www.intercomplex.bg

www.farnell.com/bg
®

www.tllmedia.bg
брой 5, юни-юли 2009

.
цена 4 00 лв.

ISSN 1311-0470

www.brtechnika.com

СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
"Старт Инженеринг" АД е наследник на Пусково-Наладъчно Управление, с повече от 50 години
история и опит в сферите на енергетиката - електропроизводство и разпределение, топлофикация, металургия, химическа промишленост, циментова промишленост, транспортна инфраструктура, екология и съоръжения за опазване на околната среда. Фирмата е с утвърдени традиции
по отношение на редица инженерингови дейности, които осигуряват пълния цикъл на реализация
на проектите на фирмата, предоставяйки цялостен процес на обслужване:
Основните направления на "Старт
Инженеринг" АД са разпределени в
11 отделни клона, разположени в 7те най-големи областни града на
България, обхващайки широк спектър
от приложения на работата на специалистите на фирмата. Те включват редица проекти в следните направления: електроапаратура и съоръжения; КИП и автоматизация;
отопление, вентилация и климатизация; производствена дейност и
консултантска дейност. Проектите
на фирмата обхващат както територията на страната, така и редица международни обекти, в които
"Старт Иженеринг" АД все по-активно налага своите позиции.
Фирмата си партнира с водещи
международни лидери на пазара, като ABB, Alstom, Areva, BTG, Emerson,
General Electric, Metso Automation,
Siemens, Schenk, Schneider Electric,
Yokogawa, TAISEI Corporation Japan и
много други. Съвместната работа
и постоянният стремеж към усъвършенстване, високо качество и ефективност превръщат "Старт Инженеринг" АД в желан и сигурен партньор - вчера, днес и утре. Партньор,
който ще продължи своя ръст и през
2009г. с редица нови предизвикателства, в които да докаже безспорния
професионализъм и традициите като лидер в своя сектор.
Екипът на "Старт Инженеринг"
АД не се поддава на изкушението
за частично решение на проблемите, с които се сблъсква, за осъществяването само на отделни
части от даден проект, отчитай-

• Проучвателни работи и анализи
• Разработване на идейни, технически и детайлни работни проекти
• Доставка на апаратура, съоръжения и строителни материали
• Монтажни работи
• Пусково-наладъчни работи и внедряване
• Оптимизация и настройка
• Сервизно обслужване
• Обучение на персонал
• Научно-изследователска и иновационна дейност

ки осъзнатата идея, че само цялостното разглеждане на проблемите води до действителни резултати. Именно на базата на този
принцип фирмата успешно е реализирала своята дейност по редица
ключови проекти, като: Софийски
Метрополитен, ПАВЕЦ "Чаира", ТЕЦ
"Марица Изток", ТЕЦ "Бобов Дол",
МК "Кремиковци", язовирна стена
"Цанков камък", ЛукОйл Нефтохим
Бургас, ТЕЦ "Русе", МК "Стомана
Перник", АЕЦ "Козлодуй", ВЕЦ "Батак", ВЕЦ "Пещера" и много други.
Сред приоритетите през последните години е активното развитие на дейността зад граница.
Сред повече от 70 реализирани
проекта на "Старт Инженеринг"
АД, над 20 от тях са извън България, като при реализирането им
екипите на фирмата си партнират с водещи международни компании. Името на "Старт Инженеринг" АД се е превърнало в еталон
за качество и ефективност по отношение на инженеринговите ус-

луги и с право се нарежда сред лидерите на пазара. Само за изминалите 2 години компанията бележи
двоен ръст в дейността си, а прогнозите за следващите години са
още по-обнадеждаващи.
"Старт Инженеринг" АД е оторизирано да упражнява своята дейност
с множество лицензи, в това число
от: Министерство на енергетиката; Държавна инспекция за териториално-устройствен контрол - Министерство на строежите; Министерство на труда и социалните грижи - Главна инспекция по охрана на
труда; Държавна инспекция за технически контрол. Дейността на фирмата е сертифицирана по ISO
9001:2000, а за своите заслуги през
годините са получени референции и
препоръки от водещи компании, сред
които: Българска Строителна Камара, МК "Кремиковци", НЕК ЕАД,
"Топлофикация - София" ЕАД, ABB, EWI
Ltd, General Electric, Harza L.P, Marubeni
Corporation, Siemens, VA Tech WABAG.
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ƒÂÏÓ‚‡Ì Ì‡ Rockwell Automation Ó·ËÍÓÎË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
От 1 до 20 юни т. г. фирма РОТЕК, официален дистрибутор на Rockwell
Automation за България, организира презентация в страната със специално оборудван демован. В различни градове на България заинтересованите специалисти
по автоматизация и електротехника имаха възможността да се запознаят с
най-новите продукти от марката Allen Bradley, презентирани на демонстрационни макети, мултимедиини продукти, презентационни пана и други. „Представихме богата гама средства за автоматизация на Rockwell Automation, сред която
програмируеми контролери, операторски панели и индустриални компютри,
сервозадвижвания и двигатели за различни области на промишлеността, честотни регулатори и софтстартери, защитна и комутационна апаратура“, заяви
инж. Милен Милев, съуправител на фирма Ротек. От компанията предоставиха
и пълна каталожна информация за продуктите на Rockwell Automation.

JUMO ÔÓ‚Â‰Â Ô˙‚Ëˇ ÒË ÒÂÏËÌ‡ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
Мащабен семинар, организиран от ЮМО България, се проведе от 8 до 10 юни
в морския комплекс Златни пясъци, информира за сп. Инженеринг ревю Болеслав
Балев, управител на ЮМО България, дъщерна фирма на австрийската компания
JUMO Mess und Regelgeraete. През първия ден на събитието инж. Ханс-Петер
Хантих от JUMO Австрия представи основната дейност на компанията и запозна гостите с обширната й продуктова гама. През втория ден бе разгледана
основната тема в семинарната програма: „Електрическо измерване на температура“, презентирана от дипл. физ. Матиас Нау, мениджър на отдел „Температурни сензори“ в JUMO Германия. Освен на интересна техническа информация,
колегите от ЮМО България заложиха и на богата развлекателна програма, включваща посещение в нощен клуб и турнир по боулинг. Бяха раздадени много награди
в различни категории. JUMO присъства на българския пазар от 1993 г. като
компания, предлагаща техника за измерване, регулиране, регистрация на температура, влажност, налягане, ниво, pH, редокс, проводимост и други величини.

œ˙ÚÛ‚‡˘‡ ËÁÎÓÊ·‡ Ì‡ Emerson Process Management
От 2 до 5 юни българският екип на Emerson Process Management имаше възможност да запознае клиентите си от страната с най-новите разработки на компанията в областта на индустриалната автоматизация. Колегите от Emerson
Process Management бяха домакини на пътуваща изложба, обхванала някои индустриални центрове на страната. Събитието премина под наслов „Дни на иновациите 2009“. Българските специалисти имаха възможност да посетят изложбата на 2 юни в София, на 3 юни в Пловдив и на закриването й на 5 юни в Русе.
Посетителите получиха професионални консултации от водещи специалисти,
като Дирк ван дер Мейрен (Rosemount), Андраш Фехер (Micro Motion & Rosemount
Flow) и Бурак Гуркан (Rosemount Level). Сред акцентите на презентацията бяха
най-новите тенденции при уредите за измерване на налягане, температура, ниво
и разход на флуиди. Представени бяха и безжичната технология за полева комуникация Smart Wireless, включително интелигентните безжични полеви и заводски мрежи, както и базовото оборудване за изграждането им.

»»œ —ÓÙËˇ-„‡‰ ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÒÂÏËÌ‡-‰ËÒÍÛÒËˇ

инж. Димитър
Начев
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Семинар-дискусия на тема „Европейски политики и финансови средства в
сферата на инженерната дейност“ организира КИИП София-град. Събитието се
проведе в сградата на представителството на Европейската комисия в България. Зинаида Златанова, ръководителят на Представителството на ЕК в България, и инж. Димчо Михалевски, зам. министър в МРРБ откриха семинара. Гостлектори бяха инж. Василис Економопулос, председател на Европейския съвет на
строителните инженери (ЕСЕС), проф. Марк Бонацунтас от Техническия университет в Атина и др. Основни теми бяха „Финансови инструменти на ЕС и дейности, свързани с инженерите“, „Проекти по оперативна програма Регионално
развитие“, „Европейска политика за околната среда и водите“ и др. Модератор
на събитието бе инж. Димитър Начев, председател на КИИП София-град.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Farnell ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ 70 „Ó‰ËÌË Ô‡Á‡ÌÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ
Наскоро една от водещите фирми в областта на електрониката - Farnell,
отпразнува 70-годишния си рожден ден в централния офис на компанията в Лийдс,
Великобритания. По случай годишнината Анди Кинг, президент на Farnell Европа
и главен ръководител на EDE (Направление Нови електронни разработки), заяви:
„Това е изключително важно постижение за нашия бизнес. През последните 70
години електронната индустрия еволюира и се разви толкова бързо, колкото
никой друг сектор. Влиянието, което тя оказва върху ежедневието на всички
хора по света, е огромно. Няма нищо чудно в това да смятаме, че Farnell изигра
важна, дългосрочна роля в налагането на нови технологии за инженер-проектантите. Днес, те използват продукти, за които само мечтаехме преди, но сега
приемаме за даденост“. „През тези 70 години Farnell израсна от дистрибутор на
радиочасти като транзистори, токоизправители и релета, до водещ световен
многопрофилен дистрибутор. В момента компанията държи на склад над 480
000 продукта от над 3000 доставчици, като основната й цел е да осигурява на
инженер-конструкторите по цял свят бърз и лесен достъп до най-новите технологии в електронната промишленост“, поясни Анди Кинг.

¿ƒ œÓÈÌÚ Ë Altium ÔÓ‰ÌÓ‚Ëı‡ Ô‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚ÓÚÓ ÒË
В началото на юни КАД Пойнт поднови договора си за дистрибуция с австралийската фирма Altium. Компанията, популярна у нас със старото си наименование, което носеше и основният й продукт – Protel, разработва софтуер за
проектиране в областта на електрониката. От продуктовата й гама КАД Пойнт
ще предложи на нашия пазар Altium Designer, NanoBoard и TASKING. „Приоритетно лансираме основния продукт на компанията Altium Designer – интегрирано
решение за проектиране на електронни схеми и печатни платки, което предлага
и средства за проектиране на FPGA и друг програмируем хардуер. Освен с иновативни характеристики продуктът се отличава и с атрактивна цена. От
началото на юни Altium драстично промени ценовата си политика, вследствие
на което продуктите са напълно достъпни за българските проектанти“, заяви
Юрий Николов, управител на КАД Пойнт. „Altium Designer осигурява универсална
среда за проектиране, позволяваща адаптиране към различни процесорни архитектури, приложими по отношение на отделните видове процесори (хардуерни,
софтуерни, хибридни) и разработване на програмируеми логически вериги, независими от производителя на конкретния хардуер“, допълват от компанията.

»“ »Ì‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ Kirsten Soldering
Отскоро фирма ИТ Индустриални технологии е сервизен и търговски партньор на Kirsten Soldering AG Швейцария, информира за сп. Инженеринг ревю Николай Стаматов, управител на ИТ Индустриални технологии. „Вече сме оторизиран сервизен и търговски партньор на продуктите на Kirsten Soldering AG
за България, Сърбия и Македония. Сервизната ни подкрепа ще обхваща широк
набор от услуги, сред които инсталация, ремонт и поддръжка на оборудване,
закупено от клиентите на Kirsten, а също и доставка на резервни части, консумативи и машини произведени от Kirsten. Доволни сме, че чрез нас Kirsten,
като един от най-иновативните производители в света на машини за „спойка
вълна“, ще има по-добър достъп до клиентите си в нашия регион“, заяви г-н
Стаматов. Фирма ИТ Индустриални технологии е специализирана в EMS производството, конструирането и производството на промишлена и нестандартна електроника, проектиране на печатни платки, изготвяне на технологии за производство, конструиране на тестови стендове и др. Основните й
клиенти са компании от Австрия, Германия и България. През миналата година
фирмата сключи договор за сервиз на SMD машините на SIEMENS за България
и държавите от региона.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Moeller Ó·ÓÛ‰‚‡ Û˜Â·ÂÌ ˆÂÌÚ˙ ‚ –ÛÒÂÌÒÍËˇ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ
Наскоро отвори врати новият „Учебен център Moeller – среда за обучение
по иновативни технологии в областта на автоматиката“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Новият център принадлежи към структурата на катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника“ на висшето
учебно заведение. „Преподавателите от Електротехническия факултет вече
разполагат с най-модерната технологична база за учебния процес, а студентите по време на обучението си могат да използват хардуер и софтуер на PLC
и индустриални мрежи, комутационна апаратура, системи за автоматизация,
инвертори, контролери, пускова апаратура и др. За в бъдеще Моеллер Електрик България и дългогодишният й партньор - фирма Елси, се ангажират с обновяване на оборудването и развитие на центъра“, коментират от Моеллер
Електрик България. Също така центърът ще се използва за провеждане на
семинари и повишаване на квалификацията на специалисти по автоматика и
системи за управление. За гостите на официалното откриване на учебния
център бе организиран и специализиран семинар с лектор инж. Асен Георгиев,
търговски директор в Моеллер Електрик България.

Microdis Electronics Ò ÌÓ‚ ‡‰ÂÒ
Наскоро фирма Microdis Electronics се премести в нов офис, на ул. проф. „Георги Златарски“ в столицата.“ Преместването ни е в отговор на все по-високите изисквания на нашите клиенти, тъй като функционалността и мащабите на новия офис са по-големи от предходния. Локацията ни е съобразена с полесения достъп на всички наши клиенти както от София, така и от цялата
страната. Търговската дейност и логистиката са част от функциите, които
ще изпълнява новият ни офис“, заявиха от компанията. На въпроса планира ли
се развитие на структурата на Microdis Electronics в страната, от фирмата
заявиха: „За момента ще поддържаме офис само в София и оттук ще координираме бизнеса си в цялата страна. Това спомага за по-концентрирани действия, с оглед подпомагане на успешния бизнес на нашите клиенти“. Microdis
Electronics е позната на нашия пазар като дистрибутор на електронни компоненти. Компанията поддържа фрайнчайзинг отношения с едни от най-големите производители в света, както и партньорства с най-големите доставчици
и дистрибутори в бранша.

Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ ‚ ÌÓ‚‡ ·‡Á‡ ‚ ¡ÓÊÛË˘Â
Овергаз сервиз вече оперира в нова база, намираща се в промишлената зона
на град Божурище, съобщиха от компанията. „Сградата е снабдена с лаборатория за извършване на метрологични проверки на средства за измерване и отговаря на всички изисквания, определени в БДС EN ISO/IEC 17025, Закона за
измерванията и наредбите по прилагането му. Лабораторията е оборудвана и
с три стенда за проверка на разходомери за газ, покриващи диапазона от G1.6
до G1600, с калибрирано еталонно оборудване от Националния институт за
метрология на Германия – PTB (Physikalisch-Technischen Bundesanstalt). Разполагаме още и с лаборатории за калибриране на преобразуватели на налягане, преобразуватели на температура, газанализатори, одорнатметри“, информираха
от Овергаз сервиз. „Портфолиото от дейности за нуждите на газоснабдителните мрежи, които извършва дружеството, включва диагностика на подземно
положени преносни и разпределителни газопроводи, както и доставка, монтаж, настройка и пуск в експлоатация на станции за одориране на природен
газ, регулаторна и предпазна арматура. Занимаваме се и със съхранение на
склад и доставка до крайни клиенти на химически вещества за одориране на
природен газ. Извършваме и услуги по измерване на влагосъдържанието в природния газ и др.“, допълниха от компанията.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ ¡˙Î„‡Ëˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÒÓÙÚÛÂ‡ Œ¬Œ Construct KTS
Отскоро ОБО Беттерманн предлага на своите клиенти нов софтуер за
проектиране на кабелоносещи системи - ОВО Construct KTS, съобщиха от компанията. „ОВО Construct KTS предоставя възможност на потребителите да
въвеждат кабелни трасета индивидуално или чрез програма; да създават двуизмерни и триизмерни изображения с помощта на специфични функции, както
и да изчисляват полезни сечения. Сред характеристиките на софтуера са още
автоматичното изчисляване на натоварването при висящи конструкции; автоматично схематично изобразяване на спусъците и носачите; интегрирано
меню за избор на артикули от групата KTS кабелоносещи системи; възможност за актуализиране на регистрираната програма чрез електронна поща и
др.“, поясниха от компанията. „Клиентите ни могат да се възползват от интегрирания редактор, с който безпроблемно се проектират кабелни трасета,
създават се чертежи и автоматично се генерира необходимият набор от
материали. Новият продукт се предлага с потребителски интерфейс на различни езици“, допълниха от ОБО Беттерманн.

”˜Â‰ÂÌ‡ ·Â ¡˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ Í‡Ï‡‡
Учредена бе Българска индустриална камара (БИК), съобщиха представители
на инициативния комитет с прессъобщение, получено в редакцията. На събитието, организирано в Интер Експо Център, са присъствали около 1500 представители на фирми от цялата страна, и Христо Ковачки - председател на инициативния комитет за учредяване на БИК. „Проблемите в икономически план в
България нарастват и в състояние на глобална финансова и икономическа криза
българските управляващи не предприемат адекватни мерки. Целта на нашето
сдружение е да станем едно голямо семейство, което с общи усилия за защитава интересите на българските предприемачи и така да успеем да съхраним
работните места и българската икономика като цяло“, заяви Христо Ковачки.
„Аз съм тук като представител на близо 30 000 човека, а зад всеки от вас
стоят стотици хора. Ние имаме отговорности и задължения. Това, което се
случва на практика, е, че ние изпълняваме обещанията, давани от политиците.
Те говорят в бъдеще време, ние имаме проблеми, които трябва да решим сега.
Целта е една - България да стане по-добра страна за живеене“, допълни той. По
време на учредяването на Българска индустриална камара бе представен пакет
от антикризисни мерки.

ProStream Group ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡ Caprari Ë CLA-VAL
На 28 май т. г. фирма ProStream Group организира презентация, насочена към
продуктовите гами на партньорските си компании Caprari S.p.А. и CLA-VAL
Europe. Събитието се проведе в Бест Уестърн хотел Експо в столицата, в
присъствието на представители на ВиК дружества, строителни фирми, проектанти от цялата страна и медии. Гост-лекторът Гуидо Джанферари, регионален мениджър за България на италианския производител на помпи за чисти
и отпадни води Caprari S.p.А., изнесе подробна техническа презентация на
продуктовата гама и на технологията за контрол и управление на помпите.
Сред представените продукти бяха потопяеми помпи за сондажи и за отпадни
води, потопяеми помпи със сух двигател, едностъпални и многостъпални помпи за питейна вода, многостепенни помпи за високо налягане, хидрофори и др.
Базовите серии регулаторни вентили за регулиране на ниво, дебит, налягане, както и технологиите за енерго- и водоспестяване на компанията CLA-VAL
Europe бяха представени от Майкъл Солдан, регионален мениджър за България
на CLA-VAL Europe. Гостите се запознаха и с рефенции на регулаторите CLAVAL от всички краища на света, включително Америка, Европа и Азия.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
≈—ƒ ¡˙Î„‡Ëˇ ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ
На 5 юни т.г. ЕСД България бе домакин на презентация, организирана в столичния Парк-хотел Витоша. В рамките на събитието бяха представени съвременни модели баркод скенери на водещата компания Datalogic Scanning, на която
ЕСД България е Quality Partner. Интерес предизвика демонстрацията на решението PreScan за бързо обработване на клиентските покупки в супермаркетите,
базирано на устройства от серията Magellan® и PowerScan® PM8300-D. Гостите на събитието получиха подробна информация и за продуктите на фирма
СТЕП-СОФТ, която разработва и предлага икономически софтуер. На семинара
присъстваха интегратори, търговци и специалисти от областта на хранително-вкусовата промишленост, които имаха възможност да се запознаят със скенери за общи, търговски и индустриални приложения и др.
Лектори на презентацията бяха Димитър Димитров, мениджър Маркетинг и
продажби във фирма СТЕП-СОФТ, и Анна Брагинская-Вогт, експерт продажби в
Datalogic Scanning, която представи иновативните решения на италианския
концерн. Инж. Стефан Мичев, ръководител направление CNC Технологии и Автоматизация в ЕСД България, запозна присъстващите специалисти с предложенията на фирмата в областта на автоматизацията на производствени процеси.

IBS Scherer Ú˙ÒË ‰ËÒÚË·ÛÚÓË Ë Ú˙„Ó‚ÒÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
Германският производител IBS Scherer обяви намерението си да разшири
мрежата си от дистрибутори и търговски представители у нас, информира
за сп. Инженеринг ревю собственикът инж. Аксел Шерер. „IBS Scherer е специализирана в областта на индустриалното почистване на малки детайли под
продуктовото име „IBS- система за почистване на детайли“. Комплексното
решение за индустриално почистване включва: почистващи уреди с патентовани помпени системи, както и почистваща химия и отстраняване на замърсената почистваща течност. Широкото индустриално приложение на комплексната система за почистване на детайли определя и разнообразието на
потенциалните дистрибутори – дилъри на масла и/или охладителни течности, търговци на технически инструменти, строителни и производствени
машини и много други“, заявиха от компанията.
„Пазарният климат в цяла Европа и България, в частност, е влошен поради
международната финансова криза. Това налага съкращаване на производствените разходи, но именно в това се крие успехът на IBS-системата за почистване на детайли. Причината е, че затвореният цикъл на работа гарантира
минимизиране на производствените разходи“, допълниха от IBS Scherer.

–ËÚ·ÛÎ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Harting
Отскоро фирма Ритбул е официален представител за страната на немската
компания Harting, информира за сп. Инженеринг ревю Мария Божкова, управител
на Ритбул. „С новото ни партньорство ще разширим продуктовата си гама на
българския пазар със съединители, конектори, компоненти за електрониката и
др. Компанията Harting e основана през 1945 г. и е една от водещите фирми на
пазара на електронни и индустриални съединители и различни видове мрежови
и активни компоненти и технологии“, коментира за сп. Инженеринг ревю г-жа
Божкова. Продуктите на фирмата са неотменна част при производството на
машини, в транспорта, комуникациите, автоматизацията, енергетиката, в областта на мехатрониката и електромагнитни компоненти за автомобилната
индустрия“, поясниха от Ритбул. На въпроса кои са качествата на изделията,
които ги правят конкурентноспособни на нашия пазар от фирмата заявяват:
„Harting предлага изключително широка гама от изделия с най-високо качество,
отговарящи на всички световни стандарти. Много от продуктите, както и
разработките на компанията за приложение в индустрията са плод на сътрудничество с редица световноизвестни фирми и корпорации“.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
—»√Ã¿ ¡˙Î„‡Ëˇ Ô‡ÚÌ¸Ó IMP Pumps
Отскоро фирма СИГМА България има статут на официален представител на
компанията IMP Pumps, Словения, информира за сп. Инженеринг ревю Славомира
Савова, управител на Сигма България. „IMP (Intelligent Motor Pumps) Pumps е основана през 1946 г. и експортира над 85% от продукцията си на европейския
пазар. В производствената програма на словенския производител са включени
циркулационни помпи за гореща вода - трискоростни, със и без честотно регулиране, in-line помпи, циркулационни помпи за питейна вода и други. На българския
пазар ще предложим трискоростни циркулационни помпи за абонатни станции
и циркулационни помпи с честотно регулиране, от които ще могат да се възползват инсталатори, проектанти, както и топлофикационни дружества“, поясниха от СИГМА България. „Помпите, произвеждани от IMP, са енергоспестяващи
(енергиен клас А), притежават комплексна моторна защита, автоматично саморегулиране на скоростния диапазон, автоматична нощна работа в икономичен режим, превключване на скоростите без изключване на помпите и други
енергийноефективни характеристики“, допълни г-жа Савова.

¿—Ã Ë ¬‡ÒË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ëı‡ ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡ ÙËÏ‡ AVE
Наскоро фирма Васир бе домакин на презентация, посветена на нови продукти на италианската компания AVE. Събитието се проведе в магазин Орион на
Васир, в присъствието на проектанти, дизайнери; архитекти и специалисти по
осветителна техника. Представени бяха иновативни решения в областта на
електрооборудването и сградната автоматизация на италианската компания
AVE. Официален партньор за България на AVE е фирма АСМ. „През есента, по
време на Международния технически панаир – Пловдив, ще представим нова
система за управление на хотели. Тя ще осигурява възможност за централизирано управление на всички системи в хотела“, поясниха от фирма АСМ. Сред
презентираните технически решения на AVE бяха сериите предни панели Tecnopolimero 44, Zama 44, Vera 44 и Pesronal 44 от новата система System 44. Тя се
състои от три серии – Domus 100, Life 44, както и серията ключове и контакти
Ave Touch. Презентационната програма приключи със системата за сградна
автоматизация Domina, която беше представена за първи път в България.

œÓ‚Â‰Â ÒÂ „Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ‡·ÓÚÌ‡ ÒÂ˘‡ Ì‡ Õ»—
За седма поредна година Националният инсталационен съюз събра многобройни представители на ОВК бранша, специалисти по хладилна техника и електроапаратура, газо- и водоснабдяване на традиционната си среща в Пампорово. В
рамките на събитието се проведе семинар на тема „Енергийната политика на
България в условията на световна финансова криза“. В семинарната програма
бяха засегнати и основни проблеми, отнасящи се до нормативната база и взаимоотношенията на НИС с други браншови организации и институции. Семинарът бе на тема: „Взаимодействие между браншовите организации за промени
в нормативната база, целящи ускоряване на процеса за усвояване на средства за
саниране на сградния фонд в страната“. Официален гост на събитието бе генералният секретар на GCI-UICP – Международна организация на браншовите организации в областта на инсталационната техника. Срещата уважиха и различни
представители на Българска строителна камара, Национално сдружение на общините в България, Българска асоциация за изолации в строителството, Асоциация "Български врати и прозорци" и др.
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

«‡ ‚‡ÊÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ÒÓÍÓ‚ÂÚÂ
Á‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ
Всяка работа си има оптимално време за изпълнение. Икономистите наричат процеса по определянето му - нормиране. В областта на конструирането, обаче,
подобни понятия са „мисия
невъзможна“. Всеки, който се е
занимавал с проектиране, знае,
че обикновено планираното време за изработване на техническата документация, ако такава
въобще се прави, винаги е недостатъчно, минимално и
клони към нула. А нашият мъдър народ е казал „Три пъти
мери, един път режи…“
Разбира се, в историята на техниката има и добри
примери. Например разработването на дизеловия двигател. Без никакви пари в джоба, само с малка брошура,
описваща идеята му, и издаден патент, Рудолф Дизел
потърсил предприятие, което да инвестира в разработката му. Отзовали се шефовете на компанията
Мaschinenfabrik Augsburg Nuernberg, добре позната на
всички като МАN. Те не само не поставили срок за разработване на „новия рационален топлинен двигател“,
както го наричал Дизел, но дори не заложили максимална
сума на инвестиционните разходи. Отгоре на всичко,
дали на Рудолф Дизел умопомрачителната за онези години заплата от 800 марки. Е, новината, за серийното производство на дизеловия двигател не зарадвала всички.
Най-разстроени били мощните въглищни компании, чиято пазарна хегемония била нарушена. Но, това в случая
не е важно, а предшестването на щастливата развръзка
от дълъг срок на разработване на дизеловия двигател, с
който немският инженер разполагал.
Установената в момента у нас практика техническата документация да се изработва за „отрицателно“
време води до истински хаос, когато дойде моментът
да се изпълнява даден проект. Напълно логично, започват промени в движение, отстраняват се грешки, бракуват се или се преправят изделия, за които вече са
похарчени пари. И в крайна сметка, ставаме свидетели
на ситуацията, при която шефът на фирмата, избрана
за главен изпълнител на голям проект, казва на подчинените си, че трябва спешно да се разчисти работната
площадка, защото предстои откриване. Пред изумените им погледи как ще се открива нещо, което не е довършено, той ги успокоява, че след официалната част ще
продължат да си работят спокойно. Или на въпрос на
възложителя защо козирката на сградата не е довършена, от фирмата-изпълнител посочили лястовичите гнезда, които не им давало сърце да разрушат. Та затова
чакали есента, през която птичките ще отлетят на юг….
Звучи като виц, но не е. Защото въпреки многостранността на проблема, едно е очевидно – проектирането
е един от най-важните процеси и не бива да бъде пренебрегвано, а сроковете за него – минимални и клонящи към
нула….!

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
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√‡ÁËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡
ÒÎÂ‰‚‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ „‡‰‡
Инж. Пламен Хитев,
изпълнителен директор на „Софиягаз“ ЕАД,
дъщерно дружество на „Овергаз Инк.“ АД,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Хитев, в каква посока и с колко,
според вас, ще се променя съотношението
между цените на природния газ и другите енергоизточници през настоящата година?
Интересът на настоящите и бъдещите ни клиенти
към цената на природния газ е разбираем. Естествено,
разликата между алтернативните горива и природния
газ ще се запази. Разбираемо, тази разлика е в полза на
природния газ. Трудно ми е да кажа точна цифра, тъй
като цената на синьото гориво се базира на цената на
петролните продукти и на самия нефт. Съдейки от съобщенията на Булгаргаз за 33% по-евтин газ, бихме могли
да очакваме сериозно понижение на цената му в краткосрочен период. В средносрочен период стойността му
ще зависи в голяма степен от цената на киловатчас електроенергия.
Не мислите ли, че в последно време цените на
първичните енергоизточници се определят по-
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скоро административно?
Това е изкривено ценообразуване и би могло да доведе
до сериозни „изненади“. За съжаление, те ще бъдат „консумирани“ първоначално от промишлените производители, а по-късно ще рефлектират и върху крайните потребители. Всяко изкуствено задържане на естественото
повишаване на една цена би могло да доведе до скокообразното й нарастване. Не е трудно да намерим подобни
примери в близката ни история.
Съдейки от направените от нас анализи, за момента
цената на природния газ е по-ниска дори от цената на
топлинната енергия, средно за топлофикационните дружества в страната. И в бъдеще разликата в цените на
природния газ и другите енергоносители не само ще се
запази, но и ще се задълбочава.
Ако се върнем на газификацията на София,
каква е равносметката до момента?
От получаването на лиценза през 2004 година досега
сме изградили газоразпределителна мрежа с дължина
приблизително 500 км. Същевременно използваме и свободния капацитет на други мрежи. Газовата инфраструктура на „Софиягаз“ ЕАД е разположена предимно в южната дъга на столицата. Развиваме основно зоните, в
които отсъства централна топлофикация. Става дума
за райони, в които има бурно строителство, без алтернатива за отопление.
Защо се насочихте основно към кварталите от
южната дъга на столицата?
От законова гледна точка не съществува ограничение нито на направленията, нито на темпа, с които да
развиваме газопреносната мрежа в София. Напълно естествено, обаче, търсим възможности за ефективно
използване на наистина огромните инвестиции, необходими за изграждане на газоразпределителната мрежа.
Затова се насочваме към райони, в които с пълна сила се
проявява ефектът от използване на природен газ. Благодарение на съвременното строителство, отличаващо
се с добри топлотехнически характеристики и относително ниски загуби на енергия, потребителите спестя-
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ват още повече от разходите за
енергия. Това е изключително важно
за всяко предприятие и домакинство,
защото енергията ще бъде произвеждана на все по-висока цена в бъдеще.
Говори се, че има негласно
споразумение газификационната мрежа да заобикаля
топлофицираните квартали.
Не може да има никакви ограничения в развитието на газовата инфраструктура, освен записаните в
лицензионния договор, който обхваща газификацията на община София
и община Божурище. Всяко споразумение с топлофикационни дружества
би било картелно, а ние не използваме подобни методи.
В каква посока ще развивате
мрежата през следващите
години?
На всеки пет години „Софиягаз“
ЕАД представя на ДКЕВР план за
развитие на газоразпределителната
мрежа. Същевременно цикълът ни за
дългосрочно планиране е десетгодишен, а краткосрочните ни планове
зависят от моментната икономическа обстановка. Например, наскоро актуализирахме стратегията за
развитие на дружеството за периода 2009–2019 година. Според направените разчети, планираме изграждането на още около 1000 километра мрежа, която да обхване 100% от

южните райони на столицата, както и навлизане до всички логистични и индустриални зони в северната
част на града. Най-общо, развитието на газоразпределителната мрежа следва развитието на населените места, за да обезпечи енергийните потребности на съответните
консуматори.
Ще достигнем ли европейските си партньори като обхват на газификационната
мрежа?
Разбира се, това, което сме постигнали към днешна дата, никак не
ни задоволява. Ако газификацията на
София бе започнала по-рано, вероятно днес щяхме да имаме не 500, а
1000 километра мрежа. Наваксването на закъснението, обаче, трябва
да се извършва в условия на икономическа ефективност.
Имайте предвид, че късното развитие на фона на някои други държави има своите преимущества. Например, ние използваме полиетилен висока плътност, а не стомана.
Работите ли в посока приобщаване на собствените газопроводи на индустриалните
предприятия към общата
мрежа?
В миналото, когато не е съществувал лицензиант, всяко предприятие е инвестирало в изграждането
на собствен газопровод. По силата

Новости от дъщерните дружества
на "Овергаз Инк." АД
В допълнение към информацията, предоставена на редакцията от инж.
Пламен Хитев, се обърнахме към пресцентъра на "Овергаз Инк." АД с допълнителни въпроси за развитието и на останалите дружества от структурата
на компанията. Отговорите можете да прочетете в следващите редове.
В началото на 2009 година в Търговския регистър беше вписано вливането на дружествата Газоснабдяване Първомай и Хебросгаз в Газоснабдяване
Асеновград, което вече е с ново наименование – "Овергаз Юг" АД. Предстои
обединяването на дружествата в Западна България – Монтанагаз, Газоснабдяване Враца и Кожухгаз в "Овергаз Запад" АД и вливането на Варнагаз и
Газоснабдяване Нови пазар в "Овергаз Изток" АД. Обединяването на дружества в Северна България в "Дунавгаз" ЕАД е факт от 2008 година и предстои
промяна на името на фирмата на "Овергаз Север" АД. Крайната цел е обособяването на пет големи компании – "Овергаз Изток" АД, с център Бургас,
"Овергаз Запад" АД, с център Кюстендил, "Овергаз Север" АД, с център Русе
и "Овергаз Юг" АД, с център Асеновград. Доставчикът на синьо гориво за
територията на столицата ще продължи да се казва "Софиягаз" ЕАД. Окрупняването на дъщерните дружества на Овергаз цели по-високата ефективност на работния процес, оптимизиране на себестойността на услугата
газификация и по-добрата цена за клиентите на компанията.
За "Овергаз Изток" АД и "Дунавгаз" ЕАД, които газифицират територията на общо 25 български общини, очакваният ръст на потребяваните количества газ в периода до 2019 година спрямо 2008 година е съответно пет
и три пъти. Екипът на "Дунавгаз" ЕАД (бъдещо "Овергаз Север" АД) вече е
изградил 58% от газоразпределителната мрежа, а трасето за доставка на
синьо гориво, построено на лицензионната територия на "Овергаз Изток"
АД, е 37% от планираното до 2019 година.
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на българското законодателство, до
2011 година „Софиягаз“ ЕАД трябва
да изкупи всички тези газопроводи,
за да ги приобщи към газоразпределителната мрежа. В момента сме
свидетели на следния парадокс – има
улици, по които минават няколко
отделни газопровода. Представете
си каква загуба на пари е това! Някои
от газопроводите са строени с капацитет, който значително надхвърля текущите нужди на промишления консуматор. По страшното е,
че предприятията нямат ресурс да
изграждат, поддържат и експлоатират съоръжения с повишена опасност като газоразпределителните
мрежи. Резултат от това са авариите, някои от които – много сериозни. За съжаление, трябва да кажа, че
към настоящия момент търговските преговори за изкупуване на собствените газопроводи не са много
успешни.
Ефективността и надеждността на работа на една газова инсталация зависи и от
качеството на проектиране
и изпълнение.
Засягате болна тема. През последните пет години на бурно развитие
на строителството – на логистични комплекси, индустриални, жилищни и административни сгради, се
появи необходимостта от мащабно
проектиране. Това създаде предпоставки на пазара да се появят хора,
които нямат нужната подготовка и
знания да проектират, включително
и газови инсталации. Свидетели сме
и на друг парадокс – със съвременните качествени материали редица
строители показаха, че е възможно
да се прави лошо строителство.
Затова вярвам, че кризата, на която
сме свидетели в момента, ще има и
оздравяващ ефект върху пазара.
Има ли реализъм в мрачните
прогнози за изчерпването на
природния газ?
Мрачните прогнози за изчерпването на природния газ не са от вчера. И са доста пресилени. Безспорно, някой ден той ще свърши и това
ще стане толкова по-скоро, колкото по-неразумно се използва. Особено ако оползотворяването му е с
нисък коефициент на полезно действие. Факт е, че откритите и
изследвани находища, които още не
са разработвани, могат да подсигурят по-големи количества от добиваните в момента. Затова мрачните прогнози по-скоро обслужват
нечии цели.
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—ÚÓËÏ ÒÚ‡·ËÎÌÓ
‚ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ÍËÁ‡
инж. Стефан Иванов, търговски директор
на Фесто България, пред сп. Инженеринг ревю
Господин Иванов, оглавихте
търговския отдел на Фесто
България в труден момент.
Как се отразява кризата на
фирмата?
Festo присъства на българския пазар от началото на 60-те години на
миналия век и има силно влияние върху
местните фирми и бизнеса от областта на промишлената автоматизация. В глобален план, компанията оперира с около 80% собствен капитал и
в момента е една от малкото, които
не изпитват трудности с финансите в условията на глобална икономическа криза. Разбира се, в тези условия и ние сме потърпевши от слабото развитие на пазарите, свитото
потребление на стоки и услуги, но в
сравнение с останалите фирми на
пазара от този бранш, ние стоим
сравнително добре и стабилно.
Ситуацията в момента крие
и възможности. Виждате ли
такива за Фесто България и
как ще ги оползотворите?
Всеки период, дори и най-трудният,
крие възможности. Във време на глобална криза фирмите са принудени да
оптимизират своите процеси и разходи. Това е бавен и мъчителен, но
също така и оздравителен процес. В
днешните пазарни условия слабите и
консервативните фирми ще бъдат
принудени да се променят или да прекратят дейността си. Това ще открие нови пазарни възможности за погъвкавите фирми. По отношение на
България смятаме да оползотворим
всички налични възможности, като не
спираме да търсим и нови предизвикателства. Безспорно, най-важната
ни цел е да разширим пазарния си дял,
като запълним освободените пазарни
ниши. На второ място, но не по важност, е откриването и развитието
на нови пазарни сегменти.
В момента редица големи
компании вземат маркетингови решения на европейско
ниво, поставяйки под общ
знаменател всички държави.
Каква е политиката на Festo?
Festo е модерна и иновативна
фирма. Признание са наградите, кои-
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то сме получили за изключителни
постижения в обучението. Всички
служители на Festo преминават задължителен пакет от обучения, които
са адаптирани към местните условия. Това гарантира по-добро разбиране и сравнително по-голяма свобода на локално изпълнение на общите
мисия и визия на фирмата.
Генералните маркетингови стратегии се адаптират към локалните
условия и се решават на местно
ниво. В този смисъл ние имаме необходимата самостоятелност, базирана на по-добрия поглед и разбиране
на пазара.
В каква посока смятате да
развивате структурата на
Festo в България - по-голям
брой партньори или по-голям
собствен търговски екип?
Визията на Festo включва чрез екип
от добре подготвени специалисти
да покрива пазарните изисквания,
както и активно да подпомага създаването на такива изисквания. Това е
възможно, благодарение на добре
организирания и утвърден план за
обучение на специалистите и постоянната информираност на екипа за
новите продукти и иновации. За служителите, всички клиенти на фирмата са и наши партньори.
Какво очаквате от колегите
си във време като настоящето?
Festo България има отлично стикован екип от професионалисти. Тяхното фирмено самосъзнание и мотивация улесняват изключително задачата ми. Екипът познава и разбира
добре икономическата обстановка, в
която се намираме в момента, и аз
имам пълното му съдействие. След
необходимите промени, очаквам от
колегите да проявят разбиране и
търпение за преодоляване на икономическата криза, но това вече е
факт, за което им благодаря.
При предишния ни разговор
споменахте, че Фесто България планира да разшири
присъствието си в нови сегменти на пазара. Към кои области сте се насочили?

Новите пазарни сегменти, към
които се стремим и очакваме финансиране от ЕС в следващите години,
са: процесна индустрия, хранителновкусова промишленост, пречистване
на чисти и отпадни води.
„Мъртъв“ ли е настоящият
период за иновации, г-н Иванов? Търсят ли се съвременни, модерни решения или пазарът е още по-ценови?
Настоящият период не е мъртъв
за иновации. Налице е търсене от
страна на индустрията, но трябва да
отчетем и временното блокиране на
финансирането за инвестиционни
проекти. За мен това е най-вече криза в доверието на пазара, както и на
невъзможността от правилно прогнозиране. Въпреки всички пречки,
българският пазар не попада в сегмента "ценови" пазар. Причината е в професионализма на българските инженери, които запазиха високите изисквания към качеството и надеждността
на използваното оборудване.
Какво е мнението ви за нивото на бизнес отношенията в
България?
Нивото на бизнес отношенията в
България все още не е достигнало
европейските критерии. Сред основните причини за това са: липсата на
доверие в отношенията клиент–доставчик, голямата междуфирмена
задлъжнялост, наличието на „приятелски“ кръгове и корупция, липсата
на достатъчен брой висококвалифицирани кадри, отсъствие на визия и
мотивираност на кадрите и перспективи за развитието им.
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Демонстрирани бяха индустриални проекти, реализирани с техника на Bosch Rexroth

Œ

фициалният търговски партньор
на Bosch Rexroth за България - фирма
Бюро за развитие техника, проведе
семинари в Пловдив и Варна, посветени на нови продукти и услуги в
областта на автоматизацията.
Тема на събитията бяха и реализираните от БР Техника проекти в различни сектори на индустрията. Семинарът в Пловдив се проведе на 19
май т.г. в хотел Санкт Петербург,
събирайки специалисти от над 30
фирми от градовете Пловдив, Пазарджик, Панагюрище, Стара Загора,
Габрово и Казанлък. Гост-лектор на
мероприятието бе Ханс-Йоахим Алберс от централния офис на Bosch
Rexroth. На семинара във Варна, който се проведе на 17 юни в хотел
Аква, присъстваха специалисти от
фирми от Североизточна България.
В рамките на семинарите, инж.
Цветан Цветков от направление
Пневматика в БР Техника презентира програмата от пневматични компоненти, както и модулната система "Easy-2 - Combine System". Тя позволява лесно и бързо изграждане на
специфични 3-6-осни манипулиращи
системи за автоматизация на производствени, монтажни и спомагателни операции. Интерес сред
присъстващите специалисти предизвика и серията от безконтактни вакуумни хващачи, една от най-новите
разработки на Bosch Rexroth.

Инж. Васил Димов
от направление Монтажна техника в БР
Техника представи модулната конструктивна система от
алуминиеви профили,
включваща над 100
размера профили, 30
вида сглобки и над 500
аксесоара. Бяха показани реално изпълнени проекти с техника на Bosch Rexroth в широк
спектър от браншове на индустрията – машини за производство на
парфюмерия и козметика, опаковки,
охлаждащи системи за хляб, транспортни системи за слънчеви панели, тестващи машини за печатарството, 3-координатни цифрови
машини, работни места за електрониката и др.
Във втората част на лекционната програма инж. Владимир Димов
от пловдивския офис на БР Техника
представи цялата гама компоненти
за линейна техника. „Bosch Rexroth
предлага най-пълната и комплексна
програма на българския пазар за линейни премествания, при това на
изключително конкурентни цени“ ,
подчерта той. „Поддържаме сериозни складови запаси – закалени шлайфани оси, сачмени втулки, призматични направляващи и танкети, сачмено-винтови двойки и др., а за отсъстващи елементи сме в състояние

да реагираме за по-малко от 24 часа.
Всичко това, съчетано с отлично
подготвените специалисти, ни прави водещ доставчик на линейна техника в България вече години наред“,
заяви инж. Димов.
Инж. Стоян Янкулов от направление Хидравлика в БР Техника запозна
присъстващите с новите сервизни
услуги, които фирмата предлага в
областта на хидравликата – комплексна диагностика на системите на
място при клиента, както и анализ
на хидравличното масло. Той подчерта, че над 80% от аварийните откази се дължат на замърсеността на
маслото. За целта е оборудвана мобилна сервизна лаборатория. Инж.
Антоанета Генчева, управител на
Бюро за развитие техника, изрази
убедеността си, че новите сервизни услуги, които фирмата предлага
на своите клиенти, ще помогнат за
бързото и компетентно решаване
на възникналите проблеми, както и
за тяхното избягване.

• Ел. задвижвания и управления • Хидравлика
• Линейна и монтажна техника • Пневматика

Офиси: София, Пловдив, Габрово
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Проектът печели доверието на инвеститорите с иновативни софтуерни и хардуерни решения

—

АТ изпълнява мащабен проект за
електроизграждане на нова технологична линия за цимент с капацитет
5000 тона/ден, съобщиха от фирмата. Линията се намира в завод Щуровски цимент, собственост на
швейцарския концерн Нolcim, намиращ се близо до Москва. Проектът
обхваща всички части от електропакета, включващи проектиране,
изработка и доставка на електрооборудването, програмиране, електромонтаж, тестване и въвеждане
в експлоатация на системата за управление. Проектът се изпълнява от
екип на САТ, като за електромонтажните работи на място се ползват подизпълнители от руски монтажни организации, работещи под
шефмонтажа на супервайзорите и
процесните инженери на САТ. За целта е създаден руски филиал на фирмата – "САТ – Рус", с генерален директор инж. Борис Виденов.
Предвидено е проектът да бъде
реализиран до месец октомври 2010
г., като инженеринговата фаза, включително проектирането, програмирането, производството и доставки-

те, се изпълняват в момента.
Планирано е да завършат до октомври 2009 г. Производството
включва изработването на приблизително 1200 нисковолтови
разпределителни табла (LVD), моторни центрове (МСС) и редица
Вх./Изх. табла с разпределена РLС
периферия. Оборудването е базирано предимно на програмно-технически средства на Siemens и частично на Schneider Electric. Управляващата и SCADA системата са
базирани на Simatic S7 417 и PCS 7
CEMAT V.7.1 на Siemens.

Нови технически и
технологични решения
Щуровски цимент е третият проект на комплексен завод, в който
участва фирма САТ. „Проектът е
двойно по-голям обем от тези, в които вече сме участвали. Спечелихме
конкурса в сериозна конкуренция с
редица инженерингови фирма от Европа и Русия. Аз съм особено горд, че
победихме нашите конкуренти с качеството на услугите си и ноу-хауто, което притежаваме, независимо
от по-високите предложени от нас

Очаквам бързо развитие на циментовата
индустрия в края на 2010 г.

Отлични тестови резултати на оборудването

Инж. Валери Андреев, управител на САТ
Уважаеми г-н Андреев, каква според вас е днешната ситуация в
областта на циментовата индустрия у нас?
За производителите в този бранш ситуацията е много сложна, поради
спирането на реконструкциите и новите проекти в почти всички индустрии, както у нас, така и в чужбина. До средата на годината част от фирмите в бранша, както и САТ, довършваха проекти, започнати преди кризата. Очакванията за втората половина на годината са значително да се
намалят обемите и производственото натоварване на фирмите, работещи предимно за българския пазар. Подобна е ситуацията във всички държави
от Европейския съюз и в световен мащаб.
Какви са очакванията ви за развитието на пазара през настоящата и следващите години?
Към края на настоящата година плахо ще започне активиране на замразените поради кризата проекти, но предимно в инженеринговата и проектната фаза. При благоприятно развитие, през първата половина на 2010 г.
очаквам засилване на процесите на офериране и сключване на договори за
нови проекти. В края на 2010 г. ще се наблюдава бързо, стъпаловидно увеличение на броя на проектите, за които трябва да сме готови предварително.
Какви действия би било целесъобразно да се предприемат с оглед
запазване на работоспособността на предприятията?
Препоръчвам фирмите да запазят качествения си персонал и да използват намаления в резултат на кризата обем на поръчките за подобряване на
организацията си и обучението на кадрите.
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цени“, коментира специално за сп.
Инженеринг ревю инж. Валери Андреев, управител на САТ.
„Този проект се различава от 160те, които сме реализирали до момента в областта на циментовата
промишленост, по обема на услугите и доставките, комплексността
на проекта (обхваща всички части
електро и автоматизация) и иновативността. В него са вложени много нови технически и технологични
решения. Иновациите са главно в
областта на стандартното програмно обезпечение и хардуерните
решения, с които ще се облекчи многократно тестването и внедряването на системата“, допълва той.

Общо 850 табла за новата технологична линия, които до момента
са произведени, вече са преминали
успешно необходимите тестове в
офиса на САТ през първата седмица
на юни т. г. От представители на
инвеститора са извършени пълни
FAT (Factory Acceptance Test) тестове на всички сигнали и последователности. „Резултатите бяха отлични
и получихме разрешение за доставка
на таблата за обекта. След есента
ни очаква втората фаза - монтаж на
място, както и тестване и внедряване. Отличните резултати и високото качество ни осигуриха и нови
проекти до края на годината, което
ме кара да вярвам, че ще излезем от
кризата по-силни, можещи и готови
за ново разширение на клиентите и
пазарите“,заяви в заключение инж.
Андреев.
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С изискано тържество екипът на ОБО Беттерманн отпразнува успешното
финализиране на мащабната инвестиция

Õ

а 17 юни, в присъствието на
стотици партньори от цялата
страна и целия екип на Обо Беттерманн, официално бе открита новата
сграда на компанията край София.
Тържеството уважиха лично президентът на OBO Bettermann - Улрих
Бетерман, и неговият син - Андреас
Бетерман. Домакините на тържеството превърнаха вечерта в празник за всички присъстващи с изисканата обстановка, живата музика с
изпълнения на вечни хитове и музикално-развлекателната програма,
включваща традиционни танци на
балканските народи. Както екипът
на сп. Инженеринг ревю се убеди лично, новата сграда е не само мащабна
като квадратура, но и проектирана
и изпълнена с оглед сериозно бъдещо
развитие на фирмата и без компромиси в използваните технически
решения. Като интериор и екстериор сградата напълно съответства
на визията, на която OBO Bettermann
залага навсякъде по света. Сградата
е решена в сив алуминиев цвят. Акцент в екстериора й е корпоративното оранжево на компанията, а в
интериора всяко помещение е проектирано индивидуално, в съответствие с конкретното си функционално предназначение. Не са пропуснати
дори дребни на пръв поглед интериорни детайли, като логото на Obo
Bettermann, което присъства дори
върху килимите и фриза в сервизните помещения.

Благодарим на всички
клиенти, заяви
г-жа Миленкова
Тържеството бе открито от
Мария Миленкова, управител на ОБО
Беттерманн България. „Благодаря ви,
че сте тук, че ни уважихте и споделихте нашия празник. На утрешния
ден - 18 юни, се навършват осем
години от основаването на офиса на
OBO Bettermann в България. Днес празнуваме откриването на новата сграда. В подобни моменти, човек се
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връща назад във времето. В дните, когато г-н Бетерман заговори за идеята да построим хубав, модерен офис, се борехме
за всеки отделен клиент и аз не можех да
си представя, че ще
направим толкова голяма крачка. Само няколко месеца по-късно,
ние с колегите ми се
почувствахме притиснати от малкото пространство
в тогавашния ни офис“, сподели развълнувана г-жа Миленкова. „Искам да
благодаря на г-н Бетерман за доверието, което ни оказа. С високата оценка, която даде на работата ни, той
ни даде смелост и самочувствие да
се „хвърлим“ в реализацията на толкова голям проект. Бих искала да благодаря и на всички наши клиенти за
успехите, които постигнахме заедно“, допълни тя.

OBO Bettermann разширява
производствените
мощности
След нея, поздравление поднесе и
президентът на компанията OBO
Bettermann. „Голяма е радостта ми
от откриването на новия ни офис в
България. След падането на Берлинската стена вече знаехме, че отварянето на Европа започва. Днес, вече
сме едно голямо семейство, в Европейския съюз. В момента и в Германия, и в България се усещат трудности, но аз вярвам, че всички заедно
ще се справим и ще вървим напред.
Като зам. председател на Световния
икономически форум бих искал да ви
зарадвам, че според направените от
нас анализи ще преодолеем икономическите трудности до 2011 г.“, заяви г-н Бетерман. „Дори и сега инвестираме 40 млн. евро в разширяване
на производствените мощности, до
централата на компанията в град
Менден, Германия“, допълни той.
Внукът на основателя на немска-

та компания сподели още, че за миналата 2008 г. оборотът на OBO
Bettermann е достигнал 400 млн.
евро, половината от който е реализиран от офисите извън Германия. В
момента компанията присъства в
50 държави по света, като структурата й обхваща над 30 собствени
офиси.
„През 2011 г. ще празнуваме 100
години от основаването на OBO
Bettermann. Надявам се - заедно. И
накрая, бих искал да кажа, че обичам
вашата държава и вашия народ“, заяви в заключение г-н Бетерман.

Екипът, реализирал
сградата
Архитектурният план на сградата е разработен от арх. Калин Диков и неговия екип, конструктивният проект е дело на инж. Атанас
Ангелов и неговия екип, а строителните работи са изпълнени от фирма
Стройконсулт с изпълнителен директор Жельо Добрев.
В края на официалната част на
събитието, господата Диков и Добрев връчиха на Улрих Бетерман символичен ключ от новата сграда, изразявайки пожеланието в близко
бъдеще всички гости да присъстват
на тържество по случай откриване
на производство.
Екипът на сп. Инженеринг ревю се
присъединява към пожеланията на
всички гости за здраве на целия екип
на ОБО Беттерманн и много успехи
в бизнеса.
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“ÂıÌË˜ÂÒÍË ÒÂÏËÌ‡ Ì‡ ƒ‡ÌÙÓÒÒ
Ë Õ¿—¿-ƒ
Събитието представи новости в направленията „Топлофикационна автоматика“ и
„Системи за отопление и регулиране“ на Данфосс

Õ

а 26 май т. г. в залата на Учебен център на Националния институт по метеорология и хидрология
се проведе съвместен семинар на
направленията на Данфосс „Топлофикационна автоматика“ и „Системи за отопление и регулиране“, и
фирма НАСА-Д. На семинара
присъстваха партньори на Данфосс
и дистрибутора им НАСА-Д, специализирани предимно в областта на
климатичната техника. Лектори
на събитието бяха инж. Красимир
Богданов и инж. Георги Георгиев от
направление „Топлофикационна автоматика“, както и инж. Ивайло
Ахчиев от направление „Системи
за отопление и регулиране“ на Данфосс.
Сред основните акценти в семинарната програма бяха най-новите
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технически решения на Данфосс за
управление на хидравличния баланс
в големи топло-охладителни системи, както и новите продукти в областта на радиаторните термостати и безжичното управление на
отоплението. Обърнато бе внимание и на решенията за индивидуално управление на потреблението по
апартаменти и измерването на консумираната топлинна енергия.
Присъстващите специалисти
имаха възможност да се запознаят
с интересен референтен проект за
управление на климатични камери с
честотен преобразувател, тип VLT
HVAC Drive, и управляващи трипътни вентили. Проектът е разработен
от НАСА-Д с продукти на Данфосс.
„Задвижването VLT HVAC Drive осигурява пълна информация за консумацията на енергия, благодарение на

което лесно се откриват ниско
ефективните компоненти в една
НVАС система. Преобразувателят
може лесно да се настрои да избягва честотни диапазони, в които
включените вентилатори създават
резонанс във вентилационната система. Това намалява времето за
инсталиране и износване на системата“, заяви г-н Лесичков съуправител на НАСА-Д.
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—ÂÏËÌ‡˙Ú Ì‡ ’‡ÌËÛÂÎ
¡˙Î„‡Ëˇ ÔÂÁ 2009 „
Системният център за Европа на Honeywell вече е в България

Œ

т 22 до 24 април т.г. в курортен
комплекс Албена се проведе едно от
най-наложилите се събития в областта на индустриалната автоматизация у нас - годишният международен
семинар на фирма Honeywell. Верни на
дългогодишните традиции, десетки
инженери по КИП и А от различни индустриални предприятия, многобройни партньори и колеги на специалистите от българския офис на водещата мултинационална компания бяха
гости на мащабното събитие. За
първи път в историята на семинара,
лекционната програма бе организирана в новоизградения хотел Фламинго
Гранд. По отношение на неформалната част от събитието, домакините
не изневериха на традициите и зарадваха гостите си с музикално-развлекателна програма в Казино Албена.
Голямата новина от семинара бе
преместването на системния
център на компанията за Европа в
България, за което ще разкажем подробно в следващ брой на сп. Инженеринг ревю.

Развитие на продуктите
и системите
Тематично събитието бе посветено на развитието на продуктите
и системите, предлагани от
Honeywell. Лекторът Вим Ван Роберик представи новостите в децентрализираните системи за индустриални приложения на компанията.
Специално внимание бе отделено на
съвременни методи за управление на
енергийни обекти и по-специално на
въглищни топлоелектрически централи. „Целта ни бе да покажем насоките, в които могат да се развиват
вече внедрените системи за мониторинг и управление. Сред тях е
обогатяване на информационното
осигуряване, за да се осигурят необходимите условия за оптимално управление на технологичните процеси“, подчерта лекторът. В рамките
на семинарната програма бяха изяснени оптимизационните инструменти, поддържани от платформата
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Total Plant на Honeywell.
Инж. Симеон Белорешки
разказа за функционалните
характеристики на вече
изградени системи в ТЕЦ
Марица Изток 2 и Единна
операторна зала на Лукойл
Нефтохим Бургас.

Всеки момент е
благоприятен за
автоматизация
За да разберем позицията на Ханиуел България по
отношение на днешната
икономическа ситуация, па- инж. Владимир Ангелов
зарните цели на компанията у нас и които към автоматизиране на технай-новите технически тенденции в нологията се пристъпва само по опобластта на индустриалната авто- ределена причина, например модерниматизация, се обърнахме към инж. зиране на инсталацията. Въпросът се
Владимир Ангелов, мениджър на решава на парче, като най-често се
Honeywell за страната ни. „Смятам, внедрява цифрова система в нейната
че всеки момент е благоприятен да базова конфигурация“, допълва Владисе инвестира в автоматизация. За мир Ангелов.
съжаление, в българската индустрия,
като правило, отсъства бизнес ре- Безжичните технологии шението от страна на висшия ме- крачка в развитието на
ниджмънт, както и ентусиазъм от автоматизацията
В отговор на въпроса ще промеспециалистите, заемащи ръководни
инженерни позиции. Разбира се, има нят ли безжичните технологии оснои добри изключения. В другите евро- вите на съвременната индустриалпейски държави и в Америка, решени- на автоматизация, г-н Ангелов заяето да се инвестира в съвременни вява: „Разбира се. Вече и в България
платформи за автоматизация се сме изпълнили три проекта за вневзема от висшия мениджмънт и се дряване на безжични системи. Те са
изпълнява надолу по веригата. В го- в ТЕЦ Марица-Изток 1 и Лукойл Нелемите международни компании има фтохим Бургас. Предстои пускането
изградени традиции в това отноше- на подобна система и в Неохим Димитровград. Не можем да очакваме,
ние“, подчерта г-н Ангелов.
„Индустриалните технологии не се че в един изграден завод ще се вземе
развиват с толкова бързи темпове, решение съществуващите кабелни
както системите за управление. Зна- трасета да бъдат демонтирани в
ете, през последните двадесет и пет полза на безжичните системи. Но
години инвестициите в нови индуст- тези технологии категорично промериални технологии у нас са малко. нят философията на индустриалнаДобър пример е котелът с кипящ слой та автоматизация и са най-голямав ТЕЦ Девня. Въпреки това, по отно- та крачка в нейното развитие през
шение на технологиите не сме изос- последните години“.
Като друга новост в областта
танали толкова, колкото в нивото на
автоматизация на процесите. Сред на автоматизацията г-н Ангелов опдобрите примери у нас е Солвей Соди, ределя Asset Management решениякъдето планово, последователно и та, както и практическото прилоцелево се усъвършенства автомати- жение на мобилните операторски
зацията. Не са малко и примерите, в станции.
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Schneider Electric: ƒÓÒÚ‡‚˜ËÍ ÒÏÂ
Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌË Â¯ÂÌËˇ
Двудневен мащабен семинар организира българският офис на компанията

Õа 3 и 4 юни т. г. Шнайдер Електрик България бе домакин на традиционно организирания мащабен семинар, посветен на решенията на компанията за електроразпределение и
индустриална автоматизация. Тазгодишното издание на форума премина под мотото „Вашият енергиен
мениджър“ и събра в Пловдив над 300
представители на енергийния бранш.
Посетителите на семинара имаха
възможността да се запознаят с найновите продуктови предложения на
Шнайдер Електрик България. Акценти в тазгодишното събитие бяха
стратегическата ориентация на
компанията като доставчик не на
отделни изделия, а на цялостни решения, както и вече обявената миграция към общата търговска марка
Schneider Electric.
Специално внимание в семинарната програма бе отделено на представянето на новата оферта „Сервиз и услуги“. „Новото ни предложе-
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ние е изцяло
в синхрон с
високите
изисквания
на специалистите, занимаващи се с поддръжка, сервиз и обучение. Развитието на този отдел
дава възможност на Шнайдер Електрик България да затвори цикъла и
да бъде пълноценен партньор на нашите клиенти във всеки етап от
развитието на техните проекти от предпроектното проучване до
реалното завършване на обекта и
последващата експлоатация“, заяви
инж. Христо Христов, мениджър
„Проекти и услуги“ в компанията.
Сред представените продукти
бе автоматичният прекъсвач
Compact NSX, който се отличава с
възможности като комуникация и
измерване на ток, напрежение, честота и изкривяване, причинено от
хармоници. Разгледани бяха и устройствата от серията Easergy и

Nulec за дистанционно управление и
мониторинг на мрежи средно напрежение. В областта на индустриалния контрол и автоматизация домакините представиха биометричен
превключвател, който предоставя
възможност за контрол на достъпа
до различни процеси с пръстов отпечатък. От офертата си за индустриална автоматизация Schneider
Electric показаха дисплеите XBT OT оптимизирано функционално решение за малък и среден клас автоматизирани системи.
Присъстващите на семинара специалисти имаха възможност да се
запознаят и с новите предложения
при честотните регулатори – моделите ATV12 и ATV312, и инженеринговата версия до 2400 kW.
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—ÂÏËÌ‡ Á‡ ÌÓ‚ÓÒÚË
‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ ¿¡¡ ¡˙Î„‡Ëˇ
Форумът запозна с най-новите разработки на компанията
в системите и приборите за автоматизация

Õ

а 20 май т.г. направлението „Системи и продукти за автоматизация“ на АББ България организира технически семинар, който представи
най-новите технологии в областта
на системите и приборите за автоматизация на водещата мултинационална компания ABB. Домакин на
събитието бе столичният хотел
Експо. Семинарът в София бе последното събитие от поредица маркетингови прояви, организирани от
АББ България в Бургас, Варна, Стара
Загора и Плевен. Обект на разглеждане от специалистите бяха разпределените информационно-управляващи системи за индустриална автоматизация на ABB, новата серия разходомери FlowMaster и възможностите за постигане на енергийна ефективност с честотните управления
и ел. двигатели на АBB.
Основен акцент в частта, посветена на системите за индустриална автоматизация, бяха новите версии на системите 800хА и Freelance
800F. Спецификите им представи
Калин Стаматов, инженер продажби
в отдел Системи за автоматизация
в АББ България.

Новости в системата 800хА
„Системата 800хА обединява в
обща автоматизирана платформа
всички продукти, предлагани от различни производители, които вече са
част от групата ABB. Базирана на
обща платформа, системата може
да бъде конфигурирана в зависимост
от конкретното приложение и съобразно изискванията на потребителя“, поясни г-н Стаматов. „Дава
възможност за интегриране на ел.
устройства и системи, задвижвания
и др. Всички нива на системата могат да бъдат резервирани. Основни
нововъведения в 800xA са сертифицираният контролер за ниво на безопасност SIL 3, както и изцяло обновената графична визия на операторската среда“, допълни той.

Развитие на Freelance 800F
„Системата за индустриална ав-
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томатизация Freelance 800F е много
подходяща при изграждане на системи със от 2000 до 5000 входно-изходни сигнала. Сред основните й предимства е лесното й конфигуриране
и поддръжка. При необходимост тя
би могла да се надгради с приложението PGIM 800F, което разширява
функционалните й възможности“,
заяви Калин Стаматов.
По време на семинара бяха представени и основните характеристики на двете серии контролери AC
700F и AC 800F, с които работи
системата Freelance 800F. „Комуникационните възможности и на двата контролера позволяват лесно
свързване на полеви устройства на
базата на най-разпространените
стандарти – Profibus, Foundation
Fieldbus, HART и Modbus“, коментира лекторът. Той обяви, че до края
на годината се очаква пазарният дебют на още два контролера. Сред
представените от г-н Стаматов
продукти бе и серията Compact
Products 800, включваща операторската среда Compact НMI 800, операторските панели – Panel 800, както и контролерите AC 800М и AC
500. Специално внимание бе обърнато и на новите екопроцесори AC
500 еСо СРU.

вовъведенията при сензора. „Той е с
нов корпус, нов дизайн на електродите, по-силно магнитно поле и повисока честота на захранване. За
улеснение на потребителя, в него са
запаметени и данните за калибровка“, информира г-н Цветков. Новостите в електрониката включват
нов четириредов дисплей и четири
бутона за настройка, вградена диагностика и инфрачервен сервизен
порт. Предвидена е възможност да
се избере български език, което значително улеснява експлоатацията
на уреда. „Разходомерът е с висок
клас на защита. Стандартната му
работна температура е до 130 оС,
но предлагаме и високотемпературна версия - за температури до 180
о С“, информираха домакините.
В рамките на семинара, гостите
имаха възможност да се запознаят и
с новостите при

масовия разходомер
FCМ 2000

Електромагнитните
разходомери ProcessMaster
Сред водещите теми в семинарната програма бе и новата серия разходомери FlowMaster. Характеристиките им бяха представени от Ангел
Цветков, инженер продажби в АББ
България. „С разработването на серията разходомери FlowMaster, ABB цели
постигането на максимална унификация. Гамата включва масови, диференциални, електромагнитни и вихрови
разходомери, както и ротаметри“,
коментира г-н Цветков.
Сред представените продукти
от серията бяха електромагнитните разходомери ProcessMaster, измерващи разхода на всякакъв вид
проводими флуиди. Специално внимание бе обърнато на обновената
електроника на разходомера и но-

подходящ за измерване на флуиди с
различна плътност, без ограничения
в магнитната им проводимост. „С
разходомера е възможно да се измерва масов разход, плътност, температура на флуида, както и да се дозира“, коментира Ангел Цветков. По
отношение на новостите при ротаметрите лекторът заяви: „Те са с нов
въртящ се капацитивен датчик,
трансмитер с въртящ се корпус, нов
дисплей и нов начин за програмиране“.
Сред основните акценти в семинара бяха и възможностите за постигане на високо ниво на енергийна
ефективност при използване на честотните управления и ел. двигатели на ABB. Те бяха представени от
Георги Попов, инженер продажби в
АББ България.
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“

Стефан Куцаров

емпературата е една от най-често измерваните физични величини,
като сред многобройните причини за
това е необходимостта нейната
стойност във вътрешността на
интегрални схеми, модули и апаратури да се подържа в определени граници. Не по-малко важни са аналогичните изисквания към температурата
на електродвигатели и индустриални машини, както и подържането й
неизменна в затворени големи обеми
(хладилници, фризери, специфични производствени помещения). Точността
на измерване с други сензори (за налягане, положение, поток, ниво) също е
свързана със следене на тяхната температура. Понастоящем динамично
се развиват приложенията на интегралните температурни сензори, които освен добри параметри имат
малки размери и дълъг експлоатационен срок. В статията се описват
техните видове, действие и приложения и се дават таблични данни за
характерни техни представители.

Области на приложение
Подчертана тенденция в създаването на електронни устройства е
намаляването на размерите им, което означава по-малко свободно пространство във вътрешността и
затруднено движение на въздуха.
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Създават се условия за прегряване в
определени зони с произтичащите
от това опасности от скъсяване на
експлоатационния срок, влошаване на
параметрите и повреда. От друга
страна, възможностите на електронните устройства се разширяват, увеличава се бързодействието
и нараства изходната им мощност.
Независимо от сериозните технологични постижения, това често води
до увеличаване на разсейваната мощност и нагряването. Стремежът към
малко тегло и цена ограничава поставянето на големи и скъпи радиатори и те все по-често се заместват с включващи се само при необходимост вентилатори за локално охлаждане. Всичко това налага непрекъснато измерване на температурата в критичните места,
подържането й в допустимите граници и евентуално автоматично
изключване на апаратурата при надхвърляне на определена стойност. Не
са редки и случаите, когато измерваните стойности на температурата трябва да се съхраняват или изпращат на разстояние.
Най-ефективно тези възможности се осигуряват чрез интегралните сензори за температура (Integrated Temperature Sensor), често наричани „интелигентни“ сензори (Smart
Temperature Sensor). В рамките на
една ИС те съдържат чувствителен

към температурата полупроводников елемент и електроника, необходима за осъществяване на описаните функции. Тъй като температурата на ИС практически е равна на
измерваната тя неизбежно води до
промени в параметрите на електрониката и грешка в измерването, прибавяща се към тази на полупроводниковия елемент.

Аналогови сензори
Те превръщат температурата в
аналогова величина, която в съвременните им разновидности почти винаги е напрежение. Това определя наименованието сензори за температура с напрежителен изход (Voltage
Output Temperature Sensor). Действието им се основава на температурната зависимост на напрежението
върху отпушен p-n преход (използва се
емитерният преход на p-n-p биполярен
транзистор), която следва от основното равенство VBE = (kT/q)ln(IF/Is). В
него k и q са константи, Т е температурата му в келвини, IF е токът през
прехода и Is е неговият ток на насищане, дължащ се на наличието на
неосновни токови носители в двата
му полупроводника.
За да зависи VВЕ само от температурата токът IF трябва да има неизменна стойност, задавана от генератор на ток. Освен това Is не само има
големи производствени толеранси, но
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Фиг. 1.

Фиг. 3.

Фиг. 2.

зависи силно от температурата,
което при непосредствено използване на VВЕ може да доведе до грешка в
измерването няколко десетки градуса. За намаляването й може се работи с два прехода с еднаква площ и Nпъти (обикновено N=10) различаващ
се ток или с еднакъв ток, но площта
на единия да е 10 пъти по-голяма. И в
двата случая разликата DVBE в напреженията им вече не зависи от Is, равна е на (kT/q)lnN и представлява напрежение, пропорционално на абсолютната температура (Voltage
Proportional to Absolute Temperature) с
означение VРТАТ. Неговата линейна зависимост от температурата е едно
от основните предимства на интегралните сензори.
Възможно е използването и на
един преход, но непрекъснато превключван към два генератора с Nпъти различаващ се ток, което обикновено се прави при разполагането
му на разстояние от обработващата електронна схема. В интегралните сензори VРТАТ се получава в частта на ИС, наречена band gap core
(BGC) и грешката при определяне на
температурата чрез използването
му е по-малка с около един порядък в
сравнение с единичен преход.
Основната структура на сензор
е дадена на фиг. 1 и тя съдържа споменатите генератор на ток и BGC.
Напрежението DVBE от последния се

усилва от Amp, в който от него се
изважда постоянно напрежение V0°С ,
което реално е изходното напрежение на BGC при температура 0°С.
Резултатът е зависимостта t[°C] =
(VOUT - V0°С)/TC на измерваната температура от изходното напрежение
VOUT, в която ТС също е параметър
на сензорите, наречен температурен коефициент (Temperature Coefficient). Неговото измерение mV/°С
показва с колко mV се променя VOUT
при изменение на температурата с
1°С, а големината му се определя от
коефициента на усилване на усилвателя. Понякога ТС е с измерение ррm/
°С, като 1000 ppm/°С = 1 mV/°С.
Сравнително по-рядко вместо V0°С в
каталозите се дава напрежението
VВ при температура tB. В този случай температурата, съответстваща на напрежение VOUT, е t[°C] = (VOUT
- VВ)/ TC + tB.
Често в каталозите се дава графиката VOUT(t°), пример за която e
фиг. 2. - за сензор с положителен ТС
(VOUT нараства с температурата).
От нея може да се определи работният температурен обхват (в случая от -40 до +125°С) и напрежението V0°С (в случая 500 mV). Виждат се
и границите на изменение на VOUT –
от 100 mV до 1,75 V. Графиките
позволяват и изчисляване на ТС - например при промяна на температурата от 0 до 125°С напрежението

V OUT нараства от 500 на
1750 mV и следователно
ТС = +10 mV/°С.
Както при всеки сензор
и тук сред основните параметри е точността,
която представлява относителната грешка на преобразуване с типични
стойности между ±1% и
±4%. Последната обикновено нараства в краищата на температурния обхват, поради което в каталозите често се
дават няколко стойности за точността за различен температурен
обхват. Характерната зависимост
на точността от температурата
е дадена с крива „Sensor Accuracy“ на
фиг. 3. Чрез експериментални изследвания на грешката на достатъчно количество сензори от даден тип се
получава неговата типична крива на
грешката и от нея се определя полином за определяне на връзката й с
температурата. Той може да се използва в алгоритъм за компенсация
на грешката, записван в микроконтролер. Например графиката за точността на фиг. 3 е на сензора
МСР9700 на Microchip, а чрез разработения алгоритъм за компенсация
в микроконтролер се получава типичната графика "Compensated Sensor
Accuracy". Реалната максимална
грешка в този случай не надхвърля
0,3%. Полезно за практиката е статистическото разпределение на
грешката, което се дава от някои
производители за определена температура.
В процеса на работата си всяка
ИС консумира мощност VSIS, която я
нагрява. Тя не би трябвало да влияе
на работата на сензорите, поради
което параметър е самонагряването
(Self-Heating) с типични стойности
до 0,1°С. Той показва с колко темпе-
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Таблица 1. Сензори за температура с напрежителен изход
, íÒîîñ÷ò- ,
Ñ åíçîð
Ï ð î è ç â î ä è ò å ë mÒVÑ/°C
°C
TMP37
A n a lo g D e v ic e s
+20
±1
FM 20
F a ir c h ild S e m ic . -1 1 ,7 7
±1
MCP9700
Microchip
+10
±2
LM 94023
N a t io n a l S e m ic . -5 ,5 / -8 ,2 ± 2 ,7
BD1020HFV
Rohm
-8 ,2
±2
S e ik o I n s t r u m e n t s
S-8120
-8 ,2
± 2 ,5
STLM 20
STM
-1 1 ,6 9
± 2 ,5
XC31BPN20A
Torex
-3 ,9
±3
TSic 101
ZM D
+5
± 1 ,5

Òå ì ï Çàõð.
îáõâàò , íàïðå°C
æ åíèå, V
+5 ¸ +100 2,7  5,5
-55 ¸ +130 2,4  6
-40 ¸ +150 2,3  5,5
-50 ¸ +150 1,5  5,5
-30 ¸ +100 2,4  5,5
-30 ¸ +100 2,4  10
-55 ¸ +130 2,4  5,5
-3 0 ¸ + 8 0
3  10
-50 ¸ +150 3  5,5

Êî í ñ ó ì .
ò î ê , mA
50m ax
9
6
5 ,4
4
4 ,5
8 m ax
7
45

V 0°C ,
mV

Ðà ç ì å ð è , m m

500
4 ,8 3 x 3 ,6 8
1863,9
3,04x1,4x1,12
500
2 ,9 x 1 ,3 x 0 ,9 5
0,815x0,815x0,6
1300 (30°Ñ)
1 ,6 x 1 ,6 x 0 ,6
1474 (30°Ñ)
2 x 1 ,2 5 x 0 ,9
1866
2 ,1 x 1 ,2 5 x 0 ,9
2 0 0 0 (2 5 ° Ñ )
2 ,9 x 1 ,6 x 1 ,1
250
4 ,8 x 3 ,8 x 1 ,4

б
a

г

в

Фиг. 4.

ратурата на ИС и съответно измервана е по-голяма от действителната околна температура. Малките
стойности се дължат на неголямото VS (обикновено до 5,5 V и рядко
до 10 V) и нищожният работен ток
IS, като и двете величини също са
сред основните параметри.
Специфична особеност е наличието на минимално допустимо съпротивление на товара (на който се
подава VOUT) или максималният ток
през него. В голяма част от сензорите съпротивлението е между 100 kΩ
и 5 MΩ, като при по-малки стойности се увеличава грешката на измерване. Има и сензори, които могат да
работят със значителен капацитивен товар, например до 1 nF.

Подобно на други видове ИС сензорите за температура се произвеждат в серии, съдържащи 2-6 разновидности, предлагани от производителите като отделни ИС. Разликите
между тях са в ТС и температурния
обхват. Нерядко всеки интегрален
сензор се предлага в два или три
различни корпуса. Последните практически винаги са пластмасови, поради което предаването на топлината към полупроводниковата пластинка на сензора реално става през
изводите им. Това означава, че се
измерва температурата в мястото,
където са запоени.
В таблица 1 са дадени характерни примери на сензори за температура с напрежителен изход. Особе-

ност на сензора в ред 5 е наличието
на допълнителен вход за задаване
чрез логически сигнал на двете стойности на ТС.
Най-простата схема на свързване
на тези температурни сензори е
дадената на фиг. 4а, като кондензаторът CS (0,1 – 1 µF) се поставя само
при наличие на пулсации или шумове
в напрежението VS. Без кондензатор
тези променливи напрежения водят
да появата на допълнително постоянно напрежение в изхода на сензора,
с което грешката на измерване нараства. Също с прекъсната линия е
даден съществуващият в част от
сензорите вход SHDN за включването и изключването им, понякога означаван с СЕ. Сензорите без такъв
вход могат да се включват и изключват със схемата на фиг. 4б, в която
VS и консумираният ток на сензора
се осигуряват от инвертора. Когато изходното напрежение на сензора трябва да се предаде на разстояние в условията на значителни смущения, за намаляване на тяхното
влияние успоредно на изхода се
свързва кондензатор. Това налага
използването на сензор, който може
да работи с капацитивен товар.
В случаите, когато трябва да се
следи температурата в няколко
точки и да се определя средната й
стойност се използва схемата на
фиг. 4в (дадени са два сензора, но
няма принципни ограничения за техния брой). Нейното изходно напрежение е Vout = -(RVOUT1/R1 + RVOUT2 /R2),
като тегловните коефициенти R/R1
и R/R2 се избират в зависимост от
значението на всяка от температурите в средната стойност. Обикновено се работи с R1 = R2, т.е. еднакво влияние на двете температури.
За определяне на разликата между
две температури може да се изпол-
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Таблица 2. Цифрови сензори с последователен изход

a
б

Фиг. 5.

Òî ÷ Òå ì ï Çàõð.
ì . ñÐïàîçñäîåáëí. .
í î ñ ò , î á õ â à ò , í à ï ð å - òÊîîíêñ, ómA
°C
°C
æ åíèå, V
°Ñ

Ñ åíçîð

Ï ðîèçâ îä è ò åë

TM P03F

A n a lo g D e v ic e s

± 1 ,5

-40 ¸ +100

4 ,5  7

900

-

2 3 5 ;4 0 0

5 8 ,8

5 x 4 x 1 ,7 5

TM P05

A n a lo g D e v ic e s

±1

-40 ¸ +150

3 - 5 ,5

370

0 ,0 2 5

421;751

5 7 ,9

2 x 1 ,2 5 x 0 ,9

M A X 6673

M A X IM

±3

-40 ¸ +125

2 ,4  5 ,5

60

-

-2 7 3 ; -4 2 5

-

2 ,2 x 1 ,3 5 x 1

SMT16030

S m a rte c

± 0 ,7

-45 ¸ +130 4,75  7,2 200 max

0 ,0 0 5

t°=213d-68,1
(d-êîåô.íà
çàïúëâàíå)

47,1

ÒÎ18,ÒÎ92,
ÒÎ220

k1; k2

(Ò Í /T L )0°C , Ðà ç ì å ð è ,
%
mm

Фиг. 7.

a
б
Фиг. 6.

зва схемата на фиг. 4г, като условието за еднакви съпротивления на резисторите R най-лесно се удовлетворява като те са част от резисторна матрица. Чрез резисторите
RA се осигурява Vout = 0,5VS при равенство на двете температури.
Съществуват и схеми за преобразуване на VOUT на сензора в ток за предаване по линия, каквито могат да
бъдат намерени в каталога на ИС от
ред 2 на табл. 1.
Характерни приложения на сензорите за температура с напрежителен изход са в токозахранващи блокове, зарядни устройства, компютри, мобилни устройства, климатични и отоплителни инсталации, приемопредаватели за безжични мрежи.
Специфична, но важна област на приложение е в системи за автоматично подържане на параметрите на
електронни устройства и системи
при промяна на температурата им,
например за постоянство на контраста на течнокристални дисплеи и на
честотата на кварцови генератори.

Цифрови сензори
с последователен изход
На своя изход те осигуряват правоъгълни импулси обикновено с някои
от стандартните логически нива.
Измерваната температура е линейна функция на отношението на
продължителностите на импулса с
високо логическо ниво ТН и този с
ниско логическо ниво TL в съответствие с израза t°[C] = k1 – k2TH/TL,
където константите k1 и k2 се дават в каталога на сензора. Това означава, че изходните импулси са с
широчинноимпулсна модулация, което определя едно от наименованията PWM Temperature Sensor. В някои
сензори неизменна е честотата на
импулсите, а в други – продължител-
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ността ТН. Самата честота е между няколко Hz и няколко kHz. Основното им приложение за измерване на
температура определя другото наименование Serial Digital Output Thermometer. Вместо напрежението V0°C
тук като параметър се дава номиналното отношение на импулсите
(Nominal Mark-Space Ratio) TH /TL или
самите стойности на ТН и T L, също
при температура 0°С. Някои производители използват и параметъра
разделителна способност (Temperature Resolution), представляващ наймалката промяна на температурата, която може да бъде измерена.
Измерването на ТН и TL и изчисляването на температурата се извършва чрез свързване на сензорите
към микроконтролер или цифров сигнален процесор. Обикновено производителите на сензори дават в каталога им алгоритъм и програма за
работа с конкретен вид контролер
или процесор.
Неизбежните промени на честотата на импулсите поради външни
влияния не влошават точността на
измерването, което е предимство.
Също предимства са шумоустойчивостта поради използването на правоъгълни импулси и наличието на
един извод, които позволяват предаване на двупроводна линия (един от
проводниците й е масата и той
може да е общ за всички линии в кабела) на данните за температурата.
Обикновено тези сензори се произвеждат по двойки с еднакви параметри и различаващи се само по изходното си стъпало – едното е отворен дрейн (Open Drain) или отворен
колектор (Open Collector) – фиг. 5а, а
другото е класически CMOS ключ
(фиг. 5б), означаван в каталозите
като Push-Pull и имащ CMOS/TTL
съвместими логически нива. Първите
са особено подходящи за галванично
отделяне на сензора от линията чрез
оптрон (фиг. 6а), докато вторите
обикновено използват цифров драйвер (фиг. 6б) и могат да работят в
линии с дължина до 1 - 1,5 km.
В табл. 2 са дадени основните

параметри на 3 сензора от този
тип, като ТМР03 е с отворен колектор, а други два са с изходното
стъпало на фиг. 6б. Полезна особеност на ТСМ05 е наличието на вход
CONV/IN за стартиране на измерването, което позволява каскадно
свързване на повече сензори (Daisy
Chain Structure), показано на фиг. 7.
Микроконтролерът дава стартов
импулс на сензора TS1, той измерва
температурата и на изхода му OUT
се получават съответстващите
импулси. Те са съпроводени с пусков
импулс (продължителност 17 us) за
следващия сензор, който след измерването на температурата прибавя
своите импулси към тези на TS1. Така
след n-тия сензор се получава серия
от импулси, която съответства на
температурата на всички сензори.
Серията постъпва на входа на микроконтролера, който изчислява всички температури и ги записва в своите регистри.
Характерни приложения на цифровите сензори с последователен изход са за контрол на индустриални
процеси и на околната среда, за измерване с налагащо се галванично
разделяне, в компютри, отоплителни и климатични системи.

Аналогови ключове
със задействане
от температурата
Наименованието им (англ. Temperature Switch, Logic Output Temperature
Sensor, Thermostat Output Temperature
Sensor) показва, че те са предназначени да включват и/или изключват
електрически товар при достигане
на определена прагова температура
(Trip Point) TSET. Поради това изходното им напрежение има две стойности – 0 и V1. Практически е задължително ключовете да са с хистерезис, тъй като при липсата му и достигане на TSET ще се получат многобройни включвания и изключвания. В
зависимост от начина на задействане при промяна на температурата
има два вида. Изходното напрежение
на сензорите за нагряване (Hot Op-
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Таблица 3. Аналогови ключове със задействане от температура

a

Ñ åíçîð

Ï ðîèçâ îä è ò åë

Òè ï

M A X 6688A U D 75

M a x im

Ç à íàãð .

MCP9510H
TC620XEPA

б

LM26LV
BDE1100G
S -5 8 4 0 B
TM P300

Фиг. 8.

Фиг. 9.

Фиг. 10.

Фиг. 11.

a

б

tion, Overtemperature Switching, ActiveLow) е V1 до TН (фиг. 8а), нулира се
при нейното достигане и запазва
стойността си при по-високи температури. Когато температурата
намалее до TL се възстановява V1.
Разликата TH – TL се нарича широчина на хистерезиса и има типични
стойности между 2 и 10°С. Основните приложения на тези сензори са
за управление на нагреватели. При
сензорите за охлаждане (Cold Option,
Undertemperature Switching, ActiveHigh) напрежението VOUT е 0 до температура TH (фиг. 8б), при достигането й става равно на V1 и запазва
тази си стойност при по-високи
температури. Намаляването на
температурата до TL възстановява
нулевото VOUT, като тук хистерезисът има същите типични стойности. Този тип сензори се използват
в системи за охлаждане. Наличието
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Ç à íàãð .
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°C
± 1 ,5

Î áõâàò
åí à Ò Í ,°Ñ Õðèåñçò
èñ,
(î á õ â à ò
°Ñ
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+75 ¸ +115
5

Çàõð.
Êî í ñ ó ì .
í à ï ð ., V ò î ê , m A

Ðà ç ì å ð è ,
mm

3  5 ,5

215

3 ,0 5 x 3 ,5 x 0 ,9 5

2; 10

2 ,7  5 ,5
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3 ,1 x 1 ,8 x 1 ,3

-4 0 ¸ + 8 5

-

4,5  18

270

5 x 3 ,9 9 x 1 ,7 5

± 2 ,2

0 ¸ +150

4 ,5  5 ,5

1 ,6  5 ,5

8

2 ,5 x 2 ,1 x 0 ,8

± 3 ,5
± 2 ,5
±1

-25 ¸ +125
+55 ¸ +95
-40 ¸ +125

10
0,110,17
5; 10

2 ,9  5 ,5
1 -10
1,8  18

16
12
110 max

2 ,9 x 2 ,8 x 1 ,2 5
2 ,9 x 1 ,6 x 1 ,1
2,15x1,4x1,1

± 0 ,5 (ç à + 2 5
¸ +45°C) ±2 -40 ¸ +125

±3

на хистерезис означава, че и двата
вида подържат температурата
между TL и TH , т.е. действат като
термостати.
Производителите обикновено
предлагат набор от 4 сензора с еднакви параметри – два за нагряване
с изход отворен колектор и с CMOS
ключ и два аналогични за охлаждане.
За разширяване на приложенията
често има възможност за програмиране на стойностите на TН и хистерезиса чрез външни резистори или по
цифров път.
Принципът на действие на ключовете се изяснява чрез опростената
блокова схема на фиг. 9. Тя съдържа
компаратор СОМР и транзисторен
ключ S с отворен дрейн в изхода си,
като наличието на СОМР показва, че
тези ключове са аналогови. На единия
вход на СОМР от BGC се подава зависещото от температурата напрежение, а на другия постъпва напрежение
от блока НС, чиято стойност твърде
често се установява чрез външен
резистор RSET между вход HSET и маса
или чрез двоично число на него. Така
НС определя желан праг на задействане на СОМР, т.е. стойността на температурата TH при сензорите за
нагряване и TL при тези за охлаждане.
Широчината на хистерезиса може да
се задава само в някои сензори, например чрез постоянно напрежение на
извод HYSSET – най-често той се замасява или свързва към VS, т.е. хистерезисът има две стойности. Също с
прекъсната линия е даден съществуващ понякога аналогов изход, на който има напрежение VTEMP, пропорционално на измерваната температура.
Трябва да се има предвид, че съществуват и други схемни решения на
сензора, но принципът остава същият.
В табл. 3 са дадени основните
параметри на ключове със задействане от температурата. Особеност на този в ред 2 е възможността за свързване към него на външен
диод (p-n-p транзистор, произведен
специално за сензори) за измерване
на температурата в място, отдалечено от сензора. Програмирането
на ТН на сензора от ред 3 се прави
чрез външен резистор.
За разлика от всички сензори в

статията, този на ред 4 вместо
BGC съдържа термистор с положителен температурен коефициент (РТС),
свързан към източник на опорно напрежение. Предимството е, че вместо линейна зависимост има малко посилна от квадратичната зависимост на съпротивлението от температурата (то е право пропорционално на степен 2,1312), с което се
увеличава точността на фиксиране
на праговата температура. Допълнителна особеност на сензора е поотделното програмиране чрез два
външни резистора на температурите TL и TH (на фиг. 8), а действието
му се изяснява чрез фиг. 10. Тя показва, че на изход Low Limit на сензора
се получава напрежение при температура над долната граница, а на изход Нigh Limit – също напрежение, но
при температура над горната граница. Когато температурата премине горната граница, на третия извод Control се получава напрежение,
което отпада, когато температурата слезе под долната граница. Това
дава възможност този извод да се
използва директно за управление на
охлаждащ вентилатор или загряващ
отоплител (в двете му разновидности).
Сензорът от ред 5 има предимството на възможността му да работи в устройства със захранващо
напрежение 1,8 V, но не се програмира от потребителя, а това се прави
еднократно от производителя със
стъпка 1°С. Подобен е сензорът от
ред 6, но той има друга особеност –
при надхвърляне на праговата температура изходното напрежение остава високо до намаляване на захранващото под определена стойност
независимо от последващите промени на температурата. Сензорът в
последния ред на таблицата също се
програмира чрез външен резистор.
Вероятно най-масовото приложение на разглежданите ключове е за
включване и изключване на вентилатор. Най-простата схема е дадена на
фиг. 11а, като резисторът „разделя“
значителния входен капацитет на
транзистора от изхода на ключа.
Схемата на фиг. 11б се използва за
едновременно следене на температурата на няколко места със сензори за
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Таблица 4. Цифрови сензори
Ï ðîèçâ îÐà ç ð å ä Ðà ç ä åë .
Òå ì ï .
Çàõð.
Ñ åíçîð
ä è ò åë
í î ñ ò , b it ñ ï î ñ î á í . °C î á õ â à ò , °C í à ï ð å ., V

Фиг. 11.

в

нагряване с отворен дрейн. Тя е известна като жично ИЛИ и подава ниско
логическо ниво на микроконтролера
mC още при задействане на първия
ключ, чиято температура достигне
праговата. Положителното захранващо напрежение трябва да съответства на високото логическо ниво на
входа на mC и може да е по-малко от
захранващото на ключовете. За броя
n на последните няма принципни ограничения. Аналогичната схема за
ключове със CMOS изходно стъпало
изисква използването на n-входов логически елемент ИЛИ (фиг. 11в). Естествено, че схемата може да се
комбинира със тази на фиг. 11а.
Основните приложения на ключовете са за реализиране на електронни термостати, подържащи постоянна температура в определен обем.
Такъв може да е вътрешността на
електронни апаратури (компютри,
сървъри, управления на индустриални
машини, токозахранващи блокове,
базови станции на безжични комуникационни мрежи), както и всякакви
помещения.
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-55 ¸ +125
-40 ¸ +125
-40 ¸ +125
-50 ¸ +150

2 ,7  5 ,5
3  3 ,6
3  3 ,6
3  5 ,5

NXP

ZM D

0 ,1

È íò åðô åéñ

Ðà ç ì å ð è ,
mm

S P I, Q S P I,
Microwire
SPI, Microwire
SM Bus
I2 C , S M B u s
-

5 x 3 ,9 9 x 1 ,5 5
3 ,1 x 3 ,1 x 0 ,8 6
2 ,9 x 2 ,6 x 1 ,3
4 ,8 x 3 ,8 x 1 ,4

2 ,9 x 2 ,6 x 1 ,3

Таблица 5. Цифрови ключове със задействане от температура
Ñ åíçîð

Ï ðîèçâ îä è ò åë

AD6401

A n a lo g D e v ic e s

FM 75

± 0 ,5

2; 10

±2

-

Î áõâàò
í à Ò Í ,°Ñ
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+45 ¸ +115
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ðåçèñ,
°C
ñ ï î ñ î á í , °C )
°C
11 (0,125)

Fairchild Semic. 9-12 (0,5-1/16)
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M A X IM

9

±2

-

TCN75
CAT6095

Microhip

O N S e m ic .

9
12 (1/16)

± 1 ,5
±3

-

STTS75

STM

9-12 (0,5-1/16)

±2

-

TMP122-EP

TI

9-12 (1/16)

±2

-

Цифрови сензори
Те съдържат аналоговоцифров преобразувател (АЦП) и винаги са с последователен изход, обикновено в
съответствие с някой от известните стандарти. Това позволява лесното им свързване към микроконтролери, микропроцесори и цифрови сигнални процесори, както и предаване на
числата по линия. Двоичното число М
в изхода на сензорите е пропорционално на измерваната температура

-40 ¸ +125
-55 ¸ +125
(-55 ¸ +125)
-55 ¸ +125
(-55 ¸ +125)

Çàõð.
Êî í ñ ó ì .
í à ï ð ., V ò î ê , mA

Ðà ç ì å ð è ,
mm

2 ,7  5 ,5
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2 ,9 x 1 ,6 x 1 ,3

2 ,7  5 ,5

250 m ax

4 ,9 x 3 ,9 x 1 ,7 5

3  5 ,5

250

2 ,7  5 ,5
3  3 ,6

250
200 m ax

Êîðïóñ
8mMAX
2 ,9 x 1 ,6 x 1 ,
3 x 2 x 0 ,7 5

2 ,7  5 ,5

75

3 x 3 x 0 ,8 5

2 ,7  5 ,5

50

Êîðïóñ
SOT-23

и е прието един или два от неговите
старши разреди да са 0, когато тя е
положителна и 1 при отрицателна
температура. Освен това не винаги
се използват всички стойности на
числото, например 13-разредно число
не означава измерване на 213 стойности на температурата. Поради това
в каталозите се дава формула за изчисляване на температурата при
известно число напрмер от вида t°[C]
= M/k, където k е характерна за сен-
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зора константа. Трябва
да се има предвид, че често даваната в каталога
разредност не включва
разреда или разредите на
знака на температурата.
Специфичен параметър на
цифровите сензори е разделителната способност
Фиг. 12.
(Temperature Resolution),
която показва най-малката промяна на температурата,
която може да бъде измерена.
Основната структура на цифров сензор е дадена на
фиг. 12. Измерването се осъществява чрез блока Band
Gap Temperature Sensor, същият както при аналоговите
сензори. Неговото напрежение се преобразува в М от
АЦП (13-bit Analog/Digital Converter), който може да е
различен вид и не е бърз. Той съдържа и генератора на
тактови импулси за преобразуването (типична честота няколко десетки kHz) и определя броя на измерванията за секунда – обикновено между 1 и 100. Полученото
число се запомня в регистъра Temperature Value Register,
след което се преобразува в последователен код от блока
Serial Bus Interface. При всеки тактов импулс на вход SCLK
се получава един разред на М на изход DOUT. Входът DIN
не винаги съществува и се използва за въвеждане на някакви данни, например за поставяне на сензора
в режим
__
очакване (Standby). Разрешаващият вход CS е необходим
за включване и изключване на сензора, което позволява
свързване на повече сензори към една линия.
В табл. 4 са дадени основните параметри на цифрови
сензори без консумирания ток, който по принцип е по-голям в сравнение с аналоговите сензори. Типичните му
стойности са няколко стотици µA, но нарастват на няколко mA по време на преобразуването от АЦП. Това
същевременно означава, че средната консумирана мощност е право пропорционална на броя на измерванията на
1 s. Сензорът от ред 2 на таблицата е с блоковата схема
на фиг. 12. Особеност на сензора на ред 4 е възможността и за измерване на температура на диод, представляващ част от микропроцесор с дължина на канала на транзисторите 45, 65 и 90 nm. Освен това по програмен път
може да се установява измерване на положителни и отрицателни или само на положителни температури. Предназначението на сензора на ред 5 е за контрол на температурата на DIMM DRAM модули, като могат да се програмират 4 стойности на неговия хистерезис между 0 и
6 °С. Последният сензор (ред 6) има най-голямата засега
достигната температура на измерване.
Съществува втора група цифрови ключове със задействане от температура, чието изходно стъпало е както на аналоговите ключове. Действието им се основава
на сравняване на числото за текущата температура със
записани в тяхната памет числа за праговите температури. Необходимите за това изходи са същите два вида,
както при аналоговите ключове. Съдържанието на регистрите с двете прагови температури може да се програмира от потребителя. Важно е да се има предвид, че
значителна част от ключовете могат да работят и
като цифрови сензори с аналогични интерфейси.
Основните параметри на цифрови ключове са дадени
в табл. 5, като точността е на двете прагови температури. Сензорът от ред 4 е предвиден само за програмиране на ТН. Даденият в ред 6 сензор има 3 извода за
установяване чрез твърда връзка на негов адрес под
формата на 3-разредно двоично число.
Основните приложения на цифровите ключове със задействане от температура са за реализация на термостати, в управлението на производствени процеси, в
офис оборудване, климатични инсталации, апаратури за
контрол на околната среда, измервателни и медицински
прибори, зарядни устройства за акумулатори.
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"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ - ÛÒÔÂ¯Ì‡
ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ 205 ‚
"ÀÛÍÓÈÎ ÕÂÙÚÓıËÏ ¡Û„‡Ò"
ƒÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ Ó·ı‚‡˘‡ 11 ÓÚ‰ÂÎÌË ÍÎÓÌ‡, Í‡ÚÓ ÏÂÊ‡Ú‡ ÔÓÍË‚‡ 7-ÚÂ Ì‡È-„ÓÎÂÏË Ó·Î‡ÒÚÌË
„‡‰‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ. —Â‰ Ì‡È-·˙ÁÓ ‡Á‚Ë‚‡˘ËÚÂ ÒÂ Á‚ÂÌ‡ ‚
ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ Â ÍÎÓÌ ¡Û„‡Ò, ÍÓÈÚÓ Á‡ ÔÂËÓ‰‡
2002-2008„. ËÁ„‡‰Ë ÌÓ‚‡ ÏÓ‰ÂÌ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓ-ÒÍÎ‡‰Ó‚‡ ·‡Á‡ ‚ fiÊÌ‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡ ÁÓÌ‡ ‚ „‡‰ ¡Û„‡Ò. "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ËÏ‡ ÎËˆÂÌÁË ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÙËÏË Á‡ ‡ÒÂÏ·ÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚËÔÓ‚Ó ÚÂÒÚ‚‡ÌË ÒËÎÓ‚Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË Ú‡·Î‡
Ë ÏÓÚÓ-ÍÓÌÚÓÎ ˆÂÌÚÓ‚Â, ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ·‡Á‡ Ì‡ ÍÎÓÌ
¡Û„‡Ò ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò˙Ò ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Á‡‰Ó‚ÓÎˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ Ì‡¯ËÚÂ ÍÎËÂÌÚË: ≈Î. ˆÂı Á‡ ‡ÒÂÏ·ÎË‡ÌÂ Ò ÂÎÂÍÚÓÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ ¯ËÓÍ‡ „‡Ï‡ ÂÎ. ÛÂ‰·Ë ÌËÒÍÓ Ë ÒÂ‰ÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ; ÃÂı‡ÌË˜ÂÌ ˆÂı Ò ·Óˇ‰ÊËÈÒÍÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ; ƒËÁ‡ÈÌ /ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ/ ˜‡ÒÚ ≈À Ë ¿œ; “˙„Ó‚ÒÍË ÓÚ‰ÂÎ Ë ÎÓ„ËÒÚËÍ‡. OÚ
ÙÂ‚Û‡Ë 2006„. ‚ ÍÎÓÌ ¡Û„‡Ò Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ËÏ‡
‚˙‚Â‰ÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ò˙„Î‡ÒÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú ISO 9001:2000 Ò ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚: ÂÎ. ÏÓÌÚ‡ÊÌË Ë ÔÛÒÍÓ‚ÓÌ‡Î‡‰˙˜ÌË ‡·ÓÚË; ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÎ.Ú‡·Î‡ Ë ÏÂÚ‡ÎÌË ËÁ‰ÂÎËˇ; ÔÓ‰‡Ê·Ë Ì‡ ÂÎ. ‡Ô‡‡ÚÛ‡ Ë ÂÎ. Ï‡ÚÂË‡ÎË.
œÂÁ 2008„. "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ Â‰Ëˆ‡ ÛÒÔÂıË Ò˙Ò Á‡‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÎ˛˜Ó‚Ë Ó·ÂÍÚË ‚ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡,
Í‡ÚÓ Â‰ËÌ ÓÚ „ÓÎÂÏËÚÂ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚Ë ÔÓÂÍÚË, ËÁÔ˙ÎÌÂÌ ÓÚ
ÂÍËÔ Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ÍÎÓÌ ¡Û„‡Ò, ·Â ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡
ÛÂ‰·Ë 0,4 Ë 6 Í‚ ‚ Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ ‚ "ÀÛÍÓÈÎ ÕÂÙÚÓıËÏ ¡Û„‡Ò". –ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ·Â ÔÎ‡ÌË‡Ì‡ Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓ ËÁ‚˙¯ÂÌ‡ ‚ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Í‡ÚÍË ÒÓÍÓ‚Â ÔÂÁ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÎ‡ÌÓ‚Ëˇ ÂÏÓÌÚ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ¿ƒ5 Ë ¬ƒÃ1 ÔÂÁ ÔÂËÓ‰‡ ‰ÂÍÂÏ‚Ë 2008„. ‰Ó ÙÂ‚Û‡Ë 2009„. ƒÂÈÌÓÒÚËÚÂ ÔÓ ÔÓÂÍÚ‡
‚ÍÎ˛˜‚‡ı‡:
ïœÓÂÍÚË‡ÌÂ, ‰ÓÒÚ‡‚Í‡, ÏÓÌÚ‡Ê Ë ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ - ‚ËÒÓÍÓ‚ÓÎÚÓ‚Ë Í‡·ÂÎË, ‚‡ÍÛÛÏÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Ë
ÂÎÂÈÌË Á‡˘ËÚË Á‡ ‚˙Ì¯ÌÓ ÂÎ. Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ
205 ÓÚ √œœ2;
ïœÓÂÍÚË‡ÌÂ, ‰ÓÒÚ‡‚Í‡, ÏÓÌÚ‡Ê Ë ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ 2 ÌÓ‚Ë ÛÂ‰·Ë –” 6 Í‚, Ó·˘Ó 55 ÍËÎËË, Ì‡ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ‰ÂÏÓÌÚË‡ÌË ÒÚ‡Ë Ú‡ÍË‚‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ÓÚ
1974„;
ïœÓÂÍÚË‡ÌÂ, ‰ÓÒÚ‡‚Í‡, ÏÓÌÚ‡Ê Ë ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ 3 ÌÓ‚Ë ÛÂ‰·Ë Ã—— 0,4 Í‚ Ò ÔËÎÂÊ‡˘ËÚÂ ËÏ ÒËÎÓ‚Ë Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË 6/0,4 Í‚ Ì‡ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ‰ÂÏÓÌÚË‡ÌË ÒÚ‡Ë Ú‡ÍË‚‡;
ïœÓÂÍÚË‡ÌÂ, ‰ÓÒÚ‡‚Í‡, ÏÓÌÚ‡Ê Ë ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
Ì‡ ÌÓ‚‡ ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡ ˆÂÌÚ‡Î‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡
Á‡ ÒÚ‡ÌË 6 Ë 0,4 Í‚ Ì‡ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ 205.
»Á·Ó‡ Ì‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ·Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÔË ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡, ·Â ÓÚ ÂÌÓÏË‡ÌË Ë ‰ÓÍ‡Á‡ÌË ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡· ÙËÏË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÂ‰‚Ë‰ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ 205
Á‡ı‡Ì‚‡ Â‰ÌÓ ÓÚ Ì‡È-‚˙ÁÎÓ‚ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ì‡ ‡ÙËÌÂËˇÚ‡ ‚ ¡Û„‡Ò. ÕÓ‚ËÚÂ ÚËÔÓ‚Ó ÚÂÒÚ‚‡ÌË ÏÓÚÓ-ÍÓÌÚÓÎ ˆÂÌ-
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ÚÓ‚Â (Ã——) Ò Ì‡Ô˙ÎÌÓ ËÁ‚‡Ê‰‡ÂÏË ÏÓ‰ÛÎË ÓÚ Ù‡ÏËÎËˇÚ‡ SEN+ (GE) ·ˇı‡ ËÁˆˇÎÓ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌË ‚ Á‡‚Ó‰‡ Ì‡
"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ‚ „. ¡Û„‡Ò Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ ÎËˆÂÌÁ ÓÚ General Electric. œÓ‰Ó·ÌË ÛÂ‰·Ë ‚Â˜Â
„Ó‰ËÌË Ì‡Â‰ Ò‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ‚ ÀÛÍÓÈÎ Ë Ò‡ ‰ÓÍ‡Á‡ÎË Ò‚ÓˇÚ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ ‚ ÚÂÊÍË
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ.
ŒÔËÚÌËˇÚ ÂÍËÔ ÓÚ ËÌÊÂÌÂË Ë ÏÓÌÚ‡ÊÌËˆË ÔÓ‰ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÌÊ. ÃÎ‡‰ÂÌ Ã‡ÍÓ‚ÒÍË ÒÂ ÒÔ‡‚Ë
·ÎÂÒÚˇ˘Ó Ò ÂÏÓÌÚÌ‡Ú‡ Á‡‰‡˜‡ ÔÓ ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ë ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚ËÚÂ ÛÂ‰·Ë 0,4 Í‚ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ. ÕÓ‚ËÚÂ
Ã—— Ò‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ËÁˆˇÎÓ Ò ÔÂ‰ÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ, Ò˙Ò Á‡˘ËÚÂÌ ÍÎ‡Ò IP31 Ë ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÙÓÏ‡ 3B. ¬ÒË˜ÍË
ÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ ËÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÏÓ‰ÛÎËÚÂ ÓÚ ‡·ÓÚÌÓ ‚ ÍÓÌÚÓÎÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÒÚ‡‚‡Ú ÔË Á‡Ú‚ÓÂÌ‡ ÔÂ‰Ì‡
‚‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ Â „‡‡ÌˆËˇ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ì‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘Ëˇ ÔÂÒÓÌ‡Î. »Ï‡ Â‡ÎËÁË‡ÌË ÒıÂÏË Á‡ ¿¬– Ë ÔÓÂÚ‡ÔÂÌ Ò‡ÏÓÁ‡ÔÛÒÍ
Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ë ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
Ì‡ ‡·ÓÚÂ˘ËÚÂ ËÁ‚Ó‰Ë. —Ú‡ËÚÂ Ï‡ÒÎÂÌË Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË
·ˇı‡ ÔÓ‰ÏÂÌÂÌË Ò ÌÓ‚Ë ÒÛı ÚËÔ, Ò˙Ò Á‡˘ËÚÂÌ ÍÓÊÛı Ò ÍÎ‡Ò IP31,
Ò ÙÓÒË‡ÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÏÓÚÍËÚÂ.
√ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‰ÂÈÌÓÒÚËÚÂ ÔÓ ÔÓÂÍÚ‡ ·ˇı‡ ËÁ‚˙¯ÂÌË
‚ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ ÔÓˆÂÒ. œÓ ‚˙Ì¯ÌÓÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡ 6 Í‚ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ó·ı‚‡Ì‡
ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ 11ÍÏ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ë ÒËÎÓ‚Ë Í‡·ÂÎË ÓÚ √œœ2 ‰Ó ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ 205 u ÂÚÓÙËÚ Ì‡ 4 ·. ËÁ‚Ó‰ÌË ÍËÎËË ‚ √œœ2, Í˙ПРЕДИ
‰ÂÚÓ ÒÚ‡ËÚÂ Ï‡ÎÓÏ‡ÒÎÂÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ·ˇı‡ ÒÏÂÌÂÌË Ò ‚‡ÍÛÛÏÌË ÚËÔ SION 7,2kV, 2000 A, 31,5kA Ì‡ Siemens Ë ·ˇı‡ ‚˙‚Â‰ÂÌË ÌÓ‚Ë ÏÓ‰ÂÌË ˆËÙÓ‚Ë ÂÎÂÈÌË Á‡˘ËÚË Ì‡ ÙËÏ‡ Woodword
- SEG. —Ú‡‡Ú‡ ÛÂ‰·‡ 6 Í‚ ‚ Ó·ÂÍÚ‡ ·Â ÔÓ‰ÏÂÌÂÌ‡ Ò 2 ÌÓ‚Ë
ÛÂ‰·Ë Ì‡ Ritter - ÚËÔ GT4 7,2kV, 31,5kA, Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò ‚‡ÍÛÛÏÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Ì‡ ¿¬¬ Ë ˆËÙÓ‚Ë ÂÎÂÈÌË Á‡˘ËÚË Ì‡ WoodwordSEG. Õ‡ Â‰Ì‡Ú‡ ÛÂ‰·‡, Ò˙ÒÚÓˇ˘‡ ÒÂ ÓÚ 23 –”, ·ˇı‡ ÔÂı‚˙ÎÂÌË Ì‡ ıÓ‰ ·ÂÁ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ¿ƒ4. Õ‡ ‚ÚÓ‡Ú‡ ÛÂ‰·‡, Ò˙ÒÚÓˇ˘‡ ÒÂ ÓÚ
32 –”, ·ˇı‡ ÔÂı‚˙ÎÂÌË ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ Ì‡ ¿ƒ5 Ë ¬ƒÃ1 ÔÓ
‚ÂÏÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËˇ ÂÏÓÌÚ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ.
¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÏÓ‰ÂÌ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡ ·Â Â‡ÎËÁË‡Ì ·˙Á
¿¬– Ë Á‡˘ËÚË Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ËÁ‚Ó‰Ë Ò˙„Î‡ÒÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÀÛСЕГА
ÍÓÈÎ, „‡‡ÌÚË‡˘Ë Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ. »Á„‡‰ÂÌ‡ ·Â Ë ÌÓ‚‡ ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ÔÓ‰‰˙Ê‡˘‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡ ÒÂ‰‡ Á‡ ÏÓÌÚË‡ÌËÚÂ ‚ Ó·ÂÍÚ‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ. œ‡ÚÌ¸ÓË ÔÓ‰ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎË ÔË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ ·ˇı‡ ÙËÏËÚÂ: "¡Ë
œ‡Û˙", "¡‡ÎÍ‡ÌË À ", "—Ú‡Ú œÓÂÍÚ", "¬‡Ì„‡‰" Ë "ÕÂÙÚÓıËÏÔÓÂÍÚ". »ÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ò˙‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÌË ÓÍ‡Á‡ı‡ Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÂÌÂ„ÂÚËˆË ÓÚ "ÀÛÍÓÈÎ
ÕÂÙÚÓıËÏ ¡Û„‡Ò" .
¬ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ÚË ÏÂÒÂˆ‡ ÂÍËÔËÚÂ Ì‡ ÍÎÓÌ ¡Û„‡Ò ‚ "—Ú‡Ú
»ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ÛÒÔˇı‡ Á‡ ÔÓÂ‰ÂÌ Ô˙Ú ‰‡ ‰ÓÍ‡Ê‡Ú ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÁÏ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚ Â‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚËÚÂ, Ò ÍÓËÚÓ ÒÂ ‡Ì„‡ÊË‡Ú.
¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÛÒËÎËˇÚ‡ Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ Ë
‚ÒË˜ÍË ‰Û„Ë ÒÚ‡ÌË ÔÓ ÔÓÂÍÚ‡, Ú‡ÁË Ï‡˘‡·Ì‡ Ë ÒÎÓÊÌ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ Á‡‰‡˜‡ ·Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ë ‚ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ò˙ÍПРЕДИ
‡ÚÂÌË ÒÓÍÓ‚Â.

"Старт Инженеринг" АД - клон Бургас
8000 Бургас, ул. "Христо Ботев" №33
тел./факс: 056/ 811 512; тел.: 056/ 811 484; 056/ 850 596
e-mail: office@startengbs.com | www.startengbs.com
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡

ÕÂ„ÓËÏË Ë
ÌÂ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡˘Ë
„ÓÂÌÂÚÓ Í‡·ÂÎË
Характеристики на традиционно използвани и нови изолационни материали

абелите са неразделна част
от всяка индустриална дейност.
Всеки от нас е наясно какви са рисковете от възникване на пожар в индустрията, особено в места с висока концентрация на кабели. Възпламеняването на един кабел обикновено води до пожар в целия кабелен тунел или трасе от кабели. Прекъсват
се електрическите и комуникационните връзки, създават се предпоставки управлението на процеса да
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излезе извън нормалните си параметри, по кабелите пламъкът достига много бързо до други съоръжения и части от сградата. В сила са
специални изисквания по отношение
на пожарната безопасност на използваните кабели в индустрията.

Европейската
Директива 73/23 "Ниско
напрежение"
Част от стандартите в областта се отнасят към Директива 73/
23 „Ниско напрежение“ на Европейс-

кия съюз. Тя е въведена в България
чрез „Наредба за съществените
изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в
определени граници на напрежението“. Сред стандартите за кабели
към Директива 73/23 са: БДС ЕN
50265 , БДС ЕN 50266, БДС ЕN
50267 и БДС ЕN 50268, които се
отнасят до „Общи методи за изпитване на кабели на огън“. Друг стандарт - БДС ЕN 60332, въвежда изискванията по отношение изпитване-
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Фиг. 1.

ция за пожароустойчивостта на
предлаганите от тях кабели в техническите им спецификации.
Целта на настоящата статия е
да запознае читателя с видовете
негорими и неразпространяващи горенето кабели. Добрият избор на
подходящ кабел включва избор на
качествен, с възможно най-малко
скрити разходи за инсталация и експлоатация продукт, отличаващ се с
дълъг експлоатационен срок. В чуждестранната литература тези кабели са познати като fire-resistant cables
или по-рядко fireproofing cable. В
българските технически среди се
наричат огнеустойчиви, пожаробезопасни, както и неразпространяващи
горенето.

Какво представлява
огънят?

Фиг. 2.

то на електрически и оптични кабели на въздействие с огън. Когато
се говори за хармонизирани стандарти в областта на кабелите, не би
следвало да се пропусне стандартът БДС ЕN 60811, отнасящ се
до материалите за изолация и обвивка на електрически кабели. Своето
място в хармонизираната стандартизационна уредба в областта има
и стандартът БДС НD 21 „Кабели с
поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до 450/750 V, включително“. Към Директива 73/23
принадлежи и стандартът БДС НD
22 „Кабели с каучукова изолация за
обявено напрежение до 450/750 V,
включително“.

Пожароустойчивост на
кабелите
Характерно за кабелите е, че при
тях е допустимо въздействието на
опасни фактори, резултат от пожар,
в степен, в която това въздействие
не води до отказ на системата или
съоръжението, към която са свързани за период, достатъчен за евакуация на хората. Този период от време
се пресмята за всяка конкретна задача и може да бъде както няколко
минути, така и десетки минути. За
определеното време, в съответствие със стандартите, кабелът
трябва да остане работоспособен.
Производителите дават информа-
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Смисълът на термина огън
включва комбинация от ярък блясък
и голямо количество топлина, отделяна от газове. Обикновено те се
получават в процеса на бърза, самоподдържаща се екзотермична химическа реакция, най-често окисляване на дадено горивно вещество.
Горенето започва, когато горимият материал бъде изложен на
въздействието на висока температура, след което се самоподдържа,
превръщайки се в автономен енергиен източник.
Тялото на пламъка е сложно образувание, комбинация от излъчването
на черните тела, сажди, газ и горими частици, както и от фотонното излъчване на превъзбудени атоми и молекули на газовете. По-голямата част от лъченията са във
видимия и инфрачервения спектър.
Цветът на пламъка зависи от температурата, съгласно Закона за излъчване на абсолютно черно тяло,
както и от химичния състав на горивния елемент.

Предотвратяване
разпространението на
огъня
През последните години вниманието на специалистите е насочено
към предотвратяване на разпространението на огъня по трасето на
кабела. Разработват се специални
огнеустойчиви материали (фиг. 1).
Огромните инвестиции, необходими
за разработването им, са осигурени във връзка с развитието на кос-

мическите технологии. Става
въпрос за напълно нови огнезадържащи технологии. Постигнати са впечатляващи резултати относно незапалване и неразпространение на
огъня. Много от тези технологии са
патентовани.
Вече се предлагат кабели, направени с еластомери на полиуретанова основа, които в момента се тестват и се приемат като много
перспективни. Основното тяхно
предимство, наред с огнеустойчивостта, е високата им гъвкавост. Еластомерните кабели се използват
като заместител на класическия
шлангов кабел. Устойчиви са на нараняване и са по-корозионноустойчиви от традиционно използваните
кабели. Разработени са както силови, така и контролни кабели.

Пожароустойчиви
кабелни системи
Добре е да се има предвид, че не
трябва да се разчита само на негорими кабели, а на влагането им в
цялостни кабелни системи, устойчиви на разпространението на пожар.
За целта се използва специална пожаробезопасна кабелна арматура
(фиг. 2). Например, много важна част
е кабелоносещата конструкция. Необходимо е тя да предотвратява
падане на кабелите и по този начин
да допринася за осигуряване на достатъчно време за евакуация на хората. Всички изисквания са описани в
съответните нормативни документи.
Според редица специалисти, патентоването и регистрирането на
материала Fire-Resistant Blockwork
ROKUMARU през юни 2008 г. е допринесло за последващото развитие
на негоримите кабели. На основата
му вече са разработени кабели, които имат не само оптимални експлоатационни качества, но и добър
естетически вид. Като основен материал в изработването му се използва слюда. Характерна за FireResistant Blockwork ROKUMARU е и
възможността за многократното
му използване (той се рециклира),
което е много важно съвременно
изискване.
Изтночник на снимките: Интернет
Статията продължава в следващия
брой на сп. Инженеринг ревю.
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Видове материали, степен на защита и приложимост на табла
с индустриално приложение

“

абла, панели и шкафове се използват от зората на електрификацията. Днес те изпълняват различни
функции, осигурявайки безопасност
за хората, предпазвайки електрическото оборудване от въздействията
на околната среда и от механично
нараняване и предотвратявайки случайни оперативни превключвания.
Сред най-елементарните функции,
изпълнявани от таблата, е организиране на сноповете кабели и все поголямото количество апаратура.
Шкафовете за електрическо оборудване стават все по-големи и вече
дори има случаи на възприемането
им като елемент от интериорния
дизайн.

Масово се предлагат
табла от черна ламарина
Най-масово използвани си остават електрическите табла, изработени от черна ламарина. Предлагането включва относително стандартизирана гама от подобни табла,
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започваща от габарити 250 х 250 х
150 мм и завършваща с размери от
1800 х 1000 х 300 мм. Разбира се,
произвеждат се и по-големи от споменатите габарити, но повечето
фирми ги предлагат като нестандартни изделия, които не се поддържат
на склад. Те се произвеждат след
заявка, и съответно изискват подълъг срок на доставка. Произвеждат
се и табла с по-малки от споменатите размери, които се използват предимно за инсталиране на елементи
в областта на охранителната и противопожарната техника, или за видеонаблюдение.
Все по-широко се поставя изискване за висока степен на защита, независимо дали таблата са предназначени за монтаж на открито или на
закрито. Това е и причината, почти
всички производители и търговци да
залагат на табла, които са със степен на защита IP55, IP65 и дори IP67.
Много от специалистите в практиката, занимаващи се с инсталиране
и поддръжка на реални системи, знаят, че към някои от обявените ката-

ложни данни трябва да се подхожда
с внимание и дори с недоверие. Добре е да се има предвид, че

високите степени на
защита се постигат
трудно
изискват повече усилия, по-добри
производствени технологии, и съответно имат по-висока себестойност. Освен това осигуряването на
добра влаго- и прахозащитеност зависи и от начина на монтаж, като
щуцерите и особено незаетите щуцерни гнезда са много уязвими.
При монтаж на открито е добре
таблата и шкафовете да имат допълнителна антикорозионна защита. В
България най-често се използват прахово боядисани табла. Праховата боя
се нанася електростатично и след
това се полимеризира в сушилна камера, в резултат на което се създава устойчив полимерен слой върху
стоманата. Полученото покритие е
добро от естетическа гледна точка
и има нелоши антикорозионни показатели, но е много тънко, лесно се
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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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Фиг. 1.

Фиг. 2

нарушава от механични въздействия.
Затова е необходимо да се нанася
внимателно, за да се гарантира покриване на цялата повърхност. Предварителното фосфатиране увеличава дълготрайността на покритието, но за да се гарантира наистина
добра антикорозионна защита, преди праховото боядисване трябва да
се извърши поцинковане.

Табла от неръждаема
стомана
В някои отрасли, като химическа,
фармацевтична и хранително-вкусова промишленост, както и в редица
други приложения, характеризиращи
се с агресивни среди, се използват
аналогични метални табла, но изработени от листова неръждаема
стомана. Те имат отлични антикорозионни качества и се отличават с
добра механична устойчивост, но са
значително по-скъпи. Това е така не
само заради по-скъпия материал, а и
поради трудностите, свързани с
обработка му. Известно е, че заваряването на неръждаема стомана е
по-трудно от заваряването на чер-
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Фиг. 3

Фиг. 4

на стомана и изисква допълнителни
технически средства.

металните табла е много по-голям
от този на пластмасовите.

Специфики на
пластмасови табла

Все по-широко се
използват ракове

В каталозите на редица фирма в
бранша присъстват пластмасови
табла, с типоразмери, съответстващи на моделите от черна ламарина. Цената им е много изгодна, но
е добре да се използват с внимание
заради стареенето на пластмасата
под действието на ултравиолетовите лъчи на слънцето, механичното й
изкривяване с течение на времето и
опасността от запалване. Съществуват качествени пластмаси, които решават напълно описаните
проблеми, но таблата, изработени
от тях са по-скъпи. Повечето фирмипроизводители предлагат табла от
UV стабилизирана пластмаса (полиестер, стъклонапълнен полиестер,
поликарбонат). Ако се обърне внимание, вместо „не горяща“, в техническата им спецификация фигурира значително по-условната характеристика „не поддържаща горенето“.
За момента, пазарният дял на

Силната електронизация на всички промишлени отрасли води до все
по-голямо количество използвана
електронна апаратура, която следва да се организира и защити. Това е
причината да се използват все повече и 19-инчовите панели, наричани у
нас и с английското им наименование – ракове (фиг. 1 и фиг. 2), както
и шкафове, разработени на тяхната
база (фиг. 3 и фиг. 4).
Една или повече от страните на
подобен шкаф обикновено са прозрачни. Те се изработват от плексиглас или стъкло (при повишени
противопожарни изисквания), както
и от стомана – плътна или перфорирана. Използват се за монтиране
предимно на слаботокова апаратура – компютъризирани модули, записващи устройства, охранителни
и наблюдателни системи, суичове и
цялостно организирани локални мрежи и др.
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- Кабелна арматура
НН, СрН и ВН
- Електроарматура
за кабели
и въздушни
ел.проводи НН,
Ср и ВН

Комплексни електро-инженерингови услуги в областа
на индустрията и строителството - консултации,
разработки, проекти, доставки, монтаж, пускане в
експлоатация и сервиз в
следните категории:

- Механични и
хидравлични
инструменти
за обработка
на кабели

Ä Индустриално електронно оборудване:
Ä Обновяване (ретрофит) на:
управлението на големи електрически машини (>250kW);
дизел генератори от 25KVA - 1MVA;
зарядни станции за електрокари.
Ä Силови електронни модули
Ä Възобновяеми енергийни източници
Ä Електромонтаж
Ä Маркиращи системи

Бургас 8000, ул. Г. С. Раковски 48
тел./факс: 056/ 815630
е-mail: manager@iservicebg.com
office@iservicebg.com
www.iservicebg.com
GSM: 0888 61 97 11
0878 61 97 99
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- Електроинсталационни
материали
- Редови клеми и
аксесоари
- Автоматични
предпазители,
контакти, малки
разпределителни
табла
- Подемни
механизми
- Измервателни
уреди
- Предпазни
средства, защита
от пренапрежение
София 1360, ул. "3019" № 1
тел./факс: 02/925 08 68, 02/925 26 20
makris@mbox.contact.bg, www.gph.net/bul
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Предимство е модулният
принцип
на основата на който се изграждат
таблата. На тях могат да се монтират разнородни устройства, достатъчно е да имат нужния лицев
панел с крепежни отвори, имащи
междуцентрово разстояние от 19
инча (482,6 мм). Дълбочината на рака
би могла да е 600 или 800 милиметра. Самите панели или шкафове се
изграждат от разглобяеми модули,
което силно улеснява тяхното складиране и транспортиране. Типичното време за сглобяване на един шкаф
с височина 2 метра е около един час.
Предлагат се и множество аксесоари – полици за апаратура (фиг.
5), специални захранващи модули,
осигуряващи стандартно напрежение, но с вградена защита от атмосферни и комутационни пренапрежения. При желание от страна на
клиента, на отделен рафт от шкафа, е възможно да се разположи
подобен захранващ модул (фиг. 6).
Алтернатива е да се изпълни като
лента от конзоли, вертикално разположена в задната част на шкафа. При планирано използване на
шкафове от този тип е добре да
не се пести от подобни аксесоари.
Причината е, че обикновено шкафовете се запълват с голямо количество апаратура, която е произведена от различни производители и
е предназначена за автономна работа, следователно е със собствено захранване.
Организацията на захранващите
кабели не е лесно мероприятие. „Гората от кабели“, макар и скрита зад
стените на шкафа, понякога създава много главоболия, при пускането
на апаратурата, както и при необходимост от поддръжка или ремонт
- на по-късен етап.

68

замърсява.
Освен вентилатори се използват
въздушни и водни топлообменници,
както и термопомпи (климатици).
При много големи изисквания, освен
температурата е възможно да се
контролира и влажността на въздуха в таблото.

Фиг. 5

Моделиране на
температурните режими
Редица компании използват математически методи (фиг. 8), за да моделират температурния режим в
шкафа. Това дава възможност, още на
ниво проектиране, да се предвидят
допълнителни мерки за охлаждане, ако
съществува подобна необходимост.
При монтаж на открито на чувствителна към топлинния режим апаратура, би могло да се наложи не само
охлаждане, но и подгряване на таблата. За целта обикновено се използват
резистивни нагреватели, в модификации със и без вентилатори.

Фиг. 6

Фиг. 7

Фиг. 8

Решения на проблема с
отделената топлина
Голямото количество апаратура,
като правило, генерира голямо количество топлина. Затова е необходимо да се вземат специални мерки за
охлаждане. Разработени са специални вентилатори, също конструирани на модулен принцип (фиг. 7), които отвеждат топлия въздух извън
шкафа. При необходимост е възможно те да се свържат и към въздуховод, изхвърлящ топлината навън. По
този начин помещението или сградата не се натоварват термично. В
редица приложения е рационално
въздуховодите да са сдвоени, както
и да се комплектоват с клапани. Решението позволява през лятото
топлият въздух да се изхвърля навън,
а през зимата да се използва за отопление на сградата, тъй като типичната електронна апаратура не го

Прилагат се и в
системите за сградна
автоматизация
Все по-широкото използване на
системите за сградна автоматизация прави този тип шкафове и панели много популярни в офис и дори в
битови приложения.
Независимо от конкретните специфики на приложението е възможно
да се твърди, че съществува тенденция към засилване на естетическите
изискванията към апаратурата, а
следователно и към таблата, в които тя е монтирана. Немалко фирми
вече предлагат луксозни, цветни
апартаментни и силнотокови табла, а големите компании се стремят
да осигуряват издържани в цветово
отношение решения, дори за индустриални приложения.
Изтночник на снимките: Интернет

юни-юли 2009
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ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ÙËÏÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

”‚‡ÊÂÌËÂ - ÌËÂ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ÏÂ Û‚‡ÊÂÌËÂ Â‰ËÌ Í˙Ï
‰Û„, ÍÓ„‡ÚÓ ÒË Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ËÏ ‚ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÛÒÔÂı‡
без оглед на различия или сходства.

Хората, които работят в АВВ, идват от множество различни държави, имат различен произход и култура. Можем да оценим приноса на всеки индивид, единствено ако спазваме нормални стандарти на учтивост и уважение, когато общуваме
помежду си. Ясната и редовна комуникация, многообразието, равенството на възможностите и грижата за здравето и безопасността са
от съществено значение за насърчаването на работна среда, в която
всеки ще се чувства добре дошъл и
комфортно.

Ние насърчаваме редовна и
открита комуникация
Редовната комуникация между мениджърите и техните екипи е много
важна за успеха на бизнеса. Тази комуникация, която обикновено приема формата на събрания и брифинги, отговаря на бизнес стратегията, дълготрайните цели и краткосрочните приоритети. Съчетана с подкрепа от страна на Групата АВВ, под формата на бюлетини, уеб сайтове, обучения, презентации и т.н , допринася за постигане
на бизнес целите на АВВ.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

Ние поставяме най-високите
стандарти за здраве и
безопасност

Ние се радваме на многообразието
ABB разглежда многообразието
като актив. Десетки различни видове бизнес организации в страни по
целия свят са се обединявали през
годините под чадъра на АВВ и културата на АВВ приветства всички тях
– независимо от пол, националност,
възраст, физическа способност или
какъвто и да било друг аспект на
многообразието. Служителите трябва да осъществяват своите бизнес
дейности с колеги, клиенти и бизнес
партньори с уважение към всички хора,

юни-юли 2009

Задължение към нашите колеги, техните семейства и общности е да пазим здравето и безопасността на всеки служител на работното му място.
Строгите политики за здраве и безопасност, както и изискванията за отчитане на АВВ са създадени, за да защитят живота и доброто здраве на
служителите. Основните правила на
АВВ за служителите са: работете
безопасно и пазете себе си, своите
колеги, общността и околната среда.
Политиките, процедурите и програмите се прилагат по цял свят, за да
насърчават безопасните и здравословни условия на труд, да опазват околната среда и да подкрепят ангажимента
на Групата за спазване на действащото законодателство.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

SEN PLUS:
ŒÃ”“¿÷»ŒÕÕ» “¿¡À¿ Õ»— Œ Õ¿œ–≈∆≈Õ»≈ «¿
≈À≈ “–Œ–¿«œ–≈ƒ≈À≈Õ»≈ » ”œ–¿¬À≈Õ»≈ Õ¿ ƒ¬»√¿“≈À»
√‡Ï‡Ú‡ ÏÓ‰ÛÎÌË ÒËÒÚÂÏË SEN PLUS, Ò ÌÓÏËÌ‡ÎÂÌ ÚÓÍ ‰Ó 4000 ¿, Â ˜‡ÒÚ ÓÚ ¯ËÓÍ‡ „‡Ï‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ë ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, ÔÓÂÍÚË‡ÌË Ë ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌË
ÓÚ GENERAL ELECTRIC Power Protection.
“‡·Î‡Ú‡ SEN PLUS Ò‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌË Ë ÍÓÌÒÚÛË‡ÌË Á‡ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡
Á‡ ‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Í˙Ï Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Á‡
ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ. »ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌ‡Ú‡ Ë ÔÓÒÚ‡ ÙÓÏ‡ Â ÚËÔÓ‚Ó ÚÂÒÚ‚‡Ì‡ Ò˙„Î‡ÒÌÓ CEI
60439 - 1 Ë ‡ÚÂÒÚË‡Ì‡ ÓÚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ‡Ú‡ ËÁÔËÚ‚‡ÚÂÎÌ‡ Î‡·Ó‡ÚÓËˇ / ≈Ã¿/.
“‡·Î‡ SEN PLUS ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ
‚‡Ë‡ÌÚË Ì‡ ËÁ‚Ó‰ÌËÚÂ ÏÓ‰ÛÎË: ÙËÍÒË‡ÌË, ËÁ‚‡Ê‰‡ÂÏË Ë ‡Á„ÎÓ·ˇÂÏË.
“‡·Î‡Ú‡ SEN PLUS Ò‡ Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌË ÓÚ:
1. ¬˙‚Ó‰ÌË ¯Í‡ÙÓ‚Â /Power Center/: ‚ıÓ‰ˇ˘Ë/ËÁıÓ‰ˇ˘Ë, Â‡ÎËÁË‡ÌË Ò ‚˙Á‰Û¯ÌË
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë - ÙËÍÒË‡ÌË ËÎË ËÁ‚‡Ê‰‡ÂÏË.
2. œ‡ÁÌË ÍÓÎÓÌË
3. –‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË ÍÓÎÓÌË/ ÍÓÎÓÌË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË/ MCC/ ‚ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ/ÙËÍÒË‡ÌÓ/ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ë ‡Á„ÎÓ·ˇÂÏÓ ÔÓ‰‚ËÊÌÓ,
ÒÌ‡·‰ÂÌË Ò ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Ò ÎˇÚ ÍÓÔÛÒ Record Plus
Ë ‡ÁÂ‰ËÌËÚÂÎË Ò˙Ò ÒÚÓÔˇÂÏË ÔÂ‰Ô‡ÁËÚÂÎË;
ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Â ÒÓÎË‰Ì‡, Â‡ÎËÁË‡Ì‡
ÓÚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË:
ï –‡Ï‡Ú‡ Â ËÁ‡·ÓÚÂÌ‡ ÓÚ Î‡ÏËÌË‡ÌË
ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË Ú˙·Ë Ò Ô‡‚Ó˙„˙ÎÂÌ ÔÓÙËÎ.
“˙·ËÚÂ Ò‡ ÔÂÙÓË‡ÌË;
ï ÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌËÚÂ ˙„ÎË Ò‡ ËÁÎˇÚË ÓÚ
ÒÔÎ‡‚;
ï œÎ‡ÌÍË Á‡ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ˙„ÎËÚÂ.
Œ·ÎËˆÓ‚‡˘ËÚÂ Ô‡ÌÂÎË Ë ‚‡ÚË Ò‡ ÓÚ
ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ò 2 mm ‰Â·ÂÎËÌ‡ Ë Ò‡ Ò ÂÎÂÍÚÓÒÚ‡ÚË˜ÌÓ Ô‡ıÓ‚Ó ÔÓÍËÚËÂ /RAL 7035/.
—ÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ Â IP 40 /ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ/ Ë IP 45 /Í‡ÚÓ ÓÔˆËˇ/, Ò˙„Î‡ÒÌÓ IEC 60529.
ÃÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ‰Ó 4¬ ÙÓÏ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌÓ ÒÂÔ‡Ë‡ÌÂ.
“‡·Î‡Ú‡ SEN PLUS Ò˙˜ÂÚ‡‚‡Ú 3 ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ÁÓÌË:
ï ÿËÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡;
ï ‡·ÂÎÂÌ ÓÚÒÂÍ;
ï ŒÚ‰ÂÎÂÌËÂ Á‡ ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡.
ÿËÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡ ‚ Á‡‰Ì‡Ú‡
˜‡ÒÚ Ì‡ Ú‡·ÎÓÚÓ Ë ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ „Î‡‚Ì‡ ¯ËÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÌ‡ ¯ËÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡.
Ã‡ÍÒËÏÛÏ ‰‚Â ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË ¯ËÌÌË ÒËÒÚÂÏË
(„Î‡‚ÌË) ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÏÓÌÚË‡ÌË: ‚ „ÓÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ë ÔÓ ÒÂ‰‡Ú‡ /Á‡ Ò˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ/.
œËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌ‡-

Ú‡ Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÌ‡Ú‡ ¯ËÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â Â‡ÎËÁË‡ÌÓ Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡
ÓÒË„ÛË ÓÔÚËÏ‡ÎÂÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚÂÌ
Ì‡ÚËÒÍ.
–‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Í˙Ï ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÙÛÌÍˆËË (ËÁ‚Ó‰ÌË ¯Í‡ÙÓ‚Â) ÒÂ
ËÁ‚˙¯‚‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌ‡ ¯ËÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ /¯ËÌË Ò
L ÔÓÙËÎ/. ƒÓÒÚ˙Ô˙Ú ‰Ó ¯ËÌËÚÂ
Â Ó„‡ÌË˜ÂÌ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ Á‡˘ËÚÌË ÂÎÂÏeÌÚË /IP 20/.
‡·ÂÎÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ÓÚ:
ï ‡·ÂÎÌ‡ ÒÂÍˆËˇ;
ï ÿËÌË Á‡ ÔË‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎËÚÂ;
ï œÓ‰Ó·ÂÌË ‚ıÓ‰ÌË Ì‡Í‡ÈÌËˆË;
ï —Ú‡Ì‰‡ÚÌË ÓÚ‚ÓË Ì‡ ÔÂ‰Ì‡Ú‡
ÒÚ‡Ì‡ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎË ËÎË
‚ÂÌÚËÎË‡ÌË Í‡Ô‡ˆË, ÙËÎÚË Ë Ú.Ì.
ƒÓÒÚ˙Ô˙Ú ‰Ó Í‡·ÂÎËÚÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë Í‡ÍÚÓ ÓÚ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡,
Ú‡Í‡ Ë ÓÚ „ÓÌ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ Ú‡·ÎÓÚÓ.
Отделение за електроапаратура
1. ¬˙‚Ó‰ÌË ÍÓÎÓÌË /Power Center/
ÃÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÒÌ‡·‰ÂÌË Ò:
ï ¬˙Á‰Û¯ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë /M - Pact plus/:
‰Ó 4000 ¿;
ï œÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Ò ÎˇÚ ÍÓÔÛÒ /Record Plus/;
ï “Ó‚‡Ó‚Ë ‡ÁÂ‰ËÌËÚÂÎË /Dilos/.
¬ Ò˙˘‡Ú‡ ÍÓÎÓÌ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÏÓÌÚË‡ÌË ‰‚‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜‡ ‰Ó Ï‡ÍÒËÏÛÏ 1600 ¿
/‚ıÓ‰ˇ˘ + ÒÂÍˆËÓÌÌËÍ/.
2. ÕÂÓ·ÓÛ‰‚‡ÌË (Ô‡ÁÌË) ÍÓÎÓÌË
ÕÂÓ·ÓÛ‰‚‡ÌËÚÂ ÍÓÎÓÌË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÒÌ‡·‰ÂÌË Ò˙Ò Á‡‰Ì‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡ ÔÎÓ˜‡, Ò ‚ÂÚËÍ‡ÎÌ‡ ¯ËÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ËÎË Ò VPS ÏÓ‰ÛÎ /ÏÓ‰ÛÎ
Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÏÓ‰ÛÎÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË/.
3. –‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË ÍÓÎÓÌË/ ÍÓÎÓÌË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË/ MCC/.
—Ì‡·‰ÂÌË Ò‡ Ò ËÁ‚Ó‰ÌË ˜ÂÍÏÂ‰ÊÂÚ‡ ÚËÔ
ËÁ‚‡Ê‰‡ÂÏË, ‡Á„ÎÓ·ˇÂÏË ËÎË ÙËÍÒË‡ÌË.
ï –‡Á„ÎÓ·ˇÂÏË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ËÁ‚Ó‰Ë - ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË
/‰ËÂÍÚÌÓ, Á‚ÂÁ‰‡ - ÚË˙„˙ÎÌËÍ, Â‚ÂÒË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ/, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡
ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ.
Õ‡ÎË˜ÌË Ò‡ ‚˙‚ ‚ÂÒËË Ò 3 ËÎË 4 ÔÓÎ˛Ò‡ Ë
ÌÓÏËÌ‡ÎÂÌ ÚÓÍ: 200 ¿, 400 ¿, 630 ¿.
—Ì‡·‰ÂÌË Ò‡ Ò 24-ÔÓÎ˛ÒÂÌ ÍÛÔÎÛÌ„ Á‡ ÍÓÌÚÓÎÌËÚÂ ‚ÂË„Ë.
ï »Á‚‡Ê‰‡ÂÏË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ËÁ‚Ó‰Ë.

»ÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ
/‰ËÂÍÚÌÓ, Á‚ÂÁ‰‡ - ÚË˙„˙ÎÌËÍ, Â‚ÂÒË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ/, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡
ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ.
Õ‡ÎË˜ÌË Ò‡ ‚˙‚ ‚ÂÒËË Ò 3 ËÎË 4 ÔÓÎ˛Ò‡ Ë ÌÓÏËÌ‡ÎÂÌ ÚÓÍ: 125 ¿, 200 ¿, 400 ¿, 630 ¿, 800 ¿.
—Ì‡·‰ÂÌË Ò‡ Ò 24-ÔÓÎ˛ÒÂÌ ÍÛÔÎÛÌ„ Á‡ ÍÓÌÚÓÎÌËÚÂ ‚ÂË„Ë.
ï ‘ËÍÒË‡ÌË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ËÁ‚Ó‰Ë.
ÕŒ¬Œ! —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ SEN PLUS Â Ì‡ÎË˜Ì‡ Ë
Í‡ÚÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌÓ Ú‡·ÎÓ ‚˙‚ ÙËÍÒË‡Ì
‚‡Ë‡ÌÚ Ò˙Ò ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË:
ï ‘ÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ËÁ‚Ó‰Ë, ÒÌ‡·‰ÂÌË Ò ‡‚ÚÓÏ‡ÚË Record Plus ‰Ó 630 ¿;
ï ‘ÓÏ‡ Ì‡ ‡Á‰ÂÎˇÌÂ - 4;
ï œ‡ÁÌË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ËÁ‚Ó‰Ë Á‡ ÏÓÌÚË‡ÌÂ Ì‡ ÏÓ‰ÛÎÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË /VPS ÏÓ‰ÛÎ/, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË, ÒÚ‡ÚÂË, Ì‡Í‡ÈÌËˆË Ë Ú.Ì.
◊ÂÁ ‡ÌÓÌÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙËÍÒË‡Ì‡Ú‡ ‚ÂÒËˇ, SEN PLUS ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡ ‚ Â‰Ì‡ ÓÚ
Ì‡È - ÍÓÏÔÎÂÍÒÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÓÚ Ú‡·Î‡Ú‡,
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë Ì‡ Ô‡Á‡‡.
ПРЕДИМСТВА на SEN PLUS:
ï —ÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ Ò‡ÏÓ ˜ÂÁ ÔË·‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ Í˙Ï ‚‡ÚËÚÂ;
ï ÀÂÒÌ‡ ÂÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇ Ì‡ ÍÓÎÓÌËÚÂ;
ï ”‚ÂÎË˜ÂÌ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Í˙Ï Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ Ì‡ ¯ËÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡;
ï “ÓÍ˙Ú Ì‡ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌ‡Ú‡ ¯ËÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Û‚ÂÎË˜ÂÌ ˜ÂÁ ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÔÎÓÒÍË ¯ËÌË;
ï œÂ‰ÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË;
ï –Â‰ÛˆË‡Ì‡ Â ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ËÌÚÓ‚Ë Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ /ÔËÎ‡„‡ ÒÂ Ò‡ÏÓ 1 ‚Ë‰ ‚ËÌÚÓ‚Ó Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ/;
ï »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Ì‡ ·ÂÁ‚ËÌÚÓ‚Ó Á‡ÍÂÔ‚‡ÌÂ;
ï Õ‡ Â‰Ì‡ Ë Ò˙˘‡ ÍÓÎÓÌ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÍÓÏ·ËÌË‡Ú ËÁ‚Ó‰Ë Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ë Á‡ ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ;
ï ¬˙ÚÂ¯Ì‡ ·ÎÓÍËÓ‚Í‡ Á‡ ËÁ‚‡Ê‰‡ÂÏËÚÂ Ë ‡Á„ÎÓ·ˇÂÏË ÏÓ‰ÛÎË.

GE Industrial. Consumer & Industrial
1040 София, СТЦ Интерпред, офис 419В
тел.: 02 971 4389, факс: 02 971 4384
e-mail: miroslav.marinov@ge.com
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EÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌË
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË
Видове, използвани материали, присъединяване, монтажни специфики

¬

предишен материал, посветен
на електромагнитните разходомери,
обърнахме специално внимание на
конструкцията и метрологичните
им характеристики. Подчертахме,
че наричаните още магнитоиндуктивни или само магнитни разходомери са най-масово използваните. Причината е във високата им точност
и надеждност, устойчивостта им на
агресивни или абразивни среди, опростената конструкция - без подвижни части, и много др. В статията бе
подчертано, че за момента не съществува друг тип разходомер, намиращ се в серийно производство, който е с толкова широки граници на
използваните размери. Предлагат се
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електромагнитни разходомери от
Ф3 мм до Ф3000 мм, с които се измерват дебити приблизително от 1
l/h до 100 000 m3/h.

Компактни и съставни ЕМР
Според общото изпълнение на измервателния прибор електромагнитните разходомери (ЕМР) са два
вида – компактни и съставни. При
компактната версия уредът е решен
като обща конструкция. Вторият
вид включва т.нар. съставни разходомери - на английски remote version
и separate version, които се състоят
от две части – едната се монтира
на тръбопровода и съдържа измервателната тръба с бобините, електродите и клемната кутия за присъе-

диняване на кабелите. Често се нарича измервателна част. Другата
представлява електронен блок, често наричан трансмитер (б.ред. от
transmitter) или преобразувател (от
converter). Тя се свързва със специален кабел към измервателната част.
По този кабел електронният блок
подава необходимия ток за бобините и получава измереното напрежение Ue. Също така той разполага и с
допълнителни жила за зануляване.
Кабелът е изпълнен със специални
екранировки и обикновено се доставя от производителя на разходомера. Предимство на съставния тип
разходомер е изнасянето на електронния блок на разстояние от процесния тръбопровод (до 10 метра),
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Апарати и инструменти за контрол на параметрите на околната среда:
• Термометри • Анемометри • Влагомери • Луксомери • Манометри • Тахометри
• Дебеломери • Твърдомери
• Измерители на електромагнитни полета (EMF/ELF/EMC)
• Пълен набор прибори за обследване енергийната ефективност
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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което създава удобство както с оглед местна индикация, така и с цел промяна на параметрите на разходомера. Друго преимущество на този тип ЕМР е възможността електронният блок да бъде изнесен в безопасно
помещение (например, когато измерваната среда е взривоопасна). И при двата типа разходомери свързването
на захранващите и сигналните (или комуникационните)
кабели се извършва в електронния блок. Разбира се, за
един и същи модел ЕМР, съставната му винаги е по-скъпа
и има по-усложнен монтаж.

Разходомери, тип сонда
В предишната статия, посветена на електромагнитните разходомери, бе споменато за моделите, тип сонда (insertion type). Те работят на същия принцип като
останалите ЕМР с разликата, че в сондата (монтирана
в процесния тръбопровод) са интегрирани бобините и
електродите (фиг. 1). Сондата е с диаметър от порядъка та 25 - 30 мм и дължина около 200 мм. Близо до челната й повърхност са монтирани двете бобини, създаващи магнитно поле в процесната течност. Сигналното напрежение Ue се снема от електроди, изведени на
челната повърхност на сондата, които имат електрически контакт с течността.
Този тип разходомери се отличават с много голяма
универсалност – един и същ прибор може да се използва
за тръбопроводи с размери от DN50 до DN2000, а някои
версии и за открити канали или незапълнени тръбопроводи. Освен с по-ниската си цена, уредите тип сонда се
отличават с бърз и лесен монтаж. На тръбопровода се
заварява втулка, в която се вкарва сондата и се притяга
резбово. Недостатъци на разходомерите от този тип

Фиг. 1.

са ниската им точност (грешка около 2%) и доста поненадеждната им работа. Затова ЕМР тип сонда се
използват рядко, и то най-вече в неотговорни приложения. Типичен пример за използването им е във функцията на сигнализатор за разход – изходният сигнал на
уреда е с две състояния.

Най-често се използва фланцево
присъединяване
Както при всеки измервателен прибор, така и при
ЕМР начинът за присъединяване към процеса е сред найважните критерии за избор. Най-масово използваният
начин на монтаж на електромагнитните разходомери
е чрез фланцеви съединения. Вариантите са два – разходомерът се монтира на фланци или между тях (приборът
се стяга между два фланеца посредством достатъчно
дълги шпилки или болтове).
Друг начин на монтаж на ЕМР, популярен и у нас като
тип сандвич (sandwich), е по-малко разпространен, найвече поради малките диаметри на тръбопровода (до
DN150).
Фланците на разходомера следва да бъдат подбрани
не само за съответния размер и налягане (примерно
DN100/PN16), но и като вид на използвания материал.
Предлагат се варианти от въглеродна стомана (carbon
steel) или от неръждаеми стомани (stainless steel). Ако
фланците са от въглеродна стомана трябва да се избере и подходящо за приложението антикорозионно покритие – обикновено е защитен слой на алуминиева/
цинкова основа или на епоксидна основа (например
Amerlock 400). От неръждаемите стомани най-често
използвани са стомана тип 1.4404 (316L) или 1.4751
(316Ti), които се отличават с много висока корозионна
устойчивост.
Освен присъединяване на или между фланци се предлагат и други възможности за свързване на ЕМР към процеса – присъединяване на заварка, чрез използване на
специални щуцери за връзка с гъвкав тръбопровод (маркуч), чрез слепване (например към пластмасов тръбопровод) и много други. Те се използват по-рядко, предимно в някои специални случаи, както и за по-малки диаметри на тръбопровода.

Използвани материали за
измервателната тръба
Като материал за измервателната тръба, производителите на прибори използват най-вече неръждаеми
стомани - 1.4301 (304) или 1.4404 (316L). По отношение на тръбата, най-важен е изборът на вътрешно по-
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Фиг. 2. Монтаж на ЕМР с преходи

Фиг. 4.
Зависимост
на загубата
на налягане
от съотношението
d/D.
Фиг. 3.

критие на тръбата, което обикновено е с дебелина до няколко милиметра.
Основни функции на покритието
са да изолира измервателната
тръба от процесната течност както електрически, така и химически. От коректния избор на
материалa за покритие, в много
голяма степен зависи пригодността на разходомера за конкретното
приложение, както и надеждната
му работа. Предлаганите материали са твърда и мека гума (Hard
rubber, Soft rubber), PTFE (Poly tetra
fluoro ethylene, познат най-вече с
търговската марка „тефлон“), PFA
(perfluoroalkoxy - материал, доближаващ се като качества с PTFE, но с
по-голяма здравина) и ETFE (Ethylene
& Tetra-fluoro ethylene, известен още
като Tefzel). Когато процесната
течност съдържа абразивни частици, например пясък, е най-удачно разходомерът да бъде с керамично покритие. Най-масово използваната
керамика е Al2 O3, която осигурява
безпроблемна експлоатация на прибора с години, но за сметка на това
цената на разходомера е няколко
пъти по-висока в сравнение с другите покрития.
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Размерът на ЕМР никога
не е по-голям от DN на
тръбопровода
Следва да се има предвид, че неправилният монтаж на електромагнитните разходомери би могъл не
само да влоши характеристиките
им, но и да ги направи непригодни за
работа.
Първото условие, което трябва да
се спазва, е, че размерът на ЕМР
следва винаги да е равен или по-малък
от размера на тръбопровода. Недопустимо е, при никакви обстоятелства, диаметърът на разходомера да
бъде по-голям от този на тръбопровода. Например, на тръбопровод с
DN100 може да се инсталира прибор
с DN100, DN80 или по-малък.
Специалистите, занимаващи се с
автоматизация, често прилагат правилото „един размер по-надолу“, т.е.
избират най-близкия по-малък от
стандартния ред размери. В този
случай, за монтажа на разходомера са
необходими преходи (фиг. 2). Те трябва да се изработят така, че ъгълът,
образуван между цилиндъра на разходомера (мисленно продължен) и околната повърхнина на пресечения конус
на прехода, да е по-малък от 8°. Ограничението по отношение на макси-
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малния ъгъл налага да се използват
преходи, при това удължени. Следва
да се има предвид, че ползите от
подобно решение са няколко. На първо
място - се постига увеличаване на
скоростта на потока през разходомера, а това води до намаляване на
грешката при малки дебити (фиг. 3).
Друго предимство е разширяването
на измервателния обхват вследствие
по-високата скорост. Също така се
намалява вероятността от образуване на отлагания и утайки по вътрешната повърхност на разходомера.
Намаляването на размера на ЕМР
в редица приложения е добър начин
за удовлетворяване на съществуващите изисквания по отношение на
правите участъци (преди и след прибора), тъй като участъкът преди
разходомера ще бъде 5 пъти d, а не
5 пъти D (фиг.2).
Друго предимство на редукцията
е, че разходомерите с по-малък диаметър са с по-ниска цена, по-малки
размери и тегло, а следователно и
по-лесен монтаж/демонтаж.
Като недостатък на решението
с редукцията на размера трябва да
се посочи загубата на налягане, която вече е налице. На фиг. 4 са дадени
графики за различни скорости и съответните падове на налягането, които се наблюдават.
Нека разгледаме следния пример –
на тръбопровод DN250 ще се инсталира разходомер DN200. Следователно по графиката на фиг. 4 се отчита, че за скорост от 8m/s и d/D =
200/250 = 0,8 загубата на налягане
ще е около 23 mbar (или 0,023 bar),
като в повечето случаи тя е пренебрежимо по-малка.
Статията продължава в следващия брой на
сп. Инженеринг ревю с други изисквания при
монтажа на електромагнитните разходомери, използвани електроди и специфики на
електронния блок.
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ƒÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË
Основни приложни области и принцип на дозиране на обемните
помпи

œ

ÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ÔÂÌÓÒ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ‰ÓÁË
ÚÂ˜ÌÓÒÚË (ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ ıËÏËÍ‡ÎË) Ë ‚Ô˙ÒÍ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ
‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Ò˙‰Ó‚Â ËÎË ÔÓˆÂÒË ÒÂ Ì‡Ë˜‡ ‰ÓÁË‡ÌÂ.
œÓÏÔËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ‰ÓÁË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂ˜ÌË
ÙÎÛË‰Ë, ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú ‰ÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË. ¬ÒË˜ÍË ‰ÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË Ò‡ ÓÚ "Ó·ÂÏÂÌ" ÚËÔ, Ú.Â. ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú
ÒÂ Ò ÔÂÌÓÒ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Ó·ÂÏ ÚÂ˜ÌÓÒÚ ÔÂÁ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡.

Приложна област на дозиращи помпи
ŒÒÌÓ‚ÌÓ, ‰ÓÁË‡˘ËÚÂ ÔÓÏÔË Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ
‚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡:
l Œ·‡·ÓÚÍ‡ Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰‡;
l Œ·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë;
l Œ·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‚Ó‰‡ ‚ ÔÎÛ‚ÌË ·‡ÒÂÈÌË;

Фиг. 1.
l œËÎÓÊÂÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡

ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ;
l œËÎÓÊÂÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡Ú‡ ÔÓ-

ÏË¯ÎÂÌÓÒÚ;
l ¬ CIP Ë SIP ÔÓˆÂÒË;
l ¬ ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË („‡‰ËÌË ÍÛÎË, ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂ-

ÌËˆË Ë Ú˙·Ë);
l ¬ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË;
l ¬ ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ‚Ó‰Ë

Ë ‰.

Системи за обработка на питейна
вода
‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Â ÒÂ‰ Ì‡È-ÒÂËÓÁÌËÚÂ ‚˙ÔÓÒË Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó. «‡
Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ, ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ Ò Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ÌÂ Ò‡ ËÌˆË‰ÂÌÚÌË - ÔË ‡‚‡ËË ËÎË ÔËÓ‰ÌË ·Â‰ÒÚ‚Ëˇ. ◊ËÒÚ‡Ú‡ ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡ ‚Ó‰‡
Â ÎÛÍÒ Á‡ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ‰˙Ê‡‚Ë ÔÓ Ò‚ÂÚ‡. ¬ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ
ÓÚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ ‚Ó‰ÓÒ·Ó˙Ú ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÓÚ ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ò ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ‡ ÏËÍÓ·ËÓÎÓ„Ëˇ. Õ‡ÎËˆÂ Â
‰Û„ ÔÓ‰ıÓ‰ - ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌË ‚Ó‰Ë Ò ·ÓÎÂÒÚÓÚ‚ÓÌË ·‡ÍÚÂËË ‚ Úˇı. ÕÂ Ò‡ Â‰ÍË Ë ÒÎÛ˜‡ËÚÂ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÓ‡ÎÌÓ Ë ÙËÁË˜ÂÒÍË ÓÒÚ‡ˇÎÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÎÓ„Ë˜ÌÓ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÍÓÂÚÓ Â Ë ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘ÓÚÓ ÌÂÒ˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Ò˙Ò
Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ-ıË„ËÂÌÌËÚÂ ÌÓÏË. ¬ÒË˜ÍË ËÁ·ÓÂÌË ÔË˜ËÌË ‚Ó‰ˇÚ ‰Ó ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ÂÔË‰ÂÏËË. «‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ
ÒÚË„‡ ÔÓ ÔÓ‰Ó·ÌË ÒËÚÛ‡ˆËË, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡.
Õ‡ ÙË„Û‡ 1 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÚËÔË˜Ì‡ ÒıÂÏ‡ Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰‡. ¡‡ÁÓ‚ÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡
‰ÓÁË‡˘ËÚÂ ÔÓÏÔË ‚ Ú‡ÁË ÒıÂÏË Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
‚Ó‰‡Ú‡ Â ‚ ÔÂÓÍÒË‰Ë‡ÌÂÚÓ, ÍÓ‡„ÛÎ‡ˆËˇÚ‡ Ë ıÎÓË‡ÌÂÚÓ, ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇÚ‡ Ë ÍÓÂÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Õ.
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Фиг. 3.

ˆËˇ Ì‡ ËÁÎËÁ‡˘ËÚÂ ÔÂ˜ËÒÚÂÌË
‚Ó‰Ë.

Фиг. 2.

Системи за обработка
на отпадни води
ÃËÎËÓÌËÚÂ ‰ÓÏ‡ÍËÌÒÚ‚‡ ÓÚ‰ÂÎˇÚ Ó„ÓÏÌË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÓÚÔ‡‰ÌË
‚Ó‰Ë. œË·‡‚ˇÈÍË Í˙Ï Úˇı Ë ÏÌÓ„ÓÚÓ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Â Ó˜Â‚Ë‰Ì‡ - ÌÂ
Ò‡ÏÓ Á‡‡‰Ë Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ÌÓ Ë Ò ˆÂÎ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÔÓ‡‰Ë Ó„‡ÌË˜ÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚Ó‰ÌËÚÂ ÂÒÛÒË.
œÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ
‚Ó‰Ë ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡
Ì‡È-Ó·˘Ó Ì‡ ‰‚‡ ‚Ë‰‡:

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

l √‡‰ÒÍË (Ó·˘ËÌÒÍË) ÔÂ˜ËÒÚ‚‡-

ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË - ÔÂ˜ËÒÚ‚‡Ú ‚Ó‰ËÚÂ ÓÚ ‰ÓÏ‡ÍËÌÒÚ‚‡Ú‡ ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡;
l œÓÏË¯ÎÂÌË ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË
ÒÚ‡ÌˆËË - ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰Ë ÓÚ
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ.
Õ‡ ÙË„Û‡ 2 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ‚ ÒıÂÏ‡ÚË˜ÂÌ ‚Ë‰ ÚËÔË˜Ì‡ ÒıÂÏ‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍË ÓÚÔ‡‰ÌË
‚Ó‰Ë. ŒÚ ÌÂˇ Â ‚Ë‰ÌÓ, ˜Â ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË Â ÏÌÓ„Ó
„ÓÎˇÏÓ. “Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÔÓ˜ÚË
‚ÒË˜ÍË ÂÚ‡ÔË Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Í‡ÈÌ‡ ‰ÂÁËÌÙÂÍ-

юни-юли 2009

Системи за обработка
на вода в плувни басейни
Œ·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ ÔÎÛ‚ÌËÚÂ ·‡ÒÂÈÌË Ë ‡Í‚‡ËÛÏËÚÂ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Ì‡ ‰‚‡ ÂÚ‡Ô‡. œ˙‚ËˇÚ
ÂÚ‡Ô - ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÍÓ‡„ÛÎ‡ÌÚË Á‡ ÙËÎÚË‡ÌÂ Ì‡ Ú‚˙‰ËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡, ‡ ‚ÚÓËˇÚ ÂÚ‡Ô - ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ Ì‡ÚËÂ‚ ıËÔÓıÎÓËÚ Á‡ ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë
Ò Ó„ÎÂ‰ ÍÓË„Ë‡ÌÂ Ì‡ ÍËÒÂÎËÌÌÓÒÚÚ‡ (Õ) Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡. “ËÔË˜Ì‡ ÒıÂÏ‡
Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ ÔÎÛ‚ÌË ·‡ÒÂÈÌË Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ì‡ ÙË„Û‡ 3.
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·ÓÚˇÚ Ò˙Ò ÒÚÛ‰ÓÌÓÒËÚÂÎ ‚Ó‰‡. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÚÂ ‚ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â Ì‡ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË.
œÓˆÂÒËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
‰ÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË, Ò‡ - ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡ Ë Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ‚Ó‰‡, ËÎË
ÚÓÔÎÓ- Ë ÒÚÛ‰ÓÔÂÌÓÒÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ.
Õ‡ ÙË„Û‡ 4 ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰Ë ÚËÔË˜Ì‡ ÒıÂÏ‡ Ì‡ ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡.

Системи за охладителни
кули

Фиг. 4.

¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ ÔÎÛ‚ÌËÚÂ
·‡ÒÂÈÌË ‰‡ ÒÂ Ó·‡·ÓÚ‚‡ Ë Ò „‡ÁÓÓ·‡ÁÂÌ ıÎÓ ËÎË Ú‡·ÎÂÚË Ò
Ú‚˙‰ ıÎÓ (·.Â‰. ÚÓ‚‡ Ò‡ Ì‡È˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ì‡˜ËÌË), Á‡
ÍÓÂÚÓ ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰ÓÁË‡˘Ë
ÔÓÏÔË. œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡·ÎÂÚË Ò Ú‚˙‰ ıÎÓ ÔÓˆÂÒ˙Ú ÒÂ
ËÁ‚˙¯‚‡ ˙˜ÌÓ, ‡ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
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Ì‡ „‡ÁÓÓ·‡ÁÂÌ ıÎÓ - Ò ‚‡ÍÛÛÏÌË
Â„ÛÎ‡ÚÓË.

Охладителни
системи
¬ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ì‡È-ÌÓ‚ËÚÂ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ë ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË, ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÓÚ Úˇı ‡-

Õ‡ ÙË„Û‡ 5 Â ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÁË‡˘ËÚÂ ÔÓÏÔË ‚ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌ‡ ÍÛÎ‡. ’‡‡ÍÚÂÌ‡ Á‡ Úˇı Â ‚‡ÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ Ú˙·Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Ë
‚ÒË˜ÍË ÂÎÂÏÂÌÚË ÓÚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
ÒÂ˘Û Ì‡ÚÛÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ËÓÙËÎÏ,
Í‡ÍÚÓ Ë ÚÂÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙÎÓ‡Ú‡. Õ‡È-ÂÙÂÍÚË‚ÌËˇÚ ÏÂÚÓ‰ Á‡
ÚÓ‚‡ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ıÎÓÂÌ ‰‚ÛÓÍËÒ.

Отоплителни
системи
œÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚
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гр.Пловдив ул.“Брезовска“ 34
телефон: 032/943604
факс: 032/943604
www.ibs-scherer.bg
E-mail: martin.mihailovski@ibs-scherer.de

За браншове / Дейности
Производство, ремонт, продажба, отдаване под наем, поправка, поддръжка
и сервиз на строителни машини и съоръжения
Проблеми
Строителните машини и съоръжения често са изложени на изключително
натоварване. В интерес на производствената сигурност и за осигуряване
на безпроблемна работа е нужно да се гарантира безаварийното и

функционално състояние на машините и уредите. Времето за поддръжка
и ремонт трябва да бъде минимизирано.
Области на приложение
груби механични почистващи дейности на строителни машини и съоръжения

 в рамките на редовните дейности по поддръжка,
 при остра нужда от поправка и поддръжка

сервиз и ремонт

IBS-уред за почистване на части Тип М
Този здрав и стационарен уред в стабилно индустриално изпълнение пасва преди всичко при почистването на големи и тежки части от
строителни машини:






150 кг товароносимост
Голяма работна повърхност (1.145 x 660 мм) с изваждаща се поцинкована скара
Здрава основа
Самовсмукваща IBS-специална помпа

IBS-специална почистваща течност Purgasol
Това силно индустриално почистващо средство разтваря абсолютно безпроблемно груби замърсявания от масло и грес, мазнини, изгорели отпадъци
и мръсотия. Затова пасва особено добре при общите почистващи дейности при ремонта и поддръжката на строителни машини и съоръжения:

 разтваря изключително замърсявания от масло и грес
 поносимост на материала (не предизвиква корозия на метала)
 с леко омазняващо действие след почистването
 бързо и равномерно съхнещ
 поносим от кожата и с мек мирис
Специална промоционална цена – 1 500 лв с ДДС за цялостния коплект!
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ÏÂ, Ó·‡ÚÌ‡Ú‡ ÓÒÏÓÁ‡ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰‡ ÓÚ ÏÓÒÍ‡
‚Ó‰‡, ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ÙË„Û‡ 6. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â Ì‡È-Ó·˘Ó ÙËÎÚË‡ÌÂÚÓ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ ‚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â:
l „Û·Ó ÙËÎÚË‡ÌÂ, ÔË ÍÓÂÚÓ ÒÂ
ÔÂÏ‡ı‚‡Ú „ÓÎÂÏËÚÂ ÏÂı‡ÌË˜ÌË
ÔËÏÂÒË;
l ÏËÍÓÙËÎÚË‡ÌÂ;
l ÛÎÚ‡ÙËÎÚË‡ÌÂ,;
l Ì‡ÌÓÙËÎÚË‡ÌÂ;
l Ó·‡ÚÌ‡ ÓÒÏÓÁ‡.

Системи за CIP и SIP
процеси

Фиг. 5.

ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ì‡È-‚Â˜Â ÔË ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡Ú‡
ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËˇ. “Â Ò‡ Ì‡È-‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË, Í‡ÚÓ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ò‡: ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎË,
Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú, Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÔÂÌÓÒÌ‡ ‚Ó‰‡, ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ ıËÏË˜ÂÒÍË Â‡„ÂÌÚË (Á‡ ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ) Ë ‰.
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Системи за филтриране
на вода
‘ËÎÚË‡ÌÂÚÓ Ë ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Â ÓÚ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌ‡
‚‡ÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Ò Ó„ÎÂ‰ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÓ„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÌÂÈÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. Õ‡ÔË-

»Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â CIP (cleaning in
place) Â ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
ˆˇÎ‡Ú‡ ÔÓÚÓ˜Ì‡ ˜‡ÒÚ, ÍÓˇÚÓ ËÏ‡
‰ÓÔË Ò ÔÂÌ‡ÒˇÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ, Ì‡
Â‰Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ. “ÓÁË ÔÓˆÂÒ Â ËÎ˛ÒÚË‡Ì Ì‡
ÙË„Û‡ 7 Ë Â ÏÌÓ„Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÔË
Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ÏÂÒÓ, ÏÎˇÍÓ, ·Ë‡
Ë ‚ ·ÛÚËÎË‡˘‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ.
ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, SIP (sterilization in place) Â ÔÓˆÂÒ, ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÂÌ
Ì‡ CIP, ÍÓÈÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚Ó‰Ì‡ Ô‡‡.

юни-юли 2009
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Фиг. 7.

Фиг. 6.

Дебитът не се влияе от
промени в
противоналягането
Œ·ÂÏÌËÚÂ ÔÓÏÔË ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú
ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ‰Â·ËÚ
ÔË ÙËÍÒË‡ÌË Ó·ÓÓÚË, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÔÓÏÂÌËÚÂ ‚ ÔÓÚË‚ÓÌ‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁıÓ‰‡ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ‚Ë‰‡
Ó·ÂÏÌË ÔÓÏÔË:
l ¬˙Á‚‡ÚÌÓ ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌË;
l ¬˙Úˇ˘Ë.
–‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌ‡ ÔÓÏÔ‡ Ë Ì‡
‚˙Úˇ˘‡, Ë ‚˙Á‚‡ÚÌÓ-ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌ‡ Ó·ÂÏÌ‡ ÔÓÏÔ‡ Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ì‡
ÙË„Û‡ 8.
‡ÍÚÓ Â ‚Ë‰ÌÓ ÓÚ ÙË„Û‡Ú‡, ‰Â·ËÚ˙Ú Ì‡ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ ÔÓÏÔË
ÒÂ ÔÓÏÂÌˇ ÒÂËÓÁÌÓ, ‰ÓÍ‡ÚÓ ‰Â-

·ËÚ˙Ú Ì‡ ‚˙Úˇ˘ËÚÂ Ó·ÂÏÌË
ÔÓÏÔË ÒÂ ËÁÏÂÌˇ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ,
‡ÍÓ ‚ ÔÓÚË‚ÓÌ‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁıÓ‰‡ ËÏ ËÏ‡ ‡ÁÎËÍ‡. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ
Úˇı, ‰Â·ËÚ˙Ú Ì‡ ‚˙Á‚‡ÚÌÓ-ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌËÚÂ Ó·ÂÏÌË ÔÓÏÔË ÌÂ
ÒÂ ÔÓÏÂÌˇ ÔË ‡ÁÎËÍ‡ ‚ ÔÓÚË‚ÓÌ‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁıÓ‰‡ ËÏ. –‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÚÓ, ı‡‡ÍÚÂÌ‡
Á‡ ‰‚‡Ú‡ ‚Ë‰‡ Ó·ÂÏÌËÚÂ ÔÓÏÔË, ÒÂ
‰˙ÎÊË Ì‡ ‡ÁÎË˜ËˇÚ‡ ‚ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡˘ËÚÂ ËÏ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË. «‡„Û·‡Ú‡ Ì‡ Ó·ÂÏË
Ë ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡˘Ë
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË ÔË ‚˙Á‚‡ÚÌÓ-ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌËÚÂ ÔÓÏÔË ‚Ó‰Ë ‰Ó Á‡„Û·‡ Ì‡ ‰Â·ËÚ ÔË ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÔÓÚË‚ÓÌ‡Îˇ„‡ÌËˇ. » ‰‚‡Ú‡ ‚Ë‰‡
ÔÓÏÔË ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓ
Ì‡È-Ï‡ÎÍËÚÂ ‰ÓÔÛÒÍË Ì‡ ‡ÁÏÂË-
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—ÔÂÒÚÂÚÂ 20% ÓÚ ÒÏÂÚÍËÚÂ Á‡
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ò ÌÓ‚ËÚÂ ‡‰Ë‡ÚÓÌË
ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË Ì‡
Ì‡ ƒ‡ÌÙÓÒÒ ÚËÔ RA

—Ó·ÒÚ‚ÂÌËˆËÚÂ Ì‡ Í˙˘Ë, ÊËÎË˘ÌËÚÂ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË
Ë Ì‡ÂÏ‡ÚÂÎËÚÂ Ì‡ ‰ÓÏÓ‚Â Ò‡ ËÁÔ‡‚ÂÌË ÔÂ‰ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡‡ÒÚ‚‡˘ËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ. ≈‰Ì‡
ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ‚ÂÓˇÚÌÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌË ‚ ·˙‰Â˘Â Ë ÍÓˇÚÓ Ô‡‚Ë Ë‰ÂˇÚ‡ Á‡ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò ˆÂÎ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ
Ë Ô‡Ë ‚ÒÂ ÔÓ-‡Ú‡ÍÚË‚Ì‡.
◊ÂÒÚÓ ÒÂ ÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ˆˇÎÓÒÚÌÓÚÓ Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ·Ë ·ËÎÓ ‰Ó·Ó Â¯ÂÌËÂ. ¬ÒÂ Ô‡Í, ÔË ‚ÒË˜ÍË
ÒËÒÚÂÏË ‚‡ÊÌ‡ Í‡˜Í‡ Í˙Ï ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-ÌËÒÍË
ÒÏÂÚÍË Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Â Á‡ÏˇÌ‡Ú‡ Ì‡ ˙˜ÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎË Ò ÌÓ‚Ë ‡‰Ë‡ÚÓÌË ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË. “Ó‚‡ Â Â‰Ì‡ ‡ÁÛÏÌ‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ, ‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ú‡ÁË ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ ·˙ÁÓ ÒÂ ‚˙Á‚˙˘‡Ú.

Какво представлява радиаторният
термостат?
–‡‰Ë‡ÚÓÌËˇÚ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ‚ÂÌÚËÎ, ‚
ÍÓÈÚÓ Â ÏÓÌÚË‡Ì ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÂÌ ÒÂÌÁÓ. «‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌËÍ‡ ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÚÛ‰ÌÓÒÚ ‰‡ ÒÏÂÌË ÒÚ‡Ëˇ ˙˜ÂÌ
‚ÂÌÚËÎ Ò ÌÓ‚ ‡‰Ë‡ÚÓÂÌ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú.
¿ Á‡ Ó·ËÚ‡ÚÂÎËÚÂ Â Ó˘Â ÔÓ-ÎÂÒÌÓ: ÚÂ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡Ú ‡‰Ë‡ÚÓÌËˇ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú Ì‡ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ˜ÂÁ Á‡‚˙Ú‡ÌÂ Ì‡ ÒÍ‡Î‡Ú‡ Ì‡ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡ (Ì‡Ô. 20Ó— ‚ ıÓÎ‡, 17Ó—
‚ ÒÔ‡ÎÌˇÚ‡ Ë Ú.Ì.). –‡‰Ë‡ÚÓÌËˇÚ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡
ÔÓ‰‰˙Ê‡ Ú‡ÁË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‰ÓÍ‡ÚÓ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡ Ì‡ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡ ÌÂ ·˙‰Â ÓÚÌÓ‚Ó ÔÓÏÂÌÂÌ‡.

‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡. “ÂÏÓÒÚ‡Ú˙Ú
ÒÔÂÒÚˇ‚‡ ÂÌÂ„Ëˇ ˜ÂÁ Ú‡Í‡ Ì‡Â˜ÂÌ‡Ú‡ "Ò‚Ó·Ó‰Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡". –‡‰Ë‡ÚÓÌËˇÚ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ "Ò‚Ó·Ó‰Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡", ‰ÓË Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ ‚ÂÏÂÚÓ ÒÂ ÔÓÏÂÌË ÓÚ
Ó·Î‡˜ÌÓ Ì‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚Ó. “Ó„‡‚‡ ‡‰Ë‡ÚÓÌËˇÚ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÒÎ˙ÌˆÂÚÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ì‡„ˇ‚‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. —˙˘ÓÚÓ ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ ËÁÎ˙˜‚‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ÓÚ ıÓ‡Ú‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ÓÚ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ, ÚÂÎÂ‚ËÁÓ Ë ‰Û„Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÛÂ‰Ë. Œ·‡ÚÌÓ, ‡‰Ë‡ÚÓÌËˇÚ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ
ÒÂ ÒÚ˙ÏÌË Ë ÒÎ˙Ì˜Â‚‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚Â˜Â ÌÂ Á‡ÚÓÔÎˇ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ËÎË ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡‚˙Ì ÒÔ‡‰ÌÂ.
ƒ‡ÌÙÓÒÒ - ‚Ó‰Â˘ËˇÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì‡ ‡‰Ë‡ÚÓÌË
ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË ‚ Ò‚ÂÚ‡ - ÔÓ‚Â‰Â ËÁÔËÚ‡ÌËÂ Á‡ ‚˙ÁÏÓÊÌ‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡‰Ë‡ÚÓÌË
ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË. –ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÔÓÍ‡Á‡ı‡ ËÍÓÌÓÏËË ‰Ó 20%!
“Ó‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â ËÌ‚ÂÒÚËˆËËÚÂ Á‡ ‡‰Ë‡ÚÓÌË ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË ‚ ÚËÔË˜ÌËˇ ÒÎÛ˜‡È ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‚˙Á‚˙Ì‡Ú Á‡ ÔÓÏ‡ÎÍÓ ÓÚ ‰‚Â „Ó‰ËÌË.
—Â‰ÌÓÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍË Â‰ËÌ ‡‰Ë‡ÚÓÂÌ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú ‡·ÓÚË 20 „Ó‰ËÌË ·ÂÁ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ: ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ËÍÓÌÓÏËËÚÂ ÓÚ ÒÏÂÚÍËÚÂ
¬Ë Á‡ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ˘Â ·˙‰‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ‚
‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ˆÂÎËˇ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÊË‚ÓÚ Ì‡ Â‰ËÌ ‡‰Ë‡ÚÓÂÌ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú. »Á„Ó‰ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡Ú
ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡‰Ë‡ÚÓÌË ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË Ò‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ‚˙‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó, ÌÓ Ë ‚ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ.

Какво съдържа един радиаторен
термостат?
“ÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌËˇÚ ÒÂÌÁÓ Ò˙‰˙Ê‡ „‡Á, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ‡Á¯Ëˇ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡. Ó„‡ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÒÔ‡‰‡, „‡Á˙Ú ÒÂ Ò‚Ë‚‡. Ó„‡ÚÓ „‡Á˙Ú ‚ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌËˇ ÒÂÌÁÓ ÒÂ ‡Á¯Ëˇ‚‡, ÚÓÈ ËÁ·ÛÚ‚‡ ÒÚÂ·ÎÓÚÓ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ Ë Ú‡Í‡ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Á‡Ú‚‡ˇ ÔËÚÓÍ‡ Ì‡ „ÓÂ˘‡ ‚Ó‰‡ ‚ ‡‰Ë‡ÚÓ-

Колко ще бъде спестено с една толкова
проста промяна в отоплителната система
и защо?
Õ‡È-Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÔË˜ËÌ‡ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ò ‡‰Ë‡ÚÓÌËÚÂ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË Â Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ‡‰Ë‡ÚÓÌËˇÚ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡
Ò‡ÏÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÂÌÂ„Ëˇ, ÍÓÂÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ ÔÓ‰-
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‡. Ó„‡ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ÒÔ‡‰ÌÂ, „‡Á˙Ú ÒÂ Ò‚Ë‚‡ Ë ÔÓÚÓÍ˙Ú Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ - ÔÓÒÚÓ, ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Ë ·ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ.
œÓ‚Â˜ÂÚÓ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌË ÒÂÌÁÓË Ì‡ Ô‡Á‡‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ÙÎÛË‰Ë ËÎË Ô‡‡ÙËÌ. ƒ‡ÌÙÓÒÒ Ó·‡˜Â ËÁ·‡ „‡Á Á‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ÒÂËˇ ÒÂÌÁÓË R¿, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓÈ
ËÏ‡ Â‰Ëˆ‡ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡: „‡Á˙Ú Â‡„Ë‡ ÔÓ-·˙ÁÓ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÔÓÏÂÌË, ÍÓÂÚÓ „‡‡ÌÚË‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÏ‡ÎÍË ÍÓÎÂ·‡ÌËˇ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ "Ò‚Ó·Ó‰Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡"
ÒÂ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ ÔÓ-‰Ó·Â. ÕÂ˘Ó ÔÓ‚Â˜Â, „‡Á˙Ú Á‡Ô‡Á‚‡
ÔÓÒÚÓˇÌÌË Ò‚ÓËÚÂ ‰Ó·Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ
ÔÂÁ ˆÂÎËˇ ÊËÁÌÂÌ ˆËÍ˙Î Ì‡ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡; Ò ‰Û„Ë ‰ÛÏË
Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ „‡Á‡ ÌÂ ÒÂ ÔÓÏÂÌˇ ÔÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ.

Оптимално топлинно разпределение чрез
вентили с предварителна настройка
ƒ‡ÌÙÓÒÒ ÔÂ‰Î‡„‡ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌË ‚ÂÌÚËÎË Á‡ ‚ÒË˜ÍË ‚Ë‰Ó‚Â ÒËÒÚÂÏË Ë ‡ÁÏÂË Ì‡ Ú˙·ËÚÂ. ¬ÂÌÚËÎËÚÂ
RA-G Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ Â‰ÌÓÚ˙·ÌË ÒËÒÚÂÏË; ÚÂ ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ „ÓÎˇÏ ÔÓÚÓÍ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÔÂÁ ‚ÂÌÚËÎ‡. œË ÒËÒÚÂÏ‡ Ò Â‰Ì‡ Ú˙·‡ ÒÂ Ô‡‚Ë ·‡ÈÔ‡Ò ÔÓÍ‡È ‡‰Ë‡ÚÓËÚÂ Ë Ú‡Í‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ „ÓÂ˘‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ÔÓÚË˜‡ ‰ËÂÍÚÌÓ Í˙Ï ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ ‡‰Ë‡ÚÓË Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡.
œË ÒËÒÚÂÏË Ò ‰‚Â Ú˙·Ë ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ‚ÂÌÚËÎË
RA-N Ò ‚„‡‰ÂÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡. »‰ÂˇÚ‡ Ì‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Â ‰‡
Â„ÛÎË‡ ‚Ó‰ÌËˇ ÔÓÚÓÍ ÔË
‚ÒÂÍË ‡‰Ë‡ÚÓ, Ú‡Í‡ ˜Â
Í˙Ï ‡‰Ë‡ÚÓ‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡
Ò‡ÏÓ ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚Ó‰‡, ÍÓÎÍÓÚÓ
Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Á‡ ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. “Ó‚‡ „‡‡ÌÚË‡, ˜Â ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ˘Â ·˙‰Â Â‰Ì‡Í‚‡, ‰ÓË Á‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ ‚
Í‡ÈÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡˘Ëˇ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰.
œÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ ÒÂ Ô‡‚Ë ˜ÂÁ Ô˙ÒÚÂÌ‡
Á‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ R¿-N ·ÂÁ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚË. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÒÂ
ÏÓÌÚË‡ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌËˇÚ ÒÂÌÁÓ. œÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡
Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ ÒÂ Ô‡‚Ë Ò‡ÏÓ ‚Â‰Ì˙Ê, ÓÒ‚ÂÌ ‡ÍÓ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ÌÂ
·˙‰Â ÔÓÏÂÌÂÌ‡ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
Ó„‡ÚÓ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ ÒÂÌÁÓ˙Ú, Ô˙ÒÚÂÌ˙Ú Á‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ ÒÂ ÒÍË‚‡ Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÚ‡‚‡ ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÚÓ ÏÛ Á‡‚˙Ú‡ÌÂ .

¿ÍÓ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÚÂ ÔË·ÓËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‰‡ Ò‡
Ì‡ ÔÓ-‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ ËÎË Û‰Ó·ÌÓ ÏˇÒÚÓ, Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ Â ÚÂÏÓÒÚ‡Ú, ÍÓÈÚÓ ËÏ‡ ÙÛÌÍˆËˇ Á‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.

Дизайн със своя индивидуалност
–‡‰Ë‡ÚÓÌËÚÂ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË Ì‡ ƒ‡ÌÙÓÒ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÏÓ‰ÂÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ ‚ ·ˇÎÓ Ò ÙËÌ Ì˛‡ÌÒ, ÔË‰‡‚‡˘ ËÏ ÂÎÂ„‡ÌÚÂÌ Ë ËÁËÒÍ‡Ì ‚Ë‰ - ‚ Ô˙ÎÌ‡ ı‡ÏÓÌËˇ Ò˙Ò
ÒÂ„‡¯ÌËˇ ‚ÍÛÒ Í˙Ï ÓÔÓÒÚÂÌ, ËÁ˜ËÒÚÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ. “Ó‚‡ „Ë

Ô‡‚Ë Ë‰Â‡ÎÌË Á‡ ‚ÒˇÍ‡ ÒÚ‡ˇ ‚ ‰ÓÏ‡ ¬Ë. ”ÌËÍ‡ÎÌ‡ Â ÎÛÍÒÓÁÌ‡Ú‡ ÒÂËˇ ‡‰Ë‡ÚÓÌË ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË Ì‡ ƒ‡ÌÙÓÒÒ.
“‡Í‡ Ì‡Â˜ÂÌ‡Ú‡ X-tra ÍÓÎÂÍˆËˇ ˘Â ÔË‰‡‰Â Á‡‚˙¯ÂÌÓÒÚ Ë ·ÎˇÒ˙Í Ì‡ ‚‡¯‡Ú‡ ·‡Ìˇ ËÎË ÒÚ‡ˇ Ò ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ ÓÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Â - ‡ÁÎË˜ÌË Ì˛‡ÌÒË Ì‡ ·ˇÎÓ, ıÓÏ, ËÌÓÍÒ,
˜ÂÌÓ Ë ÁÎ‡ÚËÒÚÓ. ¬ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Ò ÎË‡Ú‡ Á‡ ·‡Ìˇ, ÚÂ
Ò‡ ËÒÚËÌÒÍÓ ÛÍ‡¯ÂÌËÂ Á‡ ¬‡¯Ëˇ ‰ÓÏ.

Създадени да отговарят на всякакви
потребности
–‡‰Ë‡ÚÓÌËÚÂ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË Ì‡ ƒ‡ÌÙÓÒÒ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ÏÓ‰ÂÎË, ÍÓÂÚÓ ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÓÌÁË, ÍÓÈÚÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡È-ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ¬Ë ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËˇ Ë ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË.
“ÂÁË ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË Ò‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò˙Ò ÒÂÌÁÓ, ÍÓÈÚÓ ËÁÏÂ‚‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. ¿ÍÓ ¬‡¯ËˇÚ ‡‰Ë‡ÚÓ Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡ ÏˇÒÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓÔÂ˜Ë Ì‡
‚„‡‰ÂÌËˇ ÒÂÌÁÓ ‰‡ ËÁÏÂË Ô‡‚ËÎÌÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡,
Ì‡ÔËÏÂ Á‡‰ Á‡‚ÂÒË ËÎË ÏÂ·ÂÎË, Á‡ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÌÂ Â ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú Ò ËÁÌÂÒÂÌ ÒÂÌÁÓ.
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œÂˆËÁÌ‡
ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡
ˆÂÌÚÓ‚Â Á‡ ‰‡ÌÌË
Част III. Free-cooling режим на работа на климатици

¬

ËÒÓÍ‡Ú‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Ë Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ ·Óˇ Ì‡
Ò˙‚˙ÌËÚÂ ÒÚ‡Ë Ò‡ Ò‡ÏÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÔË˜ËÌËÚÂ Á‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓÚÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ ‚
ˆÂÌÚÓ‚ÂÚÂ Á‡ ‰‡ÌÌË, ÍÓÂÚÓ „Ë
ÔÂ‚˙˘‡ ‚ Â‰ËÌ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ
ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ.
Õ‡ ÙÓÌ‡ Ì‡ ‚ÒÂ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ‡Ú‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÒÚÂÏÂÊ‡
Í˙Ï Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ÒÔÓÂ‰ Ì‡Ô‡‚ÂÌË
ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ, ‡ÁıÓ‰˙Ú Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ
‚ ‰ÂÈÚ‡ ˆÂÌÚÓ‚ÂÚÂ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ Ì‡‡ÒÚ‚‡. Õ‡Ô‡‚ÂÌËÚÂ ÔÓ„ÌÓÁË ÒÓ˜‡Ú Ó˘Â ÔÓ-·˙ÁÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ, Ë ÚÓ ‚ ÏÌÓ„Ó Í‡ÚÍË ÒÓÍÓ‚Â. œ‡‡‰ÓÍÒ˙Ú ‚ ÒÎÛ˜‡ˇ Â, ˜Â Ì‡
Ô‡ÍÚËÍ‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
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Ú‡ÁË ÂÌÂ„Ëˇ ÒÂ ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡ ÌÂ Á‡
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙‚˙ËÚÂ, ‡ Á‡
ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË.

Климатичната система
е най-големият
консуматор
Õ‡È-„ÓÎÂÏËˇÚ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ ÒÂ‰
Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Â ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â
‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂÚÓ ÒË
Ò˙‚˙ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË „ÂÌÂË‡Ú
Ó„ÓÏÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÓÔÎËÌ‡. ¿ÍÓ
ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ ·Ë ÒÂ ÔÓÍ‡˜ËÎ‡ ‰Ó ÌË‚‡, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ ÔË˜ËÌˇÚ ‡‚‡Ëˇ, ÔË ÚÓ‚‡ Á‡ ÏÌÓ„Ó Í‡ÚÍÓ
‚ÂÏÂ. «‡ÚÓ‚‡ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‚˙Á‰Ûı˙Ú
ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ‰‡ ÒÂ ÓıÎ‡Ê‰‡ - ‰ÂÌÓÌÓ˘ÌÓ Ë ˆÂÎÓ„Ó‰Ë¯ÌÓ.

“Ó‚‡ Â ÔË˜ËÌ‡Ú‡ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÔÂˆËÁÌ‡ ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ‰‡ ËÌ‚ÂÒÚË‡Ú ÒÂËÓÁÌÓ ‚ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ò ËÍÓÌÓÏËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ, Ú˙ÒÂÈÍË ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌË
Ì‡˜ËÌË Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ.
◊‡ÒÚ ÓÚ Â¯ÂÌËˇÚ‡, Ì‡ÒÓ˜ÂÌË
Í˙Ï ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡
ÂÌÂ„Ëˇ, Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔÓÒÚË„‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓ-‰Ó·Ó ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˘Ëˇ ‚˙Á‰Ûı ‚˙ÚÂ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. ƒÛ„Ë - Ò ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÂˆËÁÌËˇ
ÍÎËÏ‡ÚËÍ Ò ˆÂÎ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ‡ ÏÛ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡„Û·ËÚÂ
Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â¯ÂÌËÂ Ì‡
ÔÓ·ÎÂÏ‡ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÍÎËÏ‡Ú‡ ‚
‡ÈÓÌ‡.
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Какво представлява технологията
Free-cooling?
’‡‡ÍÚÂÌ‡ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ Ì‡ ÛÏÂÂÌÓÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡ÎÌËˇ ÍÎËÏ‡Ú, ÍÓÈÚÓ Â ı‡‡ÍÚÂÂÌ Ë Á‡ Ì‡¯‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡, Â Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÔÂËÓ‰Ë Ò ‚ËÒÓÍË Ë Ò ÌËÒÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ì‡ ‚˙Ì¯ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı. œÂÁ ÒÚÛ‰ÂÌËÚÂ ÏÂÒÂˆË
‚˙Ì¯ÌËˇÚ ‚˙Á‰Ûı ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡
ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ ‚ ‰ÂÈÚ‡ ˆÂÌÚÓ‚ÂÚÂ. ¬
ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È, Á‡ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ËÁÎË¯Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÂÌÂ„Ëˇ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ıÎ‡‰ËÎÌËˇ ‡„ÂÌÚ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ˜ÂÁ ÒÚÛ‰ÂÌËˇ
‚˙Ì¯ÂÌ ‚˙Á‰Ûı. ŒÔËÒ‡Ì‡Ú‡ Ì‡Í‡ÚÍÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Â
ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ÔÓ‰ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ
(free-cooling) Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ ÔÂˆËÁÌËÚÂ
ÍÎËÏ‡ÚËˆË. œÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÎËÏ‡ÚËÍ‡ ‚ ÂÊËÏ
Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Ì¯ÂÌ ‚˙Á‰Ûı ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ, ‡ÍÓ ‚˙Ì¯ÌËÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË
ÒÂ ÔÓÌËÊ‡Ú ‰Ó ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÌËÒÍË ÒÚÓÈÌÓÒÚË. ¬ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Ì¯ÂÌ ‚˙Á‰Ûı ÌÂ Ì‡Û¯‡‚‡ ÔÓ ÌËÍ‡Í˙‚ Ì‡˜ËÌ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌËˇ
ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú ‚ Ò˙‚˙ÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ. “ÓÁË ÂÊËÏ
Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÌÂ ÒÂ ÓÚ‡Áˇ‚‡ Ì‡ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ.

Схеми на реализация
¬ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ÒıÂÏË Ì‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ Ú.Ì‡. Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ. ≈‰Ì‡ ÓÚ ˜ÂÒÚÓ ÔËÎ‡„‡ÌËÚÂ Ë Ì‡ÎÓÊËÎË ÒÂ ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÒıÂÏË
Â ·‡ÁË‡Ì‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ÍÓÌÚÛ
Ò ÏÂÊ‰ËÌÂÌ ÒÚÛ‰ÓÌÓÒËÚÂÎ. œÂÌÓÒ˙Ú Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ÒÂ
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÓÚ ÚÂ˜ÌÓÒÚ, ÓıÎ‡Ê‰‡˘‡ ÒÂ ‚ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ÓÚ ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡. «‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ Á‡Ï˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ Ú˙ÌÍËÚÂ Ú˙·Ë Ì‡ ‚˙Á‰Û¯ÌËˇ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ (ÔË ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ì‡ ‚˙Ì¯ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı), Í‡ÚÓ
ÏÂÊ‰ËÌÂÌ ÒÚÛ‰ÓÌÓÒËÚÂÎ ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚Ó‰ÂÌ ‡ÁÚ‚Ó Ì‡ ÂÚËÎÂÌ„ÎËÍÓÎ. œË ‡·ÓÚ‡ Ì‡
ÍÎËÏ‡ÚËÍ‡ ‚ ÚÓÁË ÂÊËÏ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÌÂ„ÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÍÓÏÔÂÒÓ˙Ú ÌÂ
‡·ÓÚË, ‡ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ ÒÂ ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡ Ò‡ÏÓ Á‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ‡. “Ó‚‡ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Á‡

удължаване живота на компресора
—Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ Free-cooling ÂÊËÏ‡ Â Ë
Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÔË ‡‚‡ËÈÌ‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, Ì‡ÔËÏÂ
ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ, ÍÎËÏ‡ÚËÍ˙Ú
ÔÂÏËÌ‡‚‡ ‚ ÚÓÁË ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, Í‡ÚÓ ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡
ÏÌÓ„Ó ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡
ÚÓ‚‡, ÚÓÈ ÏÓÊÂ ‰‡ ‡·ÓÚË ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ, Á‡ı‡Ì‚‡Ì ÓÚ
ÂÁÂ‚ÌË ·‡ÚÂËË.
¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÔÂˆËÁÌËˇ ÍÎËÏ‡ÚËÍ
‚ ÂÊËÏ Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ ‚ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ. –‡ÁÏÂ˙Ú, Ò
ÍÓÈÚÓ ˘Â ÒÂ Ì‡Ï‡ÎˇÚ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë, ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ËÁˆˇÎÓ ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı.
Õ‡Ô‡‚ÂÌË ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ ÔÓÍ‡Á‚‡Ú, ˜Â Á‡ ‰˙Ê‡‚ËÚÂ ÓÚ
÷ÂÌÚ‡ÎÌ‡ ≈‚ÓÔ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌ‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ
Â ÓÍÓÎÓ 30%. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ‰Ó·‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÚÛ Ì‡ ÏÂÊ‰ËÌÂÌ ÒÚÛ‰ÓÌÓÒËÚÂÎ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÛÒÎÓÊÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ıÎ‡‰ËÎÌ‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡ Ë ‰Ó Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÌÂÈÌ‡Ú‡ ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚ.
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ÓÓÁËˇÚ‡
‚ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË
Фактори за нейното развитие и възможни мерки за защита
орозията е процес на разрушаване на метални повърхности под влиянието на химично и електрохимично въздействие на външната среда.
Тя е сред най-опасните явления,
съпътстващи експлоатацията на
металните съоръжения. Корозията
разяжда метала и го прави непригоден за продължителна експлоатация.
Поради щетите, които нанася ежегодно, за предприемане на мерки за
защита от корозия, се отделят огромни средства. Игнорирането на
проблема води до сериозни и непоправими последствия в бъдеще. Независимо от формата - повърхностна,
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точкова или абразивна, корозията
нарушава гладкостта на повърхнините. С течение на времето това води
до намаляване на здравината, а в
някои случаи и до разрушаване на металните изделия. Бързината, с която се развиват корозионните процеси, зависи от условията, в които
се изготвя и експлоатира металната конструкция.

Корозията в отоплителните инсталации
От корозия в отоплителните инсталации са застрашени голяма част
от съоръженията, като котли, отоплителни уреди, тръби и др. Обикно-

вено тя е предизвикана от кислорода, съдържащ се във водата. Рискът
нараства пропорционално на увеличаването на кислородното съдържание. Питейната вода, която се използва като топлоносител, обикновено
съдържа и хлориди, които се използват в процеса на обработването й.
Съдържанието на хлориди допълнително повишава риска от корозия.
Към негативните явления, съпровождащи процеса на корозия, е образуването на шлам (железен, алуминиев) и
газове (Н2 , СО2). В групата на вредите от корозията се отнасят и смущенията върху точността на топломерите, запушването на тръбите
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с малки диаметри, както и влошаването на характеристиките на помпите.
Като безопасна, от гледна точка
на риска от корозия в отоплителните системи, се приема водата, в
която концентрацията на кислород
е под 0,01 - 0,02 mg/l. Освен водата,
която се приема за основен източник на кислород в инсталацията в
процеса на запълването или допълването й, източник на кислород могат
да бъдат и откритите разширителни съдове. Ефектът е особено по-силен, ако съдовете са свързани, така
че през тях има циркулация, както и
ако инсталацията съдържа газопроницаеми елементи, например тръби
от изкуствени материали без дифузионнозащитен слой.

Корозия на елементите
от стомана, алуминий и
мед
Най-често използваните метали
за елементи от водни отоплителни
системи са стомана, мед и алуминий.
Стоманата се използва при производството на котли, радиатори,
тръби и свръзки.
За всички стоманени елементи е
характерно, че те кородират при
наличие на кислород във водата. Ако
достъпът му върху елементите е
постоянен, се развива предимно
повърхностна корозия, която обхваща цялата вътрешна повърхност.
Индикация за възникването на корозия е образуването на слой тъмни
точки и петна със сивокафяв и оранжев цвят.
Алуминият и сплавите му се използват широко при изработката на
отоплителни радиатори и бойлери.
Наред с това е добре известно, че

алуминият има няколко сериозни недостатъци. Той е неустойчив към
агресивни среди, поради което е необходим строг контрол на химичния
състав на водата в инсталацията.
Алуминиевите елементи във водните отоплителни инсталации могат
да корозират в среда със и без кислород. Те са корозионно устойчиви в
неутрална вода, несъдържаща кислород. Обаче, в неутрално реагиращи
води кислородът предизвиква точкова корозия поради наличието на хлорни йони. Те могат да попаднат в
инсталацията при запълване или
допълване с водопроводна вода. Отсъствието на кислород във водата
обаче не гарантира безпроблемна
експлоатация. Често, с цел да се
предпазят стоманените детайли,
водата се подлага на алкализиране.
Силно алкализираната вода води до
развитието на корозионни процеси
върху алуминиевите елементи. Характерна за алуминиевите котли е
повърхностната корозия. За алуминиевите отоплителни тела, чиято
експлоатация е съпроводена с турбулентни течения, е характерна и ерозионна корозия.
Медните детайли са по-слабо чувствителни по отношение на кислорода във водата. Риск от корозия
възниква при наличие на сероводород.
В големите топлоснабдителни системи това би могло да доведе до
възникване на повърхностна корозия
под образуващия се медносулфиден
слой, което е възможно да причини
пробив в стената на елемента. Негативно е влиянието на сероводорода върху потопените части на измервателни уреди и регулиращи органи. В радиаторите и елементите от
мед корозията може да бъде активи-

зирана и от развитието на железни
и серонамаляващи бактерии. Наличието им в отоплителните инсталации се усеща по специфичната им
миризма. Тези бактерии попадат от
земята при монтаж или ремонт на
инсталациите. В долната част на
радиаторите съществуват добри
условия за развитието им. За да се
предотврати тяхното развитие, се
препоръчва периодична дезинфекция
на отоплителните тела. Цитираните бактерии могат да предизвикат
корозионни процеси и в елементите
от бронз.

Мерки за борба с
корозията
За да бъдат ефективни мерките,
предприемани за защита от корозия
на металните съоръжения, във водните отоплителни инсталации, е необходимо те да се предприемат още в
процеса на проектиране на инсталацията. На този етап могат да се
реализират мероприятия за ограничаване на достъпа на кислород в инсталацията, например използване на затворени разширителни съдове и тръби
с ограничена дифузия на газове.
Възможно е, също така, да се определи мястото на помпите, така
че да се предотврати подналягането в някои от елементите на инсталацията. В случаите, при които е
трудно да се предотврати непрекъснатият достъп на кислород във
водата, се препоръчва предварителна обработка на водата с вещества,
които свързват кислорода. Сред
широко използваните са натриевият
сулфит, който в реакция с кислорода
се превръща в Na2SO4, хидразинът
(N2Н4), както и други органични вещества.

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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Предварителна обработка
на водата
Директното използване на вода
от мрежата не е препоръчително,
поради съдържащите се в нея различни химични вещества, които могат
да окажат негативно влияние върху
елементите на отоплителната инсталация. Затова предварителната
обработка на водата, освен че е
сред основните мерки за предпазване на съоръженията от корозия, допринася и за намаляване на разходите по поддръжката на инсталацията. Увеличава се надеждността на
експлоатация, като освен че се ограничава корозията, се намалява и
образуването на котлен камък и
шлам. Сред основните цели на предварителната обработка е намаляване на съдържанието на кислород във
водата в процеса на запълване на
инсталациите или по време на експлоатацията им. Също така при нея
се отделят и калциевите хидрокарбонати.

Специфики на
деаерационните процеси
Отделянето на съдържащите се
във водата кислород и въглероден
диоксид обикновено се реализира чрез
десорбционни и химични методи. Към
десорбционните методи се отнася
процесът на деарация на водата.
Целта му е да се отстранят кислородът, въглеродният диоксид и другите газове от водата. При този
процес водата се загрява, вследствие на което намаляват парциалните налягания на разтворените в
нея газове. Резултатът е отделянето им в атмосферата.
Сред най-често използваните апарати за деаерация на водата са термичните деаератори. Характерно
за тях е, че водата, която ще се деаерира, се разпръсква чрез дюзи
върху разпределителни решетки,
разположени в горната част на колона. В противоток се подава пара,
която се смесва с водата и я загрява до приблизително 100 оС. При
тази температура се отделят кислородът, въглеродният оксид и
азотът. Причината е намаляването
на разтворимостта им. Ако в съда
се създаде вакуум, деарирането
може да се осъществи и при по-ниска температура. С цел да се повиши скоростта на десорбция и да се
намали остатъчната концентрация
на кислорода, се прибягва към увеличаване на контактната повърхност
и времето за десорбция. За ускоряване на дифузионните процеси се
използва барботиране. Нивото на
водата в резервоара и на налягане-
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то на парата в колоната се поддържат автоматично. В кожухотръбен топлообменник с отработилата пара се загрява постъпващата
за дегазация вода.
Добре е да се има предвид, че обезкислородяващият ефект зависи от
температурата на процеса деаериране. При повечето деаератори е
необходимо водата да се загрее до
104 оС. Приложение намират и деаератори атмосферен тип с температура около 95 оС, с които се постига съдържание на О2 до 2 ррm. В процеса на деаериране е добре да се
обърне внимание и на възможностите за отвеждане на отделения кислород. Кинетиката на процеса ограничава пълното отделяне на кислорода. Крайният резултат е функция
на продължителността на процеса.
Високата стойност на инсталациите, необходимостта от производство на пара или вакуум, както и
значителните енергийни разходи
ограничават приложимостта на
този метод само в големи топлоенергийни и топлоснабдителни системи.

Видове химична
обработка на водата
Химичната обработка на водата
включва периодично подаване на химично вещество във водата, съдържаща се в инсталацията, което я омекотява или потиска корозионните
процеси. Обикновено за целта се използва дозираща помпа, която поддържа необходимата концентрация на
химичното вещество. Измерва се и
количеството на постъпващата за
допълване вода и по този начин се
определя автоматично необходимият за добавяне химикал.
Един от най-разпространените
процеси е сулфитирането. Представлява технологичен процес за обезкислородяване чрез дозирано добавяне на
натриев сулфит (Na2 SO3). Сравнително ниските инвестиции и ефективността на метода го правят
много удобен за малки инсталации
със собствена котелна централа.
Друг използван процес е фосфатирането, при който полифосфатни
кристали бавно се разтварят във
водата, покривайки всички метални
части, които контактуват с водата, с тънък слой. Този слой ефективно предотвратява образуването на
отлагания и корозията на металните тръби. Към химичната обработка на водата се причислява и третирането й с инхибитори.
Статията продължава в следващия брой на
сп. Инженеринг ревю.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

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

"Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ" ¿ƒ Â ‚ÔËÒ‡ÌÓ ‚ –Â„ËÒÚ˙‡ Ì‡ ƒ˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÌ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ì‡‰ÁÓ Ì‡ ÎËˆ‡Ú‡,
ËÁ‚˙¯‚‡˘Ë ‰ÂÈÌÓÒÚË ÔÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ,
ÂÏÓÌÚË‡ÌÂ Ë ÔÂÛÒÚÓÈ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, Ò Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÂÌ π —239 Í‡ÚÓ ÎËˆÂ, ÍÓÂÚÓ ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ, ÂÏÓÌÚË‡ÌÂ Ë ÔÂÛÒÚÓÈ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÌÓÒÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Ë Ò˙-
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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.
u ƒË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌÓ
ÔÓÎÓÊÂÌË ÔÂÌÓÒÌË Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë
ã Œ·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Á‡
ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ë ÎÓÍ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ·Ë‚Ë Ò ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á
ã ÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë:
ï≈ÎÂÍÚÓÏÂÚË˜ÌË Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Á‡
ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÔÓÍËÚËÂ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ
ï ÓÌÚÓÎ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜Ì‡ Á‡˘ËÚ‡
ï¿‰ıÂÁËˇ
ïƒÂ·ÂÎÓÏÂÚËˇ

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

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

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

œËÁÏ‡ÚË˜ÌË
ÎËÌÂÈÌË Î‡„ÂË
Конструктивни и технически характеристики на призматични
линейни лагери

¬

ÔÂ‰Ë¯ÂÌ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËıÏÂ
Â‰ËÌ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ ‚‡Ë‡ÌÚË Ì‡ Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë - Í˙„ÎËÚÂ ÎËÌÂÈÌË Î‡„ÂË.
¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ·ÓÈ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÏÂ
ÚÂÏ‡Ú‡ Ò ‰Û„‡ ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚ Ì‡
Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë, ‡
ËÏÂÌÌÓ Ú. Ì‡. ÔËÁÏ‡ÚË˜ÌË ÎËÌÂÈÌË Î‡„ÂË.
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По-малко топлоотделяне
и голяма дълготрайност
¬ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÔËÁÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ
Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë Ò ÚËÂÌÂ ÔË
ÔÎ˙Á„‡ÌÂ, Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡
ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ë ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ, ÔÓ-ÌËÒÍÓ ÚËÂÌÂ, ‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÚÓÔÎÓÓÚ‰ÂÎˇÌÂ
Ë „ÓÎˇÏ‡ ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓÒÚ ÔË Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡.
ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË ËÏ Ò‡ ÔÓÌËÊÂÌ‡-

Ú‡ ‰ÂÏÔÙÂË‡˘‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ÔË
Ï‡ÎÍË ÒÍÓÓÒÚË Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡Ú‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Í˙Ï
Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ, ËÁËÒÍ‚‡˘‡ ÔÓ-ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÏÂÍË Á‡ Á‡˘ËÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ë
Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ˆÂÌ‡.

Класификация на
призматичните линейни
лагери
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÔËÁÌ‡ˆË Á‡ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ÔËÁÏ‡ÚË˜-
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ÌËÚÂ ÎËÌÂÈÌË Î‡„ÂË Ò ÚËÂÌÂ ÔË Ú˙Í‡ÎˇÌÂ. —ÔÓÂ‰
‚Ë‰‡ Ì‡ Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÚÂÎ‡ ÚÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Í‡ÚÓ
Ò‡˜ÏÂÌË, ÓÎÍÓ‚Ë Ë Ë„ÎÂÌË. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÚÂÎ‡, ÚÂÁË
Î‡„ÂË Ò‡ Ò ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ Ë ·ÂÁ ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ Ì‡ Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÚÂÎ‡; ‡ ÒÔÓÂ‰ ‚Ë‰‡ Ì‡ ÒÚÂ„Ì‡ÚÓÒÚÚ‡ - ·ÂÁ
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ Ë Ò˙Ò ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ ÒÚÂ„Ì‡ÚÓÒÚ.
Õ‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ·ÂÁ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ ÒÚÂ„Ì‡ÚÓÒÚ
Ò‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Â‚ÚËÌË Ë ÔÓ-ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌË Á‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ÔË ÔÓ‰‚ËÊÌË ‚˙ÁÎË Ò „ÓÎˇÏ‡ Ï‡Ò‡
ËÎË ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ÔÂÓ·˙˘‡˘ËÚÂ ÏÓÏÂÌÚË
Ò‡ Ï‡ÎÍË Ë ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÔÓ‚‰Ë„‡ÌÂ Ì‡
‚˙ÁÂÎ‡ ÓÚ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ Ò ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ ÒÚÂ„Ì‡ÚÓÒÚ Â ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ıÎ‡·ËÌË ‚ ÔÓ‰‚ËÊÌËˇ ‚˙ÁÂÎ, ÍÓÂÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡
„ÓÎˇÏ‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ë ÚÓ˜ÌÓÒÚ, ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ‰ÂÏÔÙÂË‡˘‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ë ÔÓ‰Ó·ÂÌË ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡
‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ˜‡ÒÚËÚÂ.

Произвеждат се стандартно в
различни видове и типоразмери
œËÁÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÎËÌÂÈÌË Î‡„ÂË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ú˙Í‡Îˇ˘Ë ÓÔÓË ÔË ÎËÌÂÈÌË ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌËˇ Ò ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÌ‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ıÓ‰‡. œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Ò‡ Á‡ Î‡„ÂÛ‚‡ÌÂ ‚˙ıÛ ÔËÁÏ‡ÚË˜ÌË Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÔÓ‚˙ıÌËÌË. «‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÌËˇ ‚˙ÁÂÎ Ò‡ÏÓ ‚ Â‰ÌÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ, ÚÂÁË Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÒÂ ÍÓÏ·ËÌË‡Ú ÓÚ ÔÎÓÒÍÓÒÚ Ë ÚË˙„˙ÎÌËÍ, Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌËÍ, ÙÓÏ‡ Ì‡ ÎˇÒÚÓ‚Ë˜‡ ÓÔ‡¯Í‡ Ë ‰., ÏÂÊ‰Û ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÏÂÊ‰ËÌÌË Ú˙Í‡Îˇ˘Ë ÚÂÎ‡.
œËÁÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÎËÌÂÈÌË Î‡„ÂË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÓÚ ÙËÏËÚÂ - ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÍË Ì‡ Ú˙Í‡Îˇ˘Ë
Î‡„ÂË. —ÂËÈÌÓ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â Ë ÚËÔÓ‡ÁÏÂË Ú˙Í‡Îˇ˘Ë Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë Ò˙Ò Ë ·ÂÁ ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ Ì‡ Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÚÂÎ‡.

Със и без рециркулация на
търкалящите тела
«‡ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë ·ÂÁ ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ, Í‡ÚÓ „ÓÚÓ‚Ë ËÁ‰ÂÎËˇ, ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Í‡ÍÚÓ ÓÚ‰ÂÎÌË ÒÂÔ‡‡ÚÓË Ò
ÓÎÍË Ë Ë„ÎË, Ú‡Í‡ Ë ÍÓÏÔÎÂÍÚÌË Î‡„ÂË Ò Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÔÎ‡ÌÍË Ë ÒÂÔ‡‡ÚÓË Ò ÓÎÍË ËÎË Ò‡˜ÏË. œÎ‡ÌÍËÚÂ Ò‡ Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ë ËÏ‡Ú ÓÚ‚ÓË Á‡ ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ Ë Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Í˙Ï ÚˇÎÓÚÓ Ë ÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ ˜‡ÒÚË. »Á‡·ÓÚ‚‡Ú ÒÂ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ, Í‡ÚÓ ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇÚ‡ ÓÚ Ô‡‚ÓÎËÌÂÈÌÓÒÚ Ò‡ ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 1 µm Ì‡
200 mm ‰˙ÎÊËÌ‡.
œËÁÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÎËÌÂÈÌË Î‡„ÂË Ò ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ Ì‡
Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÚÂÎ‡ (Ò‡˜ÏË ËÎË ÓÎÍË) ÒÂ Ò˙ÒÚÓˇÚ ÓÚ
‰‚Â Í‡ÂÚÍË Ò ¯ÎËÙÓ‚‡ÌË ÍÎËÌÓ‚Ë‰ÌË Í‡Ì‡ÎË Ë Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÎ‡ÌÍ‡, Ì‡Ë˜‡Ì‡ Ó˘Â ¯ËÌ‡. ¬
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÓÙÓÏÂÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË Í‡Ì‡ÎË ÏÂÊ‰Û Í‡ÂÚÍËÚÂ Ë ¯ËÌ‡Ú‡ Ò‡ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÚÂÎ‡.
˙Ï ˜ÂÎÓÚÓ Ì‡ Â‰Ì‡Ú‡ Í‡ÂÚÍ‡ Ò ‚ËÌÚÓ‚Â Â Á‡ÍÂÔÂÌ‡ ÔÎÓ˜‡, ÍÓˇÚÓ ÓËÂÌÚË‡ ‰‚‡ ‚ËÌÚ‡ - Á‡ÍÓÌÚˇ˘ Ë
Â„ÛÎË‡˘. ¬ Í‡ÂÚÍËÚÂ ËÏ‡ Ë ÔÓ ‰‚‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌË
ÓÚ‚Ó‡, ˜ÂÁ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ Ï‡ÒÎÓ Í˙Ï ÂˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌËˇ Í‡Ì‡Î.
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Фиг. 1.

Фиг. 2.

Сачмени, ролкови и
иглени направляващи
œËÁÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÎËÌÂÈÌË Î‡„ÂË
Ò˙Ò Ò‡˜ÏË ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ÔÓ-ÌËÒÍ‡
ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÓÎÍÓ‚ËÚÂ Ë
Ë„ÎÂÌËÚÂ, Í‡ÍÚÓ Ë Ò ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ
ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ. «‡ÚÓ‚‡ ÚÂ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÔË ÏËÌË‡Ú˛ÌËÚÂ ÚËÔÓ‡ÁÏÂË Á‡ ÔÓ‰‚ËÊÌË ˜‡ÒÚË Ò Ï‡ÎÍ‡ Ï‡Ò‡, Í‡ÍÚÓ
Ë ÔË ÔÓ-Ï‡ÎÍË ‚˙Ì¯ÌË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ.
—‡‚ÌËÚÂÎÌÓ „ÓÎˇÏÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ËÏ‡Ú Ë ÓÎÍÓ‚ËÚÂ Ú˙Í‡Îˇ˘Ë
Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë, ÚËÔ "Ú‡ÌÍÂÚÍË".
’‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú ÒÂ Ò˙Ò Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ „ÓÎˇÏ‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ë ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ. Õ‡ ÙË„. 1 Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌË Ì‡˜ËÌ˙Ú ËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ÚˇıÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ‡ Ì‡ ÙË„. 2 ‚˙Ì¯ÌËˇÚ ËÏ ‚Ë‰. “‡ÌÍÂÚÍËÚÂ ÒÂ
ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú Á‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÔÓ Â‰Ì‡
ËÎË ÔÓ ‰‚Â ‚Á‡ËÏÌÓÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎˇÌË ‡‚ÌËÌË. ¬ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë
ÙËÏÂÌËÚÂ Í‡Ú‡ÎÓÁË ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË Ì‡˜ËÌË Á‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ë Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÁË ÎËÌÂÈÌË
Î‡„ÂË, Í‡ÚÓ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ
ÔÎ‡ÌÍË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÎÓÒÍË,
ÚË˙„˙ÎÌË ËÎË Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌË.

Къде се използват?
Œ·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡
ÔËÁÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÎËÌÂÈÌË Î‡„ÂË Â
‚ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ (ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ-
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˘Ë Ï‡¯ËÌË), ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡
(Ï‡ÌËÔÛÎ‡ÚÓË, ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË ˆËÎËÌ‰Ë), ÛÂ‰ÓÒÚÓÂÌÂÚÓ (ÏÂı‡ÚÓÌËÍ‡, ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ ÚÂıÌËÍ‡, ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡). »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÒÂ Á‡ Î‡„ÂÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÎËÌÂÈÌÓ ‰‚ËÊÂ˘Ë ÒÂ ˜‡ÒÚË Ë ‚˙ÁÎË, ÓÚ ÍÓËÚÓ ÒÂ
ËÁËÒÍ‚‡ ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ë ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ ‚
ÌÓÏ‡ÎÌ‡ Ì‡ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ÔÓÒÓÍ‡ ÔË ‚ËÒÓÍË ÒÍÓÓÒÚË Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ (ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ "ËÁÔÎÛ‚‡ÌÂÚÓ" Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ ˜‡ÒÚË).

Основни конструктивни
характеристики
и точност на
изработване
œÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÒÂ ÍÓÏÔÎÂÍÚÌË
ÔËÁÏ‡ÚË˜ÌË Ò‡˜ÏÂÌË Ë ÓÎÍÓ‚Ë
ÎËÌÂÈÌË Î‡„ÂË Ò Í‡ÂÚÍË, ÍÓËÚÓ
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ Á‡ÍÂÔ‚‡Ú Í˙Ï ÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ ˜‡ÒÚË, Ë Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘‡
¯ËÌ‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ Í˙Ï ÚˇÎÓÚÓ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. ‘ËÏËÚÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡Ú Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË
ÒËÒÚÂÏË (Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò ·ÛÍ‚Ë, ˜ËÒÎ‡ ËÎË ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ) ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÚËÔÓ‡ÁÏÂË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
¯ËÓ˜ËÌ‡Ú‡ Ë ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ Í‡ÂÚÍ‡Ú‡. «‡ ËÁ·Ó Ì‡ ÔËÁÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÎËÌÂÈÌË Î‡„ÂË ‚ Í‡Ú‡ÎÓÁËÚÂ
ÒÂ ‰‡‚‡Ú:
l „‡·‡ËÚÌËÚÂ Ë ÏÓÌÚ‡ÊÌËÚÂ
‡ÁÏÂË Ì‡ Í‡ÂÚÍ‡Ú‡ Ë Ì‡ ¯ËÌ‡Ú‡;
l ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‰ÓÔÛÒÍË Ì‡ ‡ÁÏÂËÚÂ Ë Ì‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ;
l ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ ÏÓÏÂÌÚË ‚ ÚË
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ (‚ Nm); ‰‡ÌÌË Á‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ÒÚ‡ÚË˜Ì‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ
- —Ó Ë ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ - — (‚ N ËÎË kN), Í‡ÍÚÓ
Ë Ï‡Ò‡Ú‡ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ ‚ kg.
Õ‡ÔËÏÂ, Â‰Ì‡ ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ‚

Ó·Î‡ÒÚÚ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÂ‰Î‡„‡ Ò‡˜ÏÂÌË ÔËÁÏ‡ÚË˜ÌË ÎËÌÂÈÌË Î‡„ÂË
‚ 7 ÒÂËË Ò ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ ‰Ó 220 kN, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú Ò 5 ÍÎ‡Ò‡ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ. ÃËÌË‡Ú˛Ì‡Ú‡ ÒÂËˇ ‚ÍÎ˛˜‚‡ 5 ÚËÔÓ‡ÁÏÂ‡ Ò ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ ‰Ó 7,9 kN Ò 3 ÍÎ‡Ò‡ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ. –ÓÎÍÓ‚ËÚÂ ÔËÁÏ‡ÚË˜ÌË ÎËÌÂÈÌË Î‡„ÂË ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ‚ 5
ÒÂËË Ò ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ ‰Ó 525 kN Ë Ò 4 ÍÎ‡Ò‡ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ.
Õ‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ¯ËÌË ÌÓÏ‡ÎÌÓ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ ‰Ó
1000 mm. œË ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÚ ‰‚Â ¯ËÌË
‰ÓÔÛÒÚËÏ‡Ú‡ ÌÂÛÒÔÓÂ‰ÌÓÒÚ Ì‡
ÏÓÌÚ‡Ê‡ ËÏ ‚˙ıÛ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓÚÓ
ÚˇÎÓ, Á‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÍÎ‡ÒÓ‚Â Ì‡
ÚÓ˜ÌÓÒÚ, Â ÓÚ 3 ‰Ó 8 µm Ì‡ 200 mm
‰˙ÎÊËÌ‡.

Използвани материали
за елементите
на лагерите
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ÚÂÁË
Î‡„ÂË - Ò‡˜ÏË, Í‡ÂÚÍË Ë Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë ¯ËÌË, ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÓÚ
ÎÂ„Ë‡Ì‡ Î‡„ÂÌ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, Ì‡ÔËÏÂ Ï‡Í‡ 1.4034, Ò Ó·ÂÏÌÓ ËÎË
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌÓ Á‡Í‡Îˇ‚‡ÌÂ Ò
Ú‚˙‰ÓÒÚ Ì‡‰ HRC = 60. «‡ ÌˇÍÓË
ÚËÔÓ‡ÁÏÂË ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ë ‚‡Ë‡ÌÚË ÓÚ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡.

Критерии за
работоспособност
‘ÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔËÁÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÎËÌÂÈÌË Î‡„ÂË ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ (ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ‚‡ÌÂÚÓ) Ì‡ Ò‡˜ÏËÚÂ ËÎË ÓÎÍËÚÂ Ò ÔÓ‚˙ıÌËÌ‡Ú‡ Ì‡ Í‡Ì‡ÎËÚÂ Ì‡
Í‡ÂÚÍ‡Ú‡ Ë Ì‡ ¯ËÌ‡Ú‡. «‡ÚÓ‚‡
ÍËÚÂËËÚÂ Á‡ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
Ì‡ ÚÂÁË ÂÎÂÏÂÌÚË Ò‡ ÔÓ‰Ó·ÌË Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÔË Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ Î‡-
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„ÂË, ‡ ËÏÂÌÌÓ ÒÚ‡ÚË˜Ì‡Ú‡ Ë ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡Ú‡ ËÏ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ,
ÒÔÓÂ‰ ‰ÂÙËÌËˆËˇÚ‡ Ì‡ ISO.
‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì‡ ÒÚ‡ÚË˜Ì‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ —Ó ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÚÓ‚‡
ÒÚ‡ÚË˜ÌÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ
ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ÔÓ ’Âˆ ÓÚ 4200
MPa ÏÂÊ‰Û Ò‡˜Ï‡Ú‡ Ë Ô˙Úˇ Ì‡
Ú˙Í‡ÎˇÌÂ.
‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì‡ ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ — ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡ ÚÓ‚‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓÒÚ Ì‡ Î‡„Â‡,
ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘‡ Ì‡ ÎËÌÂÂÌ Ô˙Ú ÓÚ 100
km ÔË 90% Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ.
¿ÍÓ Ò‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚÌÓÚÓ ‚˙Ì¯ÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ – (N)
Ë ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓÒÚ Ì‡
Î‡„Â‡ L 10, ËÁ‡ÁÂÌ‡ Í‡ÚÓ ËÁÏËÌ‡Ú ÎËÌÂÂÌ Ô˙Ú ‚ 105 m, ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ ÒÂ Ì‡ÏË‡ ÓÚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡: L10 = (C/P) 3. ¬ ÌÂˇ — Â ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ (N). ¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡
Ë ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ıÓ‰‡ Ì‡ Î‡„Â‡
Ò‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌË, ÎÂÒÌÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎË ÌÓÏËÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ‰˙Î„ÓÚ-
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‡ÈÌÓÒÚ Ì‡ ‚ÚÛÎÍ‡Ú‡ L h ‚ ‡·ÓÚÌË ˜‡ÒÓ‚Â ÔÓ ÙÓÏÛÎ‡Ú‡:
L 10h= L 10.50 000 000/60.s.n, Í˙‰ÂÚÓ: s Â ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ ıÓ‰‡ Ì‡ ÎËÌÂÈÌËˇ Î‡„Â ‚ mm, ‡ n - ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ıÓ‰‡ ‚ ·Óˇ Á‡ ÏËÌÛÚ‡.

Експлоатационни
изисквания
към лагерите
œËÁÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ Ò‡˜ÏÂÌË ÎËÌÂÈÌË Î‡„ÂË Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡ ÔË ÒÍÓÓÒÚË ‰Ó 5 m/s Ë ÛÒÍÓÂÌËˇ ‰Ó 250 m/s2. «‡ ÏËÌË‡Ú˛ÌËÚÂ ÒÂËË ÒÍÓÓÒÚËÚÂ Ò‡ ‰Ó 3 m/s,
‡ ÛÒÍÓÂÌËˇÚ‡ - ‰Ó 80 m/s2. –ÓÎÍÓ‚ËÚÂ Î‡„ÂË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ
ÔË ÒÍÓÓÒÚË ‰Ó 2 m/s Ë ÛÒÍÓÂÌËˇ
‰Ó 50 m/s2.
ÕÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Â ÓÚ -20 ‰Ó +80 ∞—. ÕˇÍÓË
ÙËÏË „‡‡ÌÚË‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÚÂÁË ÂÎÂÏÂÌÚË ÔË ‡·ÓÚÌË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‰Ó +120 ∞—.
œË ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ¯ËÌË Ì‡‰ 1000 mm ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËˇ Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ - ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ.
‘ËÏËÚÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ë ÒÔÂˆË‡Î-

ÌË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËˇ, ÒÔÓÂ‰ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌË Â‰ÌÓ-, ‰‚Û- Ë ÚËÓÒÌË
ÏÓ‰ÛÎË Á‡ ÎËÌÂÈÌË ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌËˇ.
Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌËÚÂ ıÓ‰Ó‚Â Ì‡ ÚÂÁË ÏÓ‰ÛÎË ÔÓ X, Y Ë Z Ò‡, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ 1000, 750 Ë 700 mm, ÒÍÓÓÒÚËÚÂ ‰Ó 1 m/s, ÛÒÍÓÂÌËˇÚ‡ - ‰Ó 15 m/s2,
Ë ÔÓÎÂÁÌËˇÚ ÚÓ‚‡ - ‰Ó 45 kg.

Защита
и смазване
ŒÔÚËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÎËÌÂÈÌËÚÂ Î‡„ÂË Á‡‚ËÒË ÓÚ ‰Ó·‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ Í‡ÍÚÓ Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ, Ú‡Í‡ Ë Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌËÌËÚÂ Ì‡
Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ¯ËÌË.
—ÂËÈÌÓ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ Í‡ÂÚÍË, Ú‡ÌÍÂÚÍË Ë ‰Û„Ë ÂÎÂÏÂÌÚË Ò‡ Á‡˘ËÚÂÌË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ,
Í‡ÚÓ ‚ Í‡Ë˘‡Ú‡ ËÏ Ò‡ ‚„‡‰ÂÌË
„ÛÏÂÌË ËÎË ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÓ‚Ë ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË. ”ÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡
Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÚÂ
ÔÓ‚˙ıÌËÌË Ì‡ ¯ËÌËÚÂ, Í‡ÍÚÓ Ë
ÒÏ‡Á‚‡ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÌÂ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú ÓÚ ‚Â˜Â ‡Á„ÎÂ‰‡ÌËÚÂ ÔË
ÒÏ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í˙„ÎËÚÂ ÎËÌÂÈÌË
Î‡„ÂË.
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“ÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÚÂÏËÌÓÎÓ„Ëˇ
‚ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ
Коментар на инж. Васил Димов за коректността на термините, използвани от машинните инженери
Уважаеми читатели, във всеки от броевете, които излязоха през изминалите
години, сме се стремили да бъдем фактор, който съдейства за унифициране на
инженерната терминология. Без коректен, общоизвестен, наложил се, унифициран инженерен език, професионалната комуникация в бранша би била силно затруднена. Затова, получавайки писмо от инж. Васил Димов за правилността на
редица термини, се обръщаме към вас - производители, вносители, търговци,
конструктори, инженери по поддръжката и научни работници - да обсъдим заедно темата. Ще публикуваме вашите аргументи и коментари за най-точната
инженерна терминология в областта на направляващите. Предвид общоизвестния факт, че отсъства обща терминология, използвана от целия бранш, за момента редакцията се съобразява с наложилите се наименования в научните среди. Благодарим на инж. Васил Димов за доверието да повдигне този важен въпрос
на страниците на списанието на българската индустрия.

Коректно е да се говори
за линейни системи
Уважаеми колеги, следя редовно статиите, които публикувате в рубрика
"Механични системи" на сп. Инженеринг
ревю. В тази връзка бих искал да повдигна важния, според мен, въпрос за коректността на някои широко използвани
термини. Например считам, че използваната в редица технически учебници
и публикации терминология, разделяща
направляващите на търкалящи и плъзга-

100

щи е определено неточна, и дори бих
казал погрешна. Какво имам предвид?
Направляващите могат да бъдат класифицирани по различни показатели, но
преди всичко те се характеризират с
тяхната форма – цилиндрични (кръгли),
призматични, тип "лястовича опашка"
и др., а не с вида на елементите, движещи се върху тях. В подкрепа на тезата
си, давам следния пример. Върху една цилиндрична направляваща движението би
могло да се осъществява чрез сачмени

втулки (линейни лагери), бронзови или
пластмасови втулки (плъзгащи лагери),
двуредни сачмени лагери с профилирана
по съответния диаметър на направляващата външна гривна и т.н. Това, естествено, не прави направляващата
"търкаляща", "плъзгаща" или дори "лагерна" , ако възприемем логиката на използваната терминология. Във всички
случаи, направляващата си остава цилиндрична. Същото се отнася и за останалите типове направляващи - движещият се върху тях елемент би могъл
да осъществява както триене при
търкаляне, така и триене при плъзгане.
Поради изброените причини, въпреки че няма общоприета терминология,
считам, че е правилно да се говори за
линейни системи с цилиндрични направляващи и търкалящи (плъзгащи) лагери,
за линейни системи с призматични
направляващи и сачмени (ролкови) танкети и т.н.
Инж. Васил Димов,
Бюро за развитие техника
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Minitrend QX/ Multitrend SX
íîâàòà ãåíåðàöèÿ âèäåî
ðåãèñòðàòîðè

Ðåãèñòðàòîðèòå íà Õàíèóåë îïðåäåëÿò íîâèòå ïðîìèøëåíè ñòàíäàðòè
Âèäåî ðåãèñòðàòîðèòå Minitrend QX
è Multitrend SX ïðåäëàãàò íàé-ñúâðåìåííèòå òåõíîëîãèè íà èçîáðàçÿâàíå è
ñúõðàíÿâàíå íà äàííè. Òå èçïîëçâàò
ñåíçîðåí åêðàí çà áúðçà íàâèãàöèÿ è
öâåòåí TFT äèñïëåé.
Äîïúëíèòåëíèòå USB-ïîðòîâåòå,
êàêòî è Ethernet è RS485 îñèãóðÿâàò
äîñòúï äî äàííèòå â ðåæèì ðåàëíî
âðåìå ïî çàïëàíóâàíîòî âðåìå. Ñîôòóåðúò Screen Designer äàâà âúçìîæíîñò íà ïîòðåáèòåëÿ äà ïðîìåíÿ âèçóàëèçàöèÿòà íà ìåíþòàòà ñúîáðàçíî
íåãîâèòå èçèñêâàíèÿ.
Îñîáåíîñòè
Àíàëîãîâè âõîäîâå
Äèñêðåòíè âõîäîâå
Äèñêðåòíè èçõîäè
Àíàëîãîâè èçõîäè
Òèï íà äèñïëåÿ
24V çàõðàíâàíå
çà òðàíñìèòåðè
Ethernet/RS485
Ïàðîëà çà äîñòúï
Ðåãèñòðàöèÿ
Ñêîðîñò íà
ðåãèñòðàöèÿ
Çàùèòà íà ëèöåâà
ïàíåë
Ðåæèì íà
ðåãèñòðàöèÿ
Ìàùàáèðàíå
Ìàòåì. ïàêåò

Minitrend QX
4,6,8,12,16
Äî 16
Äî 16
Äî 4
Öâåòåí 5,5" TFT

Multitrend SX
4,6,8,12,16,24,32,40,48
Äî 48
Äî 48
Äî 8
Öâåòåí 12,1" TFT

100 ìÀ (îïöèÿ)
1 A (îïöèÿ)
Ñòàíäàðòíî
4 íèâà, 50 ïîòðåáèòåëè,
Ìîìåíòíà ñòîéíîñò, Îñðåäíÿâàíå, Min/Max
Îò 20 ìñåê äî 4 äíè çà âñåêè êàíàë
NEMA3/IP55, NEMA4/IP66 (îïöèÿ)
Ïåðèîäè÷íî èëè íåïðåêúñíàòî
Ëèíåéíî, ëîãàðèòìè÷íî èëè èçáðàíî îò êëèåíòà
Îïöèÿ

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
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Ëåñíè çà ìîíòàæ, êîíôèãóðèðàíå è åêñïëîàòàöèÿ

 Îïðîñòåíèòå, ñ íàãëåäíî èçîáðàæåíèå
åêðàíè íà ðåãèñòðàòîðà çíà÷èòåëíî óñëåñíÿâàò ïðîöåñà íà êîíôèãóðèðàíå
 Ñòàíäàðòíèòå ìåíþòà âêëþ÷âàò õîðèçîíòàëíè è âåðòèêàëíè òðåíäîâå, õèñòîãðàìè, öèôðîâè èíäèêàòîðè è åêðàí
ñ äîïúëíèòåëíè ñúîáùåíèÿ
 Âúçìîæíîñò çà äèñòàíöèîííî óïðàâëåíèå
 Ìàùàáèðàíå ïðè ïðåãëåä íà çàïèñàíèòå äàííè.
 Ãðóïèðàíå íà êàíàëè

Òèïè÷íè ïðèëîæåíèÿ










Åíåðãåòèêà
Ôàðìàöåâòèêà
Õèìè÷åñêà ïðîìèøëåíîñò
Òåðìè÷íè ïðîöåñè
Àâòîìîáèëíà ïðîìèøëåíîñò
Àâèàöèÿ è êîñìîíàâòèêà
Âîäîñíàáäèòåëíè ñèñòåìè
Õðàíèòåëíî-âêóñîâà ïðîìèøëåíîñò
Áèîòåõíîëîãèè
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DS1821 - ïðîãðàìèðóåì
öèôðîâ òåðìîìåòúð
è òåðìîñòàò îò MAXIM

l Íå èçèñêâà âúíøíè êîìïîíåíòè.
l Óíèêàëåí åäíîïðîâîäåí 1-Wire èíòåðôåéñ - óïðàâëåíèå ñàìî îò åäèí

ïèí íà ìèêðîêîíòðîëåð.
l Ðàáîòíà òåìïåðàòóðà -55°C äî +125°C (-67°F äî +257°F).
l Ôóíêöèîíèðà êàòî ñàìîñòîÿòåëåí òåðìîñòàò ñ ïðîãðàìèðóåìè
òî÷êè íà ïðåâêëþ÷âàíå.
l Îñèãóðÿâà ðåçîëþöèÿ îò 8 áèòà (1°C).
l Òî÷íîñò îò ±1°C â îáõâàòà 0°C äî +85°C.
l Âðåìå íà ïðåîáðàçóâàíå íà òåìïåðàòóðàòà â öèôðîâà äóìà äî 1 s.
Ïðèëîæåíèÿ: Ïðîãðàìèðóåìè òåðìîñòàòè, èíäóñòðèàëíè êîíòðîëåðè,
åëåêòðîóðåäè, öèôðîâè òåðìîìåòðè è äð.
Çà êîíòàêòè: ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ
Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47,
òåë.: (02)9155800; ôàêñ: (02)9540384; å-mail: office@comet.bg web: www.comet.bg
Ìàãàçèí Ñîôèÿ - óë."Öàð Ñàìóèë"23; òåë.:(02)9155820, ôàêñ: (02)9515267
Ìàãàçèí Ïëîâäèâ - óë."Õð.Äþêìåäæèåâ"10; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909

Èìïóëñíè çàõðàíâàíèÿ

Ôèðìà ÌÒ 1 ÎÎÄ ïðåäëàãà íà ñêëàä
èìïóëñíè çàõðàíâàíèÿ  çà âãðàæäàíå
(ò.í. open frame) è ãîòîâè çà ïîëçâàíå
(àäàïòîðåí òèï).
Êðàòêè òåõíè÷åñêè äàííè:
l Âõîäíî íîïðåæåíèå 110-240 VÀÑ
l Èçõîä 5, 12, 24, 36, 48 VDC
l Íîìèíàëíà ìîùíîñò 12 - 350 W
Ïðåäëàãàìå ñúùî è çàõðàíâàíèÿ ñ ïîñòîÿíåí (ñòàáèëèçèðàí) òîê,
ïîäõîäÿùè çà çàõðàíâàíå íà ìîùíè ñâåòîäèîäè. Çàõðàíâàíèÿ çà
âúíøíî ïðèëîæåíèå ñ êëàñ IP67 íà ôèðìà MEAN WELL - Òàéâàí.
Âñè÷êè èçäåëèÿ ñà ñúñ ñòàáèëèçèðàíî íàïðåæåíèå, çàùèòà îò
êúñî ñúåäèíåíèå, çàùèòà îò ïðåãðÿâàíå. Ñåðòèôèêàò ÑÅ è äð.
íåîáõîäèìè ñåðòèôèêàòè çà áåçîïàñíîñò.
Çà êîíòàêòè: ÌÒ 1 ÎÎÄ
Ñîôèÿ, áóë. Öàðèãðàäñêî øîñå 7-ìè êì.,
ñãðàäà Õèáðèäíè Èíòåãðàëíè Ñõåìè
òåë.: 02/ 8773509, òåë./ôàêñ: 02/ 9743257
e-mail: batev@mt1components.com, www.mt1components.com
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#

АБОНАМЕНТЕН ТАЛОН
Абонирайте се за списание

5-2009

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð

Уважаеми читатели, предлагаме 6
викнижки - 6 лв.
възможност да се абонирате за списание Инженеринг ревю. Можете да
направите своя абонамент лично в
редакцията; като използвате електронната форма за абонамент на
www.tllmedia.bg или като изпратите
попълнен този талон заедно с копие
от платежния документ (платежно
нареждане) на адреса на редакцията:
София 1612, бул. "Акад. Иван Гешов",
№. 104, офис 9
Ти Ел Ел Медиа ООД
Банкова сметка на Ти Ел Ел Медиа:
ОББ - клон "Цар Борис III",
IBAN: BG04 UBBS 7827 1013 8933 07
BIC: UBBS BGSF
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6 книжки - 10 лв.
abonament@tllmedia.bg
Абонирайте се чрез
абонаментния талон
на сайта на списанието:
www.tllmedia.bg

ДА, желая да направя
годишен абонамент
9 книжки - 45 лв.
Цената е с включен ДДС и отстъпка
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данъчен номер ............................................................................. БУЛСТАТ ............................................................................................................
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Продукти с ДОЖИВОТНА гаранция от Lambda

За първи път в бранша!

Високоефективните индустриални захранвания серия HWS от TDK-Lambda, които се предлагат с доживотна гаранция, обхващат модели от 15 W до 1500 W. Разполагат с АС вход
с PFC и са RоHS съвместими. Серията включва HD гамата за приложение при тежки
условия и гамата продукти МЕ за медицински приложения.
www.lambda-europe.com

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, 0888-000067, факс (044) 672829
Бургас 8000, ул. Гладстон 94, тел. (056) 836440, 836540, 0887-202074, факс (056) 814564
office@akhnaton.biz

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

Minitrend QX/ Multitrend SX
НОВО ПОКОЛЕНИЕ ВИДЕО РЕГИСТРАТОРИ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Нови решения за периодично и
непрекъснато събиране на данни

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