полупродукт. Като пример може да се
даде получаването на минерални киселини (абсорбция на SO3 в производството на сярна киселина).
Схемите с многократно използване на поглъщателя, или т.нар. циклични процеси, са широко разпространени за очистване на димните газове
от серен диоксид в ТЕЦ.

Видове абсорбери
В зависимост от начина на създаване на междуфазовия контакт, абсорберите се определят като
повърхностни, със стичащ се слой, с
пълнеж и разпръсквателни.
Повърхностните абсорбери се използват предимно за абсорбция на
малки количества лесно разтворими
газове. Газовата смес преминава в
противоток над свободната
повърхност на спокойно движещ се

абсорбент.
Абсорбери със стичащ се слой.
Като конструкция, те са близки до
вертикалните кожухотръбни топлообменници. Течността се подава във
вътрешността на тръбите под
формата на тънък слой. Газът преминава през тръбите, движейки се в
противоток.
Абсорбери с пълнеж. Представляват колони, в чийто корпус са поместени няколко решетки от щампована ламарина. Върху тях свободно се
насипва пълнеж (пръстеновидни, цилиндрични или седлообразни тела).
Абсорберите с пълнеж са неподходящи за работа със силно запрашени
газове, особено когато частичките
са склонни към полепване по стените на пълнежа, например смоли. В
този случай е подходящо да се използват абсорбери с плаващ пълнеж. Те
се състоят от кухи сфери, изработени от полиетилен, полистирол и др.,
които са насипани върху решетка.
При увеличаване на скоростта на
газовия поток, пълнежът преминава
в „кипящ слой“. Интензивното триене и удряне на сферите една с друга
не позволява замърсяването на пълнежа. Предимства на абсорберите с
плаващ пълнеж са високата степен
на абсорбция и доброто обезпрашаване на газа.
Разпръсквателни абсорбери. Конструкцията им дава възможност да
се получат високи скорости и много
добро смесване на компонентите в
апарата. Той се състои от три части: разпръсквателна, абсорбционна и

• Въздуходувки
• Вакуум помпи
• Помпи за течности
• Филтри
• Машини за екологията
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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разделителна. Абсорбционната течност постъпва през входа и преминава в тънък слой по вътрешните
стени на разпръсквателните конуси.
Газът се подава отгоре през входа,
движи се с висока скорост в тясното сечение на конусите, като разкъсва във вид на капчици стичащия
се абсорбент. Характерно за този
вид абсорбер е малкото му хидравлично съпротивление.
За абсорбиране на серния диоксид,
който представлява газ с малка разтворимост, се използват алкални
разтвори на основата на NaOH или
Ca(OH)2. Добавянето на химични реагенти в много случаи увеличава ефективността на абсорбционния процес, благодарение на протичащите
в слоя химични реакции.

Адсорбционен метод
Адсорбцията е процес, при който
повърхнината на твърди тела (адсорбенти) поглъща една или няколко компоненти от газова смес или от разтвор. Адсорбционните методи са
сред най-разпространените за защита на въздуха от замърсяване. Количеството на адсорбираното вещество зависи от налягането, температурата, свойствата на адсорбента, начина, по който той е обработен, както и от свойствата на поглъщаното вещество. Повърхността
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на адсорбентите трябва да бъде голяма, което се постига чрез подходяща структура от микроскопични
пори. Адсорбентите трябва да отговарят на следните условия: да имат
голяма адсорбционна способност, висока селективност, висока механична якост, да се регенерират и да са
евтини. Основните промишлени адсорбенти са активен въглен, сложни
оксиди и импрегниран сорбент.
Активният въглен се получава от
някои видове дървесина, торф, животински кокс и други органични вещества след подходяща химична обработка. Качеството му зависи от
свойствата на изходния материал и
от включените, понякога, в процеса
на получаването му активиращи добавки. Предимство на активния
въглен е голямата му специфична
повърхност (600 – 1700 m2/g), а главен недостатък - лесната му запалимост. След сравнително кратка
употреба той губи адсорбционните
си качества, поради което се използва само за температури до 200 °С.
Активният въглен намира приложение главно за адсорбция на газове,
пари на органични течности и пречистване на разтвори от примеси.
Той е по-малко селективен в сравнение с другите сорбенти и е сред
малкото пригодни за работа с влажни газови потоци.
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Оксидните адсорбенти се отличават с висока селективност по отношение на полярните молекули.
Сред недостатъците им е по-ниската активност в присъствие на влага. Към тях се отнасят силикагелът,
синтетичният цеолит и алуминиевият оксид.

Методи за адсорбционно
пречистване
Съществуват няколко основни
способи за осъществяване на адсорбционно пречистване.
При първия от тях - след адсорбцията се провежда десорбция. Уловените компоненти се извличат за
повторно използване. По този начин
се улавят различни разтворители,
сероводород при производството на
изкуствени влакна и други примеси.
Характерно за втория способ е, че
след адсорбцията примесите не се
утилизират, а се подлагат на термично или каталитично доизгаряне.
Той се прилага за очистване на отделящите се газове от химическата,
фармацевтичната, хранително-вкусовата и други промишлености. Тази
разновидност на адсорбцията е икономически оправдана при ниски концентрации на замърсителите или
при многокомпонентни замърсители.
При третия способ, след очистване на адсорбента, той не се регене-
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рира, а се съхранява или изгаря.
Съществуват различни конструкции адсорбционни апарати. Сред найчесто прилаганите в практиката са
адсорберите с неподвижен абсорбент. Непрекъснатостта на процесите на адсорбция и регенерация на
адсорбента позволява използването
на апарати с кипящ слой. В последните години все по-често се използват
влакнестите сорбционно-активни
материали. Те се отличават с подобра химическа и термична устойчивост, еднородна пореста структура, значителен обем микропори и
висок коефициент на масопренасяне.
Адсорбционните методи са едни
от най-разпространените в промишлеността за очистка на газове. Широко се използват и за извличане на серните окиси от изхвърляните газове.

Термокаталитични методи
Каталитичните методи, използвани за очистване на газове, се отличават с универсалността си. Освен за серни окиси, те са приложими
и за азотни и въглеродни окиси, различни органични съединения и токсични примеси. Каталитичните методи позволяват преобразуване на
вредните примеси в по-малко вредни
и дори в безвредни. С тях могат да
се преработват многокомпонентни
газове с малки начални концентрации
на вредни вещества. Прилагането на
каталитичните методи в повечето
случаи се затруднява от изготвянето на икономически изгодни и подходящи за продължителна експлоатация катализатори.
Като ефективни катализатори са
се наложили различни вещества – от
минерали, които се използват, без да
се налага специална предварителна
обработка, и метали до сложни съединения. Едно от основните условия,
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на което следва да отговаря катализаторът, е устойчивостта на структурата му в условия на реакции. Използваните съвременни катализатори се характеризират с висока активност и селективност, механическа
издръжливост и устойчивост спрямо
въздействието на температурата.
Промишлените катализатори имат
малко хидравлично съпротивление и
голяма външна повърхност.
Сред най-използваните са каталитичните методи за обезвреждане на
изхвърляните газове, с неподвижен
катализатор. Принципно методите
се делят на стационарен и изкуствено създаден нестационарен режим.

Озонов метод
Счита се, че е много подходящ за
обезвреждане на димните газове от
серен диоксид. Подаването на озон
ускорява реакциите на окисление на
серния диоксид, при което се получава серен триоксид. След образуване
на серния триоксид, в димните газове се подава амоняк, в резултат на
което се отделят образуващите се
комплексни торове (сулфат и амониев нитрат). Времето за контакт с
озона, необходимо за очистване на
около 80 - 90% от серния диоксид, е
0,4 - 0,9 секунди. Недостатък на този
метод са големите енергийни загуби,
ограничаващи приложението му.

Плазменохимичен метод
Прилага се предимно за очистване на димните газове от серни и
азотни окиси. Включва създаване на
термично плазмено поле чрез подаване на електрически ток през замърсената въздушна среда. Обикновено за целта се използват бариерни,
коронни разряди, както и импулсен
високочестотен разряд на електрофилтър. Използването на амоняк при

неутрализацията на серния диоксид
води до образуване на (NH4 )2SO4 на
изхода от реактора.
Сред недостатъците на плазменохимичния метод са непълното разлагане на вредните вещества и наличието на остатъчен озон.

Електроннолъчева технология
Приема се за една от най-ефективните технологии за очистване на
димните газове от серен диоксид. За
да разясним спецификите на тази все
още сравнително нова технология,
потърсихме мнението на проф. инж.
Йончо Пеловски от Химико-технологичен и металургичен университет и
ръководител на „Център по екология“.
Според проф. Пеловски, тази технология е една от най-перспективните.
Използването й позволява директен
синтез на амониевия сулфат от газовата фаза. „Електроннолъчевите технологии за пречистване на отпадните газове от ТЕЦ имат съществени
предимства в сравнение с известните други технологии. Те дават
възможност за едновременно очистване на азотни и серни оксиди и
халогенни замърсители. С тях се постига деструктиране на различни
вредни органични замърсители, включително и устойчиви (диоксини и бифенили). При електроннолъчевата
технология отсъстват течни и
твърди отпадъци, а процесите са
напълно автоматизирани и механизирани. Постига се стабилно и точно
управление на отделните технологични процеси и висока ефективност,
дори и при голямо съдържание на замърсители в газовете за очистване“,
коментира проф. Пеловски.

Процесът се основава на
бързото окисление
Електроннолъчевият процес се
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ÂÍÓÎÓ„Ëˇ
основава на бързото окисление на SO2 и NОx, образуването на H2SO4 и HNO3 и неутрализирането им с амониеви
йони. Резултатът е образуването на аерозоли на амониев сулфат и амониев нитрат, а при наличието на хлороводород или флуороводород в отпадъчните газове и на
амониев флуорид. Характерна особеност на електроннолъчевия процес е изключително високата скорост на
протичане на превръщанията. Според проф. Пеловски, на
практика, в изследователски и промишлени инсталации
се осигурява реакционно време от 7 до 13 секунди. Образуващите се аерозоли от амониев сулфат и амониев
нитрат се улавят най-често в електрофилтри или ръкавни филтри и се отделят като страничен продукт. Химическият механизъм се определя от влиянието на ускорените електрони, внасящи енергия в очистения газ, в
резултат на което се образуват атоми, радикали и йони
от постъпващите атоми и молекули. Тъй като енергията на електроните е по-малка от 800 keV, практически
отсъства пряко взаимодействие с атомния строеж.
Преносът на енергия с електроните се осъществява чрез
сканиране на електроните в реакционното пространство, вследствие на което настъпват нееластични изменения. В резултат на това газовите компоненти N2,
О2, Н2О и СО2 акумулират над 99% от внесената с електроните енергия, което води до изменения в състава на
очиствания газ. Следите от тези радиолитични реакции се загубват бързо, тъй като погълнатата енергия
води до мигновени взаимодействия, съпроводени с образуване на по-устойчиви равновесни състояния.
Абсорбираната енергия от йон-молекулните реакции
се изнася с основните компоненти на отпадъчните газове. В резултат на взаимодействията на радикалите
се отстраняват и замърсителите на газовете.

Газовете се пречистват и от халогенни
елементи, и от прахови частици
„Електроннолъчевото пречистване на отпадните газове създава възможности не само за едновременно улавяне и превръщане на оксидите на сярата и азота в полезни
торови компоненти, но както показват последните изследвания, чрез тази технология, отпадъчните газове се
пречистват и от халогенни елементи и фини прахови
частици. А някои от устойчивите органични замърсители могат да бъдат деструктирани и обезвредени. Ето
защо получаваният страничен продукт може да има различен състав, в зависимост от наличните замърсители в
отпадъчния газ“, коментира проф. Пеловски.
В периода 1995 - 1998 г. са направени изследвания за
пречистване на отпадните газове, които се отличават
с изключително високо съдържание на серни оксиди и влагосъдържание, с електронно-лъчева технология. Направените изследвания в тази област в Япония и в Германия
показват, че при голяма замърсеност на отпадъчните
газове със серен диоксид и висока влажност е възможно
да се постигне сравнително по-висока степен на пречистване по отношение на серните оксиди. Това е в сила
дори и при по-ниски дози на облъчване, което предполага
и по-ниски експлоатационни енергийни разходи за пречистване.
„Получените изключително благоприятни резултати
по време на тези изследвания послужиха като аргумент
за вземане на решение за реализиране на проект за изграждане на демонстрационна електронно-лъчева инсталация (ЕЛИ) в ТЕЦ – 2 на комплекса Марица Изток. Инсталацията бе пусната в редовна експлоатация през лятото на 2004 г. Тя включва всички технологични модели на
една промишлена ЕЛИ и е с капацитет 10000 Nm3/h. С
помощта на демонстрационната инсталация бе постигната висока степен на пречистване. За серния диоксид
тази стойност е над 95%, при изключително ниски дози
на облъчване 2.5 – 4 kGy“, допълва Йончо Пеловски.
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÷ÂÌÚÓ·ÂÊÌË
ÔÓÏÔË
Сред най-използваните работни хидравлични машини
в разнообразие от приложения

»

ÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡, ˜Â
Ô˙‚‡Ú‡ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌ‡ ÔÓÏÔ‡ Â
ËÁÓ·ÂÚÂÌ‡ ÔÂÁ ‰‡ÎÂ˜Ì‡Ú‡ 1689 „.
ÓÚ ÙËÁËÍ‡ ƒÂÌËÒ œ‡ÔËÌ. » ‰ÌÂÒ,
ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ÚËÒÚ‡ „Ó‰ËÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ,
Úˇ Â ÒÂ‰ Ì‡È-ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË ıË‰‡‚ÎË˜ÌË Ï‡¯ËÌË. œËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡Ú‡ ÔÓÏÔ‡ Â ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÂÌ. “Â˜ÌÓÒÚÚ‡ ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌÓ ÒÂ ‚˙‚ÂÊ‰‡ ‚˙‚
‚ıÓ‰‡ Ì‡ ËÏÔÂÎÂ‡ Ë Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ ÒËÎË ÔÓÚË˜‡ Í˙Ï
ÔÂËÙÂËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ. ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ È Â Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Â‚ÚËÌ‡, Á‰‡‚‡ Ë ÂÎÂÏÂÌÚ‡Ì‡
(ÙË„. 1). ¬ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ ÔÂÁ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ ‰‡
ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Ò ‰ËÂÍÚÌÓ ÏÓÌÚË‡Ì ‡ÒËÌıÓÌÂÌ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ. ’‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ ÔÓÏÔË Ò‡ ÒÚ‡·ËÎÂÌ ‰Â·ËÚ Ë
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Фиг. 1.

‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‰ÓÒÂÎË‡ÌÂ, ·ÂÁ ‰‡
ÒÂ Ì‡Û¯‡‚‡ ÌÓÏ‡ÎÌÓÚÓ ËÏ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Á‡ ÔÂÌÓÒ
Ì‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ˜ËÒÚË ÚÂ˜ÌÓÒÚË.

Три са основните видове
центробежни помпи
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË ‚Ë‰‡
ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ÔÓÏÔË - ‡‰Ë‡ÎÌË
(ÙË„. 2.1), ÓÒÓ‚Ë (ÙË„. 2.2) Ë ‡‰Ë‡ÎÌÓ-ÓÒÓ‚Ë (ÙË„. 2.3).
Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ ‡‰Ë‡ÎÌËÚÂ Ë ‡‰Ë‡ÎÌÓ-ÓÒÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË.
¬ÒÂ ÔÓ-‚ËÒÓÍËÚÂ Ë ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË

Фиг. 2.
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За хидравличните машини...
Необходимостта от вода е принуждавала хората
да използват различни приспособления и устройства
за издигането й още в най-дълбока древност. Известни са работни колела, използващи енергията на водата или вятъра за задвижване на съоръжения за изпомпване на водата от рудници, напояване и др.
Най-общо, хидравличните машини се разделят на
силови и работни. Силовите хидравлични машини
трансформират потенциалната и кинетичната енергия на дадена течност в друг вид енергия, най-често
механична. Основни представители на групата са водните и вятърни турбини и хидродвигателите. Найчесто те задвижват електрически генератори или силови механизми. От друга страна, работните хидравлични машини превръщат механичната енергия в потенциална и кинетична енергия на определени количества от дадена течност. Такива машини са помпите,
вентилаторите и компресорите. Задвижват се от
електродвигатели, а понякога и от двигатели с
вътрешно горене.
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ
ıË‰‡‚ÎË˜ÌË Ï‡¯ËÌË, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ
¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ Ì‡ÔÓË, ‰Â·ËÚË, ÚËÔ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ Ë ËÍÓÌÓÏË˜Ì‡ ‡·ÓÚ‡, Ò‡ Â‰‚‡ ÌˇÍÓÎÍÓ
ÓÚ ÔË˜ËÌËÚÂ Á‡ „ÓÎˇÏÓÚÓ ÍÓÌÒÚ-
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Известно е, че работните хидравлични машини
функционират на базата на един от принципите: обемен, центробежен, пропелерен (на носещото крило),
струен и вихров.
Обемната хидравлична машина трансформира механичната енергия в кинетична и потенциална чрез
изменение на работния обем на машината. Най-характерните им представители са - буталните работни
машини, пластинковите ексцентрични работни машини, зъбните работни машини, мембранните работни
машини и др.
При центробежната хидравлична машина между два
диска са подредени лопатки. При подаване на течност
на входа се завърта работното колело на машината.
Течността се придвижва към периферията, в резултат
на което се увеличава енергията на течността.
Принципът на работа на пропелерната хидравлична машина се основава на увеличаване енергията на
течността при завъртането на крилни профили, наредени на вал в цилиндричен кожух. Типичен предста-

ÛÍÚË‚ÌÓ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ÚËÔÓ‚Â ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ÔÓÏÔË.

Характеристики на
центробежни помпи
—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ËÏ ı‡‡ÍÚÂËÒ-

ÚËÍË Ò‡:
G ¡ÓÈ Ì‡ ÒÚ˙Ô‡Î‡Ú‡. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ·Óˇ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÍÓÎÂÎ‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, Úˇ Â Â‰ÌÓÒÚ˙Ô‡ÎÌ‡ ËÎË ÏÌÓ„ÓÒÚ˙Ô‡ÎÌ‡.
G –‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ‚‡Î‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡-
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Ï‡¯ËÌË
...За хидравличните машини
вител са пропелерните помпи, които се характеризират с много ниски напори и много големи дебити.
Характерно за струйната хидравлична машина е
създаването на скорост на неподвижна течност
между струя и неподвижни стени на камера. Това е
за сметка на намаляване на налягането в началото
на камерата, което води до увличане на нова течност и увеличаване на налягането към изхода на
камерата. Представители на струйните машини са

Ú‡. ≈‰ÌÓ- Ë ÏÌÓ„ÓÒÚ˙Ô‡ÎÌËÚÂ ÔÓÏÔË Ò‡ Ò ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÂÌ ËÎË ‚ÂÚËÍ‡ÎÂÌ ‚‡Î Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú
ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË.
G — Â‰ÌÓÁ‡ÒÏÛÍ‚‡˘Ó ËÎË ‰‚ÓÈÌÓÁ‡ÒÏÛÍ‚‡˘Ó ‡·ÓÚÌÓ ÍÓÎÂÎÓ. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Â Â‰ÌÓ
ËÎË ‰‚ÓÈÌÓÁ‡ÒÏÛÍ‚‡˘‡.
G ÛÔÎË‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÍÓÎÂÎ‡.
—Ú˙Ô‡Î‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ ‡ÁÔÓÎÓÊ‡Ú ÔÓ ‰‚‡ Ì‡˜ËÌ‡ - ‚
Ô‡‡ÎÂÎ ËÎË ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÍÓÂÚÓ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ.
G ¬Ë‰ Ì‡ ÍÓÊÛı‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡. –‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË Ò‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ò˙Ò
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т. нар. ежекторни, или инжекторни и струйни помпи.
При вихровата хидравлична машина въртенето на
работно колело, с наредени по периферията му лопатки в уплътняващ го кожух със страничен канал, осигурява увеличаване на енергията на течността в страничния канал. Това е за сметка на излизащите от междулопатъчните пространства вихри. Представители са вихровите помпи.

ÒÔË‡ÎÂÌ ÍÓÊÛı Ë ÍÓÊÛı Ò Ó·‡ÚÂÌ
Í‡Ì‡Î Ë Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÎÓÔ‡ÚÍË.

Конструкции
центробежни помпи
—Ú‡Ì‰‡ÚÌË ÔÓÏÔË (ÙË„. 3).
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Â‰Ëˆ‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË, ÓÚÌ‡Òˇ˘Ë ÒÂ ‰Ó
ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ÔÓÏÔË. œÓ‚Â˜ÂÚÓ
‰˙Ê‡‚Ë ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò˙Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌ‡ ÛÂ‰·‡,
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ‚ ÍÓˇÚÓ, ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ
ÒÎÛ˜‡Ë, ÒÂ ÔËÔÓÍË‚‡Ú Ò ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ.
ƒ‚‡Ú‡ ÔÓ-ËÁ‚ÂÒÚÌË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ò‡ EN

Фиг. 3.

733 Ë EN 22858. œ˙‚ËˇÚ (DIN 24255)
ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ Á‡ ÓÒÓ‚Ó Á‡ÒÏÛÍ‚‡˘Ë
ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ÔÓÏÔË, ËÁ‚ÂÒÚÌË Ó˘Â
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Приложение в индустриални системи
Центробежните помпи се използват широко в повечето индустриални процеси както като основно, така и като спомагателно оборудване.
Накратко, в сферата на промишлеността се използват:
G Помпи за водоснабдяване с чиста вода;
G Помпи за филтриране, ултрафилтриране, нанофилтриране, обратна
осмоза, пренос на вода за ултравиолетово третиране и др.;
G Процесни и преносни помпи за производство на горива, растителни
масла, биогорива и биоетанол;
G Процесни помпи във фармацевтичната и козметичната индустрии;
G Процесни помпи в химическата индустрия за производство на химически вещества и изкуствени торове;
G Процесни помпи в хранително-вкусовата и пивоварната индустрии;
G Помпи за циркулация в отоплителни и климатични системи;
G Помпи за циркулация в охладителните системи;
G В мини и кариери, и др.
Í‡ÚÓ ‚Ó‰ÌË ÔÓÏÔË. ÕÓÏËÌ‡ÎÌÓÚÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÔË Úˇı Â 10 bar. ¬ÚÓËˇÚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú ÒÂ ÔËÎ‡„‡ Á‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÌ ‚Ë‰ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ÔÓÏÔË,
ËÁ‚ÂÒÚÌË Í‡ÚÓ ıËÏË˜ÂÒÍË. ÕÓÏËÌ‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÔË Úˇı Â 16 bar.
÷ËÚË‡ÌËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË ‰ÂÙËÌË‡Ú ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
Ì‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌËÚÂÎÌËÚÂ ‡ÁÏÂË Ë
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‡·ÓÚÌËÚÂ ÚÓ˜ÍË Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ.
’Ë‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ˜‡ÒÚË Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ
ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ë ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Úˇı
ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË
ÒÚ‡Ì‰‡ÚË.
ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â
ÔÓÏÔËÚÂ, Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌË Í‡ÚÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË, ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡

Фиг. 4.

ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÒÂ‚ËÁË‡ÌÂÚÓ Ë
ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡.
œÓÏÔË Ò ‰ÂÎËÏ ÍÓÊÛı. ÓÊÛı˙Ú
ËÏ ‡ÍÒË‡ÎÌÓ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇ Ì‡ ‰‚Â ÔÓÎÓ‚ËÌË. Õ‡ ÙË„Û‡ 4 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡
‰‚ÓÈÌÓÁ‡ÒÏÛÍ‚‡˘‡ ÔÓÏÔ‡ Ò ‰ÂÎËÏ
ÍÓÊÛı. ƒ‚ÓÈÌÓÁ‡ÒÏÛÍ‚‡˘ÓÚÓ ‡·ÓÚÌÓ ÍÓÎÂÎÓ Û‡‚ÌÓ‚ÂÒˇ‚‡ ‡ÍÒË‡ÎÌËÚÂ ÒËÎË, Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÔÓ‰˙Î˙„ ÊË‚ÓÚ Ì‡ Î‡„ÂËÚÂ. Œ·Ë˜‡ÈÌÓ ÚÓÁË ÚËÔ ÔÓÏÔË ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ œƒ, ¯ËÓÍ
‡·ÓÚÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ë ÎÂÒÌÓ ÒÂ‚ËÁË‡ÌÂ.
’ÂÏÂÚË˜ÌË ÔÓÏÔË. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ËÁıÓ‰ˇ˘ËˇÚ Í‡È Ì‡ ‚‡Î‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÒÂ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡, ÍÓÂÚÓ Ì‡È-˜Â-
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Фиг. 5.

ÒÚÓ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ Ò ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ ÏÛ ÒÂ
ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú Ì‡È-ÒËÎÌÓ ÔË ÔÂÌÓÒ Ì‡
‡„ÂÒË‚ÌË (Ò ÓÒÌÓ‚ÂÌ Ë ÍËÒÂÎËÌÂÌ
ı‡‡ÍÚÂ) Ë ÓÚÓ‚ÌË ÚÂ˜ÌÓÒÚË.
ÀÓ„Ë˜ÌÓ, ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ÛÚÂ˜ÍË ÓÚ
ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ Â ÒËÎÌÓ ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎÌ‡. «‡ ˆÂÎÚ‡, ‚ Â‰Ëˆ‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰‚ÓÈÌË ÏÂı‡ÌË˜ÌË
ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ. ƒÛ„Ó Â¯ÂÌËÂ Â
ÛÔÓÚÂ·‡Ú‡ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ıÂÏÂÚË˜ÌË ÔÓÏÔË. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‰‚‡
‚Ë‰‡ - Ò ÔÓÚÓÔÂÌ (ÏÓÍ˙) ÓÚÓ Ë Ò
Ï‡„ÌËÚÌÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ.
œÓÏÔËÚÂ Ò ÔÓÚÓÔÂÌ ÓÚÓ (ÙË„.
5) Ò‡ ıÂÏÂÚË˜ÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌË Ï‡¯ËÌË, ÔË ÍÓËÚÓ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇÚ Ë ÔÓÏÔÂÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Ó·˘
·ÎÓÍ, ·ÂÁ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ. –‡·ÓÚÌ‡Ú‡
ÚÂ˜ÌÓÒÚ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ ÓÚÓÌ‡-
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Фиг. 6.

Фиг. 7.

Ú‡ ˜‡ÒÚ, ÍÓˇÚÓ Â ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ
ÒÚ‡ÚÓÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
ÓÚÓÌ‡ ÍÛÚËˇ. “ˇ ÒÎÛÊË Í‡ÚÓ
ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ë
‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. ’ËÏË˜ÂÒÍËÚÂ ÔÓÏÔË Ò
ÔÓÚÓÔÂÌ ÓÚÓ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÓÚ
ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒË ËÎË ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏË ÒÚÓÏ‡ÌË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡Ú ‡„ÂÒË‚ÌË ÚÂ˜ÌÓÒÚË. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Â ÔÓÏÔ‡Ú‡ Ò ÔÓÚÓÔÂÌ
ÓÚÓ Á‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË, Ú˙È Í‡ÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÌËÒÍÓ ÌË‚Ó
Ì‡ ¯ÛÏ Ë ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ ·ÂÁ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡.
¬ÚÓËˇÚ ‚Ë‰ ıÂÏÂÚË˜ÌË ÔÓÏÔË - Ò Ï‡„ÌËÚÌÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ (ÙË„.

6), ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ¯ËÓÍÓ Á‡ ÔÂÌÓÒ
Ì‡ ‡„ÂÒË‚ÌË Ë ÓÚÓ‚ÌË ÚÂ˜ÌÓÒÚË.
ÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ Ò‡ ËÁ„‡‰ÂÌË ÓÚ
‰‚Â „ÛÔË Ï‡„ÌËÚË - ‚˙ÚÂ¯ÌË Ë
‚˙Ì¯ÌË; Ë ÌÂÏ‡„ÌËÚÌ‡ ÍÛÚËˇ ÏÂÊ‰Û Úˇı, ÍÓˇÚÓ ‡Á‰ÂÎˇ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡
ÓÚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡. ¬˙Ì¯ÌËÚÂ Ï‡„ÌËÚË Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò˙Ò Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, ‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ - Ò
‚‡Î‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡. –‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë Á‡ ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ, Ë
ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Î‡„ÂËÚÂ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡.
—‡ÌËÚ‡ÌË ÔÓÏÔË (ÙË„. 7). »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ‚ ı‡ÌËÚÂÎÌ‡Ú‡, ÔË‚Ó‚‡Ì‡Ú‡, Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡Ú‡ Ë ·ËÓ-
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ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËË. —Â‰
ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÚÂÁË
ÔÓÏÔË Â ‰‡ Ò‡ Ò „‡Ô‡‚ÓÒÚ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÏÂÊ‰Û 0.4 Ë 3.2 µm Ra.
œÓÒÚË„‡ ÒÂ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÍÓ‚‡Ì‡ ËÎË ‰˙Î·ÓÍÓ ËÁÚÂ„ÎÂÌ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡. ŒÒÌÓ‚ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡
Ò‡ÌËÚ‡ÌËÚÂ ÔÓÏÔË Ò‡ ÎÂÒÌÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ë Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ. ¬Ó‰Â˘ËÚÂ
ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ ÔÓÂÍÚË‡Ú
Ë ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ËÁ‰ÂÎËˇÚ‡ ÒË ‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÌˇÍÓË ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ - EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group), QHD
(Qualified Hygienic Design) Ë 3-A,
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ - 3A0/3A1 (Industrial/
Hygienic Standard - Ra ≤ 3.2 µm), 3A2
(Sterile Standard - Ra ≤ 0.8 µm) Ë 3A3
(Sterile Standard - Ra ≤ 0.4 µm).
œÓÎÛÔÓÚÓÔˇÂÏË ÔÓÏÔË (ÙË„. 8).
œÓÎÛÔÓÚÓÔˇÂÏ‡ ÒÂ Ì‡Ë˜‡ ÔÓÏÔ‡,
ÍÓˇÚÓ Â Ò˙Ò ÒÛı ‰‚Ë„‡ÚÂÎ, ‡ ÔÓÏÔÂÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Â ÔÓÚÓÔÂÌ‡ ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ÔÓÎÛÔÓÚÓÔˇÂÏËÚÂ ÔÓÏÔË ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ‚
ÂÁÂ‚Ó‡Ë ËÎË ÍÓÌÚÂÈÌÂË, ÍÓÂÚÓ
Ó·ˇÒÌˇ‚‡ ‡Á„Ó‚ÓÌÓÚÓ ËÏ ËÏÂ ÂÁÂ‚Ó‡ÌË ÔÓÏÔË. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ
ÔÂ‰ËÏÌÓ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌÓ-
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ÒÚÓÂÌÂÚÓ, Ì‡ÔËÏÂ ‚ ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘Ë Ï‡¯ËÌË, Ï‡¯ËÌÌË ˆÂÌÚÓ‚Â
Ë ÓıÎ‡Ê‰‡˘Ë Í˙„Ó‚Â Ì‡ Ï‡¯ËÌË,
Í‡ÍÚÓ Ë ‚˙‚ ÙËÎÚË‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË.
Õ‡È-Ó·˘Ó ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ ‚ 2 „ÛÔË
- ÔÓÏÔË Ò˙Ò Á‡Ú‚ÓÂÌË Ë Ò ÔÓÎÛÓÚ‚ÓÂÌË ‡·ÓÚÌË ÍÓÎÂÎ‡. œ˙‚ËÚÂ
‡·ÓÚˇÚ Ò ˜ËÒÚË ÚÂ˜ÌÓÒÚË, ‡
‚ÚÓËÚÂ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ÔÂ‰Ë ÙËÎÚËÚÂ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘ËÚÂ Ï‡¯ËÌË, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ ÒÂ
Ò˙‰˙Ê‡Ú ÏÂÚ‡ÎÌË ÒÚÛÊÍË Ë
Ô‡˜ÂÚ‡.
œÓÚÓÔˇÂÏË ÔÓÏÔË (ÙË„. 9).
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‰‚‡ ‚Ë‰‡ ÔÓÚÓÔˇÂÏË
ÔÓÏÔË - Á‡ ÒÓÌ‰‡ÊË Ë Á‡ ÍÎ‡‰ÂÌˆË.
¬ÚÓËÚÂ Ò‡ Ò˙Ò ÒÛı ‰‚Ë„‡ÚÂÎ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ Ò‚˙Á‚‡ Ò ÔÓÏÔ‡Ú‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ‰˙Î˙„ ‚‡Î. Œ·Ë˜‡ÈÌ‡Ú‡
ÛÔÓÚÂ·‡ Ì‡ ÚÂÁË ÔÓÏÔË Â ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡ÔÓˇ‚‡ÌÂÚÓ.
» ‰‚‡Ú‡ ‚Ë‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚
‰˙Î„Ë Ë ÚÂÒÌË ÍÎ‡‰ÂÌˆË. «‡ÚÓ‚‡
ËÏ‡Ú Ï‡Î˙Í ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ë ÏÌÓ„Ó
ÒÚ˙Ô‡Î‡. —ÓÌ‰‡ÊÌËÚÂ ÔÓÏÔË ‚
‰ÌÂ¯ÌË ‰ÌË ÔÓ˜ÚË Ì‡Ô˙ÎÌÓ Á‡ÏÂÒÚ‚‡Ú ÏÓ‰ÂÎËÚÂ Ò˙Ò ÒÛı ‰‚Ë„‡ÚÂÎ.
“Â Ò‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÔÓÚÓÔÂÌË ‚ ‡·ÓÚ-

Фиг. 8.

Фиг. 9.

Ì‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ Ë ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò
‚„‡‰ÂÌ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ ÔÓÚÓÔˇÂÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ò ÍÎ‡Ò Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ IP
68. “˙È Í‡ÚÓ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ (ÔÂÌ‡ÒˇÌ‡Ú‡) ÚÂ˜ÌÓÒÚ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ, ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÏ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ Ò‡ÏÓ Á‡ ÒÚÛ‰ÂÌË ÚÂ˜ÌÓÒÚË.
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ƒË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡
Ú˙Í‡Îˇ˘Ë Î‡„ÂË
Повреди върху челните повърхнини на ребордите и търкалящите тела

¬

поредица статии на списание
Инженеринг ревю бяха представени
видът, причините за появата и методите за отстраняване на различни повреди, наблюдавани върху търкалящите тела и лагерните гривни.
Подробно бяха изяснени повредите,
дължащи се на неправилна експлоатация или на продължителна работа на
лагера. В настоящата статия
продължаваме темата с описание и
анализ на причините, водещи до появата на някои по-често срещани повреди върху челните повърхнини на
ребордите и търкалящите тела (ролки). Едновременно с това в материала е обърнато внимание и на начините за подобряване на условията на
монтаж и експлоатация на лагерите
с цел избягване на подобни повреди.
Сред повредите върху ребордите
или опорните издатъци на гривните
и ролките са т.нар.

Драскотини от задиране
При работа на ролковите лагери
между челните повърхнини на търка-
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Фиг. 1. Следи върху реборда при нормална работа на конусно-ролков лагер.

Фиг. 2. Повърхност на реборда при задиране от наличие на чужди частици.

лящите тела (ролки) и ребордите
(опорните ограничителни издатъци
на гривните) съществува относително приплъзване и триене. При
правилна експлоатация на лагера и
добро смазване, контактните

повърхнини на тези елементи са
матирани. Върху тях се наблюдават
концентрични следи от слабо надраскване. На фиг. 1 е показан видът на
повърхността на реборд при нормална работа на лагера.
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нали между контактните повърхнини на реборда и ролките. За предотвратяване появата на подобни следи от задиране върху тях се препоръчва:
G по-честа смяна на смазката;
G предприемане на мерки за подобряване на уплътняването;
G филтриране на маслото;
G правилно и своевременно регулиране на хлабината на конусно-ролкови
лагери.
Друга повреда е т.нар.
Фиг. 3. Задиране по челото на ролката
на конусен лагер.

Ако смазката е замърсена от чужди частици, върху контактните
повърхности на реборда или на ролката се появяват дъгообразни драскотини от задиране. Най-често описаната повреда се наблюдава при
конусно-ролкови лагери, които са
подложени на значителни сили на притискане между контактните
повърхнини (фиг. 2 и фиг. 3).
Причина за появата на дъгообразни драскотини от задиране е наличието на твърди чужди частици в
смазочния материал, които са попад-
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Блокиране на лагера
Дължи се на задиране по повърхността на реборда и челото на ролката. Тази повреда се изразява в частично, обхващащо по-малка или поголяма площ, заваряване и дълбоки
драскотини по контактните
повърхности на реборда и челото на
ролката (фиг. 4 и фиг. 5). При много
високо натоварване на лагера е
възможно да настъпи и т.нар. коксуване на смазката в определената
зона.
Причини за появата на блокиране,
вследствие на задиране, са разнообразни. Сред тях са:
G неподходящо смазване при големи

Фиг. 4. Задиране от наклон на ролките,
причинено от неравномерно или голямо
износване на пътищата на търкаляне,
или несъосност на гривните при неправилна и/или ненавременна регулировка на
аксиалната хлабина на конусно-ролкови
лагери.

Фиг. 5. Задиране между челото на ролката и реборда е възможно да настъпи,
когато смазването е недостатъчно, а
натоварването е прекалено високо.

натоварвания и високи скорости (количеството или вискозитетът на
смазката са прекалено ниски) или при
липса на хидродинамичен смазочен
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Фиг. 6. Диаграма на износен напречен профил на конусна ролка.

филм в контактната зона между
челото на ролката и реборда;
G прекалено високо предварително
натоварване в конусно-ролковите
лагери (става въпрос за т.нар. предварителен аксиален натяг);
G допълнително аксиално натоварване, в резултат от топлинно разширение в лагерния възел;
G наклон на осите на ролките, например при неравномерно или голямо
износване на пътищата на търкаляне на гривните,
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G несъосност на гривните при неправилно или ненавременно регулиране
на аксиалната хлабина на конусноролкови лагери (фиг. 4);
G недопустимо високо аксиално натоварване при лагери с цилиндрични
ролки.
За предотвратяване на блокиране, вследствие на задиране по
повърхността на реборда и челото
на ролката, се препоръчва да се подобри смазването, като се използват по-гъсти смазки и специални
добавки. Също така би било целесъобразно да се повиши количеството
на смазката, както и да се осигури
коректна настройка на лагерите,
включително: оптимален натяг, хлабини, съосности на елементите и др.

Износване на
контактната повърхност
на реборда
При недостатъчно смазване на
ролковите лагери, дължащо се на
неизбежното геометрично приплъзване между челото на ролката и
реборда, по контактните повърхнини се наблюдава първоначално износване. Понякога е възможно да се получи вече описаното задиране или

Фиг. 7. Образуване на канал по челото на
конусна ролка.

блокиране, като във всички случаи
контактните зони са износени. Това
ясно се вижда от фиг. 6, която графично илюстрира напречният профил
на повърхността на реборда или ролката. Често се наблюдават и канали
по челото на ролката (фиг. 7). В случай на използване на конусно-ролкови
лагери се среща намаляване на предварителното натоварване (осовия
натяг) или се получава аксиална хлабина. Резултатът е увеличен шум
при работа, особено по отношение
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Фигура 8. Счупен реборд на ролков лагер с цилиндрични ролки.
Вътрешната гривна е била монтирана върху вала чрез силни
удари с чук.

на лагерни възли с промяна на посоката на аксиалното натоварване. По
геометрични причини, при конусноролковите лагери износването на
реборда възлиза само на около 1/3 от
аксиалната хлабина на лагера. Също
така, износването на реборда е индикация за износване на пътя на
търкаляне на гривната или на
външния диаметър на ролката.
Причините за интензивно износване на реборда са аналогични на вече
разгледаните за другите елементи
на лагера, а именно: неподходяща
смазка по вид и количество и замър-
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Фиг. 9. Следи от неправилен контакт с полепнал материал по
повърхността на реборд на външна гривна, който направлява
сепаратора.

сяване на смазката.
За предотвратяване на описаната повреда е необходимо:
G да се подобри смазването чрез използване на масло с подходящ вискозитет и специални добавки;
G да се повиши количеството на
смазката,
G да се осигури достатъчно количество на смазката и възможно найголяма чистота при монтажа.
Друга повреда е

разрушаване на реборда
В по-редки случаи опорните из-

датъци на гривните са частично или
напълно разрушени, или спукани (фиг.
8). Причини за възникване на описаната повреда са:
G високо или ударно аксиално натоварване на лагера;
G неправилна конструкция, при която не са спазени нормите за минимална височина на стъпалото на вала
или на кутията, подпиращо реборда;
G повреда на сепаратора или счупване на търкалящо тяло;
G счупване при неправилен монтаж
на лагера.
За предотвратяване появата на
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G замърсена смазка;
G недопустимо висо-

повредата е необходимо да
се спазват изискванията на
производителите за минимална височина на стъпалото. Също така, следва да се
ограничава натоварването
в допустимите граници, както и да се осигури коректен
монтаж на лагерите.
Към групата на вече описаните повреди принадлежи
и

ка скорост на конкретния лагер;
G значителна несъосност на елементите
по време на монтаж;
G повишение на работната температура в случай на направляван по външната
гривна месингов сепаратор (контактната
износването на
двойка стомана/месинг се характеризира
направляващите
с различно топлинно
повърхнини на
разширение).
реборда
За предотвратяваОтнася се за лагери, при
които сепараторът (пре- Фиг. 10. Корозия в зоната на уплътнителната повърхност на сачмен не на описаната повреда следва да се
димно месингов) се направ- лагер с ъглов контакт.
лява по ребордите на лагерните грив- върху страничните ръбове на съот- подобри смазването, като се осигуни. Обикновено контактната ветния сепаратор. Това би могло да ри по-голямо количество и/или по-виповърхност е зле надраскана, но също се окаже опасно за коректния му кон- сока чистота на смазката. Важно е
така е възможно да се получи и зади- такт с реборда на вътрешната да се използват лагери, които са подране (материалът на сепаратора гривна при бързо въртящи се лагери. ходящи за конкретните работни усПричини за възникване на описана- ловия, както и сепаратори с покриполепва по реборда). При наличие на
тие.
значително износване, върху ребор- та повреда са:
Друга група повреди се наблюдава
да се образува стъпало, тъй като по G некоректно смазване на контактправило сепараторът не контакту- ните повърхнини, включително не- по ребордитe, които контактуват
адекватно подвеждане и/или отвеж- с уплътнителни елементи (шайби и
ва по цялата му дебелина (фиг. 9).
дане на смазката;
пръстени). Към тях се отнася
Подобна картина се наблюдава и
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Износването на
контактната
уплътнителна
повърхност
В мястото на контакт между
уплътнителните елементи и ребордите обикновено се наблюдава блестяща обиколна ивица. Често при позначително износване на уплътнителните реборди, в лагера проникват чужди частици и като резултат
от това замърсяване той се поврежда. Понякога се наблюдава и корозия
по контактната уплътнителна
повърхнина (фиг. 10).
Причини за описаната повреда са:
значително външно замърсяване, в
частност с влажна среда или сухо
(без смазване) триене на уплътни-
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телния елемент.
За да се избегне интензивното
износване на контактната уплътнителна повърхнина, е необходимо да
се използват качествени уплътнители и допълнителни лабиринтни уплътнения. Важно е да се осигури и смазване на уплътнителната повърхнина
на реборда.

Обезцветяване
(потъмняване) на
контактната
уплътнителна повърхност
В случай на използване на радиален валов уплътнител (семеринг),
контактната уплътнителна повърхност има кафяв или син цвят.
Голямото загряване води до

втвърдяване и интензивно износване на уплътнителния елемент, който обикновено е гумен или пластмасов.
Причина за потъмняване на контактната уплътнителна повърхност е интензивното загряване на
уплътнението и на реборда поради
прекалено висока притискателна
сила на уплътнителя. Друга причина
би могла да бъде недостатъчно смазана зона на контакта с уплътнението.
За избягване на повредата е важно да се осигури смазване на уплътнението в зоната на контакта и да
се редуцира силата на притискане до
граници, допустими за постигане на
уплътнителен ефект.
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IP ‚Ë‰ÂÓÒËÒÚÂÏË Á‡
ÏÓÌËÚÓËÌ„ ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡
Съвременни решения за мониторинг на производствени и технологични процеси

–

азвитието на съвременните
средства и системи за видеонаблюдение непрекъснато увеличава
възможностите за приложението
им. Освен в обществения сектор,
те се използват все по-широко и в
областта на индустрията. Аналогови CCTV или IP камери се превръщат
във все по-важен елемент от цялостните решения за мониторинг на
технологичните процеси в енергетиката, металургията, химическата промишленост и други производства. От своя страна, термографските камери позволяват на операторите да мониторират температурата и състоянието на оборудването в реално време.
Въпреки настоящия доминиращ
дял на аналогови CCTV камери, използвани за наблюдение в различни производствени процеси, все повече
специалисти определят IP системите като перспективна технология
за дистанционен мониторинг на
процеси. Причината е в неоспоримите им предимства, състоящи се в
гъвкавост, мащабност и функционалност на решенията. За разлика
от CCTV камерите, мрежовите решения за видеонаблюдение предоставят възможности за дистанционен достъп и управление през Интернет мрежата. Освен това, комуникацията е с високо ниво на сигурност, благодарение на използваните методи за криптиране и идентификация. Плюс на цифровите решения е и интегрирането на интелект в камерите, което предполага
огромни възможности за анализ на
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видеосъдържанието с цел откриване на повреди в машини, поточни
линии, дефекти в продукти и др.

За IP видеонаблюдението
IP (Internet Protocol) камерите лесно се интегрират в сложни системи, но също така могат да функционират и като самостоятелни решения в системи за видеонаблюдение. В същността си представляват камери с вграден видеосървър и
кабелен или безжичен изход. Изображението, получено от тях, е изцяло
цифрово и се предава през мрежата
(LAN/ WAN/ Internet/ GPRS/ 3G) с
гарантирано отсъствие на загуби
по трасето и висококачествено
изображение, сравнимо с DVD качество. В много случаи една IP камера
с оптимално местоположение би
могла да замени няколко аналогови
камери с ниска резолюция. При това,
без нужда от коаксиални кабели и от
допълнително окабеляване – IP камерите могат да използват вече съществуващата LAN или безжична мрежа.
За функционирането си мониторинговата система в предприятието, изградена на базата на мрежови камери, се нуждае от високоскоростен Интернет, жичен или безжичен рутер (в зависимост от спецификите на камерата), статичен IP
адрес или динамичен DNS (Domain
Name Server) доставчик, персонален
компютър за конфигуриране на камерата и мониториране на генерираното изображение. Обикновено камерата е снабдена със специализиран софтуерен пакет, който осигу-

рява поддръжката на основни функции, като конфигурация, наблюдение,
контрол и запис на изображението.
Допълнителен елемент в една система за видеонаблюдение, изградена на базата на IP камери, би могъл
да бъде и енкодер, наричан още видеосървър. Използва се в приложения,
в които потребителят разполага с
вече изградена система от аналогови камери и би желал да цифровизира системата. Енкодерът, т.е. кодиращото видеоустройство, цифровизира аналоговите видеосигнали и
разпространява цифровите изображения през IP-базираната мрежа.

Захранване през Ethernet
Сред предимствата на IP камерите е и възможността да се монтират дори на места без централно
електрозахранване. Повечето подобни камери поддържат опцията PoE
(Power over Ethernet) и могат да се захранват през Ethernet кабел. Тази функция улеснява инсталирането на продукта, тъй като централното електрозахранване не е задължително.
Именно по тази причина, мрежовите
видеокамери работят дори при повреди в електрозахранването.
При някои камери PoE е вградена
функция, а други изискват инсталирането на допълнителен PoE адаптор. Той интегрира захранването
в стандартна LAN инфраструктура и го доставя до мрежовото устройство (IP телефон или камера).
Освен това, резервното захранване на цялата система за видеонаблюдение може да се осигури само с
един UPS.
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Използва възможностите на Интернет
За разлика от аналоговата камера, която е устройство за генериране на изображения, предлагащо възможност единствено за еднопосочно предаване на данни, при
IP камерите сигналът е двупосочен. Те биха могли напълно
да се интегрират в наличните информационни системи,
както и да комуникират едновременно с няколко приложения и т.н. Мрежовите камери - с интегриран уеб
сървър, нямат нужда от директна връзка с PC или друг
хардуер и софтуер. Те работят като самостоятелни
устройства, необходима е само връзка с мрежата.
През Ethernet интерфейса една камера от висок клас
може да предава данни директно на най-малко 10 компютъра едновременно. Ако изображенията се изпращат
първо на външен уеб сървър (вместо директно на наблюдаващия в контролнна зала, например), изображението
би могло да бъде наблюдавано в реално време от неограничен брой потребители на IP мрежата.

Висококачествено изображение в реално време
Освен видеоизображение, мрежовите камери поддържат функционалност за пренос на различни видове
данни, например звук, данни за управление на камерата
и т.н. Сигналът, улавян от мрежовите видеокамери,
представлява светлинен сноп, формиран от лъчи с различна дължина на вълната, който се преобразува в цифров вид и се изпраща по мрежата. Изображението е с
високо качество и се вижда в реалните си цветове, благодарение на факта, че преди да достигне лещата на IP
камерата, образът преминава през оптичен филтър.
Задачата на филтъра е да поглъща инфрачервените вълни
и да настройва картината.
Изображението се предава без забавяне и накъсване
на картината, благодарение на поддържания режим
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Progressive scan (поредова развивка). При него отделните редове на картината се записват в естествената
им последователност, за разлика от повечето чипове за
видеокамери, които записват Interlaced, т.е. първо
нечетнитe редове на картината, след това четните и
т.н. Повечето IP камери предават изображенията в
MPEG4 (Moving Picture Expert Group) формат, което гарантира високо качество на картината, голяма гъвкавост при настройките на разделителната способност,
висока скорост на потока данни, по-добро възпроизвеждане на бързи движения и др. Получените цифрови изображения могат да се съхраняват или на харддиска на
компютъра, или на сървър за съхранение на данни в мрежата.

Възможности за свързване с Интернет
Мрежовите камери разполагат със собствен IP адрес
и вграден софтуер за мрежова комуникация – уеб сървър,
FTP сървър, FTP клиент и електронен адрес. IP камерите
разполагат с няколко възможности за свързване с Интернет. Сред тях е използването на стандартни и ISDN
модеми, DSL модеми, модеми за кабелна телевизия, както и 10, 100 и 1000 Mbit Ethernet връзки. В допълнение
могат да се използват модеми за клетъчни телефони и
различни опции за безжична мрежа.
Както вече бе подчертано, заснетите от камерата
изображения се предават директно по IP мрежата така,
че локално или отдалечено през IP базираната мрежова
инфраструктура видеоизображението може да се наблюдава, управлява и съхранява. Те работят независимо и
могат да бъдат свързани към мрежата през всеки съвместим IP интерфейс.

Видове IP камери за видеонаблюдение
В системите за видеонаблюдение се използват няколко вида мрежови камери, успехът в приложението на
които зависи от спецификата на конкретното приложение. Най-традиционният тип са камерите с фиксиран ъгъл
на изображението, които се монтират на стена. При
монтаж на открито могат да бъдат инсталирани в
кутии и така да бъдат предпазени от вредни атмосферни влияния.
Статичните ограничения на този тип мрежови камери могат да бъдат преодолени с използването на PTZ
(Pan, Tilt and Zoom) камери за движещи се обекти или
машини. Както е видно от наименованието им, камерите могат да работят в режим панорама, наклон и ръчно
или автоматично приближаване. Движенията им се ръководят от оператор, наблюдаващ видеоизображението
от контролна зала.
В мрежовото видеонаблюдение се използват още куполни PTZ камери. Във възможностите им е покриването на обширна територия, благодарение на голямата
гъвкавост при работа в режими панорама, наклон и приближаване. За разлика от другите PTZ камери, куполните PTZ камери позволяват 360 градуса панорама и наклон от 180 градуса, като се преместват автоматично между предварително зададени позиции. Този вид камери се монтират на таван - при условия на закрито,
или върху стълб или ъгъл - при използване на открито.
Разновидност на този вид камери са моделите PTZ с
електронно реализиране на движението, при които операторът може софтуерно да избира режим панорама,
наклон или приближаване, без да е необходимо самата
камерата да се движи. Това се получава, благодарение на
високата разделителна способност и широкоъгълен обектив на камерата, които позволяват тя да „вижда“ едновременно цялата наблюдавана площ. Незабавните движения и смяната на образа са предимство, в сравнение
с механичните PTZ камери, при които преместването
отнема период от около една секунда.
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XYR 6000 OneWireless
Ñòàðòåð êèò íà Õàíèóåë

Íàé-äîáðîòî íà÷àëî ïî ïúòÿ êúì ïî-åôåêòèâåí è áåçîïàñåí ïðîèçâîäñòâåí ïðîöåñ å
èçïîëâàíåòî íà óíåâåðñàëíàòà, ëåñíà çà åêñïëîàòàöèÿ è åôåêòèâíà OneWireless ìðåæà íà Honeywell. OneWireless e âñåîáõâàòíà
wireless èíôðàñòðóêòóðà âêëþ÷âàùà ñåíçîðíà ìðåæà, Wi-Fi, ìîáèëíè îïåðàòîðñêè
ñòàíöèè à ñúùî òàêà è ìíîãî wireless ïðèëîæåíèÿ è âñè÷êî òîâà áàçèðàíî íà íàäåæäíà è ñèãóðíà èíäóñòðèàëíà mesh ñòðóêòóðà. Honeywells XYR 6000 OneWireless Ñòàðòåð êèò Âè îñèãóðÿâà ëåñåí ñòàðò ñ
Honeywells OneWireless ðåøåíèå.
Òîçè áàçîâ êîìëåêò âêëþ÷âà âñè÷êè íåîáõîäèìè êîìïîíåíòè (õàðäóåð è ñîôòóåð)
çà èçãðàæäàíåòî íà OneWireless ìðåæà, êîÿòî ïðåäàâà ïî áåçæè÷åí ïúò èçìåðåíèòå
îò äâà òðàíñìèòåðà Honeywell XYR 6000
ñòîéíîñòè êúì gateway èëè äðóãè êîìóíèêàöèîííè âúçëè, íàðå÷åíè MultiNodes, îñèãóðÿâàéêè ïî òîçè íà÷èí àâòîìàòèçèðàí
ìîíèòîðèíã íà ïðîöåñíè ïðîìåíëèâè â îáëàñòè êúäåòî ðåøåíèÿ, áàçèðàíè íà òðàäèöèîííèòå òðàíñìèòåðè ñ êàáåëíà êîìóíèêàöèÿ ñà òâúðäå ñêúïè, òðóäíîäîñòúïíè
èëè îòíåìà ìíîãî âðåìå çà èíñòàëèðàíå.
Ñòàðòåð êèò âëþ÷âà åäèí multinode/
gateway, êîìóíèêèðàù ïî áåçæè÷åí ïúò ñúñ
ñåíçîðè ôîðìèðàéêè óïðàâëÿåìà, ñèãóðíà è
ðåçåðâèðàíà wireless ìðåæà.
Multinode/gateway êîìóíèêèðà ñúñ ñîôòóåð Wireless Server PC áàçèðàí, êîéòî Âè
ïîçâîëÿâà äà êîíôèãóðèðàòå ìðåæàòà è äà
ÿ ñâúðæåòå ñ Âàøàòà óïðàâëÿâàùà ñèñòåìà. Multinode/gateway è âñåêè àñîöèèðàí
MultiNode, êîéòî Âèå ìîæåòå äà äîáàâèòå â ïîñëåäñòâèå ïðåäëàãà è 802.11 b/g 
wireless access point îñèãóðÿâàù âúçìîæíîñòà çà èçïîëçâàíå íà ïîäâèæíè ïðèëîæåíèÿ áàçèðàíè íà òåçè ñòàíäàðòè.
Àêî æåëàåòå äà äîáàâèòå äîïúëíèòåëíè
ñåíçîðè êúì òðàíñìèòåðèòå, âêëþ÷åíè â
òîçè íà÷àëåí êîìïëåêò, ïðîäóêòîâàòà
ãàìà XYR 6000 Âè ïðåäëàãà òðàíñìèòåðè
çà òî÷íî èçìåðâàíå íà ìàíîìåòðè÷íî, àáñîëþòíî è äèôåðåíöèàëíî íàëÿãàíå, êàêòî
è òåìïåðàòóðà è êîðîçèÿ. Ïðîäóêòîâàòà
ëèíèÿ âêëþ÷âà è èíòåðôåéñ àíàëîãîâ âõîä
ïîçâîëÿâàù Âè äà ïðåäàâàòå ïî áåçæè÷åí
ïúò ñèãíàëà íà âñÿêî óñòðîéñòâî 4-20 ìÀ.
XYR 6000 Ñòàðòåð êèò âêëþ÷âà:
G Åäèí Multinode ñúñ êîìëåêò ñòàíäàðòíè
àíòåíè
G Åäèí XYR 6000 High Level Analog Input 4-20
ma òðàíñìèòåð

Åäèí XYR 6000 Temperature òðàíñìèòåð
Çàõðàíâàù ìîäóë è êàáåëè çà Multinode
G Authentication Device (PDA)
G IR Interface for PC
G Ethernet to Serial Converter
G Ñîôòóåð è íà÷àëåí ëèöåíç çà 10 òðàíñìèòåðà
G
G

Âåäíúæ âúâåäåíà â åêñïëîàòàöèÿ ãîðåñïîìåíàòàòà èíôðàñòðóêòóðà ìîæå äà
áúäå ðàçøèðÿâàíà ñïîðåä íóæäèòå êàòî
ñå äîáàâÿò íåîáõîäèìèòå çà ïúëíîòî ïîêðèòèå íà Âàøèÿò ïðîèçâîäñòâåí ïðîöåñ
MultiNodes, XYR 6000 òðàíñìèòåðè è ìîáèëíè ïðèëîæåíèÿ

Äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ

Çà ïî-ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ îòíîñíî åôåêòèâíî, ñèãóðíî è áåçîïàñíî OneWireless ðåøåíèå íà Honeywell ñå îáúðíåòå êúì Âàøèÿ ëîêàëåí Honeywell ïðåäñòàâèòåë èëè ïîñåòåòå www.honeywell.com/ps/wireless

Çà êîíòàêòè: Õàíèóåë ÅÎÎÄ

Ñîôèÿ 1784, áóë. Öàðèãðàäñêî øîñå 7-ìè êì., îôèñ ñãðàäà ÕÀÉ  ÒÅÕ ÏÀÐÊ ÈÇÎÒ, åòàæ 3
Òåë.: 02/ 40 20 900, ôàêñ: 02/ 40 20 990
www.honeywell.com
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DPA-Switch DC/DC ïðåîáðàçóâàòåëè
íà POWER INTEGRATIONS
Ñ íàä 2 ìèëèàðäà ìîíîëèòíè ÈÑ
èçïîëçâàíè â êëþ÷îâè çàõðàíâàùè
óñòðîéñòâà ïî
ñâåòà,
Power
Integrations å ëèäåð
â ïðîèçâîäñòâîòî
íà âèñîêîâîëòîâè
ÈÑ ïðåäíàçíà÷åíè
çà ïåîáðàçóâàíå
íà íàïðåæåíèå. Power Integrations ïðåäëàãà ðåøåíèÿ çà AC-DC ïðåîáðàçóâàòåëè ñ ìîùíîñò äî 290 W è 24/48 V DC-DC êîíâåðòîðè äî 100 W ñ
îòëè÷íî ñúîòíîøåíèå ìåæäó åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò, öåíà è âðåìå çà
ðàçðàáîòêà.
G Èçõîäíà ìîùíîñò äî 100W;
G Âõîäíî íàïðåæåíèå: îò 16 VDC äî 75 VDC;
G Ïîääúðæà ðàçëè÷íè òîïîëîãèè, áåç íåîáõîäèìîñò îò âúíøíà âåðèãà
çà òîêîîãðàíè÷åíèå;
G Äåòåêòèðàíå íà ïîíèæåíî âõîäíî íàïðåæåíèå (UV): ñúãëàñíî ñòàíäàðòè ETSI;
G Äåòåêòèðàíå è çàùèòà ïðè ïðåíàïðåæåíèå íà ëèíèÿòà (OV);
G Îïðîñòåíà èçïðàâèòåëíà ÷àñò: Çàùèòà îò ïðåíàïðåæåíèå è ñïàä íà
íàïðåæåíèåòî (UV/OV), îãðàíè÷àâà óïðàâëÿâàùîòî íàïðåæåíèå íà ãåéòà, ïðè äèðåêòíî ñâúðçâàíå íà âãðàäåíèÿ òðàíçèñòîð êúì íàìîòêàòà
íà òðàíñôîðìàòîðà.
Çà êîíòàêòè: ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ
îôèöèàëåí äèñòðèáóòîð íà u-blox çà Áúëãàðèÿ
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

Òðîâàëíè ìàøèíè

Êàêâî íîâî â ÌÒ 1 ÎÎÄ?
Èíñòðóìåíòè è ìóëòèìåðè
SPROTEK

Èíñòðóìåíòè ïðîèçâåäåíè â Òàéâàí  äîáðî êà÷åñòâî íà ðàçóìíà öåíà.
G Ñåêà÷êè çà åëåêòðîííè êîìïîíåíòè è ïðîâîäíèöè: çà ìåäíè ïðîâîäíèöè äî 1.6ìì
G Êîìïëåêòè îòâåðòêà ñ íàêðàéíèöè: ïðàâà, êðúñòàòà îòâåðòêà;
åâðåéñêà çâåçäà è äð. îáùî 62 íàêðàéíèêà
G Ïèíñåòè îò íåðúæäàåìà ñïëàâ è êåðàìè÷íè (àíòèñòàòè÷íè)
G Ìóëòèìåðè: íàïðåæåíèå 0.2 äî 1000 V; òîê 2 mÀ äî 20 À; ñúïðîòèâëåíèå 200 îìà äî 200 ìåãàîìà; äèîä è òðàíçèñòîð òåñò, áóçåð è äð.
Çà êîíòàêòè: ÌÒ 1 ÎÎÄ
Íîâ àäðåñ:
áóë. Öàðèãðàäñêî øîñå 7-è êì., ñãðàäà Õèáðèäíè Èíòåãðàëíè Ñõåìè
Òåë.: 02/ 8773509, òåë./ôàêñ: 02/ 9743257
e-mail: batev@techno-link.com, www.mt1components.com

ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð

ÇÃÏÓ Ãàáðîâî
ïðåäëàãà ãàìà òðîâàëíè ìàøèíè ñ
êðúãëà è ïðàâîúãúëíà ôîðìà íà
ðàáîòíàòà ÷àøà
îò 15 ëèòðà äî
1800 ëèòðà. Ìàøèíèòå ñà âèáðàöèîíåí è öåíòðîôóæåí òèï. Êàòî îïöèÿ ñå ïðåäëàãàò
ðåâåðñèðàíå ñ ïîñëåäâàùî ñåïàðèðàíå íà îáðàáîòâàíèòå äåòàéëè îò ñïîìàãàòåëíèòå ôðàêöèè, øóìîïîãëúùàù êàïàê, äîçèðàùà ïîìïà, àâòîìàòè÷íà ñèñòåìà çà çàðåæäàíå, ñóøèëíÿ.
Ñôåðà íà ïðèëîæåíèå  ôèíèøíà îáðàáîòêà ïîâúðõíèíèòå íà
ìåòàëíè è íåìåòàëíè äåòàéëè âêëþ÷èòåëíî îòñòðàíÿâàíå íà ôåäåðè, çàóñåíúöè, ïî÷èñòâàíå íà îêñèäàöèîíåí ñëîé, îòñòðàíÿâàíå
íà ðúæäà, óÿê÷àâàíå íà ìåòàëíàòà ïîâúðõíîñò, øëèôîâàíå, ïîëèðàíå ñëåä ñòðóãîâàíå, ôðåçîâàíå è ùàíöîâàíå. Ïðîöåñúò ñå îñúùåñòâÿâà ÷ðåç âèáðèðàíå íà äåòàéëèòå ñúâìåñòíî ñ ïîäõîäÿùè
çà öåëòà êåðàìè÷íè, ïëàñòìàñîâè (ñ âêëþ÷åíè àáðàçèâíè ÷àñòèöè), ïîðöåëàíîâè èëè ìåòàëíè ôðàêöèè è òå÷íîñòè.
Çà êîíòàêòè: ÇÃÏÓ ÎÎÄ
Ãàáðîâî 5300, óë. "Ëþáåí Êàðàâåëîâ" ¹20
Òåë. 066/800 926, Ôàêñ: 066/800 925
E-mail: zgpu@edasat.com
Web site: www.zgpu.com
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Серво/Задвижвания - MR-E Super
Отлична функционалност, ниска цена и лекота на използване
Благодарение на високата си точност при позициониране и време за реакция,
MR-E Super е отличен избор за приложения в диапазона от 100 W до 2 kW.
MR-E Super се предлага с импулсен вход за позициониране и вътрешно управление на скоростта или аналогов вход за скорост и управление на въртящия
момент. Усилвателят разполага и с легендарните за Mitsubishi Electric автоматична настройка и функции за потискане на вибрациите. Инсталацията
и диагностиката са лесни с работещия под Windows софтуер MR-Configurator.
С предлаганото си ниво на функционалност, MR-E Super е отличен избор за
ценово ефективни и икономични серворешения.

Пълна гама за всички приложения
AC сервосистемата с общо приложение MR-E Super на Mitsubishi
може да работи в различни режими на управление, като например
позиция/вътрешно управление на
скоростта. Следователно може
да се използва в широка гама приложения като: прецизно позициониране и плавен контрол на скоростта в металорежещи и други индустриални машини (като
например: пакетиращи, обработващи или етикетиращи машини).
Най-нова технология - лекота
на използване
•Режим позиция/вътрешно
управление на скоростта
•Режим управление на скорост/
въртящ момент
•Автоматична настройка в
реално време
•Високоскоростно време за
реакция
•Интелигентно потискане
на вибрациите
•Бързо и лесно окабеляване
•Съответствие с глобалните
норми и стандарти

офис
магазини

e-mail

София 1756, бул. Андрей Ляпчев 4, ПК 21, тел. (02) 817600, 0888-000061, факс (02) 8176999
София 1233, ул. Опълченска, бл. 54, вх. Г-Д, тел. (02) 9317450, 0888-297717, факс (02) 9317451
Русе 7001, ул. Николаевска 80, тел. (082) 824380, 828313, 0888-000069, факс (082) 828315
Сливен 8800, бул. Стефан Стамболов 18, тел. (044) 682829, 0888-290978, факс (044) 672829
Бургас 8000, ул. Гладстон 94, тел. (056) 836440, 836540, 0888-000067, факс (056) 814564
office@akhnaton.biz
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XYR 6000
OneWireless Ñòàðòåð êèò

Най-доброто начало по пътя към поефективен и безопасен производствен
процес е изполването на универсалната,
лесна за експлоатация и ефективна
OneWirelessTM мрежа на Honeywell.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

Ïî-ïîäðîáíà òåõíè÷åñêà èíôîðìàöèÿ â ðàçäåë "Íîâè ïðîäóêòè" íà ñòðàíèöà 165

