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Huawei показа иновативни решения за корпоративния и правителствен сектор на
пътуващото си изложение На 7 юли т. г. пътуващото изложение Huawei Roadshow 2022: Digital Transition

to New Value Together премина през София. В камиона, разположен пред Народен

театър „Иван Вазов“, бяха представени най-новите решения на Huawei като

кампусна мрежа, цялостно оборудване за центрове за данни Huawei Clouds, които

предоставят стабилни и надеждни облачни услуги.

На събитието бяха презентирани още високоиновативни решения, посветени

на трансформацията на дигиталното образование, както и за сфери като елек-

тронно правителство, финанси, ISP и електроенергетика. Пътуващото изложе-

ние също така предостави възможности за среща с експертите на Huawei и

тестване на технологиите на живо.

Сред акцентите на Huawei Roadshow 2022 бяха новостите при продуктите от

фамилиите OceanStor Dorado V6, OceanStor Protect и OceanStor Pacific, готови за

експлоатация модулни центрове за данни, CloudCampus 3.0 Solution, iMaster NCE-

Campus и др.

Пътуващото изложение премина през държави в Централна, Източна и Север-

на Европа, за да се срещне с клиенти, партньори, журналисти и представители

на индустрията. Това е първият път, когато роудшоуто, посветено на корпора-

тивния и правителствен сектор, се провежда в България.

Приключи строителната фаза на интерконектора Гърция - България
Строителната фаза на междусистемната газова връзка Гърция – България

завърши, като събитието бе отбелязано на газоизмервателната станция при

гръцкия град Комотини, където интерконекторът се свързва с газопреносната

мрежа на Гърция и с Трансадриатическия газопровод.

Изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Кара-

янакос обявиха заедно финализирането на този етап от развитието на проекта

IGB. Знаковото събитие бе уважено от министър-председателя на България Кирил

Петков, министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис, министрите на

енергетиката на двете държави – Александър Николов и Костас Скрекас и др.

От втората половина на месец юни интерконекторът е запълнен с тестови

количества природен газ. Трасето и прилежащата инфраструктура са вече ус-

пешно тествани при пренос на природен газ в посока Стара Загора – Комотини,

като от началото на юли станцията на Комотини също е загазена.

Продължава интегрирането на системата за автоматизиран контрол и цяло-

стно управление на газопровода. Последният етап до въвеждане в търговска

експлоатация включва и изпълнението на административни процедури под юрис-

дикцията на редица български и гръцки институции, чийто общ срок следва да

бъде сериозно редуциран с цел максимално скорошен старт на търговската ек-

сплоатация.
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В Румъния стартира добивът на газ от Черно море
Първите количества природен газ от Черно море постъпиха в газопреносната

мрежа на Румъния, съобщиха от компанията Black Sea Oil & Gas (BSOG), която

експлоатира находището, разработено по проект Midia Gas Development (MGD) –

първото ново разработване на газово находище в морето в Румъния от повече от

три десетилетия.
Проектът включва пет офшорни добивни сондажа, една производствена плат-

форма, управлявана без оперативен персонал, 126-километров газопровод, свързващ

платформата с брега и нова наземна станция за преработка на газ. Очаква се

проектът MGD да достави приблизително 0,5 млрд. куб. м газ през тази година.

Предполага се пиковото производство да бъде около 1 млрд. куб. м годишно през
следващите три години от общо десетте прогнозни за газовите находища.

Проектът MGD не само ще осигури 10% от потреблението на газ в Румъния, но

и вероятно ще проправи пътя за нови разработки в Черно море и стартиране на

редица инициативи за развитие на зелена енергия, превръщайки MGD в интегрирана

инфраструктура за енергиен преход – посочва в свой коментар Марк Бийком, главен
изпълнителен директор на BSOG.

Мини Марица-изток ще изнася въглища за Сърбия
За пръв път в 70-годишната си история държавното дружество Мини Марица-

изток ще изнася въглища за централи извън територията на комплекс „Марица-

изток“. Това стана възможно след подписването на договор със сръбска компания,
която ще доставя българските въглища до електроцентрали в близост до Белград.

Срокът на договора е до 30 април 2023 г., като е предвидена клауза за удължа-

ване. Предвижда се да бъдат продадени 1 750 000 тона лигнитни въглища на цена,

по-висока от цената, на която купуват централите в комплекса „Марица-изток“.

Въглищата ще се предават на площадката на Мини Марица-изток и дружеството
няма ангажимент за транспортирането им до сръбските централи. Гарантиране-

то на плащанията е осигурено чрез неотменяем акредитив.

„Реализацията на български лигнитни въглища извън територията на комплекса

„Марица-изток“ досега беше немислима и едва ли някога се е допускало, че е възмо-

жен техният износ, особено при създадените през последните години мрачни про-
гнози за скорошно затваряне на Мини Марица-изток. Сключването на договора за

износ на български лигнитни въглища няма да се отрази на гарантираните достав-

ки за централите от комплекса „Марица-изток“. Този износ е сериозно постижение

и добра перспектива“, поясни инж. Илза Чинкова, изпълнителен директор на друже-

ството.

АББ България проведе специално събитие за електропроектанти
На 9 юни т. г. АББ България организира в хотел Ястребец Уелнес и СПА в

Боровец специалното събитие за проектанти Ability, Mobility & Smart Building. Мероп-
риятието бе насочено към новостите и особеностите при проектиране и изграж-

дане на зарядна инфраструктура за електрически автомобили, облачни системи за

енергиен мениджмънт, системи за аварийно и евакуационно осветление и системи

за домашна автоматизация. Сред участниците в събитието бяха представители

на някои водещи проектантски бюра – Никан България, Макир-П, Филарх, Eldesign,
Иво-Петров Архитекти, Проджект Консултинг Енд Мениджмънт и много други.

Като лектори се включиха Любомир Иванов, продуктов и маркетинг специалист в

направление „Индустрия“, Ангел Димитров, експерт „Бизнес развитие“ в направле-

ние „Зарядна инфраструктура за електромобили“, Георги Михайлов, продуктов и

маркетинг специалист, и Теодора Петрова-Василева, продуктов и маркетинг спе-
циалист в направление „Сградни решения“ в АББ България.

Сред представените решения бяха облачната система за енергиен мениджмънт

ABB Ability Energy and Asset Manager, портфолиото от AC (Terra AC Wallbox) и DC

(Terra EV Fast Charger) зарядни устройства на ABB, интелигентната система за

мониторинг Naveo Pro и системата ABB-free@home.

България се присъедини към инициатива, подкрепяща ядрената енергетика
България се присъедини към становището на 20 синдиката от Белгия, Чехия,

Финландия, Франция, Унгария, Литва, Румъния, Словакия, Словения и Хърватия в под-

крепа на ядрената енергетика. В съвместна статия участниците в инициативата

призовават Европейската комисия да включи ядрената енергия в политиките на

Зелената сделка и плана REPowerEU. Според тях включването на ядрената енергия
в таксономията на ЕС е жизненоважно за справяне с изменението на климата и

повишаване на енергийната независимост. Това ще осигури възможност за устой-

чиво финансиране на проекти от областта на ядрената енергетика в бъдеще.

Участниците в инициативата отбелязват, че, наред с възобновяемите енергий-

ни източници, ядрената енергия има потенциала да формира основата на европей-
ската безвъглеродна енергийна система. Като следваща стъпка ЕК следва да

актуализира Илюстративната програма за ядрената енергетика (PINC) в съответ-

ствие с чл. 40 от Договора за Евратом.
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От 13 до 16 юни т. г. в Созпол се проведе ежегодна-

та проява Дни на безразрушителния контрол (Дни на БК).

Съпътстващи събития по време на проявата бяха XXXVII

международна конференция Дефектоскопия 2022, кръгла

маса „Развитие на стандартизацията по безразруши-

телен контрол“, заседание на Схемния комитет към СЦП

по КБР, заседание на Управителния съвет на Национал-

ното научно-техническо дружество по дефектоскопия

(ННТДД), Ден на дефектоскописта и тематични секци-

онни доклади.

По време на Дни на БК 2022 бяха отбелязани 60 години

от създаването на ННТДД и 55 години от внедряването

на главни вълни за ултразвуков контрол на метала. По

повод 60 години ННТДД на откриването на конференци-

ята бе представен поздравителен адрес от Министер-

ството на икономиката и индустрията. В Деня на дефек-

тоскописта заместник-председателят на дружеството

маг. инж. Райчо Димитров представи доклад за развити-

ето на ННТДД от неговото създаване през 1962 г.

Навършването на 55 години от приложението на

главни вълни за ултразвуков контрол на метала бе

отбелязано с пленарен доклад, представен от един от

първите в света специалисти по внедряването на тези

вълни за ултразвуков контрол проф. Николай Разиграев.

Организатори на Дни на БК 2022 бяха ННТДД, Инсти-

тутът по механика при Българската академия на науки-

те, Технически университет – Варна, фирма Контрол.

Основни спонсори на Дни на БК 2022 бяха ТУ – Варна, АЕЦ

Козлодуй, Учебен център за безразрушителен контрол

към Института по механика при БАН и фирмите Инно-

вия, Контрол, Мултитест, Контролтест и Намикон 2001.

В конференцията участваха 85 специалисти от Бълга-

рия и чужбина. Бяха представени 40 доклада и презента-

ции и 23 постерни доклада.

В Созопол се проведоха ежегодните
Дни на безразрушителния контрол

На 10 юни т. г. в рамките на Меж-

дународен панаир Пловдив се състоя

„Ден на соларната енергия“. Събити-

ето очерта тенденциите на пазара

на фотоволтаични системи, а ком-

пании и екипи от Китай, Гърция,

Чехия и България споделиха своя

международен опит. Организатор на

бизнес форума за втора поредна

година бе КП Имобилиен, дистрибу-

тор на марките за соларни решения

Huawei Solar, Astronergy и Aerocompact

за България.

Мартин Лечев, търговски дирек-

тор на КП Имобилиен, постави акцен-

ти върху значимостта на логистич-

ната база, експертността на екипа

и качеството на използваните ком-

поненти за изграждане на системи

с минимални оперативни разходи и

оптимална възвръщаемост на инве-

стицията.

Ден на соларната енергия 2022
събра водещи компании от бранша
за втора поредна година

Меглена Русинова, председател на

управителния съвет на Българската

фотоволтаична асоциация, предста-

ви целите за потребление на зелена

енергия в България. Предвижда се към

2035 г. брутното вътрешно потреб-

ление да надхвърли 30%. За сравне-

ние в момента то е около 20%, като

енергийният микс от чиста енергия

включва 4% соларна енергия, под 4%

вятърна, а останалите се произвеж-

дат от водноелектрически центра-

ли. В събитието се включи и адв.

Сирлещов, управляващ партньор на

Си Ем Ес София, който анализира

възможности за финансиране на ин-

сталации от хибриден тип с бате-

рийни технологии.

По време на форума бяха предста-

вени последните технологични по-

стижения в продуктовите линии на

Huawei, Astronergy и Aerocompact. На

събитието се състоя и премиерата

на соларния камион на Huawei, демон-

стриращ предимствата на техноло-

гията FusionSolar.

В акцент от форума се превърна-

ха и системите с вграден механизъм

за проследяване на траекторията на

слънцето. Бизнесът обсъди и между-

народните политики за насърчаване

на енергийната независимост,

включвайки възможностите на защи-

тените зони в Натура, както и на

земеделските земи в категория.

В Созопол се проведоха ежегодните
Дни на безразрушителния контрол

Ден на соларната енергия 2022
събра водещи компании от бранша
за втора поредна година



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 4/2022 7



8 брой 4/2022  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

интервю

Наскоро Neterra откри втория си център за данни в

София и общо четвъртия за страната. Какъв е инте-

ресът към такива съоръжения в България и какъв е

профилът на клиентите Ви?

Интересът е огромен. Бизнесът все по-ясно осъзна-
ва нуждата, но най-вече ползите от дейта център ус-
лугите. Сървърите на нашите клиенти се намират в

специално изградени помещения с модерни вентилаци-
онни системи, контрол на достъпа, охрана и видеонаб-

людение, с най-добрата възможна свързаност, с кибер-
защита, денонощна поддръжка, наблюдение и съдействие
на висококвалифицирани дежурни инженери.

Така фирмите са спокойни за ИТ частта от своя
бизнес и си спестяват значителни разходи за собствен

екип по поддръжка на оборудването, за закупуване на спе-
циализирани машини и др.

Друг мотивиращ фактор е цената на електроенер-

гията. Системите в нашите центрове за данни имат
по-ниска консумация на електроенергия и в резултат

клиентите ни спестяват от разходи за ток.
Клиентите ни са с разнообразен профил – от банки и

финансови институции, през телекомуникационни, фар-

мацевтични и ИТ компании, до малки и средни бизнеси
от всички индустрии – медии, доставчици на ви-

деосъдържание, клауд платформи, криптокопачи.
Разкажете на читателите ни повече за технологиите,

осигуряващи непрекъсваемост на работата на центъ-

ра и услугите.

Нашите дейта центрове са изградени по стандарта

TIER III (Up Time Institute). Той гарантира непрекъсваемост
на услугите. Всякакви планирани дейности по поддръжка
(на климатична инсталация, UPS, дизел генератор и т.н.)

могат да се извършват, без да се нарушава работата
на клиентското оборудване. SDC 2 e разположен непос-

редствено до SDC 1, а неговите клиенти се възползват
от всички предимства на вече изградената бизнес и те-
лекомуникационна инфраструктура – свързаност с всички

съществуващи клиенти на Neterra и достъп до високос-
коростни, сигурни и резервирани международни мрежи и

маршрути, директна връзка към TIER I и стотици други
доставчици на услуги.

В Neterra и SDC гарантираме 99,99% наличност на

услугите (SLA), денонощно наблюдение (NOC) и проак-
тивна поддръжка.

Наблюдава се експоненциален ръст в потребностите

от центрове за данни, които обаче консумират значи-

телни количества енергия. Какви решения за постигане

Бизнесът осъзнава
нуждата и ползите от
дейта център услугите

Николай Чакински, продуктов
мениджър "Колокация" в Neterra,

пред сп. Енерджи ревю

на оптимална енергийна ефективност са внедрени в

новия център?

Neterra използва 100% чиста енергия за своите дей-

ности, а в края на 2021 г. постигнахме въглеродна не-
утралност. Инвестираме в модерни технологии за кли-
матизация с по-ниско потребление на енергия, в хибрид-

ни и електрически автомобили, в електронен регистър
на документи без нужда от хартиени копия.

Въвеждаме мерки, за да намалим и напълно да компен-
сираме своя въглероден отпечатък чрез залесяване.
Рециклираме оборудване и използваме всякакви ресурси

за многократна употреба. Наскоро стартирахме процеса
по изграждане на фотоволтаична централа за производ-

ство на електроенергия за собствени нужди.
В началото на тази година Neterra получи признание като

един от ключовите инвеститори в дейта центрове в

региона. Каква е стратегията Ви за развитие оттук

нататък?

Neterra е глобален доставчик на свързаност вече над
26 години. Работим във висококонкурентна международ-
на среда и всяка година въвеждаме нещо ново в нашето

портфолио. Вече имаме 4 центрове за данни и междуна-
родна мрежа с повече от 150 точки на присъствие в над

55 държави на 6 континента.
Наскоро нашите инженери осигуриха най-бързата

интернет връзка между Бразилия и Европа от 60 мили-

секунди, като използваха NetIX – глобална платформа за
обмен на данни, свързаност и пиъринг от групата на

Neterra. Трафикът минава през оптичния подводен кабел
с висок капацитет и ниски времезакъснения на EllaLink,
който свързва директно Латинска Америка и Европа.

Стратегията ни е да се развиваме в същата посока
и в бъдеще – да помагаме на бизнеса да се дигитализи-

ра, да разширява мрежите си, да подобрява скоростта
на връзките си и да се конкурира успешно на глобални-
те пазари.

Бизнесът осъзнава
нуждата и ползите от
дейта център услугите
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      ентровете за данни днес са

възлите за обработка на информация

с критичен характер, които под-

държат функционирането на харак-

теризиращия се с високо ниво на

свързаност съвременен бизнес. Пре-

дотвратяването на периодите на

престой е от съществено значение

за операторите на ИТ инфраструк-

тура. Редица проучвания обаче показ-

ват, че компаниите търпят огром-

ни финансови загуби в резултат на

непредвидени престои. Една от ос-

новните причини за появата на не-

изправности в центровете за дан-

ни е възникването на преходни напре-

жения. Критичните функции на цен-

тровете за данни трябва да бъдат

защитени от пренапрежения от

мрежата или причинени от преки или

индиректни попадения на мълнии.

Попаденията на мълнии отдавна

са повод за безпокойство в сектора

на центровете за данни. С цел да

редуцират престоите и да предот-

вратят инциденти, координираните

Защита от
пренапрежения в
центрове за данни

Защита от
пренапрежения в
центрове за данни

Преди да се проведе проучване за оценка на риска от попадение на мълнии, трябва да се
отчетат наличните методи за ограничаване на опасностите, характерни за една дейта
център сграда

Заземителните и мълниезащитните системи трябва да бъдат проектирани в съответ-
ствие с местните и международните стандарти и трябва да бъдат инсталирани от сер-
тифицирани специалисти

Присъединяванията с коаксиални кабели също трябва да бъдат предпазени в съответствие
с вида на честотните сигнали, импеданса, напрежението и използваните конектори

системи за заземяване и мълниеза-

щита са компонент от критично

значение за тези съоръжения. Необ-

ходимата цялостна електрозащита

се реализира чрез системен подход

за интегриране на мълниезащита,

потискане на импулсни напрежения

и свръхнапрежения, бондиране, зазе-

мяване и екраниране срещу електро-

магнитни смущения. Дизайнът на

центъра за данни, заедно с постоян-

ното захранване и надеждността на

доставките на електроенергия са

ключови елементи за избягване на

оперативните престои.

Проектиране
Преди да се проведе проучване за

оценка на риска от попадение на

мълнии, трябва да се отчетат на-

личните методи за ограничаване на

опасностите, характерни за една

дейта център сграда. Например

външните захранващи кабели на един

център за данни е препоръчително

да са подземни, а не въздушни, тъй

като така се свеждат до минимум

експозицията им на мълнии и възмож-

ността за повреда в резултат от

падане на дървета, пътни инциден-

ти и вандализъм.

Проектирането невинаги получа-

ва необходимото внимание и може да

бъде засенчено от впечатляващите

критични захранващи системи при

изграждането на един център за

данни. Обмислянето на заземителна

и мълниезащитна система на ранен

етап обаче е ключово за подготви-

телната фаза на развитие на дейта

центъра, преди започване на строи-

телните дейности. Заземителните

и мълниезащитните системи тряб-

Ц
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ва да бъдат проектирани в съответ-

ствие с местните и международни-

те стандарти и трябва да бъдат

инсталирани от сертифицирани спе-

циалисти.

Защита на
захранващите системи

Непрекъсваемостта на захранва-

нето в центровете за данни е от

първостепенно значение. Те консуми-

рат огромни количества енергия, за

да поддържат функционирането не

само на ИТ системите, но и на ох-

лаждащото оборудване. Центровете

за данни на големите компании по-

требяват все повече електроенер-

гия, средно около 32 MW, което при-

близително е еквивалентно на кон-

сумацията на един град с 25 000

жители. През 2005 г. например цен-

тровете за данни във Франция кон-

сумират около 1% от общата елек-

троенергия на страната. Установе-

но е, че днес стойността вече е 7%

и необходимостта от по-добра за-

щита на захранването се повишава.

Като цяло се изисква центровете

за данни да предлагат високо ниво

на системна достъпност, с макси-

мум 4 минути престой годишно, ко-

ето може да бъде постигнато чрез

резервираност на захранването от

електроразпределителния оператор.

За да се редуцира рискът от

прекъсване на електрозахранването,

те обикновено са оборудвани с два

източника средно напрежение, еди-

ният от които служи като резервен.

Често се ползва и трети източник

под формата на генератор, заедно

с непрекъсваемо захранване, за да се

гарантира поддържане на електро-

захранването дори и в случай на

повреда. Непрекъсваемите токоза-
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хранвания служат и за поддържане на

качеството на електрическата

енергия.

Всички тези източници на елект-

роенергия предоставят маршрут, по

който може да премине увреждаща-

та енергия на мълнии. Повечето от

причинените от мълнии повреди за-

сягат електрическите и електронни-

те компоненти чрез индуцирани пре-

напрежения по линиите, навлизащи в

сградата. Металните тръбопроводи

(за вода, газ и др.) също могат да са

проводник за пренапрежения, а липса-

та на еквипотенциал между различ-

ните комунални линии или различни-

те земни присъединявания може да

предизвика допълнителни проблеми.

Инсталирането на арестори за

защита от пренапрежения Тип 1+2

може да предпази постъпващите

захранващи линии и чувствителните

вериги при попадение на мълния бла-

годарение на тяхното ниско остатъ-

чно пренапрежение. За да се създа-

де обаче еквипотенциална система,

ще бъде необходимо заземяването на

навлизащите в сградата метални

тръби.

Необходими са също катодни

отводители Тип 2 за защитата на

компютърни системи, инвертори и

чувствително оборудване. Тези аре-

стори за защита от пренапрежение

трябва да бъдат инсталирани в ре-

дицата шкафове за електроапарату-

ра в центъра за данни.

Актуалните стандарти индики-

рат, че един проводник с дължина над

10 м вече не се защитава с един-

единствен катоден отводител. В

практиката това е максимум и той

може да бъде много по-нисък в зави-

симост от наличните конфигурации.

Вътрешната защита на един

център за данни трябва да бъде

реализирана в съответствие с кон-

цепцията за мълниезащитни зони от

LPZ 0A до LPZ 3, дефинирани в стан-

дарт IEC 62305-4. Мълниезащитната

зона LPZ 0A е зоната, в която е

възможно пряко попадение на мълния,

а в зона LPZ 3 се разполага критич-

ното оборудване, където остатъч-

ното пренапрежение трябва да се

поддържа ниско. За да се предотвра-

ти каскадното преминаване на енер-

гията от попадение на мълния през

електрическата мрежа, трябва да се

инсталира разнообразие от арес-

торни защити за пренапрежение.

Защита на данните
Центровете за данни са уязвими

на физически и кибератаки. Те са

защитени със системи за предотв-

ратяване на неправомерен достъп

(камери, сензори за движение и

присъствие и др.) и усъвършенства-

ни решения за наблюдение, които

също трябва да бъдат предпазени от

мълнии и пренапрежения. Тези систе-

ми са разположени предимно извън

сградите и тъй като центровете за

данни често са мащабни съоръжения,

защитата им е сложна.

Предаването на данни от външно-

стта към вътрешността на центъ-

ра за данни се осъществява предим-

но по оптичен кабел. Тази връзка е

устойчива на пренапрежения, но има

и множество присъединявания по

телекомуникационни кабели, които

са особено чувствителни към косве-

ните ефекти от мълнии и към пре-

напрежения, поради което следва да

бъдат защитени с арестори Тип 2.

Присъединяванията с коаксиални

кабели също трябва да бъдат пред-

пазени в съответствие с вида на

честотните сигнали, импеданса,

напрежението и използваните конек-

тори. Оборудването за мониторинг,

термалните камери, системите за

идентификационен контрол, заключ-

ващите, пожароизвестителните и

системите за засичане на неправо-

мерно проникване в сградата също

трябва да бъдат защитени. За реду-

циране на пренапрежението от всич-

ки коаксиални кабели, например за

външни антени и камери, могат да

се използват заземителни комплек-

ти. Арестори за защита от пренап-

режение Тип 2 следва да се използ-

ват за критичното за безопасност-

та оборудване, което често е

свързано посредством многожилни

кабели.

Значимостта на адекватната

защита е демонстрирана, когато

център за данни на Google Corporation

в Белгия е ударен четири пъти от

мълния през 2015 г., което води до

прекъсване на електрозахранването.

Разбира се, се задейства система-

та за аварийно захранване, но щети-

те вече са налице – последно запа-

зената на твърдите дискове инфор-

мация е загубена, засегнати са 5% от

оборудването за съхранение на дан-

ни и 0,000001% от всички съхранени

данни са загубени завинаги.

Защита на сградите
Високите точки, като комуника-

ционни антени или комини на гене-

ратори, се характеризират с висок

риск от попадение на мълнии. В

такива случаи токът на мълнията

протича към земята по всички про-

водими елементи, като арматурно

желязо в бетона, метални структу-
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ри или метални облицовки. Затова трябва да се обърне

специално внимание на заземяването на тези високи

точки чрез външни проводници.

Без предпазни мерки, хората, стоящи в радиус от 3 м

от токоотвод на приземно ниво, са в опасност. Тази зона

е много по-обширна от 3 м на по-голяма височина, осо-

бено когато човек е в близост до точката на попаде-

ние, например на покрива.

Защитата на персонала може да бъде подсигурена

чрез: процедури, предотвратяващи достъпа до покрива

и високите точки по време на гръмотевична буря; сис-

тема за детекция на гръмотевични бури, която изолира

електрическата мрежа чрез превключване от мрежово

захранване към генератор на място.

Ако не се инсталира външна мълниезащита, токове-

те от мълниите ще протичат напосоки, през всеки

проводим елемент, през сградата, водейки до възможни

наранявания на персонала или увреждания на оборудва-

нето.

Инсталирането на мълниезащитна система като

мрежа или използването на мълниеприемници с изпревар-

ващо действие е повече от препоръчително. Това трябва

да осигури защитен радиус, покриващ цялата повърхност

на сградата, както и други чувствителни зони или съсед-

ни сгради, като генератори, охлаждащи агрегати или

спомагателни постройки, необходими за нормалното

функциониране на центъра.

Разделянето на тока на мълнията чрез множество

токоотводи между високите точки (мрежа, активни или

пасивни мълниеотводи) и заземителна система е добър

подход. Така токът се заземява бързо и се намалява

необходимото разделително отстояние. Доброто раз-

пределяне на тока на мълнията чрез множество провод-

ници ще намали индукционните ефекти на проводници-

те вътре в сградата. Така ще се редуцира индуцирано-

то пренапрежение през окабеляването на сградата и ще

се занижи въздействието върху аресторите, което, от

своя страна, ще удължи експлоатационния им живот.

Разстоянието между заземеното оборудване на по-

крива и мълниетотводите е важен фактор. Стандарт

62305-1 разяснява как да се изчисли разделителното

отстояние. Ако те са твърде близо, на по-малко от

разделителното отстояние, те трябва да бъдат бон-

дирани и на всички линии, доставящи захранване до това

оборудване на покрива, трябва да се инсталират арес-

торни защити Тип 1. Ако обаче разстоянието е голямо,

тогава не се изисква бондиране и инсталирането на аре-

сторни защити Тип 2 ще бъде достатъчно. Аресторни-

те защити Тип 1 обикновено са 4 – 5 по-скъпи от Тип 2.

Нискоимпедансна заземителна система е най-добро-

то решение за гарантиране на безопасността на хора-

та и редуциране на амортизацията на инсталираните

аресторни защити. Проектирането на такава система

изисква измерване на специфичното съпротивление на

почвата. Това е фактор от критично значение при про-

ектирането на заземителната система и ефективнос-

тта й може да бъда използвана, за да се гарантира, че

размерите на аресторните защити са оптимални за

осигуряването на максимално ниво на безопасност.
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   енденциите са оборудването за

базови станции, изисквано от теле-

комуникационните оператори, да

бъде интегрирано, миниатюризира-

но и олекотено, което означава, че

все по-често то трябва да бъде

инсталирано в ограничено простран-

ство и това поставя по-високи изис-

квания към диапазона на работните

температури, енергийния баланс,

дълговечността на оборудването и

т.н.

През последните години телеком

операторите и доставчиците на

мрежово оборудване постепенно

започнаха да търсят и изследват

нови решения за резервно захранва-

не. Литиево-йонните батерии при-

влякоха голямо внимание поради сво-

ите уникални технически характе-

ристики, като голям капацитет,

възможност за работа с високо на-

прежение и екологичност. Голямата

инерция на развитието им бележи

тенденцията литиево-йонните ба-

терии да се превърнат в техноло-

гията за резервно захранване, пред-

почитана за телеком станции дори

Батерии за
телекомуникационно
оборудване

Системата за резервно захранване на комуникационната базова станция има важна роля за
сигурността на електрозахранването и подобряването на ефективността на работа на
мрежата

Двата най-разпространени вида батерии с дълбок цикъл са мокрите батерии и необслужва-
емите капсуловани батерии

Литиево-йонните батерии днес са широко използвани в много приложения, включително в
телекомуникациите, електрическите мрежи и други мрежови системи

в неблагоприятни условия на рабо-

та. Литиево-йонните батерии по-

степенно добиват приоритетна по-

зиция, когато става въпрос за из-

бор на решение за резервно захран-

ване от висок клас.

Типове батерийни
технологии

Батериите с дълбок цикъл са

оловно-киселинни батерии, проекти-

рани да осигуряват продължителна

мощност за дълъг период от време

и да работят надеждно, докато не

се разредят на 80% или повече, след

което трябва да бъдат заредени

отново. Важно е да се отбележи, че

въпреки че батериите с дълбок

цикъл могат да се разреждат до

80%, повечето производители пре-

поръчват да не се разрежда под 45%,

за да се удължи животът на бате-

рията.

Нивото на разреждане е това,

което отличава този тип батерии

от други видове, които осигуряват

само кратък стартов заряд, преди да

се наложи да бъдат презаредени. По-

конкретно, една стартерна батерия

може да се разреди в малък процент

– обикновено 2 до 5% – всеки път,

когато се използва.

Двата най-разпространени вида

батерии с дълбок цикъл са мокрите

батерии и необслужваемите капсу-

ловани батерии. Мокрите батерии

с дълбок цикъл изискват редовна

проверка. Когато нивото на елект-

ролит е ниско при тях, потребите-

лят трябва да допълни батерията,

за да поддържа функцията й. Необ-

служваемите батерии или т. нар.

оловно-киселинни батерии с клапан-

но регулиране, са запечатани и не

изискват доливане, въпреки че и при

тях се препоръчва редовна провер-

ка.

Клапанно-регулираните оловно-

киселинни батерии VRLA с имобили-

зиран в сепаратора електролит

(AGM) се произвеждат по съвремен-

на технология в съответствие с

технологични стандарти. Съгласно

EUROBAT те се специфицират като

Very Long Life. Корпусните елементи

се изработват от висок клас него-

рим материал. Освен в телеком при-

ложения са подходящи за прилагане

в резервирани захранвания; интен-

зивни цикли за фотоволтаични и

Батерии за
телекомуникационно
оборудване

Т
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соларни инсталации; високомощнос-

тни батерии за непрекъсваеми зах-

ранвания (UPS).

Освен AGM друг тип клапанно-

регулирани оловно-киселинни бате-

рии, които намират приложение в

базови станции са геловите акуму-

латорни батерии. Това са батерии

с имобилзиран електролит под фор-

мата на гел. Те са предвидени за

около 15 години живот и са много

подходящи за приложения в режим на

готовност или често циклично раз-

реждане при екстремни условия.

Гелът в батерията на практика

представлява колоидна система, в

която в пореста мрежа взаимносвъ-

рзани наночастици са разпределени

в течна среда. Молекулите на водо-

рода и кислорода се съединяват в

порите, образуващи гелообразния

електролит, в резултат на което

се образува вода. Това прави гело-

вите акумулаторни батерии необ-

служваеми. Гелообразният електро-

лит се получава, като в течния

разтвор на акумулаторна сярна

киселина се добави сгъстител, на-

пример силициев диоксид (SiO2) или

друг реагент. Геловите клапанно-

регулирани оловно-киселинни бате-

рии са много по-различни от конвен-

ционалните оловно-киселинни бате-

рии, тъй като използват по-малко

количество електролит (сярна ки-

селина). За разлика от мокрите

оловно-киселинни акумулатори, не се

налага да се държат в изправено

положение. Също така не е необхо-

димо доливане и проверка на ниво-

то на киселината, тъй като при тях

не се срещат проблемите, които

присъстват в оловно-киселинните

акумулатори като изпарение на

електролит, изливане или корозия.

Този тип акумулатори се използ-

ват широко в UPS системи за теле-

комуникационно и друго оборудване.

Технологията, по която са създаде-

ни, позволява получаването на мно-

го висок коефициент на мощност.

Тъй като гелообразният електролит

не се изпарява, те се използват

много често в непрекъсваеми токо-

захранващи системи.

Батериите, изработени по уни-

калната технология с тънки плочи

от чисто олово (Thin Plate Pure Lead

– TPPL), позволяват достигане на

много висока мощност в рамките на

5 минути в продължение на целия

експлоатационен живот на батери-

ите, дори и при високи температу-

ри. Също така се характеризират с

висока енергия и дълъг живот и се

използват в UPS и телекомуникаци-

онни приложения.

Литиево-йонните батерии днес са

широко използвани в много приложе-

ния, включително в телекомуникаци-

ите, електрическите мрежи и други

мрежови системи. Тези приложения

за мрежово захранване изискват по-

високи стандарти за батериите –

по-висока енергийна плътност, по-

компактни размери, по-дълъг интер-

вал между обслужванията, по-лесна
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поддръжка, подобрена стабилност

при висока температура, по-леко

тегло и по-висока надеждност. За да

отговорят на решенията за захран-

ване на телекомуникационни базови

станции, производителите на бате-

рии в последните години се насочи-

ха към батерии от по-нова техноло-

гия – LiFePO4. Литиево-йонната же-

лязо-фосфатна батерия (LiFePO4

батерия) или LFP батерия е вид ли-

тиево-йонна батерия, използваща

литиево-железен фосфат (LiFePO4)

като катоден материал и графитен

електрод с метална основа като

анод.

Телекомуникационните системи

изискват изключително стабилна и

надеждна система за захранване.

Всяка лека неизправност има веро-

ятност да доведе до прекъсване или

дори до повреда на комуникационна-

та система, причинявайки огромни

икономически загуби.

LFP не съдържат нито никел, нито

кобалт, като и двата метала имат

ограничено предлагане и висока цена.

Както е добре известно, добивът и

употребата на кобалт е тема, по-

вдигаща много притеснения във

връзка с правата на човека и опаз-

ването на околната среда.

В телекомуникационните станции

батериите LiFePO4 се прилагат

широко в постояннотокови захранва-

ния; променливотокови UPS систе-

ми; 240V/336V DC захранващи систе-

ми; и по-малки UPS системи за наблю-

дение и обработка на данни. Цялос-

тната захранваща система за стан-

цията обикновено се състои от ба-

терии, източник на променлив ток,

разпределително устройство висо-

ко към ниско напрежение, DC преоб-

разувател, UPS и т.н. Такава цялос-

тна система предлага правилно уп-

равление и разпределение на захран-

ването, за да се осигури стабилен

източник на захранване за телеком

станцията.

Надеждното захранване
– ключов елемент за
непрекъснатостта на
услугите

С реализирането на глобалното

комерсиално предлагане на 3G/4G/5G

услуги от големите оператори, бро-

ят на комуникационните базови

станции се е увеличил значително,

а обхватът на разпространение се

разширява с много по-бързи темпо-

ве в сравнение с преди няколко годи-

ни. В същото време видовете и ко-

личеството оборудване в базовите

станции също се увеличават значи-

телно.

Системата за резервно захранва-

не на комуникационната базова

станция е добила много важна роля

за сигурността на електрозахран-

ването на станцията, за намалява-

нето на честотата на отказ на си-

стемата за комуникация и подобря-

ването на ефективността на рабо-

та на мрежата. Базовите станции

днес обезпечават огромното по-

требление на базирани на наземна

инфраструктура мобилни мрежови

услуги, включително както клетъч-

ни мрежи, така и точки за WiFi

достъп. Резервните групи батерии

поддържат висока наличност на

услугите в базовите станции и

често са единственият източник на

захранване по време на прекъсвания

на мрежовото такова, което може

да бъде чест проблем в селските

райони или при тежки метеороло-

гични условия като урагани или

снежни бури.

В базови станции със стабилна

електрическа мрежа е най-подходя-

що да се инсталират батерии в

режим на готовност с дълъг експло-

атационен живот при екстремни

температури. Станции с нестабил-

на електрическа мрежа се оборудват

с батерии с добър цикличен живот и

бързо възстановяване.

За хибридните базови станции без

захранване от електрическата мре-

жа се използват батерии, устойчи-

ви на постоянна циклична експлоата-

ция и максимално бързо възстановя-

ване. Така се намалява работата на

генераторите и се оползотворява

максимално произведената възобно-

вяема енергия.

Пространството в една станция

е разпределено в няколко секции,

малки захранващи терминали и мя-

стото е с малък капацитет. Систе-

мата за резервно захранване може

да бъде инсталирана на стена, но-

сеща конструкция и т.н. в зависи-

мост от различните сценарии. По-

ради своя размер и тегло традици-

онната оловно-киселинна батерия

не е идеалното решение за такива

резервни енергийни системи. Освен

това високата температура, чес-

тите дълбоки цикли на разреждане,

презареждане и повторно разрежда-

не и т.н. ще намалят продължител-

ността на експлоатационния живот

на оловно-киселинната батерия и

ще доведат до допълнителни разхо-

ди за закупуване, транспортиране
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и поддръжка на нови батерии.

Системите за резервно захранва-

не с литиево-йонни батерии за раз-

лика от оловно-киселинните могат

да реагират за част от секундата

след прекъсване на захранването, да

гарантират работата на товара,

да намалят процента на отказ и за-

губи и да подобрят цялостната

удовлетвореност на клиентите.

Една покрита макро базова стан-

ция обикновено разполага с 2 групи

резервни захранващи системи, тъй

като отговаря за голямо покритие.

Оловно-киселинната батерия има

големи размери и тегло, докато си-

стемите за захранване с литиево-

йонни желязо-фосфатни (LiFePO4)

батерии заемат по-малко място и

капацитетът им може да бъде над-

граден лесно и бързо.

Базови станции с ВЕИ обикнове-

но се намират в отдалечени райони

с неблагоприятна среда, където има

необходимите ресурси за генерира-

не на енергия от вятъра или слънче-

вите лъчи. Поради честото зареж-

дане и разреждане в такава среда,

животът на обикновената оловно-

киселинна батерия бързо се съкраща-

ва. Резервната захранваща система

от литиево-йонна желязо-фосфатна

батерия, захранвана от вятърна и

слънчева енергия, може да подобри

качеството на комуникацията и да

намали разходите за поддръжка.

Литиево-йонните модули, използ-

вани в комуникационни базови стан-

ции, се характеризират с висока

степен на интеграция, миниатюри-

зация, олекотена конструкция и ин-

телигентен централизиран монито-

ринг.
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      ВК инсталациите са сред ос-

новните консуматори на енергия в

индустриални сгради и съоръжения.

Ето защо ключово изискване към

съвременните системи за промиш-

лено отопление, вентилация и кли-

матизация, включително климатич-

ни камери, чилъри, хладилни агрега-

ти, котли и др., е да са с висока

енергийна ефективност. Освен оче-

видните финансови ползи за пред-

приятията от внедряването на по-

ефективни решения, са налице и

значителни възможности за намаля-

ване на въглеродния отпечатък на

дейността им. В контекста на гло-

балните цели за зелена и устойчи-

ва индустрия екологосъобразност-

та на промишлените технологии

става все по-важна.

Водещите тенденции и в този

пазарен сегмент се диктуват от все

по-масовото популяризиране на IoT

технологиите и интелигентната

автоматизация. Тези иновации се

оказват основен инструмент за

повишаване на енергийната ефек-

Енергийноефективни
ОВК системи
в индустрията

В контекста на глобалните цели за зелена и устойчива индустрия енергийната ефектив-
ност и екологосъобразността на промишлените технологии става все по-важна

Съвременните ОВК системи разполагат с широк набор от интелигентни функции за диаг-
ностика на проблеми от различен характер, мониторинг и прогнозна поддръжка

Внедряването на Internet of Things в модерните отоплителни, вентилационни и охладителни
решения за промишлени приложения оптимизира не само енергийната, но и общата опера-
тивна ефективност

тивност при индустриалните ОВК

уреди и системи от последно поко-

ление.

Интелигентни
технологии

Съвременните ОВК системи със

софтуерна поддръжка позволяват

събиране, обработка и анализ на

данни за работата на оборудването,

генериране на справки и доклади и

идентифициране на тенденции във

връзка с енергийното потребление

и ефективност. Тези решения разпо-

лагат с широк набор от интелиген-

тни функции за диагностика на про-

блеми от различен характер и про-

гнозна поддръжка. Те предотвратя-

ват множество сценарии, при които

ОВК оборудването би работило

продължителни периоди с влошена

ефективност вследствие например

на повреда в някой от компоненти-

те, която е останала незабелязана.

Така се елиминират и значителните

разходи и престои, които биха

възникнали впоследствие.

Внедряването на Internet of Things

в модерните отоплителни, вентила-

ционни и охладителни решения за

промишлени приложения оптимизира

не само енергийната, но и оператив-

ната ефективност, повишавайки

устойчивостта на технологичните

процеси.

С помощта на повсеместната

свързаност между отделните еле-

менти всички устройства и систе-

ми в ОВК мрежата могат да бъдат

управлявани и наблюдавани в цялост

и поотделно с помощта на мобилно

устройство или персонален ком-

пютър.

Ключова функция на интелигент-

ните ОВК системи е минимизиране

на работата „на празен“ ход или със

свръхмощност, за да се избегне из-

Енергийноефективни
ОВК системи
в индустрията

О
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лишното потребление на енергия,

когато реално не е необходимо кон-

дициониране на въздуха. Основен

плюс на съвременните технологии е,

че позволяват този процес да се

извършва отдалечено, което допъл-

нително разширява мащаба на мер-

ките за подобряване на енергийната

ефективност, тъй като всички ин-

сталации на ниво завод или предпри-

ятие могат да бъдат управлявани

централизирано и едновременно. За

целта се използват различни типо-

ве сензори, контролери, изпълнител-

ни механизми, софтуер и други сред-

ства за автоматизация, които пре-

връщат отделните ОВК уреди и

агрегати в свързана екосистема.

В допълнение интелигентните

ОВК инсталации могат лесно да

бъдат интегрирани в цялостните

BMS платформи за сграден ме-

ниджмънт с цел по-ефективно управ-

ление и оптимална енергийна ефек-

тивност. На подобна интеграция

подлежат не само новозакупени мо-

дерни системи, но и по-остаряло

оборудване, което може да бъде

модернизирано със смарт функцио-

налност при проекти за реинжене-

ринг и ретрофит на съществуващи-

те материални активи.

Новости при
климатичните камери

Актуалните пазарни проучвания в

сегмента промишлени охладителни

и вентилационни системи показват,

че водещ двигател на глобалния

пазар на такова оборудване през

последните години е именно енергий-

ната ефективност. Вследствие на

бързата и повсеместна индустриа-

лизация на редица недобре икономи-

чески развити доскоро региони не-

прекъснато нарастват продажбите

на централизирани ОВ системи като

климатичните камери. Редица тех-

нологични подобрения при тези сис-

теми, като интегрирането на раз-

лични типове сензори, значително

усъвършенстват експлоатационни-

те им показатели и правят инвести-

цията в система от ново поколение

все по-атрактивна, дори за малкия

и среден бизнес.

Благодарение на вграден датчик

за движение например даден охлади-

тел или вентилатор биха могли да

се включат при навлизане на персо-

нала в зоната на обхват на уреда и

да се изключат след определен ин-

тервал при липса на служители в

тази зона, тъй като това би озна-

чавало, че към момента климатиза-

ция не е необходима.

Много от компонентите на про-

мишлените климатични камери имат

пряко влияние върху консумацията на

енергия. Сред тях са филтрите, ох-

ладителните серпентини, задвижва-

нията на вентилаторите, вибраци-

онните демпфери, смукателните

решетки и отоплителните секции.

Съпротивлението на въздушния по-

ток от страна на тръбопроводите

(с изключение на тъканите системи

и някои дизайни с дифузори) също

допринася, макар и в по-малка сте-

пен, за общото енергийно потребле-

ние.

Ето защо проектантите и произ-

водителите на модерни климатични

камери насочват усилията си към

оптимизиране на дизайна на тези

компоненти с цел елиминиране на

конструктивните предпоставки за

влошаване на енергийната ефектив-

ност поначало или с течение на

времето.

Благодарение на интелигентни

технологии, като сензорите и со-

фтуера за автоматизирано управле-

ние, съвременните климатични каме-

ри редуцират до минимум ненужна-

та вентилация, за да се елиминира

излишното потребление на електро-

енергия за осигуряването й. Основ-

на характеристика на редица нови

модели на пазара са и възможности-

те за минимизиране на скоростта на

въздушния поток.

IoT е сред водещите технологич-

ни тенденции и при климатичните

камери през последните години. С IoT

поддръжка тези системи могат да

бъдат свързани с интернет и да

позволяват събиране, съхранение,

обработка и анализ на данни напри-

мер в облачна платформа с инстру-

менти за прогнозна поддръжка и

автоматично оптимизиране на енер-

гийната ефективност. Благодарение

на свързаните си компоненти про-

мишлените климатични камери мо-

гат да се възползват от отдалечен

мониторинг, управление, диагности-

ка и отстраняване на проблеми от
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всякакъв характер и специално та-

кива, свързани с енергийното по-

требление.

Технологично развитие
при чилърите

Чилърите са сред най-популярни-

те средства за охлаждане в съвре-

менната индустрия. Водещо решение

за генерално повишаване на енергий-

ната им ефективност са честотни-

те управления. Те регулират скоро-

стта на двигателя на компресора

съобразно необходимия капацитет

на охлаждане. При по-нисък такъв

устройството редуцира оборотите

на мотора, като така намалява об-

щото потребление на енергия.

Ключови фактори по отношение

на енергийната ефективност на

чилърите са хладилният коефициент

и коефициентът на трансформация.

Препоръчително е те да бъдат взе-

ти предвид при избора на система.

Първият определя какво количество

топлинна енергия може да отнеме

агрегатът за единица време, а вто-

рият - колко работа трябва да из-

върши, за да отнеме това количе-

ство. Съгласно работния принцип на

тези системи, колкото по-голяма е

разликата между температурата

(налягането) на кондензация и тем-

пературата (налягането) на изпаре-

ние, толкова по-малка е стойност-

та на коефициента на трансформа-

ция, и обратно.

Популярно „златно“ правило в про-

мишленото охлаждане гласи, че екс-

плоатацията на по-голям брой чилъ-

ри с по-ниско натоварване е много

по-ефективна от обезпечаване на

целия капацитет на охлаждане с

една или две охладителни машини,

работещи с пълна мощност. Реално

общата енергийна ефективност на

една чилърна инсталация в индуст-

рията се свежда до броя агрегати и

техния типоразмер. Важно е капаци-

тетът да бъде оптимално адапти-

ран към потребностите, за да не се

допуска излишно закупуване, инста-

лиране и използване на ненужно обо-

рудване.

Тенденции при
промишлените котли

В сегмента на промишленото

отопление постепенно се налага

ново поколение интелигентни кот-

ли и горелки с функции за дигитално

управление. Тези системи разпола-

гат със специализирани софтуерни

платформи за мониторинг, диагнос-

тика и поддръжка, свързани с мрежа

от умни полеви сензори. За допълни-

телно оптимизиране на експлоата-

цията на интелигентните отопли-

телни решения се използват облач-

но базирани технологии и инструмен-

ти за съхранение, обработка и ана-

лиз на данни, например за масовия и

енергиен баланс. Така в реално вре-

ме се осигурява отдалечена под-

дръжка на котелните инсталации и

техните подсистеми в допълнение

към непрекъснат мониторинг и ди-

агностика. Благодарение на това

могат своевременно да бъдат под-

менени компоненти, които са в края

на жизнения си цикъл или са пре-

търпели повреда, а неизправната им

работа значително би влошила енер-

гийната и общата ефективност на

системата. Освен по-енергийное-

фективни и рентабилни за внедрява-

не, умните котли и горелки са и с

много по-висока екологична пригод-

ност благодарение на възможности-

те за минимизиране на вредните

емисии.

Все по-масова практика в индус-

трията е и използването на специ-

ализирани системи за мениджмънт

на горивните процеси (Burner mana-

gement systems, BMS). Те гарантират

безопасно автоматично стартира-

не, управление и изключване на горел-

ката, което е особено рентабилно в

конфигурации с множество горелки

в една секция. Сред причините за

популяризирането на тези техноло-

гии са и нарастващите нормативни

изисквания в световен мащаб за

производство и експлоатация на

енергийноефективни котли и горел-

ки.

Сред технологичните предимства

на продуктите от ново поколение са

устройствата за честотно регули-

ране и високоефективните синхрон-

ни двигатели. При моделите с пер-

манентен магнит коефициентът на

полезно действие значително над-

хвърля актуално приложимите класо-

ве на ефективност за електромото-

ри.

Съществени предимства по от-

ношение повишаването на енергий-

ната ефективност осигуряват си-

стемите за дигитално управление

на горенето, при които контролер

регулира подаването на въздух и го-

риво и пламъка. Така значително се

оптимизира работният процес, ре-

дуцират се до минимум вредните

емисии и се подобряват разходните

аспекти. В допълнение, тук също са

налични функции за отдалечено уп-

равление, мониторинг и диагности-

ка, които спомагат за по-интели-

гентно отопление в дългосрочен

план.
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Измервателна
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за фотоволтаични
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     обствениците, мениджърите и

техническите екипи по обслужване на

соларните централи се нуждаят от

детайлна, навременна и изчерпател-

на информация за статуса и работа-

та на фотоволтаичните инсталации,

която да подпомогне оптималното им

За събиране на детайлна информация за работата на PV системите с цел мониторинг,
диагностика и идентифициране на проблеми и тенденции се използва широка гама от из-
мервателни прибори

Цифровите решения в сегмента изместват аналоговите, тъй като осигуряват бързи, пре-
цизни и надеждни измервания с възможност за събиране и анализ на различни типове данни

Последното поколение продукти на пазара обхваща леки и удобни преносими уреди с бате-
рийно захранване, устойчиви корпуси и възможности за визуализиране на данни и управле-
ние посредством цветен сензорен екран

управление и поддръжка в бъдеще. За

събиране на детайлна информация за

работата на PV системите с цел

мониторинг, диагностика и иденти-

фициране на проблеми и тенденции се

използва широка гама от измервател-

ни прибори и уреди като анализато-

ри, тестери, волтметри, ампермет-

ри, мултицети (мултимери), термо-

визионни камери, безконтактни тер-

мометри, дигитални рулетки, ампер-

клещи, регистратори на данни и др.

Цифровите решения в сегмента по-

степенно изместват аналоговите,

тъй като осигуряват бързи, прециз-

ни и надеждни измервания с възмож-

ност за събиране на широк набор от

различни типове данни, тяхното

С

Измервателна
техника
за фотоволтаични
инсталации
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съхранение и обработка, както и

последващото им изпращане към

свързани компютъризирани платфор-

ми за мониторинг и управление.

Видове измервания и
решения

Мониторингът на експлоатацион-

ните характеристики на соларните

системи включва както регулярни

локални измервания с ръчни и порта-

тивни уреди, така и непрекъснати

дистанционни отчитания в реално

време и през програмируем интервал

на широк набор от работни парамет-

ри с помощта на сензори, дигитални

прибори и специализиран софтуер за

обработка на резултатите. PV ин-

сталациите и техните компоненти

(соларни клетки, модули, стрингове,

инвертори и т. н.) подлежат на пла-

нирани измервания и проследяване на

величини като: мощност, ток, напре-

жение, фактор на мощността,

слънчева радиация, температура,

напреженови и токови хармоници,

спадове, пикове и преходни процеси на

напрежение, анализ на колебания, на

качество на енергията, разстояние

и др. Тези измервания могат да бъдат

извършвани както поотделно със

съответните аналогови или дигитал-

ни инструменти, така и посредством

комбинирани уреди и станции.

Все по-популярни в бранша стават

цифровите решения, които осигуря-

ват редица предимства в сравнение

с конвенционалните си аналози като

по-висока точност, удължен серви-

зен живот, разширена мултифункци-

оналност, възможност за съхранение

и обработка на резултатите, както

и комуникационна връзка с компютъ-

рни системи. Последното поколение

продукти на пазара обхваща леки и

удобни уреди в джобен формат с

батерийно захранване и възможнос-

ти за цифрово графично представя-

не на измерените величини посред-

ством цветен сензорен екран. Дис-

плеят може да визуализира както

резултатите от измерванията в

реално време, така и по-стари запа-

зени записи и помощна информация.

Вградената памет за съхранение и

обработка на данни може да бъде

разширена с помощта на карти па-

мет, а комуникационните възможно-

сти на тези уреди се гарантират от

различно входно-изходни модули и

интерфейси за свързване с външни

USB памети, компютърни системи и

др.

Липсата на подвижни механични

елементи в устройството на цифро-

вите измервателни уреди практичес-

ки елиминира влошаването на точно-

стта вследствие на износване. Раз-

витието на технологиите в област-

та на електрониката и интегрални-

те схеми през последните години

прави дигиталните прибори за измер-

ване на параметрите на фотоволта-

ичните инсталации все по-компакт-

ни, достъпни и функционални.

Термовизионни камери и
безконтактни
термометри

За соларните системи е характер-

на комбинация от интензивна слънче-

ва радиация и електричество, което

прави температурата един от основ-

ните показатели, които трябва да

бъдат стриктно проследявани. Сред

най-популярните решения за обслед-

ване на енергийните характеристи-

ки на фотоволтаичните съоръжения

са термовизионните камери. С по-

мощта на съвременните компактни

и лесно преносими уреди в сегмента

могат лесно да бъдат откривани зони

с по-висока температура по елект-

рическите табла, панелите с пре-

късвачи или соларните модули. С

термокамера може да се наблюдават

и нивата на охлаждащи флуиди, напри-

мер диелектричните масла в транс-

форматорите.

При избор на система е препоръ-

чително да се инвестира в такава с

висока точност и чувствителност на

измерване, голяма разделителна спо-

собност и широко зрително поле.

Предимства са още интуитивният

потребителски интерфейс и усъвър-

шенстваните функции за визуализа-

ция и диагностика. Модели с по-висо-

ка разделителна способност биха

позволили на обслужващия персонал да

засече дори най-минималните темпе-

ратурни разлики и отклонения.

Термокамерите за обследване на

фотоволтаици е препоръчително да

бъдат с високоустойчив на различни

външни въздействия корпус и удобна

дръжка, за да се редуцират притес-

ненията от повреждането му при

използването за продължително вре-

ме в реална експлоатационна среда.

Ключово изискване в тази връзка е и

високоиздръжливата батерия, която

би позволила безпроблемна инспекция

на по-големи масиви и повече обекти

наведнъж, без да се налага уредът да

се презарежда междувременно.

Безконтактните инфрачервени

термометри са друго ефективно

средство за мониторинг на темпера-

турата. Те правят възможно бързо-

то и точно отчитане на темпера-

турните стойности по повърх-

ността на соларните клетки, пане-

ли и решетки. Особено предимство

тези компактни уреди осигуряват в

трудно достъпните зони на съоръже-

нията, където би било трудно пози-

ционирано по-обемно оборудване.

Удобна функция са вградените лазер-

ни маркери, които улесняват преци-

зирането на зоната на измерване.

Прецизността на безконтактните

термометри зависи от способност-
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та на повърхността да излъчва топ-

линна енергия (в инфрачервения

спектър). Ето защо е важно преди

използване тези устройства да

бъдат калибрирани според съответ-

ните PV модули, които ще се обслед-

ват.

Цифрови мултимери
Дигиталните мултимери (мулти-

метри, мултицети) са перфектният

многофункционален уред за бързо и

лесно измерване на нива на напреже-

ние, нива на ток и съпротивление.

Освен при поддръжката на соларни

системи, те се използват и по време

на тяхната инсталация, както и при

отстраняване на проблеми при ком-

бинаторните кутии и инверторите.

С предимство са компактните уре-

ди с двойно изолирани силициеви

тестови проводници и издръжлив

дизайн, които се отличават с широк

работен обхват (обикновено до

1500 V DC за соларни приложения),

висока точност, устойчив на влага и

навлизане на прахови частици корпус,

както и възможност за безпроблем-

на работа при голям диапазон от

температури на околната среда.

Магнитен калъф значително би улес-

нил използването на уреда само с една

ръка.

Сред популярните функции на циф-

ровите мултимери на съвременния

пазар са възможностите за регист-

риране на данни и наличието на

Bluetooth свързаност, които ги пра-

вят подходящи за всякакви задачи във

връзка с експлоатацията на фото-

волтаични съоръжения.

Тестери и устройства
за измерване на
капацитет

При поддръжката на соларни ин-

сталации се използват и различни

устройства за тестване, например

на изолационно съпротивление. Из-

ползваните в практиката дигитал-

ни уреди измерват стойности до

10 kV, тъй като приложенията им

включват тестване на високоволто-

во оборудване, кабели, комутацион-

на апаратура, двигатели и провод-

ници. Функциите им обикновено

включват регистриране на пробле-

ми с качеството на захранването,

тестове за повреда, проверки на

място, както и извършване на вре-

мево ориентирани тестови процеду-

ри. Предимства са инструментите

за генериране на справки и доклади,

идентифициране на тенденции в

реално време и отдалечена диагно-

стика. Bluetooth свързаността по-

зволява онлайн трансфер на данни и

елиминира нуждата от съхранение на

данни и бележки.

Друг тип широко използвани в прак-

тиката тестери са анализаторите

за батерии, тъй като системите за

съхранение на енергия са сред елемен-

тите на фотоволтаичните инстала-

ции, които изискват адекватно пери-

одично изпитване. Известни още

като тестери за импеданс, устрой-

ствата в сегмента могат да прове-

ряват показателите на стационар-

ни и преносими батерии. Обикновено

са универсални и могат да работят

с различни типове батерийни техно-

логии, като позволяват измерване на

съпротивление, напрежение, ток и

температура.

Уредите за измерване на капаци-

тета на фотоволтаични инсталации

също са сред ключовите решения в

тази сфера. Те измерват интензите-

та на слънчевата светлина, общо-

то количество генерирана енергия,

ефективността и други свързани

параметри. С тяхна помощ могат да

бъдат избрани най-подходящите

локации за позициониране на солар-

ните панели, както и оптимален ъгъл

на насочване.

Както при всички останали типо-

ве измервателна техника за PV при-

ложения, и тук предимства са висо-

ката точност, кратките времена на

реакция, възможностите за регист-

риране и обработка на данни, ком-

пактният и удобен за хващане дизайн

и устойчивият корпус.

Дигитални
измервателни клещи

Дигиталните амперклещи и дру-

гите измервателни уреди тип „кле-

щи“, предназначени за захващане

върху повръхността на соларния

панел, са отлично решение за обслед-

ване и диагностика на фотоволта-

ични съоръжения (например инверто-

ри) в етапите на инсталация, въвеж-

дане в експлоатация и поддръжка.

Ако една PV система не генерира

достатъчно соларна мощност при

дадено количество слънчева радиа-

ция и съответните температурни

условия, това би означавало, че в

някой от компонентите вероятно е

настъпила неизправност. Инверто-

рите традиционно са проектирани

да произвеждат електричество при

фактор на мощността единица, осо-

бено при пълна мощност. Конкрет-

ните изисквания към тези системи

варират в широки граници, но фак-

торът на мощността обикновено

трябва да е над 0,9 при генерирана

мощност, по-голяма или равна на

половината от пълната мощност.

Най-подходящи за извършване на

такива измервания са именно уреди-

те тип „клещи“. Препоръчително е

тези устройства да разполагат с

възможности за регистриране на

данни с времево етикетиране, кое-

то би оптимизирало оценката на

фактора на мощността спрямо мо-

ментното натоварване.
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   зследователи във Финландия ин-

сталираха първата напълно функци-

онална пясъчна батерия, която може

да съхранява възобновяема енергия в

продължение на месеци. Маркку Ило-

нен и Томми Еронен, които основа-

ват компанията Polar Night Energy,

вярват, че батерията може да реши

целогодишния проблем на страната

с електрозахранването.

Екипът използва пясък от нисък

клас, който зарежда съоръженията

с евтина електрическа енергия, ге-

нерирана от слънчевата светлина

или вятъра. Пясъчната батерия може

да съхранява енергия и да се нагрява

до 500°C, което може да се използва

за отопление на домакинствата през

зимата, когато цената на електро-

енергията е по-висока.

Финландия разчита на природен газ

от Русия, но заради войната в Украй-

на въпросът за възобновяемата енер-

гия бързо излезе на преден план. За-

ради решението на страната да се

присъедини към НАТО, Москва спря

доставките на газ към Финландия.

Това породи притеснения по отноше-

ние на източниците на топлина и

светлина, особено като се има пред-

вид задаващата се дълга и студена

Инсталираха първата
изцяло функционална
пясъчна батерия

финландска зима. Финландските уче-

ни намират начин да се справят с

проблема, като внедряват техноло-

гията в малка топлоцентрала в запад-

ната част на страната. Решението

се състои само от 100 тона строи-

телен пясък, насипан в силоз.

Батерията е внедрена в топло-

централата Ватаянкоски, която

управлява системата за отопление

на къщите в района. Тя работи като

пясъкът се загрява, циркулирайки

генерираната топлина в пясъка чрез

топлообменник. Методът е разход-

но ефективен, защото отделяната

от батерията топлина загрява во-

дата за системата за централно

отопление, която се изпомпва до

домове, офиси и до местния плувен

басейн.

Първата инсталация предлага

100 kW топлинна мощност и 8 MWh

енергиен капацитет. Ватаянкоски

използва топлина, възстановена от

местни сървъри за данни. В идеалния

случай отпадната топлина е с тем-

пература между 75 и 100°C преди

подаването й в системата за цент-

рално отопление. Когато температу-

рата падне прекомерно, пясъчната

батерия може да компенсира разли-

ката. Що се отнася до емисиите,

освен тези, свързани с изграждането

на инсталацията, въглеродната ин-

тензивност на системата е същата

като на енергийния източник, предо-

ставящ електричеството за първо-

началното загряване на пясъка.

Използването на пясък за съхра-

нение на енергия привлича внимани-

ето на учените в продължение на

много години. Дори изследователи

от Щатската национална лабора-

тория по възобновяема енергия ак-

тивно работят за подобряване на

целесъобразността на технология-

та. Финландците обаче са първите

с работеща система от търговски

мащаб. „Технологията е много про-

ста, но ни хареса идеята да проб-

ваме нещо ново, да сме първите в

света, опитали подобно решение“,

коментира Пекка Паси, управляващ

директор на централата Ватаян-

коски.
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