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накратко
Либхер откри трети завод в Тракия икономическа зона
Либхер откри нова производствена база в Пловдив. Това е третият
завод на компанията в Тракия икономическа зона (ТИЗ). Той се простира
върху терен от 37 000 кв. м със застроена и складова площ от 12 000
кв. м. В завода за бетоновози на Либхер конкрийт технолоджи Марица
са инвестирани 17 млн. евро. В сумата е включен и трансферът на налични съоръжения от Германия, които частично са допълнени с новозакупени машини и съоръжения.
На официалното откриване присъстваха Филип Либхер, един от собствениците на немския концерн, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Богдан Богданов, областният управител на област Пловдив Йордан Иванов, заместник-кметът на Пловдив Стефан Стоянов, посланикът на Федерална република Германия в
София Кристоф Айххорн, почетният консул на Федерална република
Германия в Пловдив д-р Мариана Чолакова, създателят и изпълнителен
директор на ТИЗ инж. Пламен Панчев, партньори на фирмата от различни държави.
Предприятието вече работи и са назначени 120 души – заварчици,
механици, електромеханици, бояджии, складови работници. В Либхер конкрийт технолоджи Марица продължават да търсят специалисти като
индустриални инженери и инженер конструктори.

Аутомотив Клъстер България отбелязва своята 10-та годишнина
В началото на юли т.г. Аутомотив Клъстер България отбеляза своята 10-та годишнина. Това бе повод за организацията да направи равносметка за постигнатото през това десетилетие.
„От създаването си Клъстерът е спомогнал активно за привличането на редица успешни инвестиции от автомобилния сектор в България. За екипа на АКБ е огромна гордост, че в България вече има над 350
предприятия, които работят частично или изцяло в сферата на автомобилостроенето. Те осигуряват работа на близо 70 000 души. Още
по-впечатляващ е фактът, че годишният оборот на компаниите от
сектора у нас вече възлиза на около 6,5 млрд. евро, а в около 80 – 90%
от произведените в Европа автомобили има части и компоненти с
български произход“, посочват от Аутомотив Клъстер България.
През тези десет години Аутомотив Клъстер България постигна редица успехи, сред които привличането на Bosch Engineering Center в София,
завода за електромобили Next e.GO в Ловеч и подкрепата на важни инвестиции, като заводите Etem Gestamp Automotive и Melexis Bulgaria, допълват от Клъстера.
Сред бъдещите проекти, с които е ангажиран Аутомотив Клъстер
България, са голяма аутомотив компания, която планира да осигури над
700 работни места в Плевен, и първата копка на завода за електромобили в Ловеч на Next e.GO.
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накратко
КАРМЕТ БЪЛГАРИЯ с участие на Machtech & Innotech Expo 2022
КАРМЕТ БЪЛГАРИЯ ще участва в предстоящото издание на специализираното техническо изложение Machtech & Innotech Expo 2022, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията.
Между 13 и 16 септември в Интер Експо Център посетителите на
фирмения щанд на КАРМЕТ БЪЛГАРИЯ (зала 1, щанд Б8) ще имат възможността да разгледат най-новите попълнения в продуктовата гама –
комбинирани машини за фибер лазерно заваряване и почистване, престилкови абкант преси, изправящи машини, които се нареждат до вече
утвърдените индустриални машини като хидравлични и електрически
абкант преси, фибер лазери за рязане и маркиране и повдигащи системи.
„Не спираме да разширяваме своето портфолио от металообработващо оборудване с нови, усъвършенствани модели, които да отговорят
в пълна степен на нарастващите нужди на бизнеса. При нас ще откриете интегрирани решения, съобразени с високотехнологичния сектор,
които оптимизират производствата на множество клиенти по целия
свят“, заявиха от КАРМЕТ БЪЛГАРИЯ.

Arburg Technology Days 2022 протекоха при засилен интерес
След двугодишно прекъсване поради пандемията в края на юни се проведоха отново на живо Arburg Technology Days 2022. Събитието премина при засилен интерес от страна на професионалистите от бранша.
Над 3700 посетители от 39 страни от цял свят посетиха централата
на германската компания в Лосбург.
Под мотото „Think Tank“ ги очакваха 50 машинни експоната, Efficiency
Arena с акцент върху дигитализацията и устойчивостта, сервизни решения и експертни презентации в новия Център за обучение.
Гостите имаха възможност да се запознаят с голямо разнообразие
от нови технологични предложения и иновативни решения, да участват
в дискусиите за широката гама от приложения и експонати, да станат свидетели на демонстрациите на последните инженерни разработки в областта на обработката на пластмаса.
Във фокуса на изложението бяха иновативните решения за опазване
на ресурсите и дигитализация по цялата верига на стойността. Представени бяха множество възможности за по-ефективно, прозрачно и
устойчиво производство благодарение на цифровизацията.
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накратко
Microchip разчупва дизайна на сензорните екрани чрез контролера
maXTouch
Microchip обяви първата фамилия сензорни контролери maXTouch Knob
Knob on Display
on Display (KoD), които осигуряват възможности за откриване и отчитане на сигнали от капацитивни ротационни енкодери и механични превключватели, монтирани върху сензорните панели. Очаква се фамилията
да намери широко приложение в автомобилните потребителски интерфейси и, за разлика от традиционните HMI решения, да позволи реализацията на изцяло ново ниво на гъвкавост и комфорт за потребителя.
Комбинацията от предимствата на ротационните превключватели с
гъвкавостта на сензорния екран е дълго търсен резултат в разработката на HMI решения.
„Днешните потребителски интерфейси обикновено използват сензорни дисплеи, като жертват механичните бутони в името на модерния дизайн. И все пак, ротационният енкодер остава най-удобното
средство за контрол на функции като температура или сила на звука“
каза Клейтън Пилиън, вицепрезидент на бизнес направление HMI в
Microchip Technology.

Инвестициите в оборудване за микроелектронното производство
достигат рекордни
Инвестициите в оборудване за микроелектронно производство в Евстойности през 2022 г. ропа ще се утроят през 2022 г., прогнозира международната браншова
организация SEMI. Общият им обем в Европа и Близкия Изток се очаква
да скочи със 176% до 9,3 млрд. щатски долара т.г., но въпреки това
сумата ще бъде по-малка от една десета от тази, инвестирана в оборудване в Тайван, Южна Корея и Китай.
Световните инвестиции в оборудване за производство на микроелектроника се предвижда да се увеличат с 20% до 109 млрд. щатски
долара през 2022 г. след увеличението от 42%, отчетено през 2021 г.
Тайван ще води класацията на страните с най-големи инвестиции в
оборудване с ръст от 55% до 34 млрд. щатски долара, следван от Южна
Корея със 7% до 25,5 млрд. щатски долара и Китай със спад от 14%
спрямо пиковите стойности от миналата година до 17 млрд. щатски
долара.
Най-големият дял от инвестициите през 2022 и 2023 г. – около 53%,
ще бъде насочен към оборудване за чисти стаи, следван от сегмента на
производството на памети с 33% през 2022 г. и 34% през 2023 г. Двата
сегмента също така планират най-голямото разширяване на производствения капацитет, сочат данните на SEMI.
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бизнес

Опазването на климата,
кръговата икономика
и дигитализацията
ще са основните теми на K 2022
М

ежду 19 и 26 октомври т. г. изложители от цял свят
ще се съберат на K в Дюселдорф, за да демонстрират
върховите постижения в областта на производството
на пластмаси и каучук и заедно с посетителите да начертаят пътя към бъдещето на сектора. А пътят несъмнено води към опазване на климата, кръгова икономика и дигитализация. Именно това ще са трите водещи теми на
K 2022.
Доставчици от Европа, по-специално Германия, Италия, Австрия, Турция, Нидерландия, Швейцария и Франция, както и от САЩ, ще са особено силно представени
на тазгодишното издание. Същевременно K ясно отразява промените, засягащи глобалния пазар – броят и презентационните зони на компаниите от Азия остават
постоянно големи през последните няколко години. Организаторите очакват впечатляващо присъствие на компании от Китай, Тайван, Индия, Южна Корея и Япония.
Близо 3000 изложители от 31 държави ще се съберат
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в изложбения център в Дюселдорф.
K 2022 вече предоставя експертно ноу-хау чрез ежемесечните дискусии на живо K-Talk. В тях се включват
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бизнес

различни теми, но винаги с фокус върху акцентите на
K 2022. Изданията на K-Talk през септември и октомври ще бъдат посветени на темите Опаковки/логистика и Потребителски стоки съответно.
Новост тази година ще е зоната за стартъпи в зала
8b, в която ще се включат нови на пазара компании,
специализирани в разработката на иновативни продукти и решения в областта на производството и преработката на пластмаса и каучук. За инициативата вече
са се регистрирали: Plastship от Германия, търговска
мрежа за рециклирана пластмаса и промотираща кръговата икономика онлайн и офлайн; HEALIX от Нидерландия, събираща мрежи, въжета и други пластмасови от-

падъци, базирани на синтетични влакна, и рециклираща
ги до висококачествени полимери за глобалната верига
на доставки; HAGE 3D от Австрия, която произвежда
голямоформатни 3D принтери; ENLYZE от Германия,
предлагаща софтуерно решение за качествен контрол
по време на производството на продукта.
Отскоро в залите на изложбения център в Дюселдорф
са инсталирани високоефективни HEPA филтри, които
отстраняват 99,99% от вирусите, бактериите и други частици от въздуха. 80% от инвестицията от 1,4
млн. евро са поети от Федералното министерство на
икономиката и опазването на климата в рамките на
програма за финансиране.
„Новите ни HEPA филтри спомагат за това да гарантираме, че можем да предложим на нашите гости
възможно най-добрата защита по време на търговските ни изложения. В комбинация с високоефективната ни
вентилационна система, доброволните ни хигиенни мерки и просторните ни зали, свеждаме риска от заразяване до минимум. След две пандемични години и период на
интензивна цифрова комуникация, участниците могат
да се чувстват сигурни по време на нетуъркинг, сключване на бизнес сделки и разглеждане на иновативните
решения на живо“, подчертава Волфрам Дийнер, президент и главен изпълнителен директор на Messe
Duesseldorf.
K е организирано за първи път през 1952 г. и се провежда веднъж на всеки три години. Последното издание
на K през 2019 г. привлича 3300 изложители от 63 държави на площ от 177 000 кв. м и 224 116 посетители,
73% от които идват от чужбина.

4 - 6 октомври, 2022, България, Боровец
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фирмена публикация

Празничното чувство за 100 години от
създаването на HENNLICH усещаме през
цялата 2022 г. и вярвам, че ще остане в
сърцата и в съзнанието на колегите ни
За всяка компания отбелязването на
100-годишнина е показател за огромен
успех, професионализъм и не на последно
място, постоянство. Това е необикновен
празник и време за равносметка.
Днес се срещаме с Красимир Чотов,
управител на фирма Хенлих ООД, за да ни
разкаже за пътя и предизвикателствата,
довели до техния 100-тен юбилей.

Здравей, Красимир. Честит
празник, Хенлих! Разкажи ни
малко повече за фирмата и
кои според теб са
факторите, помогнали ви да
стигнете дотук?
Хенлих ООД е инженерно-търговска
компания, част от международната
HENNLICH Group, състояща се от идентични по дейност и продукти компании
с офиси в 18 европейски държави.
Нашата философия се уповава на няколко опорни стълба. На всеки клиент
осигуряваме професионална консултация
и висококачествени продукти от реномирани международни производители.
Отличаваме се като доставчик с много
решения, който работи с партньоридоставчици на основата на ексклузивност. Развиваме собствено производство и обслужваме специфични пазарни
ниши, благодарение на здравите партньорства, които сме изградили, и лоялните търговски практики, които следваме. Не на последно място, екипът ни е
от професионалисти, които следват корпоративните ценности на компанията,
а всеки наш служител се чувства пълноценен и удовлетворен от работата си.

Тази година чествате 100
години от създаването на
HENNLICH. Това е огромно
постижение. Как отбелязахте

юбилея и какво ще запомниш
най-ярко?
Празничното чувство за 100 години от
основаването на HENNLICH е нещо, които усещаме през цялата 2022 г. Вярвам, че
то ще остане в сърцата и в съзнанието
на колегите ни поне няколко години.
Още от началото на годината се провеждат редица събития в страните от
Групата. В Австрия, родината на основателя Hermann Hennlich, честването бе
обвързано и с откриването на нов производствено-технологичен център в Sankt
Marienkirche, на което присъстваха над
160 гости.
Ние, в България, организирахме юбилейно изложение за фирми от регион
Шумен. Срещнахме се с клиенти на едно
прекрасно място в град Шумен, поговорихме за бизнес, почерпихме се и вдигнахме наздравица за успешна съвместна
работа още много години.

Разкажи малко повече за
историята на Хенлих. Кога
и защо създаде компанията?
Основах Хенлих България на 20.10.2005
г., с подкрепата на фирмата майка HENNLICH GmbH, Австрия. Стартирах
дейността сам, но оттогава Хенлих
расте всяка година и съм горд, че колегите ни се увеличават пропорционално.
За тези 17 години мога да отлича няколко етапа в развитието ни. Началото
беше белязано от усилия за налагане на
продуктовата ни гама, впоследствие и
утвърждаването на Хенлих като лоялен
доставчик на качествени решения. Изграждането на екип също беше от първостепенно значение, защото знаех, че именно тези хора ще допринасят за устойчивото ни развитие. Освен това исках да са
тясно специализирани експерти с опит в
създаването на цялостни решения за индустриалното производство.

Ръководството на Хенлих ООД

на подходящи продукти и развитие на
собствено производство.

Кое според теб е найголямото богатство на
Хенлих?
Хората. Безценна е възможността да
се срещаш и да обменяш опит с колеги,
които работят същото като теб, но са
в 18 страни в Европа. Богатство е свободата, която служителите ни имат.

Какво предстои за Хенлих
оттук нататък? Къде
искате да стигнете в
следващите 5 години?
Устремени сме и с поглед в бъдещето.
Знам, че оттук нататък ни предстои
много работа и вземане на разумни, понякога трудни решения. В следващите 5
години целта ми е да оптимизираме екипите, да наемем още мотивирани и способни служители, да затвърдим позициите си на доставчик номер едно на индустриални продукти и решения.
Всички в екипа сме развълнувани и
защото скоро ни предстои да се преместим в нов модерен офис, с голям и удобен
склад, ремонтна работилница и възможности за производство.

С какво най-много се
гордееш от постигнатото
дотук?

Тържествено отбелязване на юбилея
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Гордея се, че вече 17 години на българския пазар се чуват само добри думи за
Хенлих. Гордея се, че наши клиенти са
както много големи компании, така и
редица частни клиенти. Горд съм от
непрестанното развитие на HENNLICH
Group, защото виждам стремеж към следене на тенденциите в механизацията
и технологичното развитие, към подбор

www.hennlich.bg
юли 2022

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

фирмена публикация

Сейфтиъп - вашият
надежден партньор в сферата
на безопасността на машини
Сейфтиъп е официален партньор на водещия глобален производител на системи за автоматизация и безопасност Pilz. Към
дългогодишните традиции и професионализъм на немската компания ние добавяме своята страст, задълбочени познания и висока квалификация, за да ви предложим най-ефективните и иновативни технологии, продукти и услуги на пазара в комбинация
с качествен инженеринг. Зад всяко цялостно решение, което ви
предлагаме, стоят нашите сертифицирани експерти по безопасност на машини и инженери по автоматизация.

Инспекция на оптоелектронни устройства
за безопасност
Инспекцията и тестването на електрочувствителните защитни устройства редовно се пренебрегват, тъй като много
собственици на машини не са сигурни колко често е необходимо те да бъдат оценявани.
Цялостната система за безопасност, която включва откриване, задействане и спиране, не зависи единствено от електрическите сигнали. Обикновено са налице компоненти, които са инсталирани като част от тази система, за да позволят по-кратко време на спиране. Те обаче подлежат на износване. По време на жизнения цикъл на употреба съществува вероятност експлоатационните характеристики на тези компоненти да се влошат и това да доведе до ситуация, при която да се получи достъп през оптичното защитно устройство
до опасна част от машината, докато тя все още не е спряла.
Редовните проверки на активните оптоелектронни устройства за безопасност гарантират спазването на стандартите за безопасност и качество, служат като превантивни
мерки за поддръжка и следователно спомагат за намаляване
на нежеланите престои на машината до минимум.

Оценка на риска
Редица задачи при експлоатацията и поддръжката на промишлени машини и оборудване пораждат високи нива на риск.
Оценяването на риска представлява документиран физически
преглед и проверка на машина, процес или дейност, извършени
в съответствие с международните и национални стандарти.
Услугата обхваща няколко етапа: определяне на лимитите на
машината, както и идентифициране на опасностите, които
могат да бъдат породени от машината и свързаните с нея
опасни ситуации.
Следва количествено или качествено преценяване на риска,
като се вземе предвид тежестта на възможното нараняване
или увреждане на здравето и вероятността от настъпването му.
Реалната оценка на риска позволява вземане на решение
относно необходимостта от неговото намаляване, което
може да се реализира в съответствие с приложимото законодателство, стандарти и добра инженерна практика. Финалният етап е свързан с елиминиране на опасностите или намаляване на рисковете, свързани с тези опасности чрез прилагане на подходящи защитни мерки.

зопасност, ние можем да изготвим подробна проектна документация, включваща механични, пневматични, хидравлични
електрически и софтуерни проекти за конкретна машина,
както и предложение и спецификации за подходящи компоненти и системи в съответствие с докладите за Оценяване на
риска и Концепции за безопасност. След това можем да изпълним цялостно проекти по модернизация на системи за
управление и безопасност на машини.

Валидиране
Когато инсталирате, модернизирате, модифицирате или
модернизирате машини, трябва да сте сигурни, че оборудването работи в пълно съответствие с приложимите стандарти за безопасност, регулаторни и държавни норми през целия
си жизнен цикъл.
Предлагаме цялостно валидиране, включващо етапите на
оценяване на съществуващия проект спрямо изискванията за
безопасност, преценяване на избраните компоненти, проверка на инсталацията и конфигурацията на окабеляване на сензори и изпълнителни механизми и др.

Обучения за безопасност на машини
Със специален фокус върху изискванията и нуждите на клиента, обученията за безопасност на машини са предназначени както за производители, така и за потребители на машинно оборудване. Нашите обучения за безопасност на машини
дават необходимите практически насоки за решаване на реални проблеми. Основните обучения в сферата на безопасността на машини включват:
•
•
•
•

Въведение в законодателството за безопасност на машини
Оценяване и намаляване на риска
Стандарти за функционална безопасност
Изчисляване на PL и SIL чрез софтуера PAScal

Проекти за безопасност, и модернизация на
машини
С опита си в техниките на проектиране, стандартите за
безопасност и необходимите технологии за постигане на бе-
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Принтери
за сектор
транспорт
и логистика
Липсата на точност на разчитане на етикетите може потенциално да доведе до грешки
в доставката или в най-лошия случай до загуба на пратките
Принтерите за сектора трябва да не изискват продължителен период на настройка и да
могат безпроблемно да се местят на временни станции за опаковане и етикетиране
Преносимите принтери обикновено са свързани със системата за управление или ERP системата, която ползва логистичната компания

П

андемията от COVID-19 създаде безпрецедентни предизвикателства за веригата на доставка и логистичния мениджмънт през последните години. Търсенето на продукти като консервирани храни и почистващи материали се увеличи значително, докато в други сектори се наблюдава драстичен спад. Същевременно има бум на електронната
търговия. Някои компании трудно

18

успяват да се справят с потребностите, повишаващи се в резултат на
нарастващия брой потребители, които развиват навици за онлайн пазаруване. Преходът към виртуално пазаруване и фокусът върху желанието
за безопасност на клиента оказаха
огромно влияние върху логистичния
пазар и цялата верига на доставки,
включително върху производителите
на принтери и етикети.
Основните предизвикателства,
пред които е изправен пазарът на

решения за логистично етикетиране не са нови, но поради пандемията
те значително се разшириха. Спешното справяне с тях ще спомогне за
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намаляване на натиска, създаден от
увеличаващото се търсене.
Липсата на точност на разчитане на етикетите може потенциално да доведе до грешки в доставката или в най-лошия случай до загуба
на пратките във веригата на доставка като цяло. С повишаващите
се обеми, търсенето на по-висока
точност в комбинация със съкратени срокове за изпълнение продължава да нараства.

Защо термален принтер?
Етикетите, предназначени за сектор транспорт и логистика, трябва да са дълготрайни и устойчиви
на надраскване. Ето защо термалните принтери са подходящото решение в случая. При избора на принтер,
диференцирането между различните
модели на пазара не трябва да се
основава само на цена, но и на стойността, която се възвръща от устройство, което е надеждно, свежда
разходите до минимум и с постоянство генерира висококачествени
етикети.
Закупуването на принтер, който
предлага висока възвръщаемост на
инвестицията, характеризира се с
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ниски разходи за експлоатация, консумативи и поддръжка, гарантира
висока ефективност на веригите на
доставка и навременно и лесно достигане на пратката до клиента.
Принтер, който е лесен за настройка и експлоатация, ще повиши
работния поток и ще добави стойност към веригата на доставка на
компанията. Независимо от това
дали се търси принтер за собствена употреба или компанията управлява принтерите на свои клиенти, е
важно устройствата да са бързи и
ефективни.
В логистичните операции е разпространена практика няколко принтера да се ползват от различни
транспортни компании. Затова е
от съществено значение принтерът да е по-добър от този на конкуренцията. Потребителите ще
предпочетат този модел, който
осигурява най-бързо принтиране, не
се задръства и предоставя ясни инструкции и съобщения за грешки.
Също така, в натоварената среда на един склад лесният за настройка принтер е фактор с ключов характер. Той трябва да не изисква
продължителен период на настрой-

ка и да може безпроблемно да се
мести на временни станции за опаковане и етикетиране. Колкото поблизо е инсталиран принтерът до
локацията, където са необходими
етикетите, толкова по-малък е
рискът от поставяне на грешни
етикети върху пратките.
Производителността е от първостепенно значение в сектора на
транспорта и логистиката, където
се работи по стриктни графици за
доставка. Важно е избраният термален принтер да може да работи с
оптимална скорост. Времето на изчакване за отпечатване на етикета от момента на натискането на
бутона за принтиране е важен параметър при обмислянето на скоростта на принтера. Ако скоростта е
от критично значение, следва да се
изберат термални принтери, проектирани специално за етикети вместо за документи.
Изборът на правилната термална технология може сериозно да се
отрази на скоростта на принтера.
При термотрансферната технология се използва лента, която се стопява върху повърхността, за да се
формира изображението върху ети-
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кета. При тази технология скоростта трябва да е по-ниска, за да се
ограничи рискът от набръчкване на
лентата. За разлика от това, при
технологията на директен термален печат принтирането се извършва направо върху етикета, без
да е необходима лента, което позволява експлоатация при по-високи скорости. Технологията за директен
термален печат е най-подходяща за
приложения, когато животът на
етикета е кратък или продуктът се
съхранява при ниски температури,
далеч от пряка слънчева светлина,
което я прави популярен избор за
сектора на транспорта и логистиката.
За високоскоростни и голямообемни приложения най-целесъобразен от
икономическа гледна точка е индустриален модел принтер. В сравнение
с моделите от икономичния клас,
принтиращата глава на индустриалните принтери загрява по-бързо и
работи по-продължително при повисоки скорости на печат.
Термалните принтери за етикети са проектирани така, че да са из-
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дръжливи и да могат да създадат
милиони етикети в рамките на експлоатационния им живот. Подходящите процедури по поддръжка редуцират риска от възникване на неизправности и са предпоставка за
дългосрочни спестявания. Малкомащабните дейности по поддръжка,
при условие че се изпълняват регулярно, поддържат функционирането
на принтера с високи експлоатационни параметри. Почистването на
печатащата глава и валяците след
всяка серия на отпечатване може
максимално да увеличи експлоатационната достъпност и живота на
етикетния принтер.

Мобилни принтери
Сектора на транспорта и логистиката се променя бързо. Технологичният напредък в областта на преносимите компютри и свързаността
направиха управлението на движението на стоки много по-ефективно.
Повечето компании внедряват мобилната технология с цел проследяване на пратки и осъществяване на
взаимодействие в реално време. Едно

сравнително ново приложение е използването на свързани преносими
принтери, които дават възможност
за разходно ефективно етикетиране,
отпечатване на баркодове, касови
бележки и др.
Преносимите принтери обикновено са свързани със системата за
управление или ERP системата, която ползва логистичната компания.
Това може да се осъществи чрез
мобилна връзка, WiFi или Bluetooth,
осигуряващи достъп до информацията, необходима за правилното създаване на етикета. Устройствата са
издръжливи и с малко тегло, което
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позволява лекота на употреба в различни работни среди. Те могат да се използват навсякъде – в склада, по
пътя или дори в офиса. Мобилните принтери могат да
елиминират необходимостта от писане на документи
на ръка, които след това трябва да бъдат съхранени,
върнати в офиса на компанията и заведени в регистър.
Те могат да бъдат програмирани за отпечатване на
баркодове, RFID етикети, квитанции, касови бележки и
др.
Ключовата полза от мобилните принтери е ефективността, която носят. Отпечатването може да се
изпълни на мястото, където възниква потребността

22

от етикет. Това води до повишена производителност
и спестяване на време и разходи. Редуцираното време,
необходимо за етикетиране на продуктите във веригата на доставка, спомага за управлението на разходите. Използването на преносими принтери елиминира нуждата всеки служител да трябва да изминава многократно разстоянието до централното място, където е разположен принтерът. Това дава възможност на
служителите да оползотворят по-добре времето си
за други задачи, които трябва да бъдат изпълнени.
На пазара се предлагат множество модели мобилни
принтери. Логистичните мениджъри често са изправени пред предизвикателството да изберат най-подходящия за бизнеса си вариант. Сред факторите, които
трябва да бъдат отчетени при вземането на решение,
са типът на необходимия печат, изискваният обем,
колко време трябва да издържи отпечатаният материал и в какви условия. Затова вместо да се закупи принтер просто въз основа на спецификации, е добре да се
проведе консултация с производителя или доставчика,
които да определят кои характеристики и функции на
преносимите принтери, които предлагат, биха паснали
в най-голяма степен на конкретното приложение.

Етикетиране на палети
За да се гарантира правилната доставка, на всеки
опакован товар трябва да бъде поставен етикет с
информация за специфичната му дестинация. Успешната доставка изисква етикетът да може да издържи на
местенето на палетите преди и след изпращане, както и по време на самото логистично пътуване. Етикетите трябва да останат ясни, четими и на мястото
си до достигането на крайната им дестинация.
В случай на транспортиране на смесени палетизирани товари етикетът дава информация и за съдържанието на палетата. Поради мащаба на палетизираните
товари, етикетирането им се извършва на ръка в помалките операции, чрез преносими принтер-апликатори. При по-мащабни операции, при които има по-голям
поток на палетизирани товари, за да се поддържа висока ефективност, се използват автоматизирани етикетиращи системи.
На пазара се предлагат няколко вида автоматизирани системи за етикетиране на запълнени палети. Поради размера на палетизираните товари и разстоянието им от източника на отпечатаните етикети, тези
машини обикновено разполагат с манипулатори, които се удължават и поставят етикета върху фолиото.
Всяка система включва принтер за отпечатване на
етикети при поискване, обикновено мастиленоструйна система, и допълнителен модул, който поставя етикета.
Модулите за тежки приложения например разполагат
с манипулатори, които се удължават до над 80 см.
Принтерите отпечатват съответния етикет, след
което той се придържа от манипулатора чрез вакуумна подложка. Тя се премества до точната позиция и се
набива върху повърхността на фолиото на палетизирания товар, залепвайки плътно етикета върху него.
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Развойна платформа
Curiosity Nano от Microchip
През последните години интегрираните платформи,
снабдени с микроконтролери, печелят все по-голяма популярност. Благодарение на достъпността им и широката подкрепа от производителите и потребителската общност те са се доказали като универсален и лесен за използване развоен инструмент. Ограниченият брой поддържани системи обаче е недостатък в професионална
среда, например при процеса на прототипиране на мобилни устройства. Затова най-сигурното решение в етапа
на проектиране остават развойните платформи, предлагани от самите производители на системите. Тук
трябва да се подчертае, че силните страни на популярните решения от потребителския сегмент, сред които
лесната адаптация и достъпността, не остават незабелязани. На пазара днес могат да бъдат намерени лесни за
използване развойни платки на водещи производители на
микроконтролери като Microchip, чиято оферта включва
фамилиите PIC и AVR.

Продукти от серия Curiosity Nano
Microchip Curiosity Nano (или MC Nano) е развойна
платформа, предназначена предимно за 8-битови PIC и
AVR микроконтролери. Тя позволява също разработването на приложения с някои 32-битови продукти от PIC32
и SAM фамилиите с ARM Cortex архитектура. Офертата
на TME включва 15 стартови платки в рамките на тази
платформа и 2 базови платки. Независимо от използваната система, платформата Curiosity Nano е подготвена
да увеличи максимално скоростта на проектиране на нови
приложения и в резултат на това да съкрати времето
между етапа на прототипиране и внедряването в масово
производство.

платки са предназначени за системи с 20 извода (включително 16 GPIO извода), докато най-големите съдържат
MCU в корпус с 48 извода, което отговаря на 40 входноизходни пина. Независимо от дължината, включените в
платформата продукти имат еднакви основни физически характеристики (включително ширина на платката,
стъпка на изводите, наличие на MicroUSB порт за захранване, комуникация и програмиране) и технически характеристики, позволяващи безпроблемна миграция между
отделните модели. Освен това производителят декларира, че платформата ще се развива заедно с гамата от микроконтролери. Може да се очаква, че повторно въведените Microchip системи ще са налични в платките от фамилията Curiosity Nano, предоставяйки на проектантите комфорт при работа с най-новите решения в доказана
и позната среда.

Базови платки и съвместими модули
TME предлага също редица аксесоари и допълващи продукти, които ще улеснят първите стъпки с платформата MC Nano, както и ще оптимизират самите дейности
по прототипиране. Стандартизацията на изводите в серията продукти на Microchip позволява използването заедно с тях на адаптери, разширителни платки и цифрови
модули като сензори, контролери, интерфейси и др.
С помощта на щифтови конектори всеки модел MC
Nano може да бъде поставен в базовата платка. Офертата на TME включва два модела: AC164162 е оборудван със
съвместими конектори с модули от Mikroelektronika и
Microchip; второто решение е развоен комплект AC80T88A,
към който могат да бъдат свързани продуктите от
фамилия Xplained Pro. И в двата случая потребителят има
на разположение отделен превключвател за захранване и
независими щифтове за всички портове.
Стандартизираните комуникационни изводи в серията MC Nano позволяват бързото свързване на продуктите към редица стандартизирани модули, например серия
Click от Mikroelektronika. В момента офертата на TME
включва над 1000 продукта от фамилията Click Board множество комуникационни системи (RF, WiFi, Bluetooth,
ZigBee, GSM), сензори, измервателни устройства (амперметри, волтметри), карти памет и RFID четци, GPS
приемници, както и интерфейсни елементи (бутони, клавиатури) и др.

Ключови характеристики на
платформата MC Nano
Включените в платформата развойни платки се предлагат в много размери (дължини) в зависимост от размера на използвания в тях микроконтролер. Най-малките
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Съвременни
HMI компоненти
в електрониката
Бутонните превключватели са един от най-опростените и най-широко разпространените
HMI механизми в индустриалните приложения
Ергономични, лесни за манипулация и високонадеждни, джойстиците са решение, което може
да бъде адаптирано според изискванията на конкретното приложение
Капацитивните панели се характеризират с ясни изображения и добър контраст, осигуряват мултисензорна реакция и са много по-чувствителни към докосване в сравнение с резистивните

Г

ъвкавостта на достъп за управление и наблюдение на процесите и
активите в съвременните автоматизирани производства от различни точки и по всяко време не би била
възможна без развитието на HMI
технологиите.
Било като част от процеса на
внедряване на IIoT системите в производството или просто за да се
дадат по-достъпни и мощни средства за оперативен контрол, заслу-
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гите на човеко-машинния интерфейс (HMI) в глобалния индустриален
преход са огромни. Човеко-машинният интерфейс е заел централна роля
в много компании. В отговор на нарастващия интерес към по-гъвкави
възможности, доставчиците на HMI
технологии налагат подход на динамично развитие, за да преодоляват
пропуските, които дълго време задържаха HMI компонента, прикрепен
към машината, към която принадлежи.
Броят на характеристиките,

свързани с функционалността, надеждността и ергономичността на
съвременните HMI компоненти непрекъснато нараства. Богати гами
от бутонни, клавишни или плъзгащи
превключватели, джойстици, лостови превключватели, кобилични превключватели, сензорни панели и т.н.
се предлагат както като самостоятелни елементи, така и в конфигурации по желание на клиента. Предлаганото разнообразие от цветове, маркировки, покрития, форми и размери
предоставя неограничен брой опции.
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Бутонните превключватели например може да са с гумено покритие за по-добър контакт при допир
и по-лесно почистване. Също така
се предлагат и антибактериални покрития за взискателни хигиенни приложения. Капацитивните превключватели са модерно решение за контролни панели, като за оптимизиране на работата те може да са със
специална маркировка, подсветка,
чувствителност на натиск и
продължителност на докосване за
активиране. Това многопосочно развитие на HMI „арсенала“ е ключово
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за създаването на цялостни персонализирани решения, отговарящи на
специфичните изисквания на клиента.

Разнообразие от
високонадеждни
превключватели
Бутонните превключватели са
един от най-опростените и най-широко разпространените HMI механизми в индустриалните приложения.
Те се класифицират като нормално
отворени (NO) или нормално затворени (NC). Нормално отворените

превключватели затварят веригата,
когато се задействат, докато нормално затворените прекъсват веригата, когато се задействат. В рамките на тази класификация функционалността на бутонните превключватели може допълнително да бъде
дефинирана по отношение на веригите, които комутират.
Така могат да бъдат разграничени ключове с еднополюсни единични
(SPST) контакти, с еднополюсни превключващи (SPDT) контакти, с двуполюсни единични (DPST) или с двуполюсни превключващи (DPDT) контакти. SPST имат само два извода
и могат да отварят и затварят
само една верига – например за
включване и изключване на електромотор. SPDT имат три извода и с
тях могат да се управляват две
различни вериги. Например този
тип превключватели може да се
използва за превключване между захранването на два отделни светодиода или за превключване на режима
на дадено оборудване. Превключвателите тип DPST и DPDT позволяват едновременно управление на
две изолирани една от друга вериги,
например с различни напрежения.
Всички тези превключватели могат
да се монтират и върху печатни
платки.
Търсена характеристика при човеко-машинния интерфейс е възможността за усещане на реакцията на
изпълнителния компонент при до-
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косване. За целта се използват тактилни превключватели. Обикновено
тактилните превключватели са с
малък размер, подходящ за инсталиране върху печатни платки. Превключвателят се активира при натискане и след това се изключва при
освобождаване. Този тип действие
се нарича „моментно действие“.
Конструктивните характеристики
и интерфейса на тактилните бутони варират в широки граници. Предлагат се специализирани модели – с
определен външен размер, възможност за монтаж върху даден тип
клавиатура или панел, уплътняване
и т.н., от които потребителите да
избират за своите приложения. Характерно при тактилния превключвател е, че потребителите могат
да усетят щракване при докосване.
Има два вида тактилни превключватели – стандартни и уплътнени.
Стандартните превключватели се
състоят от четири компонента:
капаче, бутало, подвижна контактна пластина и основа. Уплътнените
тактилни превключватели освен с
изброените компоненти са снабдени
с уплътняващо покритие, което не
допуска проникване на влага или чуждо тяло в зоната на контакта. Освен това те са подкатегоризират
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според това как превключвателят е
монтиран към печатната платка,
като има варианти за монтаж в
отвор и такива за повърхностен
монтаж. Други опции на тактилните превключватели включват малки
по размер и нископрофилни модели,
модели с дълъг и среден ход, превключватели, подредени в лента и
други. Подвижната контактна пластина е направена със специфични
материали, повърхностна обработка и форма, за да поддържа стабилен
контакт за продължителен период
на употреба.
DIP превключвателите са друг
тип механизми, утвърдили надеждността си в практиката. Те се използват от 70-те години на миналия век и представляват електромеханични устройства, които позволяват на потребителите да правят ръчни промени (да задават параметри) в електроните схеми.
Простотата, гъвкавостта и ниската цена на DIP превключвателите
гарантират дългосрочнa употреба
в многобройни приложения. Те се
предлагат в различни размери, конфигурации, превключващи механизми
и мощности. Потребителите могат да избират броя на позициите
на своя DIP превключвател въз осно-

ва на опциите за конфигурация за
тяхното приложение. Някои DIP превключватели могат да се задействат ръчно, докато други изискват специален инструмент за превключване на позицията.
Задължително преди избора на
превключвател е необходима внимателна консултация относно техническите спецификации, защото тя
дава информация, на база на която
моделите могат да се съпоставят
един с друг. Номиналните стойности на тока и напрежението на превключвателите са особено важни, за
да се гарантира, че са съвместими
с критериите за функционалност на
конкретния проект. Когато става
въпрос за начин на монтаж, превключвателите обикновено се предлагат в опции за повърхностен монтаж, в гнездо или в панел.

Персонализирани
решения за пълен
контрол
Ергономични, лесни за манипулация
и високонадеждни, било то управлявани с палец и пръст или с цял захват на ръката, джойстиците са решение, което може да бъде адаптирано според особеностите дори на
най-взискателните приложения.

юли 2022

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юли 2022

29

електроника
Процесът на създаване на един такъв продукт от
висок индустриален клас за критични производствени
приложения започва от етапа на проектиране и се основава на принципи за солидна здравина, висока надеждност, безотказност и ергономичност. Утвърдените
производители в сегмента на HMI продуктите поддържат постоянен процес на партньорство със своите клиенти, защото един от най-важните критерии за
развитие на тези продукти е добрата комуникация и
изчерпателната обратна връзка.
Утвърдена практика е да се предлагат услуги за създаване на персонализирани HMI компоненти и в още поголяма степен на джойстици, отговарящи на индивидуалните приложения на всеки потребител. Това е подход,
от който и двете страни извличат съществена полза –
клиентът е доволен, защото получава точно това, което иска, а производителят поддържа актуална информираност за това какви са нуждите на индустрията и кои
са характеристиките на дизайна и функционалностите,
които ще спечелят клиента.
В етапа на проектиране се решава каква ще бъде
конфигурацията от HMI елементи, които джойстикът
ще обединява, какъв тип материал ще се използва, дали
ще се използва стандартно покритие, еластомерна
мембрана или друг вид специфичен продукт. Реализацията може да се извърши на базата на концептуални проекти в начален етап, които да зададат насока за персонализираната версия. Възможностите за персонализация може да обхващат окабеляване, конектори, бутон-

ни превключватели, колелца, ключове, сензори за близост, цветове, специална маркировка лостове и много
други атрибути. В джойстика се интегрира и комуникация чрез CAN BUS протокол според нуждите на клиента.
Джойстикът е широко възприето решение в дистанционното управление на безпилотни превозни средства.
Колелцата, базирани на ефекта на Хол, с механизъм за
неограничено превъртане предоставят изключително
интуитивно взаимодействие в навигационните системи на превозни средства. Интегрирани в джойстика,
тези колелца дават на потребителя инстинктивно
средство за управление, което е изключително надеждно и ергономично. Предлагат се модели за монтаж
върху панел без ограничаване на превъртането и с различен брой „кликания“ на оборот. Ергономичността се
гарантира от висококачествен материал, като различни еластомерни мембрани например, които имат добро сцепление, но са меки на допир. Колелцето може да
бъде и с подсветка, за да се поддържа максимална видимост дори при работа в запрашена или слабо осветена
среда.
Компонентите за джойстици, предназначени за индустриални приложения, се проектират с усилена конструкция. Специализираните продукти може да се характеризират с експлоатационен живот от над един милион
цикъла.

Къде се крие ключът към модерния
интерфейс
Зад невероятния успех на съвременните HMI решения,
елегантните стъклени панели и управлението с нежно
докосване стоят резистивните и капацитивните сензорни технологии.
Скритият капацитивен превключвател (Capacitive
Hidden Switch) може да се инсталира зад почти всеки
непроводим потребителски интерфейс и да бъде практически невидим. Този подход предлага напълно нови
възможности за проектиране на потребителски интерфейси.
Капацитивните HMI елементи изискват захранване.
По този начин се генерира постоянно електрическо поле
върху повърхността на сензора. Капацитивният сензор
използва естествената проводимост на човешкото
тяло. Докосването на сензора с пръст, който сам по
себе си е заобиколен от електрическо поле, предизвиква реакция от страната на сензора. Неговата
повърхност се състои от прозрачен проводящ материал, като често това е индиево-калаен оксид. В случаите на сензорните дисплеи например, той се нанася върху
стъклото. Благодарение на своята прозрачност и проводимост този материал е идеален за производството на прозрачни електроди за сензорни екрани. При докосването на капацитивния сензор възниква взаимодействие на две електрически полета, инициира се поток
между повърхностно капацитивните електроди и
пръста на потребителя. Сензорите на екрана или превключвателя улавят промяната в напрежението и се
задейства реакция за превключване на устройството.
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електроника
За разлика от капацитивните сензорни екрани резистивните се нуждаят от механичен натиск било то
с пръст или стилус. Резистивната
сензорна технология разчита на електроди, които имат равномерно напрежение в цялата проводима зона.
Това осигурява отчитане на специфично напрежение при засичане на
контакт.
Често в производствените обекти потребителите трябва да носят
ръкавици. В тези случаи е подходящо
да се използват HMI устройства с резистивни панели. Капацитивните екрани по-често се срещат в потребителски устройства като таблети,
лаптопи и смартфони, но от друга
страна, те имат предимството да
са по-надеждни, характеризират се с
по-ясни изображения с по-добър контраст, осигуряват мултисензорно
отчитане, много по-чувствителни са
към леко докосване и могат да работят дори при напукан екран.
Приложенията на капацитивната
и резистивната технологии бележат успех в устройства, предназначени за персонално, обществено
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и индустриално ползване. Не би било
преувеличение, ако кажем, че изчистеният дизайн на скритите зад
стъкло сензорни бутони диктува
модерния стил в HMI решенията за
управление в производството, персоналните устройства и дори ин-

телигентните домакински уреди.
Нещо повече, предвид възможностите, които дават тези технологии,
прогнозите са човеко-машинният
интерфейс, базиран на тях, да се
окаже HMI технологията на Индустрия 4.0.
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фирмена публикация

Историите на успеха
на концепцията E-IoT през 2022
Золтан Киш, ръководител "R&D",
Endrich Bauelemente Vertriebs
Този път вместо за технически детайли ще поговорим за
успеха на развойния екип на Endrich през последните няколко
месеца на местни и международни изложения и форуми. Дебютът на концепцията E-IoT на EmbeddedWord 2020 предрече, че инженерната общност в областта на IoT ще приветства представянето на цялостна тестова инфраструктура
в помощ на нейната дейност по отношение на компоненти,
решения до ключ и софтуерни услуги. Затова Endrich прокара
пътя към основаването на Центъра за компетенции в Будапеща и по-нататъшното развитие на концепцията. На
Hungexpo Industry Days през октомври 2020 г. Endrich спечели
големите награди в две категории. Но развойната дейност
продължи с пълна пара, защото искахме да се изявим и на
международно ниво.
Първото международно съревнование, в което участвахме, бе за AMA Innovation Award в рамките на Sensor + Test
2022. Въпреки че не беше сред четирите победителя, концепцията E-IoT попадна в списъка с топ 30 иновации в тазгодишния каталог.
Участвахме и в няколко конкурса през пролетта на 2022 г.,
сред които Yettel IoT LiveShow и Hungexpo Industry Days в Унгария. В рамките на първото събитие, благодарение на вота
на публиката, не бяхме далеч от победителя, но второто
събитие ни донесе изключително ценен резултат. Тази година участвахме с едно от специалните приложения в реална
индустриална среда, базирани на E-IoT, където тя осигурява
възможност за превантивна поддръжка. В следващ брой на
списанието ще разкажем подробно за телеметричния модул
за интелигентно оборудване за UV-C пречистване на въздуха,
разработен съвместно със сестринската ни компания
euroLighting. Избрахме да участваме с това устройство и
свързаната с него хардуерна и софтуерна инфраструктура и
спечелихме голямата награда на Industry Days, Mastech and
Automotive Expo. Заедно с Волфганг Ендрих, основател на компанията и главен изпълнителен директор на euroLigting, получихме наградата от д-р Ласло Дюрди, секретар по икономически стратегии и регулация към Министерството на иновациите и технологиите на Унгария.
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С това обаче фантастичната серия не приключи, тъй като
междувременно E-IoT получи ценна номинация за награда за
иновация, връчвана от Германския съвет за дизайн. Самата
номинация е признание, с което се гордеехме, тъй като журито е съставено от професионалисти, които ежедневно се
натъкват на все по-стойностни разработки. За наше щастие,
фамилията продукти и услуги, родена в офиса на Endrich в
Будапеща, замислена, проектирана и непрекъснато развивана
от унгарски инженери, спечели Германската награда за иновация в категория "Отлични постижения в B2B - свързаност". За
мен бе удоволствие да получа наградата заедно с д-р Кристиане Ендрих, главен изпълнителен директор на Endrich
Bauelemente Vertriebs. Разбира се, въпреки че се гордеем изключително много с наградите, те имат само сантиментална и
маркетингова стойност, докато прилагането на концепцията може да донесе реален успех. Работим усилено за постигането на това и в двете области, които ръководя - в международни продажби търсим канали, където е необходимо да се
разработи реален (свързан с IoT) продукт, а с персонала на
развойния център в Будапеща се стремим предварително да
откриваме направленията, в които можем да очакваме допълнителен успех. Друга такава област е разширяването на EIoT концепцията с локална безжична MESH сензорна мрежа, в
която едноплатковият E-IoT компютър служи като гейтуей
за захранвани с литиеви батерии интелигентни сензори, работещи в 868 MHz ISM диапазон. Разбира се, тук използваме и
технологиите NarrowBand и LTE-M за пренос на данните към
облака. Тази нова концепция беше представена за пръв път на
изложението Embedded World 2022, където Endrich промотира
почти само E-IoT, фокусирайки се върху новия ни слоган "Правим устройствата ви SMART!". Новата продуктова линия ще
бъде разширена още и се очаква да бъде показана на SIDO в Лион
и Париж през есента, в България на МТП в Пловдив и на
electronica 2022 в Мюнхен.
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Сейфти
контролери
Сейфти контролерите са универсално решение за гарантиране на оптимална машинна безопасност в съвременната индустриална автоматизация
Само едно устройство от този тип може да обезпечи функционалността на множество
предпазни релета
Контролерите за безопасност са отказоустойчив механизъм за предотвратяване на аварии на оборудването от различен характер и всички свързани с тях рискове за човешкото
здраве

М

ашинната безопасност е
един от ключовите аспекти на
съвременната индустриална автоматизация, тъй като освен безпроблемната работа на оборудването
касае и здравето на персонала. С цел
ефективното й обезпечаване са
въведени редица нормативни актове и стандарти на национално и
международно ниво. Покриването
на изискванията им обаче в много
случаи се оказва предизвикателство за предприятията, тъй като
списъкът с приложими регулации е
дълъг, а съдържанието им често
отчасти се припокрива. Ето защо
производителите на технологии за
машинна безопасност предлагат
богат избор от стандартизирани
защитни устройства и системи,
които могат да бъдат комбинирани в цялостно решение, осигуряващо пълно съответствие с действащата нормативна уредба в областта. Пример за такова решение са
сейфти контролерите.
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Контролери или релета
за безопасност?
При инсталацията и експлоатацията на промишлени машини и
технологично оборудване е задължително въвеждането и изпълнението
на множество процедури във връзка
с безопасността на материалните
активи и персонала. Внедряването
на единна, модулна и интегрирана
система за тази цел пести много
време и усилия на ръководствата
на предприятията и звената по безопасни условия на труд и по-важното – предотвратява всички рискове, провокирани от човешка грешка. В тази връзка сейфти контролерите са се превърнали в универсално решение за гарантиране на оптималната сигурност на служителите и производствената техника,
надминавайки по ефективност и надеждност популярните релета за
безопасност.
Гъвкави и мащабируеми, сейфти
контролерите са „гръбнакът“ на
всяка съвременна защитна система, като само едно устройство от

този тип може да покрие функционалността на множество предпазни релета. Основната му функция е
да свързва защитните устройства
в производствената система и
чрез конфигурируема и програмируема логика да управлява опасностите във връзка с енергийно задвижваните елементи на оборудването,
които не могат да бъдат елиминирани чрез по-оптимален дизайн.
Контролерите за безопасност
осигуряват отказоустойчив механизъм за предотвратяване на аварии, очаквани и непредвидими щети
по оборудването вследствие на
нормалното му или неизправно функциониране и всички свързани с тях
рискове за човешкото здраве и живот. Сейфти системите обикновено се състоят от главен модул с PC
базиран програмируем софтуер и
определен брой входно-изходни (I/O)
модули. Контролерите от този
тип могат да се използват самостоятелно, като базовите модели
разполагат с осем входа и два до
четири независими и програмируе-
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ми едно- или двуканални изходa. Когато е необходимо мащабиране на
системата, е възможно добавянето
на разширителни устройства с
допълнителни I/O точки, свързани
към главния модул посредством
специална шина с функции за безопасност или дигитална комуникационна връзка.
Сейфти контролерите са подходящи както за по-малки, така и за
по-големи и комплексни приложения,
за разлика от релетата за безопасност, които са подходящ вариант
основно за по-дребномащабни системи, които се нуждаят само от
функция за аварийно спиране и няколко предпазни превключвателя. С
нарастването на броя свързани защитни устройства в производствената мрежа се увеличават и
потребностите от интегрирано
решение, което да улесни мониторинга и експлоатацията. Такова е
именно контролерът за безопасност.
Сейфти релетата изискват непременно кабелна връзка с предпазните устройства. Наличието на
множество механизми за аварийно
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спиране и защитни превключватели
налага тяхното серийно свързване в
система за безопасност с единична
или двойна кабелна линия за мониторинг. И макар подобна конфигурация
да е приложима за по-малки приложения, големият брой серийно свързани устройства значително би забавил реакцията на системата при
риск от възникване на опасна повреда (сравнителният анализ обикновено се извършва на база дефинираните сценарии за възникване на такива повреди съгласно стандарта
БДС/EN ISO 13849-1:2015 „Безопасност на машините. Части от системите за управление, свързани с безопасността“). Освен удължаване на
времето за реакция, прекалено многото свързани в серия предпазни устройства водят и до усложняване
на диагностиката и мониторинга.

Мащабируемост и
мултифункционалност
Предимствата от използването
на сейфти контролер проличават
още при калкулирането на времето,
разходите и усилията, необходими
за интеграцията на две или повече

релета за безопасност в дадена
промишлена система. Обикновено
пазарната стойност на един такъв
контролер не надвишава сумата,
необходима за закупуването на едва
две до три релета. Ползите в
дългосрочен план по отношение на
инсталацията, експлоатацията и
поддръжката обаче са несъизмерими.
С подходящите допълнителни модули сейфти контролерите могат
да бъдат разширени до над 100 входа, 30 или повече изхода за безопасност и дузина изходи за мониторинг
на състоянието. Разширителните
модули обикновено включват входни устройства с функции за диагностика, например за сигнали от енкодери и сензори за близост, изходни
устройства – също с функции за безопасност, сигнални изходи за състояние, релейни изходи за безопасност
с принудително насочване, както и
възможности за свързване с различни полеви шини.
Някои предпазни релета разполагат с опция за свързване с полева
шина за мониторинг, но не всички.
Разширителните модули за сейфти

юли 2022

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юли 2022

37

автоматизация

контролери, от друга страна, задължително включват такава опция,
чрез която главният модул безпроблемно да се свързва с шини от всички популярни типове. Това позволява разширена диагностика, I/O мониторинг и проверки на статуса по
отношение на безопасността, като
резултатите от тези процедури
могат да бъдат изпращани към контролери за автоматизация посредством EtherNet/IP, Modbus TCP,
EtherCAT, Profinet, Profibus, CANopen,
DeviceNet, CC-Link, Modbus RTU и други протоколи. Данните за статуса
на конкретен вход или изход за безопасност представляват полезна информация, която се подава към платформата за индустриална автоматизация и интерфейса за управление
без да е необходимо дискретно окабеляване между системата и сейфти контролера.
Възможностите за връзка с полева шина на контролерите за безопасност свеждат до минимум необходимостта от окабеляване, тъй като
елиминират дискретните сигнали за
състояние, свързани с контролерите
за автоматизация. Вградените в сейфти устройството функции за мониторинг на повреди също допринасят за по-малкия брой кабелни връзки
в системата. Ако някоя точка е в
състояние на неизправност, сейфти
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контролерът отказоустойчиво обезопасява цялата система, като може
да бъде програмиран да изключи само
дадени сегменти от решението за
безопасност. Някои модели разполагат и с функция за кръстосано регистриране на грешки и неизправности, която предотвратява възможността за късо съединение на предпазните входове и причиняване на повреда в дадена точка.

Предимства на
програмируемите
технологии
Платформите за машинна безопасност обединяват множество
различни сензори, устройства, процедури и технологии за защита на
персонала и оборудването. Консолидирането на цялата тази функционалност в един корпус е сред водещите предимства на сейфти контролерите. Гъвкави, интегрирани и
разширяеми, те осигуряват изчерпателно решение за мониторинг и
управление на широко разнообразие
от защитни компоненти, включително оптоелектронни датчици,
светлинни завеси, лазерни скенери,
магнитни сензори и предпазни превключватели за врати, енкодери,
датчици за скорост, бутони за управление с две ръце, механични превключватели, механизми за аварий-

но спиране, ключове за блокировка,
предпазни подложки и др.
Независимо дали се използват за
управление на функциите за безопасност на единична машина или на
цяла технологична линия, програмируемите функции на сейфти контролерите позволяват сканиране на
множество сензорни входове и
създаване на мултизонални и мултифункционални системи за безопасност. Софтуерът на контролерите
може да бъде използван за изграждане на комплексни платформи за
машинна сигурност с помощта на
логически функционални блокове
като предпазно заключване, заглушаване, таймери, броячи и др. Той
позволява конфигуриране, програмиране, симулация и мониторинг на
всички компоненти на системата
за безопасност с помощта на опростен, унифициран и интуитивен
графичен интерфейс. Софтуерните
приложения за безопасност разполагат и с функции за изготвяне на
логически диаграми на връзките
между главния и разширителните
модули, както и на сензорните входове за безопасност и изходите за
състояние. Тези диаграми могат да
бъдат генерирани офлайн на персонален компютър и след това качени на главния модул на сейфти контролера.
В програмирането на някои модели контролери за безопасност се
прилагат ладер логика (ladder logic) и
предефинирани функционални блокове, докато при други се използват
функционални блокови диаграми, генерирани посредством графичен
„drag-and-drop“ интерфейс (с влачене
и пускане).
Всяка завършена програма за безопасност подлежи на валидиране и
тестване. Някои контролери предоставят базирани на правила насоки
и доклади за безопасност, които
улесняват дефинирането на системата и програмирането, а това
помага и при валидирането й. След
завършване на процеса, сваляне на
програмата на сейфти контролера
и свързване на всички полеви предпазни устройства се извършва тестова процедура, която гарантира
безпроблемната последваща работа
на системата.
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Насоки за избор на
сейфти контролер
На пазара се предлага широка гама
продукти и технологии в сферата
на машинната безопасност. Това с
пълна сила важи и за сейфти контролерите, които присъстват в множество различни версии в продуктовите портфолиа на всички големи
производители на решения в сегмента. Експертите препоръчват при
избор на система освен изискванията на конкретното приложение да
се вземат предвид и няколко ключови фактора, които биха осигурили
оптимални резултати при внедряване и експлоатация. Сред тях е интуитивното програмиране, което пести на системните интегратори и
операторите време, средства и усилия. Графичните потребителски интерфейси с „drag-and drop“ функции
значително намаляват необходимото време за разучаване на платформата и въвеждането й в експлоатация. С подобен интерфейс се улеснява и последващото конфигуриране на
системата, когато се налага такова. Редица продукти на пазара разполагат с възможност за йерархична организация на достъпа до различ-
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ните функции на устройството,
като отделните акаунти са защитени с уникални потребителски
имена и пароли. Важно условие с оглед на бързата и лесна инсталация е
интерфейсът на контролера да
включва и функция за автоматично
генериране на диаграми за свързване.
Специалистите съветват при
възможност да се инвестира в решения с функция за симулация „на
живо“, която позволява на потребителите бързо и лесно да тестват
пробни конфигурации и промени в
системата. От съществено значение за безпроблемната работа на
платформата са и възможностите
за мониторинг на грешките и неизправностите в реално време. Препоръчителни за почти всички промишлени приложения са сейфти контролерите, които могат да комуникират с PLC компонентите на
системата посредством Profinet,
Modbus, TCP/IP, PCCC и т. н. Така
всички свързани защитни устройства могат да бъдат наблюдавани
отдалечено, а централният контролер и операторът по машинна безопасност незабавно да бъдат уве-

домявани при проблем в системата.
Конфигурируемите I/O модули позволяват входовете да бъдат
трансформирани в небезопасни изходи за управление на светлинни
индикации с цел локално известяване за повреда.
Сред най-важните фактори при
избора на подходящ продукт безспорно са възможностите за мащабиране на сейфти контролера посредством разширителни модули
при необходимост от промени в системната конфигурация.
Важно е да се отчетат и някои
технически характеристики на контролерите за безопасност, чието
правилно съобразяване с нуждите на
приложението би гарантирало оптимална работа на системата. Такива
са изискванията по отношение на
захранващото напрежение, входящия мониторинг, обратната връзка
и връщането към заводски настройки (дали се извършва автоматично,
ръчно и т. н.), изходните изисквания
(времезакъснение, полупроводникови
елементи, „сухи“ контакти и др.),
както и минималното ниво на производителност, което системата
налага.
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Шкафове за
електроапаратура
в ХВП
Материалите и повърхностите трябва да бъдат корозионно устойчиви, да могат да бъдат
почиствани и дезинфекцирани, да са гладки, без пукнатини и пролуки
Трябва да се предотвратява проникването на течности и хранителни продукти в шкафа,
когато вратата му е отворена
Доказването на хигиенната приложимост на шкафовете за електроапаратура трябва да се
извършва от признат институт по изпитване с необходимия опит в областта

Ч

есто се случва да чуваме за
предупреждения за опасност или за
изтегляне на продукция от хранително-вкусовата промишленост. На
фона на силно чувствителното на
тази тема общество, едно е сигурно – замърсяването на продуктите
в сектора трябва да се избягва на
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всяка цена. Най-големите рискове са
свързани с микроорганизми като
гъби и бактерии. Само тези, които
успеят да избегнат замърсяване в
производствения процес и да отстранят тези вредни фактори от
работната среда, няма да имат
проблеми, от които да се притесняват. Това ясно показва колко важен
е станал хигиенният фактор. В слу-

чай че хигиенните принципи не са
спазени по време на производство,
логичните последици за производителите и търговците са сериозни
финансови загуби.
Персоналът в хранително-вкусовата индустрия често е принуден да
изпълнява допълнителни, времеемки
дейности, които да гарантират сигурността на критичното електри-

юли 2022

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

електроапаратура
ческо и електронно оборудване преди процедурите по почистване. В
противен случай може да се стигне
до нежелани производствени забавяния и загуба на безопасността на
продукцията поради навлизане на
вода и формиране на зони с благоприятни за развитието на бактерии
условия. Шкафовете осигуряват защитена среда за уязвимите електрически компоненти, като тези, проектирани специално за експлоатация
в рамките на производствените
линии в хранително-вкусовата индустрия, обикновено са известни като
шкафове за електроапаратура с хигиенен дизайн.

Изискванията на
хигиенния дизайн
Всички официални регулации, директиви и насоки по отношение на
хигиенния дизайн са базирани на системата за контрол на качеството
HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points, което в превод означава Анализ на опасностите и контрол в критични точки). Тази система произхожда от аерокосмическата индустрия и се основава на методологията FMEA (Failure Mode and
Effects Analysis или Анализ на появата на откази и тяхното влияние).
Съгласно Регламент (ЕО) № 852/
2004 относно хигиената на храните внедряването на HACCP се изисква по закон. Основните характеристики на HACCP системата включват: анализ на опасностите за безопасността на храните в компанията; определяне на критичните точки за мониторинг на храните; дефиниране на граници на интервенция за
критичните точки; осигуряване на
непрекъснат мониторинг на безопасността на храните; дефиниране на
корективни мерки в случай на отклонения; верифициране, че системата
гарантира безопасността на храните; документиране на всяка предприета мярка.
Преди ЕС да приеме основните
директиви за унифицирани хигиенни
правила, всяка държава членка има
свои собствени регулации, към които производителите на хранителни продукти трябва да се
придържат. ЕС обединява всички
тези регулации, специфични за отделните държави, и дефинира всеобщо приложими директиви. Те също
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са базирани на седемте принципа на
системата HACCP. В допълнение
частни организации изготвят насоки, основаващи се на най-добри практики и конкретни проблеми, свързани със сектора. Тези насоки също
могат да бъдат използвани като
база за хигиенно производство.
Всички тези директиви, регулации
и насоки целят да се гарантира, че
съоръженията на производителите
на храни могат да се почистват
възможно най-лесно и същевременно
възможно най-добре, за да се осигури възможно най-високо ниво на безопасност за крайния консуматор.
Освен това индустрията е под натиск да гарантира, че крайните потребители консумират продукти,
които са пресни, дълготрайни и преди всичко възможно най-безопасни.

Изисквания за
материалите,
конструкцията и
употребата
Хигиенният дизайн е принципът
на проектиране, осигуряващ възможност за лесно почистване на компоненти, машини и цели производствени инсталации. Материалите и
повърхностите трябва да бъдат
корозионно устойчиви, да могат да
бъдат почиствани и дезинфекцирани, да са гладки, без пукнатини или

пролуки и да осигуряват възможност
за протичането на течности.
Присъединяванията следва да са уплътнени, заварени безшевно или залепени. В хранително-вкусовата промишленост трябва да се избягва
употребата на винтове и други крепежни елементи, освен ако те не са
хигиенен дизайн. Нишите, т.е. пространства, които не могат да
бъдат инспектирани визуално или да
бъдат почистени, трябва да се избягват на всяка цена.
Разстоянието между машините
или шкафовете и стените трябва
да е достатъчно, за да се осигури
възможност за почистване. В машините не трябва да проникват течности или други вещества, а смазочните материали трябва да са такива, че да не излагат на риск хранителните продукти. Компонентите,
които могат да се повредят, следва да могат да се подменят лесно,
без това да води до допълнителни
неизправности.

Изисквания за
шкафовете
На първо място шкафовете за
електроапаратура трябва да отговарят на общите изисквания. Празните корпуси се причисляват към
валидна директива на ЕС по отношение на CE маркировката, съглас-
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но която съществува задължение за
маркиране. По-специално тук трябва да се спомене Директива 2014/
35/ЕС за хармонизиране на законодателствата на държавите членки
за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени
за използване в определени граници
на напрежението. Други важни директиви на този етап са Директива 2006/42/ЕО относно машините
и Директива 2004/108/ЕО относно
електромагнитната съвместимост.
Тези изисквания са към всички
шкаф-системи за електроапаратура
в индустриална среда. Тези директиви и стандарти обаче не предоставят никаква информация относно
реалната хигиенна приложимост на
шкафа. Поради липса на стандартизирани и признати методи за изпитване изборът на конкретен хигиенен
дизайн остава за производителя на
шкафа и за крайния потребител.
Независимо от това, дизайнът все
пак трябва да отговаря на изискванията на гореспоменатите директиви.
Съгласно стандарт БДС EN 16722:2021 предприятията за производство на храни могат да бъдат раз-
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делени на три хигиенни зони. Първата (food area) обхваща всички
повърхности, които влизат в пряк
контакт с храните, и всички
повърхности, от които храната или
други материали може да се отцеди, прокапе или разтвори в хранителните продукти. Втората зона
(splash area) обхваща всички
повърхности, които влизат в пряк
контакт с хранителните продукти
и от които те не се връщат към
продуктовия поток. Третата зона
(non-food area) включва всички останали повърхности.
Шкафовете за електроапаратура
в хранително-вкусовата промишленост трябва да са изработени от
неръждаема стомана със съответната грапавост (височина връх – падина < 0,8 микрометра). Всички
повърхности и подгънатите ръбове
на покривите и вратите трябва да
бъдат видими. Течностите трябва
да могат да се оттичат и не трябва да е възможно да се поставят
предмети върху шкафовете. Това
обуславя изискването покривът и
вратата да са с наклон от 30 и 10
градуса съответно.
Трябва да се предотвратява проникването на течности и хранител-

ни продукти в шкафа, когато вратата му е отворена (например при
поддръжка на системата). Това означава, че е необходим издаден навън
ръб.
В допълнение не трябва да има
мъртви зони или подрези, които са
трудно видими или е невъзможно да
бъдат видени. За тази цел трябва
да се използват подходящи уплътнения. В практиката се оказва, че уплътненията са ключов фактор. Уплътнението от външната страна
създава разстояние между шкафа и
вратата. Върху него не бива да се
допуска развитието на микроорганизми. Под внимание трябва да се
вземат и факторите, свързани с
подмяната и издръжливостта на
уплътненията. Това е необходимо
поради аспектите на умора на материала вследствие на циклите на
затваряне и отваряне, както и на
условията на околната среда.
Всички ръбове (заварки, огънати
ръбове, уплътнения или компоненти
със сложна геометрия) трябва да
имат радиус от поне 3 мм и да гарантират гладък преход. Това може
да бъде постигнато чрез поставяне
на крепежни елементи от вътрешната страна или чрез шлифоване на
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заваръчните шевове. Всеки неметален елемент трябва да бъде устойчив на почистващи агенти.
Трябва да е възможно да бъдат
подменени всички сменяеми компоненти с такива със същото качество. Това може да се осъществи
чрез използване на сменяемо уплътнение. С други думи, за всички компоненти трябва да има наличност
от резервни части.
Категорията на защита следва да
се адаптира към условията на почистване ни на работната среда. Наличието на декларация за съответствие и подходяща документация е
жизненоважно.

Доказване на хигиенната
приложимост
Доказването на хигиенната приложимост на шкафовете за електроапаратура трябва да се извършва
от признат институт по изпитване с необходимия опит в областта.
Една примерна процедура по изпитване може да включва например:
замърсяване на обекта с флуоресцентно маркиран млечен продукт; измиване, изсушаване, идентифициране
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на остатъците чрез флуоресценция.
Общите условия като температура, разстояние на изпитване и
време на изсушаване трябва да
бъдат възможно най-реалистични и
да бъдат записани. Добре е са се проведат сравнителни тестове с цел

да се направи сравнение с конвенционалните шкафове за електроапаратура. След реалистичен процес на
почистване за определено време и с
определени препарати, хигиенният
шкаф трябва да бъде почистен до
липсата на всякакви остатъци.
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Машини за
фибролазерно
рязане на метал
Въведено в практиката преди по-малко от две десетилетия, фибролазерното рязане бързо
се нарежда сред водещите технологии за металообработка в модерната индустрия
Оборудването за фибролазерно рязане на метал с цифрово програмно управление в съвременните цехове осигурява отлична гъвкавост и свобода по отношение на дизайна на продуктите
В хода на Industry 4.0 машините за фибролазерно рязане стават все по-автономни и интелигентни

В

ъведено в практиката преди
по-малко от две десетилетия, фибролазерното рязане бързо се нарежда сред водещите технологии за металообработка поради множеството си предимства по отношение на
бързината и прецизността в сравнение с конвенционалните инстру-
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ментални техники и традиционните лазерни методи като CO2 рязането. Машините за фибролазерна
обработка се доказват като изключително ефективно решение за производство на богат асортимент
от метални изделия от листов и поплътен материал с устойчиво високо качество. Оборудването с цифрово програмно управление в съвремен-

ните цехове осигурява отлична
гъвкавост и свобода по отношение
на дизайна на продуктите в съчетание с висока мощност, скорост и
разходна ефективност на изработката. Модерните фибролазери са
подходящи не само за едросерийни
производства, но и за нестандартни и персонализирани изделия в помалки партиди, както и за бързо
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прототипиране в предпроизводствената фаза, при
тестови модели с промени в дизайна, използвания материал и др.
В хода на Industry 4.0 машините за фибролазерно рязане на метал стават все по-автономни и интелигентни,

а благодарение на автоматизираното и роботизирано
оборудване за спомагателни операции като подаване на
заготовки, отнемане, сортиране и подреждане на готовите изделия управлението им изисква все по-малка намеса на оператор.

Работен принцип
Фибролазерите са вид твърдотелни лазери с голяма
мощност, които позволяват концентрирането на голямо количество енергия в малка площ. Това ги прави подходящи за горещо рязане на широк набор от материали
с различна дебелина. Машините за фибролазерно рязане
на метал използват напомпващи лазерни диоди за генериране на светлинен лъч с изключително малка ширина
на снопа и висока насоченост. Лазерът включва в конструкцията си активни фиброоптични влакна в ролята
им на генератор и усилвател на светлинния сноп (откъдето идва и наименованието на технологията) и
транспортен кабел, който пренася лъча към режещата
глава. Активният елемент – сърцевината на оптичното влакно, се активира посредством йони на итербий,
ербий, неодим, диспросий, празеодим или тулий. Системата разполага със зони за въздушно или водно охлаждане, разположени коаксиално на фибровлакното.
Когато изключително мощният, горещ и малък поплощ на активната зона лазерен лъч влезе в контакт с
метала, светлинната енергия с висок интензитет се
абсорбира и се превръща в топлина, която разтопява
повърхността на материала. Фибролазерите използват
високоскоростни въздушни струи, паралелни на лазерния лъч, за издухване на разтопения материал, което
позволява формирането на тесен и прецизен прорез в
метала с високо качество на ръбовете и повърхностите.
По правило първото взаимодействие на лъча с метала е по-интензивно от последващите контакти – за да
направи прорез в материала, лазерът трябва първо да
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го пробие. Това изисква високомощен импулс, който образува отвор
в металния лист. Този етап отнема например около 10 сек при рязането на неръждаема стомана с дебелина 12 мм. Междувременно
въздушната струя почиства остатъците от разтопения материал от контактната зона, за да осигури чист срез нататък по траекторията за изрязване на съответния профил.
За да се оползотвори максималният потенциал по отношение на прецизността на рязане, който методът позволява, машините за фибролазерно рязане използват модерни
технологии за дигитално управление
на процеса и оборудването. Работните параметри се подават към лазера от работна станция, оборудвана с CAD платформа за компютърно
проектиране. С помощта на автоматизирани системи за подаване на
заготовки и разтоварване на готовите изделия се постига оптимална
производителност без компромис с
точността и скоростта на рязане
и най-важното – без продължителни
престои на лазера в режим на изчакване при смяна на обработвания детайл.
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Предимства на
технологията
Фибролазерите осигуряват непостигана досега комбинация от качество, бързина и производителност
при изработката на метални изделия от листов материал, плоски,
обемни и цилиндрични профили с различна плътност и дебелина. Въпреки
сравнително по-високата първоначална инвестиция в сравнение с някои инструментални методи и аналогични лазерни технологии, фибролазерното рязане гарантира по-бърза
възвръщаемост на капиталовложението, висока разходна ефективност
в дългосрочен план и множество ползи по отношение на устойчивото
високо качество и по-ниския разход
на материали.
Машините за фибролазерно рязане са изключително, гъвкави, ефективни и универсални системи, което ги превръща в атрактивно решение за металообработващи цехове и
предприятия с всякакъв мащаб. Те
могат с лекота да обработват богат асортимент от материали,
като конвенционална и неръждаема
стомана, алуминий, мед или месинг в
широк диапазон от дебелини, без
нужда от преконфигуриране на оп-

тичната система. Това ги прави
незаменими за производителите с
разнообразни продуктови програми,
съставени от голям брой изделия от
различни материали и с разнообразни геометрии, профили и характеристики.
Сред основните предимства на
фибролазерите са ниските разходи
за захранване на ю диодите, за охлаждане и за поддръжка. Опростената
конструкция включва едва няколко на
брой компоненти, които биха изисквали подмяна, което понижава необходимият бюджет за обслужване.
Фибролазерните машини използват
предимно азот в работния си процес,
което спомага за по-бързо, точно и
контролирано рязане. Срезовете са
изключително тесни, прецизни и
гладки, а това способства за наймалки загуби на материал и най-високо крайно качество на изделията в
сравнение с останалите методи за
горещо рязане.
Изключителната ефективност
при рязането на метал посредством
фибролазер се постига благодарение
на стабилната платформа, от която се излъчва лазерният сноп. Тя
осигурява устойчиво високо качество на обработка на материала
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дори при различни работни разстояния между дюзата на режещата глава и повърхността. Малката контактна зона на лъча с метала и тесният прорез позволяват рязане с висока скорост без компрометиране на
повърхностите. Компактната конструкция на фибролазерните системи ги прави доста мобилни и лесни
за интегриране в различни по тип
производствени линии.
Сред компонентите на фибролазерите, при които се влагат най-много научноизследователски усилия
през последните години, са оптичните системи. Целта на разработчиците е да постигнат по-високопроизводителни системи, които позволяват ефективно и прецизно рязане
и на материали с по-големи дебелини. Така фибролазерната технология,
която се радва на най-бърза популяризация сред пазарните си аналози,
се превръща в един от най-атрактивните производствени методи в
сферата на модерната металообработка. А експертите са убедени, че
е въпрос само на време машините за
фибролазерно рязане да надминат по
годишни продажби най-масовите системи за лазерна обработка – тези
с CO2 източник.
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Сравнителна
характеристика на
фибролазерите и CO2
системите
CO2 лазерите и фибролазерите се
различават основно по механизмите,
които използват за генериране и
концентриране на светлинния сноп.
Първите използват газова среда,
съставена от дадена комбинация на
въглероден диоксид, азот и хелий, а
понякога и на ксенон или водород.
Системата смесва и възбужда тези
газове, за да произведе лазерния лъч.
Сред останалите ключови разлики
между двете технологии са работните дължини на вълната и материалите, които са подходящи за обработка. Светлинният сноп, генериран
от фибролазер, е с по-малка дължина
на вълната в сравнение с този при
CO2 лазерите. Това му осигурява поголяма абсорбционна мощност, която пропорционално увеличава скоростта и качеството на рязане.
Що се отнася до типовете материали, достъпни за обработка с двете технологии, рязането на листов
метал може да бъде извършвано поефективно с помощта на фибролазерни машини, докато при по-големи
дебелини на материала в дадени про-

изводствени сценарии като по-рентабилен метод се доказва рязането
с CO2 лазер.
Въпреки това с напредъка на технологиите при фибролазерите тези
системи покриват приложения,
включващи обработката на все поплътни пластини, профили и тръби,
което им осигурява предимство в
редица едросерийни производства.
Особеност на CO2 лазерите, която е считана за сериозен недостатък при промишлената им употреба, е необходимостта от период
на предварително загряване с
продължителност от около десет
минути, който намалява общата им
ефективност и производителност.
Фибролазерите, от друга страна, не
се нуждаят от време за първоначално загряване на машината.
Високомощните фибролазерни системи могат да режат до пет пъти
по-бързо в сравнение с конвенционалните CO2 модели, като същевременно изразходват едва половината от
оперативните разходи поради много по-ниската си консумация на електроенергия и по-високата си енергийна ефективност.
В допълнение оптичната пътека
на режещия лъч при фибролазерите
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не се нуждае от поддръжка, включително от почистване на огледалните елементи и лещите, инспекция на
маншоните на оптиката или подравняване на светлинния сноп. При CO2
лазерите обслужването отнема около 4 – 5 работни часа седмично.
Фибролазерите са осигурени с херметично запечатана оптична система както при лазерния източник, така
и по транспортния кабел към режещата глава, което елиминира риска
от навлизане на прах и замърсявания,
какъвто е случаят при въглероднодиоксидните лазери. Така не се налага регулярно центриране на снопа,
излизащ от дюзата, както и преконфигуране на работните параметри.
Машините за фибролазерно рязане на метал гарантират висока ефективност при обработката на листов метал, включително въглеродна
и неръждаема стомана, мед, месинг,
алуминий и титан. Особено предимство на тези системи е, че позволяват безопасно и рентабилно рязане
и на материали с отразяващи
повърхности, при които CO2 лазерите се затрудняват.

Технологични
възможности и
приложения
Машините за фибролазерна обработка се отличават с различен капацитет на рязане в зависимост от
мощността си, но почти всички
модели на пазара могат да се справят с листов материал с дебелина
до 12 – 13 мм. По-мощните системи (от порядъка на 10 kW) са подходящи за рязане на пластини от въглеродна стомана с до 10 мм дебелина,
от неръждаема стомана – до 5 мм,
от алуминий и от мед – до 3 мм.
Една от най-интересните иновации при фибролазерите от последно
поколение е технологията „Beam
shaping“, която позволява промяна на
профила на светлинния лъч с цел рязане на по-дебели метални пластини
с кислород вместо с азот. В такива
сценарии по-широкият сноп с по-малка плътност на мощността осигурява по-добри резултати, тъй като
изработва и по-широк прорез в метала, през който да се изхвърли разтопеният материал. Така рязането
е по-бързо и качествено при по-големи дебелини на заготовката.
Предимство на фибролазерните
системи е, че при тях няма контакт
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с обработвания детайл, което елиминира риска от неговото надраскване или повреждане. В допълнение,
работната зона на лъча е изключително малка, което свежда до минимум деформацията на материала. Не
е нужна и последваща обработка
поради високото качество на крайните повърхности, обработени с
лазер. Липсата на физически инструменти и механичен стрес намалява
разходите за оборудване и консумативи, а високата точност и повторяемост при обработка практически елиминира бракуваната продукция.
Модерните системи с ЦПУ могат
да произвеждат изделия с голяма
гъвкавост и свобода по отношение
на дизайна, както и да изрязват едрогабаритни детайли от цели метални листове или пластини, без
необходимост от отваряне на фиксиращата матрица, което пести
значително количество време.
Машините за фибролазерно рязане са подходящи за обработка на
широк набор от плоски и цилиндрични профили от различни материали,
включително неръждаема, въглеродна, легирана, силициева, галванизирана и пружинна стомана, алуминий и
алуминиеви сплави, мед, месинг, сребро, злато, титан и титанови сплави, огнеупорни материали и др. Скоростта на рязане се избира според
вида на обработвания материал и
неговата дебелина, като целта е
оптимално качество на повърхностите в комбинация с висока ефективност и производителност.
Рязането на листов метал е сред
водещите приложения на фибролазерните машини в модерните производствени отрасли, строителството и
инфраструктурата. Оборудването
от този тип намира широко приложение в автомобилостроенето, производството на машини, пружини и
други механични части и системи,
компоненти за електрически уреди
и инсталации, електрически шкафове за ниско и високо напрежение,
отрезни ленти, указателни табели
и знаци и др. Сред предприятията,
които все по-масово инвестират в
машини за фибролазерно рязане, са и
ангажираните в производството на
печатни платки, медицинска електроника, хардуерни компоненти, метална посуда, домакински уреди, осветителни тела, монтажни и крепежни елементи и др.
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Филтри за
сгъстен въздух
Филтрите за сгъстен въздух се използват като средство за възпрепятстване на навлизането на течни и твърди замърсители във въздушните компресори и друго оборудване
Филтрите са ключов компонент за осигуряване на сгъстен въздух във всички класове за
чистота съгласно ISO 8573-1
Обикновено посоката на въздушния поток е обозначена със стрелка от външната страна
на филтъра

З

аедно с въздуха в компресорите навлизат твърди частици, водна
пара, микроорганизми и химически
газове. След извършване на компресията тези замърсители стават
концентрирани и по-разрушителни.
Качеството на сгъстения въздух е
от съществено значение за всички
модерни производствени съоръжения.
Филтрите за сгъстен въздух се
използват за отстраняване на тези
замърсители от компресирания
въздух. Чистият и сух въздух защи-
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тава системата за сгъстяване на
въздух, намалява разходите за поддръжка и повишава качеството на
крайния продукт. Видовете филтри
варират в зависимост от приложението, нивото на налягане и вида на
замърсителите. Те могат да бъдат
алуминиеви филтри за сгъстен
въздух, филтри за сгъстен въздух от
въглеродна стомана (за високо налягане), заварени филтри от неръждаема стомана, защитни филтри за
вакуумна помпа, медицински филтри,
филтри за сгъстен въздух без силикон, технологични филтри от
неръждаема стомана и т.н.

Кога е необходим
филтър за сгъстен
въздух
Въздушните компресори захранват голямо разнообразие от машини в много различни индустрии и
приложения. Машините и инструментите, използвани в строителните
работи, като пневматични ударни
чукове и пневматични шлифовъчни
машини, се захранват от компресори за въздух, както и много видове
пневматични системи за управление
на ОВК. Сгъстеният въздух носи различни замърсители със себе си, които е необходимо да бъдат отстра-
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нени, за да може машината да функционира правилно, да се намали скъпоструващият престой и да се удължи
животът й.
Филтрите за сгъстен въздух или
още наричани филтри за въздушни
линии, се използват във въздухопроводите за компресиране на въздух
като средство за възпрепятстване
на навлизането на течни и твърди
замърсители, като така те предотвратяват причиняването на щети.
В едва 30 литра сгъстен въздух може
да се съдържат милиони частици, в
допълнение към значителни количества масло и вода. В зависимост от
приложението сгъстеният въздух
може дори да съдържа олово, живак
или други тежки метали.
Без филтри на въздушния компресор, елиминиращи такива замърсители, работата на критични компоненти на системата, като цилиндри и
клапани, ще бъде компрометирана.
Филтрирането на въздуха е съществен елемент от правилния процес
на компресиране и може също така
да предотврати деформации на уплътненията и преждевременно износване. В допълнение към намаляването на времето за престой, чистият
сгъстен въздух води до по-ниски разходи за енергия.

Функция на въздушния
филтър
Филтрите за сгъстен въздух работят, като през тях преминава
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постъпващият въздух, за да уловят
твърди частици и да отделят течностите от сгъстения въздух. За да
се изясни процесът, е важно да се
идентифицират основните компоненти, намиращи се във филтъра на
въздушния компресор.
Входът или смукателният отвор
на въздушния компресор е мястото,
където въздухът постъпва във филтъра. Има вътрешна капачка, която
насочва въздуха надолу в спирала.
Важно е да се предвиди правилният
размер на входа, за да не се инстали-

ра филтър, с по-малък размер от линията.
Въздушният поток се насочва през
присъединителен фланец и след това
през корпуса на филтъра. Обикновено
посоката на въздушния поток е обозначена със стрелка от външната
страна на филтъра, което предпазва
от монтиране в погрешна посока.
Изходният отвор на филтъра позволява на въздуха да напусне филтъра и
той също трябва да съответства на
размера на входа. Ако размерът на
филтъра е твърде малък, това ще

55

механични системи

ограничи въздушния поток. Филтриращата среда на филтъра е компонентът, който улавя частиците замърсители и ги извежда от въздуха. След
продължителна употреба, филтрите
трябва да се почистят или сменят,
защото се запушват. Уловените от
филтъра замърсители, вода и масло
се събират в зона на дъното на филтъра, преградена от бариера, предотвратяваща повторното попадане на
утаените частици във въздуха. Събраните замърсители и частици трябва
да се почистват. Много филтри се
обслужват ръчно, но има и такива с
автоматично почистване. Следва уплътняващ елемент на корпуса и филтърната среда.
Филтърът е снабден с изход за
кондензат, като това може да се
осъществява с автоматична отвеждаща система за кондензат. След
преминаване през филтърната среда въздухът се отвежда през изхода
за сгъстен въздух. Уплътнението на
корпуса и елемента се позиционира
автоматично чрез байонетна
връзка. Така се гарантира, че корпусът на филтъра се уплътнява само
при поставен филтърен елемент. За
да се защити от непреднамереното
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отваряне на корпуса под налягане, е
предвиден фиксиращ болт. Диференциалното налягане се проследява с
помощта на манометър.
В първия етап на филтриране
сгъстеният въздух преминава през
мрежест филтър. Това създава
ефект на струпване, при който поголемите частици се улавят от
филтъра и водата кондензира в поголеми капчици, след което се придвижва към камера за сепариране.
Сгъстеният въздух се забавя, позволявайки на частиците да се отлагат върху подложка със структура, подобна на пчелна пита. Това улеснява движението на капките към
каналите за отцеждане. След като
попаднат в системата за отцеждане, кондензиралите капки се извеждат през дренажен клапан. Този етап
на филтриране премахва по-голямата
част от маслото, големите частици и водните капки.
Филтрите за фини частици могат
да премахнат частици с размер до
пет микрометра, докато филтър с
общо предназначение улавя частици
с размер до 30 или 40 микрометра.
При използване на филтър за фини
частици рискът от бързо запушване

е значителен. За да се поддържа
въздушният поток, като същевременно ефективно се улавят най-фините частици, е добре да се използва филтър за фини частици в комбинация с филтър с общо предназначение преди него по посока на потока.
По този начин по-големите частици
се улавят, преди да са запушили пофиния филтър.
В по-голямата си част вградените филтри се намират на входа на
компресора, преди и след сушилни. Те
трябва да се монтират преди клапани, задвижващи механизми и регулиращи компоненти. Някои приложения
или конфигурации на съоръжения
имат различни или допълнителни
позиции за филтри, за да отговарят
на специфични нужди.

Специализирана грижа за
качеството на
сгъстения въздух
Качеството на сгъстения въздух
се определя по международния стандарт ISO 8573-1. Стандартът определя класове на качество според
съдържанието на твърди частици,
маслени пари и воден кондензат,
като степените на тези класове
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варират от едно до девет. Колкото по-ниско е числото,
толкова по-ниско е нивото на замърсяване и следователно по-високо е качеството на въздуха.
От конкретното приложение и технологични процеси зависи до каква степен трябва да бъде пречистен
въздухът. Много пневматични приложения на сгъстен
въздух се нуждаят от стандартен сух филтър за частици. Други процеси може да изискват одобрена система
за отстраняване на изпарения и аерозоли. За правилния
избор на филтрираща конфигурация е необходимо познаване на производствените препоръки и спецификации, за
да се определи качеството на въздуха, от което се нуждае даден процес.
Новото поколение филтри се разработват с фокус
върху функционалността, надеждността и лесната поддръжка, защото това са водещите фактори, които диктуват избора на потребителите. Например филтрите,
използващи модерни, дълбоко нагънати филтриращи среди за отстраняване на частици и аерозоли и високоефективните въглеродни влакна задържат ефективно маслените изпарения.
За да се отговори на нуждите на максимален брой
производствени приложения, предлаганите гами непрекъснато нарастват по отношение на различните капацитети на въздушния поток. Това дава възможност за още
по-голяма използваемост на филтрите, покривайки дори
приложения с нисък дебит на въздушния поток и въздухопроводни линии с малък размер. Конструкцията трябва да предполага лесно инсталиране и надеждно опериране. Вътрешните и външните повърхности на специализираните филтри трябва да са стандартно защитени
от покритие с катодно електрофорезно боядисване (KTL).
KTL защитата от корозия осигурява отлична химическа
устойчивост на агресивна среда и също така служи като
грунд за външно прахово боядисване.
За намаляване на загубата на налягане е добре да се
използват филтри с отлично оразмерен корпус и площ,
иновативно водене на потока и мощна филтърна среда.
Този клас филтри могат да постигнат до 50% по-ниска
загуба на налягане в сравнение с конвенционалните филтри на пазара.
Високото качество на сгъстения въздух трябва да
бъде приоритет в едно производство. Качеството означава по-малко прекъсване на производствените проце-
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си, което води до по-високи печалби и по-голямо удовлетворение.
Филтрите са ключов компонент за осигуряване на
сгъстен въздух във всички класове за чистота съгласно
ISO 8573-1. Тенденциите са да се предлагат ценово изгодни и висококачествени продукти, които правят
това дори при много ниско диференциално налягане.
Също така важен фактор е пригодността на конструкцията им за лесно сервизно обслужване. Колкото помалко предпоставки за грешки се създават при отваряне и затваряне на корпуса на филтъра, толкова по-нисък
е рискът от възникване на неизправност във функционирането му на следващ етап.
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Управление
на осветителни
системи
в индустриални
сгради
Съвременните системи за управление на осветлението съчетават рентабилност и пестене на ресурси с комфорт и гъвкавост на потребителя
Системите за управление на осветлението предлагат възможности за събиране на данни за
потреблението на енергия, цялостни възможности за диагностика и поддръжка
DALI е протокол, осигуряващ оперативна съвместимост на управляващите устройства в
цифрово управляеми осветителни системи

И

зискванията за енергийна
ефективност, отправени към индустрията, стават все по-строги. Усъвършенстваните решения за управление на осветлението в големи пространства като производствени помещения и складове разширяват
възможностите за пестене на енергия в предприятията.
Нещо повече, с използването на
комбинация от предварително дефиниран хардуер и удобен за потребителя софтуер, проектирането и пускането в експлоатация на нови осветителни системи и тяхното управление вече е много по-лесно, като
същевременно се предоставят множество допълнителни предимства
за тяхната работа.
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Функционалност и
възможности
Интелигентното регулиране на
променливите характеристики на
осветлението и управлението на
функции като превключване, димиране и т.н. оптимизират потреблението и комфорта на обитателите на
помещенията. Постигането на ефективно управление на осветителната система на една индустриална
сграда има за цел да реализира значително намаляване на използваните
енергийни ресурси, като същевременно се поддържа необходимото ниво
на интензитет на светлината във
всяка зона чрез използване на средства, максимално приближаващи я до
естествената светлина.
За здравословен и ефективен
ритъм на живот се нуждаем от ес-

тествения цикъл на осветеност.
Работата на закрито при слаба
светлина прави работниците уморени, депресирани и апатични. Новата
концепция за човекоцентричното
осветление (Human centric lighting)
поставя фокуса върху потребностите на хората в дизайна и управлението на осветлението. Например контролът на цветната температура
може да бъде изключително прецизен,
като допълнително може да се настройва и стойността на затъмняване.
Системите за управление на осветлението предлагат възможности за събиране на данни за потреблението на енергия, цялостни
възможности за диагностика и поддръжка с предварително дефиниран
хардуер, включително интерфейси за
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различни IoT платформи, както и
предварително дефиниран софтуер.
Хардуерната страна е базирана на
логически контролери, а стандартният протокол, който се ползва в
съвременните системи, е DALI-2.
DALI – цифрово адресируем интерфейс за осветление (Digital
Addressable Lighting Interface), представлява специален протокол за цифрово управление на осветителни
системи. DALI-2 е най-новата версия
на протокола, който позволява лесна инсталация на стабилни, мащабируеми и гъвкави осветителни мрежи.
Един DALI модул може да интегрира множество осветителни тела,
сензори и предаватели в рамките на
системата. Тъй като броят на I/O
модулите може да варира, системата за управление на осветлението
може да се използва както за малки
производствени съоръжения, така и
за големи логистични центрове.
Допълнителни I/O модули също могат да бъдат свързани към контролера, като например 3-фазни модули
за измерване на мощност, за измерване на енергия, модул за GPS базирана синхронизация на времето или
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модул за радиоприемник, когато системата е проектирана да работи с
радиосуичове.
Цифровият адресируем интерфейс за осветление DALI е комуникационен протокол за приложения за
изграждане на осветление, който се
използва за комуникация между устройствата за управление на освет-

лението, като електронни баласти,
сензори за яркост, детектори за движение и др.
DALI е протокол, независим от
производителя на оборудването, чиито характеристики са дефинирани
в стандарта IEC 62386. Той осигурява оперативна съвместимост на
управляващите устройства в цифро-
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во управляеми осветителни системи, като преобразуватели и димери.
Този стандарт заменя често използвания аналогов димерен интерфейс
от 1 до 10 V. Междувременно стандартът DALI-2 е публикуван като
част от IEC 62386, който дефинира
не само изпълнителните устройства, но и изискванията за контролните устройства.
Възможностите за предварително програмиране на приложението и
лесна конфигурация чрез интуитивен
уеб базиран интерфейс правят една
система за управление на осветлението мощно и удобно за потребителя решение. Повечето продукти
позволяват както по време на пускане в експлоатация, така и при работа всички настройки да бъдат извършвани с едно щракване на мишката – без необходимост от програмиране.
В повечето предложения на пазара графичният потребителски интерфейс може да бъде достъпен чрез
HTTPS и стандартен браузър и няма
нужда от локална инсталация на софтуер. Уеб визуализацията прави работата със системата особено
удобна. Всички конфигурационни настройки и параметри могат да
бъдат запазени и възстановени.
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Стойностите могат да бъдат препратени към системата за сградно
управление от по-високо ниво или към
център за управление на производството чрез Modbus TCP/IP например. Екраните с полета за въвеждане може да се конфигурират с диалогови прозорци с предварително
попълнени настройки по подразбиране за основни параметри, а също и
да се показват работни състояния.
Потребителският интерфейс за наблюдение позволява съвременна визуализация на изпълнението на цялата
осветителна система през различни
устройства, като например смартфони и таблети.
В една интелигента осветителна система може да се внедри технология за предаване на радиосигнали от суичове и сензори без зареждане на батерии. Енергията, необходима за тяхното захранване, се добива
от околната среда. Например суичовете се зареждат от силата, приложена при задействане, а сензорите
– от енергията на светлината. Тази
технология за добиване на енергия генерира енергийни нива от 50 ӝW –
достатъчни за предаване на радиосигнали до 300 m на открито (30 m
в сгради). Системата комуникира
чрез гейтуеи с всички налични шин-

ни системи (напр. KNX или BACnet) в
сградата.

Преки икономии от
управлението на
осветителните системи
Използването на електрическа
енергия за осветление на промишлени предприятия или индустриални
обекти може да бъде значително
намалено чрез създаване на оптимален режим на работа на осветителната инсталация във всеки един момент. Управлението на осветлението се осъществява чрез избор на
подходящо оборудване.
Интелигентното управление на
осветлението може да контролира
групи осветителни тела, като стандартно предлаганите функции включват прецизно настройване на нивото на осветеност, комбинация от
естествено и изкуствено осветление; възможност за регулиране на
светлинния поток (интензитета на
светлината) на осветителното
тяло и засичане на движение или
присъствие на хора, превозни средства и др.
Функциите за откриване на присъствие позволяват използване на
осветителните тела само когато в
пространството присъстват хора.
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осветление
Сензорите автоматично изключват
осветлението или го намаляват до
предварително определено ниво, когато в помещението няма никого, и
ги включват, когато влезе някой.
Съвременните системи за управление на осветлението предлагат
повече от просто възможност за
пестене на енергия и пари – те съчетават рентабилност и пестене на
ресурси с комфорт и гъвкавост на
потребителя. Тези системи обикновено се предлагат като решение,
базирано на предварително дефиниран хардуер и предварително конфигуриран софтуер, което значително
опростява планирането, въвеждането в експлоатация и оперирането на
системата.
След инсталирането и въвеждането в експлоатация на система за
управление на осветлението, фокусът се измества към оперативната дейност и наблюдението, докато
системата работи. Визуализацията
осигурява рационален потребителски интерфейс за тази фаза. Независимо дали на настолен компютър,
сензорен панел, таблет или смартфон, потребителският интерфейс
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позволява ясна и удобна работа с цялата осветителна система. Адаптивният изглед осигурява перфектна визуализация на всякакви устройства. Визуализацията на оперативните данни поддържа информираността на потребителите за текущото
състояние на цялата осветителна система по всяко време. Възможен е и
едновременен достъп до множество
контролни точки на осветлението
чрез функциите на съвременния интерфейс. В допълнение към настройките за език и цвят, също така лесно
се създават и управляват HMI устройства, потребители, виртуални
зони и персонализирани профили. Също
така се предлагат продукти с допълнителни функции като интегриране
на фонови изображения или етажни
планове в интерфейса за визуализация. Това позволява на потребителя
да настройва прецизно осветлението според специфичните нужди.
Основната цел на една такава цялостна система за управление е тя
да е ориентирана към различните
изисквания за осветление на складови и производствени съоръжения.
Например системите дават възмож-

ност едно производствено съоръжение да бъде разделено на виртуални
стаи, в които се позволява гъвкаво
адаптиране на светлината. Всяка
виртуална стая получава сигнали от
сензори и изпълнителни механизми,
за да зададе автоматично подходящия интензитет на светлината.
Виртуалните стаи позволяват
бързо и лесно внедряване както на
промени в разположението и настройките на осветлението, а
също така и лесна работа чрез уеб
конфигурации.
Когато дневната светлина е налична, но не е достатъчна, тя може
да се комбинира с допълнително изкуствено осветление с прецизна настройка, така че да се постигне оптималното ниво на осветеност.
Максималното използване на дневна светлина и намаляването на изкуственото осветление е още един
начин за съкращаване на разходите
за потребление на енергия. Това
допълнително намалява емисиите на
CO2 с положително влияние върху
производителността, атмосферата и комфорта в осветеното пространство.
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J Series
ñâåòîäèîäè îò CREE

Õàðàêòåðèñòèêè:

CREE ðàçøèðÿâàò âîäåùîòî â èíäóñòðèÿòà ïîðòôîëèî J Series® ñâåòîäèîäè
çà ðåàëèçàöèÿ íà îñâåòèòåëíè ðåøåíèÿ â ïî-øèðîê
ñïåêòúð îò ïðèëîæåíèÿ. Ñ
14 íàëè÷íè öâåòîâå, ñåìåéñòâîòî íà öâåòíèòå ñâåòîäèîäè JE2835 N ïðåäëàãà òîï
õàðàêòåðèñòèêè è íàé-øèðîêàòà ãàìà îò îïöèè ïðè LED
ñúñ ñðåäíà ìîùíîñò.

l Ñòàíäàðòåí êîðïóñ 2,8 õ 3,5 ìì;
l Âîäåùè â èíäóñòðèÿòà õàðàêòåðèñòèêè;
l 14 öâÿòà: ïúëåí ñïåêòúð îò öâåòîâè îïöèè;
l Êîíñòðóêöèÿ ñ åäèí êðèñòàë çà îïòèìàëåí îïòè÷åí êîíòðîë;
l 9 öâÿòà ñúñ ñúùàòà ïîëÿðíîñò êàòî JB2835, 5 ñ ïðîòèâîïîëîæíà.

Ïðèëîæåíèÿ:
l àðõèòåêòóðíî îñâåòëåíèå,
l ðàñòåíèåâúäñòâî,
l òðàíñïîðòíà ñèãíàëèçàöèÿ.
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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 - áóë. Ñâîáîäà 69 ñåê.5 îôèñ 3; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909
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