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I. Анотация  

Ръководството е разработено в рамките на проект BGR/SGP/OP5/CORE/CC/12/09 

„Иновативно и ефективно управление на енергийните потоци в обществени сгради в 

община Бургас”, целящ да демонстрира иновативен модел за надграждане на 

конвенционалните мерките за енергийна ефективност в обществени сгради. Проектът 

се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния 

екологичен фонд. 

II. Цел  

Целта на настоящото ръководството е да бъде в помощ на общински служители и 

проектанти, енергийни агенции и НПО, др. заинтересовани лица. Ръководството 

включва технически описания, критерии и индикатори за приложението и 

инсталирането на енергийни мониторингови системи (ЕМС) в сгради.  

III. Въведение 

По данни на EUROSTAT крайната енергоемкост на всички сектори в България все още 

е два пъти по-голяма от средната за страните на ЕС, макар че има законодателен 

напредък. Един от основните енергийни консуматори в Черноморския регион е 

сградният фонд, който е с изключително лоши енергийни характеристики. 

Голяма част от Черноморските общини в България са подписали европейската 

инициатива „Споразумение на Кметове”. С присъединяването си общините се 

задължават да надминат  т.н. цели 20-20-20 до 2020 г. Съгласно правилата  

публикувани в сайта на „Споразумение на Кметове” поелите ангажименти общините 

трябва да разработят „Стратегията за устойчиво енергийно развитие” и План за 

действие за постигане на заложените цели.  

Една от водещите общини в изпълнението на целите е община Бургас. В „Стратегията 

за устойчиво енергийно развитие на община Бургас” е направен секторен анализ на 

вредните емисии, емитирани на територията на общината. Сградите общинска 

собственост на Бургас са 178 броя с РЗП 411 063 m2. Излъчените емисии от 

общинският сграден фонд през 2005г. са 17 615 t CO
2
, а за 2010г. са 16 521t CO

2
. 

Наблюдава се стабилен тренд за намаляване на вредните емисии, излъчени от 

общинският сграден фонд, защото общината е осъзнала необходимостта от 

предприемане на мерки за противодействие на климатичните изменения, и води 

целенасочена политика за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени 

сгради, популяризиране на възможностите за използване на ВЕИ технологии за 

отопление в обществени сгради.  

Община Бургас е една водещите общини в усвояването на европейски средства и през 

последните години е инвестирала значителни средства във въвеждането на 

енергоефективни мерки в обществените сгради – цялостно или частично саниране на 



 

 

сградите, инсталиране на слънчеви колектори за БГВ, подмяна на източника на 

топлоенергия, включващо газифицирането на сгради и монтирането на термопомпи,  но 

все още не са достигнати значителни нива на икономии.  

Една от основните причини за високата енергоемкост на общинските сгради е и 

липсата на информираност у потребителите на сградите относно възможностите за 

прилагане на практически мерки за пестене на енергия  и липсата на капацитет у 

управителите на обществените сгради за ефективен енергиен мениджмънт и качествено 

управление на енергийните потоци. Освен това, в повечето случаи измерване на 

енергийните потоци се извършва само на входа на сградата и не се проследява, кои са 

основните консуматори на енергия, от къде произтича високото потребление и къде 

има възможност за спестяване на енергия.  

Според проучванията, извършени в процеса на подготовка на Стратегията за устойчиво 

енергийно развитие на Бургас чрез въвеждането на енергийни мониторингови системи 

(ЕМС) в сгради, в които са въведени мерки за енергийна ефективност (санирани сгради, 

сгради с инсталирани възобновяеми енергийни технологии, т.н.) ще се спести над 392 t 

CO
2
/годишно. ЕМС позволява да се контролират енергийните разходи, така че с 

минимални ресурси да се осигурява необходимия топлинен комфорт и да се осигурят 

нормативите за осветеност на сградите.   

Въвеждането на интелигентни системи за мониторинг на енергийното потребление в 

обществените сгради ще допринесе и за въвеждането на международният стандарт ISO 

50001, който поставя  изискване да се разработят и поддържат системи, чрез която се 

определя кои са основните консуматори на енергия и се дефинират цели за намаляване 

на консумацията чрез оптимизиране на енергопотреблението. 

Неефективното използване на енергийните ресурси и липсата на отговорно енергийно 

управление на потреблението на енергия в обществените сгради водят до три основни 

проблема:  

* Екологичен – високи нива на въглеродни емисии, емитирани от обществени сгради в 

резултат на нерационалното използване на енергийните ресурси и високата консумация 

на електрическа и топлинна енергия, което влияе негативно върху изменението на 

климата;  

* Икономически – неоправдано високи разходи за електроенергия и топлоенергия, 

които са съществена част за общинските бюджети.  

* Социален – липса на комфорт на обитаване в обществените сгради. Липсата на 

адекватно управление на енергийните разходи в обществените сгради много често 

резултира в поддържането на температури в помещенията, които не съобразени с 

нуждите на посетителите.  

Изграждането на система за енергиен мониторинг предлага иновативен модел за 

надграждане на конвенционалните мерки за енергийна ефективност в обществените 

сгради.  

Енергийната мониторингова система предоставя възможност за тарифиране на 

енергията и дистанционно управление на енергийната консумация, в резултат на което 



 

 

значително се повишава енергийната ефективност на сградите. Опита от практиката в 

използването на ЕМС в други ЕС страни показва много добри резултати: възможно е да 

реализрат спестявания до 30 %, в зависимост от вида и предназначението на сградата. 

Енергийният мониторинг осигурява пълна и детайлна информация, необходима за 

периодичното провеждане на енергийно обследване, като съкращава разходите и 

сроковете на изпълнението им, при значително по – високо качество и точност на 

констатациите, оценките и предложенията.  

Въпреки предимствата и възможностите, които ни предлага използването на ЕМС, тези 

системи са все още непознати в България. Като нова технология на местно ниво е 

много важно как ще бъде приета от хората, които управляват общинската собственост.  

Целта на настоящото ръководство е да представи възможностите за проектиране, 

въвеждане в експлоатация и управление  на ЕМС.    

 

"Енергиен мониторинг” е процесът на събиране и анализиране на енергийната 

консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в 

енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. 

В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, 

установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. 

Съществуващите системи за енергиен мониторинг са уеб базирани системи, които 

могат да събират и преобразуват стойностите на газ/ ел. енергия/ топлина/ гориво – в 

един централен сървър. Такива системи дават възможности на общините да изследват 

въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които 

ще се изпълняват в бъдеще. Системата може да дава сигнали когато установи ненужно 

потребление на енергия. Или може да изключва захранването на определени 

консуматори. ЕМС контролират различните енергийни потребители като  - отоплителна 

система, система за битова гореща вода (БГВ), вентилационна система, осветителна 

система, офис оборудване, кухненско оборудване и друго оборудване. 

 

Целта на това ръководство е да помогне на управителите на сгради публична и 

общинска собственост да установят системите и процесите, необходими за да се 

подобрят енергийните характеристики, включително енергийната ефективност, 

използването и потреблението на енергията чрез система за енергиен мониторинг и 

мениджмънт. Прилагането на система за енергиен мониторинг и мениджмънт има за 

цел да доведе до намаление на емисиите на парникови газове и други свързани 

въздействия върху околната среда и енергийните разходи чрез систематично 

управление на енергията. Успешното прилагане зависи от ангажимента на всички нива 

и функции на организацията и, особено, от висшето управление. 

Това ръководство установява изискванията на система за управление на енергията 

(СУЕ), според които една организация може да развие и осъществи енергийна политика 

и да установи цели, задачи и план за действие, които вземат под внимание законовите 

изисквания и информацията, свързани с значимо потребление на енергия. Една СУЕ 



 

 

дава възможност дадена организация да постигне ангажиментите на своята политика, 

да предприеме действия когато е необходимо до подобри своето енергийни 

характеристики и да демонстрира съответствие на системата с изискванията на 

международно установени  стандарти. Описаните възможности могат да се прилагат 

съгласно специфичните условия в сградите, сложността на инженерните системи и  

степента на документиране и ресурсите. 

Ръководството се основава на принципа за непрекъснато подобрение Планиране-

Изпълнение-Проверка-Действие (ПИПД - PDCA) и включва управлението на енергията 

във всекидневната практика на организацията. 

В контекста на управление на енергията, подхода ПИПД / PDCA може да бъде описан 

най-общо както следва: 

- Планиране: провеждане на преглед на енергията и установяване на отправната точка, 

показателите на енергийните характеристики, целите – общи и конкретни и планове за 

действие, необходими за получаване на резултати, които ще подобрят енергийните 

характеристики в съответствие с енергийната политика на организацията; 

- Изпълнение: прилагане на плановете за действие за управление на енергията; 

- Проверка: мониторинг и измерване на процесите и ключовите характеристики на 

операциите, които определят енергийните характеристики по отношение на 

енергийната политика и целите, и дават сведения за резултатите; 

- Действие: предприемане на действия за непрестанно подобрение на енергийните 

характеристики и на СУЕ. 

Внедряването и използването на ЕМС допринася за по-ефективно използване на 

наличните енергийни източници, за намаляване на енергийните разходи, и за 

намаляване на емисиите на парникови газове и други, свързани с околната среда 

въздействия. Прилагането на ЕМС е възможно независимо от начина на отопление на 

сградата.  

IV. Основни понятия  

Обект за регулиране е технологичното съоръжение, в което протича технологичен 

процес, подлежащ на регулиране (управление).  

Технологичните процеси в топлинните обекти се изразяват в пренасяне на вещество 

и/или енергия.  

Установен режим - такъв режим е налице при равенство между постъпващото към и 

отвежданото от обекта количество енергия и вещество.  

Неустановен режим - настъпва при нарушаване на баланса, т.е. при дебаланс между 

подведено и отведено количество енергия или вещество. Неустановените режими се 

характеризират с акумулиране (при положителен дебаланс) или изчерпване (при 

отрицателен дебаланс) на енергия или вещество от обекта. 

Управление - целенасочена организация на технологичния процес, осигуряваща 

постигане на определена цел. 



 

 

Глобална цел при управлението на топлинни и топлоенергийни процеси е 

минимизиране на енергийните разходи. 

Регулиране - частен случай на управление, при който целта е поддържане на зададен 

режим на обекта. 

Основна цел на регулирането е поддържане на желан стационарен режим на обекта. 

Система за управление - съвкупност от всички устройства, осигуряваща управление на 

обекта. 

Регулиращ орган (РО) - устройство, чрез което се променя режимът на обекта. 

Най-често регулиращият орган променя енергийните и/или веществените потоци към 

или от обекта. Основна характеристика на регулиращия орган е разходната, т.е. 

зависимостта на потока през него от степента на отваряне. Тази характеристика може 

да има линеен или нелинеен вид. 

Изпълнителен механизъм (ИМ) - устройството, привеждащо в движение регулиращия 

орган. 

В зависимост от енергията, използвана от изпълнителните механизми, те са: 

електрически, хидравлични и пневматични. В динамично отношение изпълнителните 

механизми са пропорционален или интегриращ тип. 

Регулатор - техническо или програмно-техническо устройство, изработващо 

целенасоченото въздействие към обекта. 

Система за автоматично регулиране (САР) - съвъкупност от регулатор, регулиращ 

орган и обект за регулиране. 

На фиг. 1. е показана принципна схема на едноконтурна САР. 

 

Фиг.1. Принципна схема на едноконтурна САР 

 

Регулиращо въздействие (Хр) - въздействието, чрез което целенасочено се променя 

режимът на обекта за регулиране. Реализира се чрез регулиращ орган (РО). 

Регулируема величина (Х) - параметърът, характеризиращ технологичния процес. Той 

носи информация за влиянието на всички входни за обекта въздействия, но не дава 

сведение за източника на въздействието. 

Смущаващи въздействия (Хв,i) - това са външните сили (причини), предизвикващи 

изменение на състоянието на обекта. 



 

 

Основно (доминиращо) смущаващо въздействие при топлинните обекти е 

натоварването им. Например за един топлообменен апарат основното външно 

смущение е консумацията на вторичен (загряван) топлоносител. За една отопляема 

сграда основното смущение е консумацията на топлинна енергия, която най-силно 

зависи от температурата на външния въздух. Поради това тази температура се явява 

основно външно смущаващо въздействие. 

Задаващо въздействие (задание Хзад) - с това въздействие се задава желаният режим 

(състояние) на технологичния обект. 

То може да бъде постоянно (стабилизираща САР), или да се променя по предварително 

известен (програмна САР) или неизвестен начин (следяща САР). 

Разсъгласуване (е) - това е отклонението на регулируемата величина от зададената й 

стойност, т.е. 

(1.1.) е = Хзад - Х. 

Разсъгласуването характеризира в каква степен се изпълнява основната цел на 

регулирането, поради което се нарича още грешка на регулирането. 

Управляващо въздействие (u) - това е въздействието, изработено от управляващото 

устройство (регулатора). Видът му зависи от алгоритъма на функциониране на 

управляващото устройство (от закона на регулиране). 

Закон на регулиране - функционалната зависимост на изходния сигнал на регулатора (u) 

от входния му сигнал (е), т.е. 

(1.2.) u(t)= F(e(t)). 

В практиката най-често се използват типови закони на регулиране, не по-сложни от 

пропорционално-интегрално-диференциален (ПИД) закон. 

Топлинните обекти се характеризират с голяма топлоакумулираща способност, т.е. с 

натрупване на голямо количество топлинна енергия както в работното тяло (тела), така 

и в конструкционните материали, от които е изграден обектът. 

Енергийният баланс на обекта за регулиране се дава с израза: 

(1.3.)  
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в който e е акумулираната енергия в обекта (помещение, сграда), а Евх,i и Еизх,j са 

съответно входящи и изходящи енергийни потоци; 

В стационарен режим е налице баланс между входните и изходните веществени и 

енергийни потоци и акумулираните количества вещество и енергия са неизменни във 

времето. При нарушаване на баланса акумулираните количества вещество и енергия 

започват да се изменят. Тогава започва да се изменя определен параметър, който 

характеризира акумулиращата способност. Например топлоакумулиращата способност 

се характеризира с температурата. 

Ако в израз (1.3.) е е топлинна енергия, т.е. е = Q, то акумулираното 

количество топлина е: 

(1.4.) Q= c*ρ*V*θ=cmθ, а 



 

 

(1.5) 
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при предпоставка, че с,  ρ и V са константи. 

След заместване на (1.5) в (1.3) се получава: 

(1.6) EEE
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Ако последното диференциално уравнение се интегрира в граници: за температурата от 

начална стойност θ0 до текуща θ, а за времето – от 0 до t, се получава 

(1.7.) 
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В последните два израза с ΔЕ е означен енергийният дебаланс. При наличие на 

енергиен баланс (ΔЕ=0) температурата не се променя -θ(t)= θ0 =const. При положителен 

дебаланс (ΔЕ>0) температурата нараства, респ. в обекта се натрупва топлинна енергия, 

а при отрицателен (ΔЕ<0) – намалява, т.е. от обекта се черпи топлинна енергия. 

Скоростта на изменение на температурата зависи от големината на дебаланса ΔЕ и от 

акумулиращата способност, т.е. от масата (m) и специфичния топлинен капацитет (с). 

Колкото акумулиращата способност е по-голяма, толкова по-бавно се изменя 

температурата и обектът за регулиране е по-инерционен, следователно и преходните 

процеси при управлението му ще бъдат по-продължителни. Също така при голяма 

акумулираща способност влиянието на външните смущаващи въздействия не е толкова 

силно. Например, ако се увеличи основното външно смущение - натоварването на 

обекта (увеличени изходящи енергийни потоци) - от акумулираното количество 

топлинна енергия започва изчерпване и отклонението на регулируемия параметър 

температура ще бъде по-малко. 

 

V. Принципи на управление.  

Необходимо условие за управление на един обект е получаването на информация за 

него, която по възможност да бъде достатъчно пълна. Информацията за обекта 

(процеса) е:  

 априорна - това са всички знания за конкретния обект за управление; 

възможните режими; параметрите, характеризиращи процеса и тяхното 

изменение при тези режими; 

 текуща (оперативна) - това е информацията, получавана по време на протичане 

на процеса (функциониране на обекта). Тя характеризира режимното състояние 

на обекта, както и техническото състояние на съоръженията. 

От информационна гледна точка системите за управление са информационни системи, 

добиващи и преработващи информация за обекта, въз основа на която изработват 

целенасочени въздействия за поддържане или промяна на състоянието му. 



 

 

Известни са три принципа на управление: 

 принцип по отклонение (посредством обратна връзка) - фиг. 1. 

Формирането на въздействие към обекта става въз основа на разсъгласуването. Ако то е 

различно от нула, регулаторът въздейства на обекта така, че да отстрани това 

отклонение напълно или с известна точност. Този принцип е универсален по 

отношение на смущаващите въздействия, тъй като не е необходимо те да се познават и 

отчитат. Системите за управление по отклонение са затворени, защото регулаторът 

получава обратна информация за резултата от регулирането. Положително качество на 

този принцип е това, че не е необходимо да се познават външните смущаващи 

въздействия. Недостатъкът е заложен в самата му същност - за да се изработи 

целенасочено въздействие към обекта, е необходимо да се появи отклонение на 

регулируемата величина от зададената й стойност. 

 принцип по смущение (посредством компенсация) 

Същността му се изразява в компенсиране влиянието на външното смущение върху 

регулируемата величина така, че тя да е инвариантна (независима) от него. Необходимо 

условие за използване на този принцип е познаване на стойността и точката на 

прилагане на всяко едно външно смущение. 

С този принцип може да се постигне много добър резултат при управлението, тъй като 

влиянието на външното смущение се компенсира, преди да се е отклонила 

регулируемата величина, т.е. без наличие на грешка. Това безспорно е предимство пред 

принципа по отклонение. 

Външните смущения обикновено са повече от едно, а някои са трудно измерими. 

Следователно не винаги е възможно, а и оправдано, да се прилага принципът 

посредством компенсация. Поради това се компенсира само едно, наречено основно 

външно смущение Хв,о. Системите с компенсация на външно смущение са отворени, 

защото няма обратна връзка за регулируемата величина. 

 комбиниран принцип (по отклонение и смущение) - фиг. 2. 

Той обединява първите два принципа, като притежава техните предимства, без да 

притежава недостатъците им. Основното смущение се компенсира, а влиянието на 

останалите смущения се отстранява чрез управлението по отклонение. В резултат на 

това качеството на управление е по-добро, отколкото при използване само на принципа 

по отклонение. 

 



 

 

Фиг.2. Комбиниран принцип на управление 

 

Системите, изградени на основата на този принцип, се наричат комбинирани. 

Изработването на сигнала, с който се компенсира основното външно смущение, се 

извършва в устройство, наречено компенсатор. 

 

 

VI. Типови структури за регулиране на отоплителни системи 

Тип 1. Централизирано топлоснабдяване и регулиране на топлинния процес.  

В централизирани и големи децентрализирани топлоснабдителни структури 

регулирането на топлоснабдяването се осъществява на три нива (фиг. 3).  

Първото ниво, наречено централно регулиране се извършва в топлоизточника и може 

да бъде качествено, количествено или смесено. На второто ниво се регулира 

топлоподаването към група консуматори, присъединени към една абонатна станция, 

третото ниво е индивидуално регулиране, което се извършва във всяко отоплявано 

помещение. 

 

Фиг.3  Нива на регулирането на топлоснабдяването 

 

В тази обща йерархична структура на управляемост на три нива, особено и при 

заложени цели за енергийна ефективност, могат да намерят място разнообразни схемни 

и системни решения в зависимост и от вида на използвания енергиен ресурс. На фиг. 4 

е показана една преносна и разпределителна система на централно топлоснабдяване. 



 

 

 

Фиг. 4. Концепция за регулиране при централизирано топлоснабдяване 

 

Преносът и разпределението на топлина до непосредствените потребители, следва да се 

постигне при минимални топлинни загуби. Регулирането на този процес зависи от два 

фактора: 

- топлоизолационни свойства на тези участъци и дължината им; 

- температурата на топлоносителя. 

Докато първият фактор е конструктивно заложен в системата, вторият зависи от 

управлението на температурния режим на преносния процес, който може да се 

регулира. 

 

Критерият при това регулиране трябва да бъде по възможност минимални температури 

на топлоносителя и скоростта му. И двата параметъра, особено първият са решаващи за 

топлинните загуби и могат да бъдат регулирани с известни мерки за това в 

експлоатационния режим и чрез оперативни действия. 

 

Вторият проблем на регулирането на процесите в преносно разпределителната 

структура на централизираната топлофикационна система се явява разпределението на 

хидравличното налягане по подаващото и връщащо трасе. Разпределеното състояние на 

това налягане на топлоносител обезпечава необходимия материален баланс към 

абонатните станции (АС). Поддържането на този баланс е базата върху която се гради 

качественото регулиране за промяна на количеството топлина чрез управление на 

температурата на топлоносителя Т1 към подаващата магистрала. 

Локално в АС се осъществява регулирането на топлоотпускането към вътрешната 

отоплителна инсталация чрез стабилизация на температурата на топлоносителя в тази 

инсталация. Това регулиране се постига измервайки и външната температура на 



 

 

въздуха, която променя заданието на регулатора на топлоносител в отоплителната 

инсталация. 

 

В АС е разположен още топлообменния апарат за битово горещо топлоснабдяване 

(БГВ), който няма нищо общо с подгревателя за отопление и те могат да бъдат 

независими по отношение на регулиране на топлинните процеси в тях (паралелна схема 

– фиг.5.б). Обстоятелството, че ползуват един топлоизточник, и че са в едно помещение 

в сградата, дава основание да се съчетаят двата процеса посредством смесената схема, 

показана на фиг.5.а. В тази схема се постига по-дълбока утилизация на температурата 

на първичния топлоносител след топлообменния апарат за отопление в топлообменния 

апарат за БГВ. Това е особено ефективно в студените дни от отоплителния период, в 

които температурата на първичния топлоносител е висока и от друга страна 

захранващата БГВ системата вода, обикновено водопровода е с много ниска 

температура. Това решение подобрява енергийната ефективност на АС. 

 

Третото ниво на йерархичната структура на управление и регулиране на 

топлоотпускането в отопляваните помещения се изпълнява чрез индивидуални 

регулатори за въздействие върху разхода на топлоносител към всяко отоплително тяло 

отделно, чрез стабилизация на температурата в помещението (Тпом.). 

 

Тази три нивова йерархична система би свършила работата си добре, ако помещенията 

в сградата са в непрекъснат отоплителен режим.  

 

а. Смесена схема 

 



 

 

 

б. Паралелна схема 

Фиг. 5. Схеми на абонатна станция 

 

Фиг.6. Регулиране отоплението на сграда  

(регулиране на АС и индивидуално регулиране на отоплителните тела) 

 

Тип 2. Локални и индивидуални системи за отопление 

При отоплителни системи с локален топлоизточник (водогреен котел) липсва първото 

ниво от тринивовата система. Регулирането на групата консуматори се изразява в 

регулиране на температурата на топлоносителя към инсталацията в зависимост от 

външната температура (фиг.7). Температурата в отделните помещения се регулира с 

индивидуални регулатори на всяко отоплително тяло. 

 



 

 

 

Фиг. 7. Регулиране на отоплителна инсталация  

с локален топлоизточник 

VII. Подобряване на енергийната ефективност на сграда посредством 

модернизиране на системата за регулиране на отоплението 

Регулирането на отоплението на сгради има две компоненти: 

 Централно регулиране на абонатната станция или на котела 

 Индивидуално регулиране на отоплителните тела. 

Подобрението на енергийната ефективност, изразяващо се в намаляване на 

консумацията на топлина за отопление на една сграда, може да се постигне в резултат 

на внедряване на система за регулиране отоплението на сградата. 

Стратегиите за модернизация на системите за регулиране на сгради са: 

1. Избор на подходящо централно управляващо устройство, реализиращо следните 

две функции: 

 Регулиране в зависимост от външната температура по твърдо заложена 

функционална зависимост „температура на топлоносител – външна 

температура” 

 Програмно управление на температурата на топлоносителя – напр. понижаване 

през нощта. 

2. Избор на подходящо регулиращо въздействие: 

 За абонатни станции регулиращите въздействия се реализират чрез регулиращ 

вентил и/или чрез честотно регулиране на циркулационна помпа. 

 За локален топлоизточник (водогреен котел) регулиращото въздействие може да 

се реализира чрез трипътен смесителен вентил или чрез управление разхода на 

гориво към горелката (фиг. 7.). 

3. Поставяне на термостатни вентили на всяко отоплително тяло. 

 



 

 

Икономията на топлинна енергия, посредством регулиране на топлинните процеси в 

сградите, е в резултат на следните фактори: 

F1 – поддържане на температурата в помещенията така, че да не превишава зададената 

й стойност; 

F2 – понижаване на температурата в помещенията през нощните часове 

F3 – регулиране на топлоподаването в зависимост от климатичните фактори (външна 

температура) и индивидуални термостатни вентили 

F4 – намалени загуби при преноса на топлинна енергия, поради намалена консумация 

на топлинна енергия. 

Стойността на фактора F1 зависи от типа и функциите на системата за регулиране. Той 

може да се определи от таблица 1. 

 

Таблица 1. Фактор F1 за качество и функции на системата за регулиране 

Функции на системата за регулиране  F1  

Липсва система за регулиране  1,13  

Ръчно регулиране със задоволителна честота на намеса  1,10  

Ръчно регулиране на температурата на топлоносителя; наличие на 

индивидуални термостатни вентили  

1,08  

Регулиране в зависимост от външната температура по твърда 

зависимост; липса на термостатни вентили  

1,06  

Регулиране в зависимост от външната температура по адаптивна 

зависимост; липса на термостатни вентили  

1,05  

Регулиране в зависимост от външната температура по твърда 

зависимост; наличие на термостатни вентили  

1,03  

Регулиране в зависимост от външната температура по адаптивна 

зависимост; наличие на термостатни вентили  

1,02  

 

Факторът F2 зависи от конструктивните и топлотехнически характеристики на 

сградата, както и от продължителността на нощното понижаване на температурата. 

Този фактор се определя от табл. 2 и табл. 3. 

 

Таблица 2. Конструктивни константи на сгради 

Тип на сградата  Качество на 

външната 

изолация  

Константа на 

сградата  

(h)  

Лека конструкция, с голяма остъклена площ  добро  

лошо  

15  

10  

Лека конструкция, но добри 

топлоакумулиращи свойства  

 

добро  

лошо  

20  

15  

Средно тежка конструкция с дебелина на 

стените от 0,16 до 0,24 m, както и панелни 

сгради, строени след 1980 г.  

 

добро  

лошо  

25  

18  

Тежка конструкция с дебелина на стените 0,3 

m, както и панелни сгради, строени преди 

1980 г.  

добро  

лошо  

30  

20  

 



 

 

Таблица 3. Фактор F2, отчитащ нощно понижаване на температурата 

Режим на 

експлоатация  

Константа на 

сградата – h  

(табл. 9.14.2)  

Фактор F2 в зависимост от броя часове с 

понижено топлоподаване за едно денонощие  

4 h/d  8 h/d  12 h/d  

непрекъснат  -  1  1  1  

Ръчно 

изключване 

през нощта  

10  

15  

18  

20  

25  

30  

0,94  

0,94  

0,95  

0,95  

0,96  

0,97  

0,91  

0,92  

0,93  

0,93  

0,94  

0,95  

0,83  

0,85  

0,87  

0,88  

0,89  

0,91  

Автоматично 

изключване 

през нощта  

10  

15  

18  

20  

25  

30  

0,87  

0,88  

0,89  

0,90  

0,91  

0,92  

0,80  

0,83  

0,84  

0,85  

0,87  

0,89  

0,65  

0,71  

0,75  

0,78  

0,80  

0,83  

 

С фактора F3 се отчита икономия на топлинна енергия, дължаща се на наличие на 

регулиране на топлоподаването в абонатната станция (котела) на сградата в зависимост 

от външната температура, както и наличие на термостатни вентили за индивидуално 

регулиране на температурата в отделните помещения на сградата. Стойността на този 

фактор може да се отчете от табл. 4. 

 

Таблица 4. Фактор F3, отчитащ регулиране в абонатната станция (котела) на 

сградата и регулиране в отделните помещения 

Регулиране на абонатната 

станция (котела) в 

зависимост от външните 

климатични фактори  

Индивидуално регулиране 

в помещенията (степен на 

намеса от потребителите)  

Фактор F3  

да/не  няма регулиране  0,1  

не  ръчни вентили с рядка 

намеса от потребителя  

0,1  

не  ръчни вентили с честа 

намеса от потребителя  

0,2  

да  ръчни вентили с рядка 

намеса от потребителя  

0,3  

да  ръчни вентили с честа 

намеса от потребителя  

0,5  

не  термостатни вентили  0,7  

да  термостатни вентили  0,8  

 

С фактора F4 се отчита икономия на енергия в резултат на намалените загуби при 

преноса й, които загуби са вследствие на понижаване на общата консумация на 

сградата. Този фактор се отчита от табл. 5. 

 

Таблица 5. Фактор F4 

Тип регулиране и качество на изолация на тръбите  Фактор F4  

Постоянна температура на вода в отоплителната система и 0,90  



 

 

лоша изолация на тръбите  

Непрекъснато регулиране на температурата на вода в 

отоплителната система в зависимост от климатичните 

фактори  

0,95  

Непрекъснато регулиране на температурата на вода в 

отоплителната система в зависимост от климатичните 

фактори и добра изолация на тръбите  

0,98  

 

VIII. Област на приложение 

В това ръководство са определени изискванията за създаване, внедряване, поддържане 

и подобряване на система за управление на енергията, чиято цел е да позволи на една 

организация да следва систематичен подход при постигане на непрекъснато 

подобряване на енергийните характеристики, включително енергийна ефективност, 

използване и потребление на енергия.  

В ръководството са определени специфичните изисквания, приложими към 

използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и 

докладване, проектиране и практиката на закупуване на оборудване, системи, процеси 

и набиране на персонал, които допринасят за енергийните характеристики. 

Приложението му е за всички променливи, засягащи енергийните характеристики, 

които могат да бъдат наблюдавани и върху които може да бъде въздействано от 

организацията. Управлението на енергията чрез ЕМС може да бъде самостоятелно, но 

може да бъде и интегриран или включен в други системи за управление. 

Предложените решения  това ръководство са приложими за всяка сграда публична и 

общинска собственост, ръководството на която желае да потвърди, че спазва своя 

заявена енергийна политика и желае да демонстрира това пред другите, такова 

съответствие може да бъде потвърдено или чрез средства за самооценка и 

самодеклариране на съответствие, или чрез сертифициране на системата за управление 

на енергията от външна организация. 

IX. Методика за въвеждане в експлоатация на система за енергиен 

мониторинг  

Управлението на консумацията на енергия е основано на наблюдението, че всяка 

енергийна консумация която сградата реализира е резултат от  множеството ежедневни 

дейности осъществявани вътре в сградата.  Системата за енергиен мониторинг цели да 

организира консумацията на енергия по оптимален начин без това да се намалява 

комфорта на обитаване. Комфорта на обитаване в повечето случаи е нормативно 

установен за сградите общинска и публична собственост. Като контрола е по-строг в 

ясли, детски градини и училища.  Системата за енергиен мениджмънт  (СЕМ) заема 

основна роля в управлението на консумацията на енергия на сградата. Управлението 

обаче не се осъществява само от СЕМ, тези дейности могат се осъществяват напълно 

независимо и от персонала работещ в сградата.  



 

 

Сградата може да достигне целите си по най- оптималния начин само ако служителите 

и СЕМ, се интегрират ефективно. Самосъзнанието и познаването на процесите играе 

важна роля за ефективното намаляване на енергоемкостта.  

 

1. Създаване на експертен капацитет  

За създаване на система за енергиен мониторинг която да работи ефективно е много 

важно да се създаде експертен капацитет. Обикновено темата за енергийна ефективност 

и енергиен мениджмънт е чужда на персонала и управлението в сгради общинска 

собственост. Същевременно темата за енергийна ефективност и енергиен мениджмънт 

е обширна и много динамична и изучаването й би отнело твърде много време. 

Подходящо решение за създаване на експертен капацитет е създаването на 

партньорство със специализирани неправителствени организации. Такива организации 

за Българския Черноморски региона са : 

 Регионална агенция за управление на енергията – Бургас; 

 Регионална агенция за управление на енергията – Добрич; 

 Черноморска регионална агенция за управление на енергията; 

 Черноморски енергиен клъстер; 

 Отделите за енергийна ефективност към съответната община, в случай че е 

създадено такова звено; 

 

Такава форма на сътрудничество е много добра, защото от една страна сградата 

общинска собственост има нужда от експертен капацитет, а от друга страна 

неправителствените организации имат интерес да работят със сгради общинска 

собственост поради спецификата на работата им, но нямат конкретен бизнес интерес.  

 

Основната работа на неправителствените организации е работа по проекти с 

Европейско или национално финансиране в областта на енергийната ефективност и 

енергиен мениджмънт като например – създаване и тестване на иновационни модели, 

анализа на енергийна консумация, управление на енергийни потоци, разяснителни и 

обучителни кампании, анализи, изготвяне на предложения за финансиране и др.  

Формата на сътрудничество може да бъде и неформална, но при вземането на решения 

в областта на енергийната ефективност и енергиен мениджмънт трябва да се извърши 

консултация от ръководството на общинската сграда с представители на енергийна 

агенция.  

 

2. Създаване на план за действие 

Първа стъпка за създаване система за енергиен мениджмънт е създаването на план за 

действие. Това трябва да бъде много конкретен документ който да обуслови цели 

дейности и отговорни лица за изпълнението им. Създаването на плана  трябва да стане 

съвместно с експерти от енергийна агенция и отдел за енергийна ефективност към 

общината. Планът трябва определи целите и дейностите за постигането им, както и 



 

 

лицата отговорни за изпълнението.  Също така трябва да се определи базова линия на 

потреблението на сградата. Базовата линия се определя от доклад за обследване за 

енергийна ефективност. Важно е да се изисква от фирмата провеждаща обследването за 

енергийна ефективност да предложи и мерки за енергиен мониторинг, мерки за 

използване на ВЕИ, пасивни архитектурни мерки за енергийна ефективност, 

енергоефективни уреди, смяна на горивната база и др. Това е важно да се изиска 

защото в повечето случаи фирмите, извършващи обследване се задоволяват с 

предлагане на мерки, които са икономически изгодни и покриват минималните 

изисквания. Но по този начин не се отчита възможността за поставени по високи цели 

за енергийна ефективност, или възможността за грантово финансиране по европейски 

програми.  

 

3. Техническо задание за изготвяне на проект за система за енергиен мениджмънт 

(СЕМ) 

Основните критерии, на които трябва да отговаря една СЕМ са:  

1) СЕМ трябва да интегрира мониторингови, контролни, управляващи и 

оптимизационни функции. 

2) Мониторингът върху сградните системи трябва да е постоянен и в реално време, с 

цел осигуряване на коректно функциониране на инсталациите, изпълнение на 

своевременна сервизна намеса и, не на последно място, минимизиране на енергийните 

разходи.  

3) Контролните функции на системата трябва да обхващат управлението на 

отоплителната инсталация, осветлението и други консуматори на електроенергия 

(кухненски уреди, компютри и др.)  

4) ЕМС трябва да осигурява по-висока енергийна ефективност, но да запази комфорта 

на обитаване. Сред базовата функция трябва да се мониторират основни параметри на 

микроклимата в сградата. 

5) Комуникативни канали: 

 Преноса на данни от СЕМ към външен компютър трябва да се осъществява чрез 

наложили се комуникационни протоколи като Profibus, C-bus, SOAP (Simple 

Object Access Protocol), XML (Extensible Markup Language), BacNet (Building 

Automation and Control Networks), Lon, Modbus, ZigBee и други. Използването на 

подобен тип стандартни протоколи улеснява структурирането на системата и 

прави възможно включването на средства за контрол и управление, както и 

полеви прибори от различни производители. Друго предимство е възможността 

за централизирано автоматично управление.   

 

6) Структура на системите: 

 Автоматичното управление на отделните сградни инсталации трябва да се 

базира на предварително въведени режими на работа (дневни, седмични, дори 



 

 

месечни) или да е функция на текущите стойности на отделни контролирани 

величини, например температура, влажност и т. н.  

 Информацията, събрана от датчиците, трябва да се предава на контролер, който 

да сравнява текущите стойности на следените променливи с предварително 

въведени базови стойности и изпраща управляващи сигнали към съответните 

изпълнителни механизми. По този начин се очаква да се постигне оптимална 

работа на отоплението и  осветлението с оглед поддържане на комфортен 

микроклимат при минимален разход на енергия. Така например, осветлението в 

отделните помещения би могло да се включва или изключва от съответната 

подсистема в зависимост от програмиран дневен режим.  

 

7) За контрола и управлението на отоплителната инсталация да се използват различни 

средства, сред които температурни датчици, топломер, вентили и  други. Управлението 

на топлоподаването да се осъществява на базата на предварително зададен времеви 

режим, отоплението и/или производството на битова гореща вода се изключват и 

включват, следвайки програмиран дневен, седмичен или друг режим. Също така да се 

осъществява и управление съобразно температурата в помещенията и външната 

температура, основано на показанията на различни видове сензори.  

8) Необходимо е СЕМ също да монитира потреблението на студена вода. Като целта е 

да се откриват навреме течове.  

 

Системата за енергиен мениджмънт е отворена система за надграждане. Но за 

ефективната работа на системата е много важно да бъде съставено правилно задание. В 

съставянето на заданието трябва да участват широк набор от специалисти като 

например – инженер ОВК, електроинженер, инженер автоматизация на процесите, 

компютърен специалист.  Работата на този екип е да определи в техническо отношение 

следните параметри: 

 разпределяне на консуматорите по групи на управление; 

 определяне на точки за измерване на консумацията на енергия; 

 определяне на точки за измерване на технически параметри които оказват 

влияние върху консумацията на енергия (представителни места за вътрешна и 

външна температура, влажност, съдържание на въглероден двуокис във въздуха, 

осветеност и др.) 

 определяне на точки за поставяне на контролиращи уреди; 

 определяне на начина на управление на цялата система (дистанционно, от 

назначен персонал,  външен изпълнител и др.) 

 определяне на отговорности и време на изпълнение; 

 

При първоначално изграждане на система за енергиен мениджмънт е добре да се 

започне с основните групи консуматори. Причина за това е, че повечето отоплителни и 

електрически системи в обществени сгради са морално остарели и ако се предвидят 



 

 

много интервенции върху тях са възможни нови технически проблеми. Не трябва да се 

допуска СЕМ да създава нови проблеми, защото по тази начин се разваля доверието в 

системата което оказва неблагоприятен ефект и дори е възможно да бъде отхвърлена от 

ръководството на съответната сграда. Поради тази причина препоръчваме поетапно 

навлизане на СЕМ в обществени сгради. Първоначалното изграждане на СЕМ трябва да 

включва управление на основни енергийни потоци например:  

 Управление на входящата вода на първичният кръг на топлобменника в случай 

че сградата се отоплява централизирано топлоснабдяване;  

 Управление на изходяща и входящата вода в случай че сградата се отоплява от 

котел (газов, нафтов, пелетен)  

 Управление на потоците по  вертикалните тръбопроводи; 

 Управление на консумацията на електроенергия на големи групи консуматори 

(кухненски блок, осветление и др.) 

 Също много важно макар и без пряка връзка с енергийната ефективност е 

управление на разхода на питейна вода; 

 

Това са основните параметри, които трябва да бъдат контролирани в една сграда 

общинска собственост. Чрез регулацията на тези параметри се постига икономия на 

енергоносители без да се нарушава вътрешният топлинен комфорт. С работата по този 

начин СЕМ постига до 80% от пълните възможности на една пълноценна и всеобхватна 

СЕМ. Така изградената система управлява сравнително малко на брой клапани и 

прекъсвачи, което улеснява обслужващият персонал. По този начина персонала ще се 

обучи сравнително бързо и без особени сътресения СЕМ ще бъде въведена. На 

следващи етапи при надграждането на системата е възможно да се усложни значително 

и същевременно да се повиши ефективността на СЕМ. Но на този следващ етап 

техническият персонал ще има изграден капацитет за работа със системата. Това ще 

улесни въвеждането и управлението на по-сложната СЕМ. Благодарение на 

постигнатите резултати ръководството на сградата ще бъде мотивирано да надгради 

система за енергиен мениджмънт.  

 

X. Описание на основните модули на ЕМС 

За изграждане на система за енергиен мениджмънт и дистанционен контрол на сградни 

инсталации - част Вътрешна Отоплителна Инсталация, част Електроинсталации и част 

студена вода  е необходимо да се  използва: 

 конвенционално оборудване за отчитане на енергия и количества вода 

 отворени стандарти и протоколи за комуникация и пренос на данни 

 комуникационна среда за пренос на данни позволяваща едновременни 

връзки към всички обекти 

 конвенционално оборудване за пренос на данни – модули концентратори 



 

 

 

 
Схема 1. Блоково разпределние на отделните елементи и взаимовръзките 

 между тях в ЕМС. 

 

XI. Структура на управление на системата 

За изграждането на система за отчет на уреди за търговско мерене, дистанционен 

мониторинг и управление на индивидуални абонатни станции, се взаимства идеята за 

структура, на базата на която се изграждат аналогични системи в индустриални обекти. 

Наличието на Европейски норми с дефинирани изисквания по отношение на 

комуникационните възможности на измервателните уреди и оборудването, използвано 

в абонатните станции определя и подхода за изграждането на такива системи. 

При всички ситеми в индустриалните обекти се използва стандартна информационно 

комуникационна структура и програмно осигуряване. 



 

 

 
Схема 2. Вертикална схема на управление на ЕМС 

 
Елементи от най – високо ниво - Централен Сървър и Оператoрска станция.  

Централният сървър - служи за осигуряване на комуникациите, събирането и 

архивирането на данни от обектите. 

Операторски станции – представляват графична потребителска среда за 

визуализиране на данните на мнемо схеми, в табличен вид и трендове, нотифицират за 

аварийни ситуации. От Операторските станции се извършват промяна на режими, 

настройки, изпращат се индивидуални и групови команди към обектите от долните 

нива на системата.   

Елементи от долно ниво – представляват оборудването в абонатни станции  -

топломери, електормери, контролери за управление на АС, водомери, сензори за 

налягане и температура, циркулационни помпи. 

За събирането на данните от оборудването в абонатните станции и връзката за 

предаването им към система за дистанционен мониторинг и контрол се използват 

концентратори. Концентраторите позволяват комуникация с различен на брой уреди в 

обектите, изграждането на подмрежи от една страна и от друга преносът на данни към 

централен сървър.  

Концентраторите се монтират в обектите и към тях се свързват уредите за мониториг 

и контрол. В близки обекти, групи от обекти концентраторите поддържат възможности 



 

 

за изграждане на мрежи на локално ниво и по този начин позволявт свързването на 

практически неограничен брой уреди към тях.  

Концентраторите извършват двупосочен обмен на данни с отдалеченият  централен 

сървър като използват комуникационна среда.  

Ползват се различни комуникационни среди за пренос на данни от отдалечени обекти – 

GPRS, LAN/EHTHERNET, Радио сигнал, Wireles и др., но е възможно те да се 

използват в изграждане на обща мрежа. С цел по-добра сигурност при предаване на 

данните в протокола ще се използва GPRS. 

Това позволява в различните обекти от топлопреносната мрежа да се използва различно 

комуникационно оборудване и различни преносни среди.  

Стандартният протокол за обмен на данни през комуникационните среди е TCP/IP, 

всеки концентратор има собствен IP адрес, което позволява идентифициране в 

изградената мрежа.  

Съществуват стандарти за комуникация на всички нива от структурата на системата за 

дистанционен мониторинг и контрол. 

Техническият проект трябва  дефинира използване на стандарти и конвенционално 

комуникационно оборудване на всички нива за изграждане на система за дистанционен 

монитроинг и контрол. 

Стандарти при реализация на проект за дистанционно отчитане, мониторинг и 

управление на обекти от топлофикационната мрежа са показани в таблица 6.  

 

Таблица 6. 

№ Стандарти и 

системи 

Описание 

1 RS232 Физически Стандарт свързващ 2 устройства 

2 RS485 Физически Стандарт свързващ мрежа от устройства 

3 M-bus Европейски стандарт на физическо и приложно ниво.  

На физическо ниво позволява свързването на мрежа от устройства. 

4 Modbus Стандартен протокол на приложно ниво за обмен на данни между 

устройства и контролери 

5 SCADA/HMI Стандартно означение на програмни продукти за дистанционен 

мониторинг, контрол и управление на индустриални обекти 

  

Използването на стандарти на концептуално ниво води до независимост при избора на 

елементи от системата, както и за подмяна на елементи на всеки етап от жизненият 

цикъл на системата.  

Изграждането на система и постигането на икономически най-изгодна цена при 

реализация на цялостната концепция и постигането на целите и очакваните резултати 

преминава през два етапа, като следва 



 

 

XII. Описание на техническото оборудване 

За изграждане на „Система за Енергиен Мениджмънт” на ниво сградна инсталация, се 

използва техническо оборудване снабдено с комуникационни модули. 

 

Уреди за дистанционно отчитане – топломери, водомери 

Основните уреди за измерване на потребление на топлоенергия и гореща вода са – 

топломери и водомери. За свързването им в система същите е необходимо да са 

снабдени с комуникационни модули за дистанционно отчитане. 

Параметри за наблюдение от топломери: 

 Енергия 

 Дебит 

 Разход 

 Моментна мощност 

 Т вх 

 Т из 

 dT 

 грешки в енергия 

 грешки в разход 

 други 

Параметри за наблюдение от водомери: 

 Разход на вода 

Уреди за дистанционно управление – контролери за управление на топлоподаването 

За дистанционен контрол и управление на топлоподаването в сградите се използват 

специализирани контролери. Към тях се свързват сензори за температура и налягане. 

На база на измерени стойности и задания за управление, контролерите управляват 

положението на регулиращи мотор вентили. Дистанционно се наблюдават следните 

параметри: 

 Т външна – температура външна 

 Т вътрешна – температура стайна 

 Т подаваща към вътрешна отоплителна инсталация – температура на водата, 

която влиза във вътрешната инсталация ВОИ 

 Т подаваща към битова гореща вода – температура на топлата вода БГВ 

Контролерите за управление на топлоподаването и горещата вода позволяват: 

 дистанционно наблюдение на параметрите за температурни задания. 

 дистанционно настройване температурни графици за дневни и седмични 

комфортни режими 

 дистанционно настройване на редуцирани режими, когато сградите не се 

обитават. 



 

 

Други стойности от контролери: 

 стойност сензор връщаща ВОИ 

 стойност задания – ВОИ, БГВ 

 стойност сензор за налягане 

 

Комуникационни модули – GPRS концентратори 

За събирането на данните от оборудването в абонатните станции и връзката за 

предаването им към ЕМС и дистанционен контрол се използват концентратори за 

пренос на данни.  

Концентраторите са предназначени да организират двупосочен обмен на данни между 

базовото оборудване в обектите - електоромери топломери, водомери, контролери, 

датчици, помпи и други с комуникационното оборудване. 

За пренос на данни, концентраторите ползват индустриални протоколи като – 

MODBUS, M-bus, а за свързването към уреди за следение и конторол се използват 

стандарти на физическо ниво, като – RS232, RS485, ADC, DAC.  

XIII. Стандарти и протоколи 

За дистанционният мониторинг и контрол ще се използват следните протоколи: 

За отчет на уреди  

• Европейски стандарт M-bus   EN 13757-3, EN 1434-3  

За мониторинг и контрол 

• Modbus – индустриален стандарт за комуникация с контролери, сензори 

Физическо ниво 

• RS 232, RS 485, M-bus EN 13757-2, GPRS 

XIV. Примерни технически спецификации и оборудване 

1. Технически спецификации - Топломери 

1. Нормативна уредба: 

1.1. Топломерите отговарят на изискванията за употреба, съгласно Наредбата за 

оценка на съответствието и съществените изисквания към средствата за 

измерване - Приложение № 4 към чл.9, ал.1, т.4 и БДС EN1434-1;-2;-3 ;-4;-5;-

6:2007; 

1.2. Топломерите притежават валиден документ за одобрен тип или за оценка за 

съответствието, съгласно Директива ЕС 2004/22 EG. Топломерите имат 

свидетелство и маркировъчен знак за валидна първоначална метрологична 

проверка и приложени допълнителни протоколи за изпитване. 

 

2. Технически данни: 

2.1. Приложение -енергоизмервателен уред за отопление; 



 

 

2.2. Клас на точност 2
-ри

 

2.3. Температура на топлоносителя  до 130 °С; 

2.4. Дълготрайна устойчивост макс. Ro – отклонение 0,05% / година 

2.5. Номинално налягане: PN25; 

2.6. Степен на защита IP 54  

2.7. Съпротивление на изолацията ≥ 10 МΩ при 20оС 

2.8. Електрозахранване - вградена батерия със срок на експлоатация повече от 8 год. 

2.9. Вграден М-BUS  комуникационен модул  

2.10. Място на монтаж - на връщащата линия (охладена) 

 

3. Присъединяване: 

3.1. Тип:: 

3.1.1. С разглобяеми холендрови връзки за топломери с номинален обхват до 10 

m
3
/h; 

 

4. Температурни сензори - двойка температурни сензори Pt 500, 5,2/6,0 mm, дължина 

на кабела не по-малка от 10,00 m; 

 

5. Монтаж сензори – джобове от неръждаема стомана за монтаж на температурни 

сензори, размер съответстващ на температурните сензори на топломера; 

 

6. Топломерът да отчита следните данни: 

6.1. Сумирана енергия:      kWh; 

6.2. Сумиран разход на топлоносител    m
3
; 

6.3. Работни часове      h; 

6.4. Текуща температура на подаваща и връщаща линия °C; 

6.5. Текуща температурна разлика    °C; 

6.6. Текущ разход на топлоносител    m
3
/h; 

6.7. Моментна мощност      kW; 

6.8. M-Bus адрес; 

6.9. Кодове за грешки възникнали в процеса на мерене; 

 

2. Технически спецификации - Регулатори 

Регулатора е управляващото звено в СЕМ това устройство представлява електронен 

температурен регулатор с компенсация по външна температура, предназначени за 

използване при системи за локално и централно отопление, както и при охлаждащи 

системи. Не е подходящо да се регулира по вътрешна температура, за дас е избегнат 

следните ситуации: 

 в обществените сгради работят много хора с различна чувствителност към 

температурата в помещенията първият вариант е в дадена стая да работят 

зиморничави служители които включват  допълнителни отоплителни уреди и 



 

 

претопляне на дадено помещение, което ще даде грешен сигнал за 

намаляване на топлинният поток; 

 Втори вариант е служители които желаят температура по-ниска от 

стандартизираната в желанието си за намаляване на температурата те 

отварят прозорците което може с което температурата в стаята спада. Ако се 

управлява системата по вътрешна температура ще даде сигнал за повишаване 

на количеството топлинна енергия.  

 

 

И двата случая са често срещани и именно поради това системата трябва да се 

управлява по външна температура. Разбира се има технически средства и възможности 

за управление на топлинният поток и в тези случаи, но това от една страна усложнява 

системата и изисква допълнителна инвестиция. Измерването  

 

Един от най- разпространените регулатори Контролерът Danfoss  ECL Comfort 210 

може да се регулират до 3 кръга. Контролерът ECL Comfort 210 се зарежда с избрано 

приложение посредством ключ за приложение ECL. Той е проектиран да гарантира 

комфортна температура, оптимално енергопотребление, лесно инсталиране 

посредством ключ за приложение ECL (готов за включване) и лесно управление от 

страна на потребителя. Подобрените показатели за икономия на енергия се дължат на 

компенсацията по външна температура, регулирането на температурата по график, 

оптимизация на връщаната температура, поток и мощност, както и ограничаването им.  

В контролера са включени функции като записване на данни и аларма. 

С ECL Comfort 210 се работи лесно с помощта на градуиран диск (многофункционален 

ключ) или чрез дистанционно управление. С помощта на диска и дисплея потребителят 

се придвижва из текстовите менюта на избрания език. 

Контролерът ECL Comfort 210 е снабден също с електронен изход за управление на 

мотор-вентила, релеен изход за циркулационна помпа/управление на превключващи 

вентили, както и алармен изход. Възможно е да се свържат 6 сензора за температура Pt 

1000. В допълнение могат да се изберат 2 конфигурируеми входни сигнала като вход за 

сензор на температура Pt 1000, аналогов вход (0 – 10 V) или цифров вход. 

Корпусът е конструиран за монтаж на стена и на DIN - шина. Предлага се и вариант 

ECL Comfort 210B (без диск и дисплей). Той може да се използва за монтиране в панел 

и се управлява посредством дистанционно управление ECA 30/31, което се поставя 

пред панела. 

Контролерът ECL Comfort 210 е самостоятелно устройство, което комуникира с 

дистанционното управление и други контролери ECL Comfort 210/310 чрез 

комуникационната шина ECL 485. Дистанционните управления ECA 30 и ECA 31 се 

използват за контрол на температурата в помещенията и за регулиране на ECL Comfort 

210. Дистанционните управления са свързани с контролерите ECL Comfort посредством 



 

 

двойно усукан двоен кабел за комуникация и електрозахранване (комуникационна 

шина ECL 485). 

ECA 30/31 има вграден сензор за температура. Вместо вградения сензор може да се 

присъедини външен сензор за температура. В допълнение, ECA 31 е снабден с вграден 

сензор за влажност и сигналите за влажност се използват в съответните приложения. 

Към комуникационната шина ECL 485 може да се свържат до две дистанционни 

управления. Едно дистанционно управление може да контролира максимално 10 

контролера ECL Comfort (система главен-подчинен). 

Ключове за приложения ECL и приложения: 

Чрез различните ключове за приложения ECL хардуерът ECL Comfort 210 може лесно 

да изпълнява различни приложения. Контролерът ECL Comfort 210 се зарежда с 

желаното приложение посредством ключ за приложение ECL, който съдържа 

информация за приложенията (опростени скици на приложенията са показани на 

дисплея), езиците и фабричните настройки. Ключовете за приложение ECL за ECL 

Comfort 210 може да се използват също така и с ECL Comfort 310. 

Параметрите на приложението се съхраняват в контролера и не се повлияват от 

прекъсвания на електрозахранването. 

 

3. Технически спецификации – Концентратори 

За осъществяване на трансфер на данни между оборудването в обектите и ЕМС, трябва 

да се използват концентратори. Устройството известно още като DataLogger 

представлява комуникационен модул-концентратор с вграден GSM/GPRS модем. 

Модулът трябва да поддържа работа с M-bus устройства – топломери, водомери, 

електромери, както и работа с RS232 и RS485 устройства. Примерна спецификация на 

концентратор е описана в таблица 7.   

 

Таблица 7. Кратко описание на концентратор 

Наименование   Описание 

 

Концентратор 

Захранване 230V,  

Интерфейси:  

2xMbus, 

2xRS232, 

 1xRS485 

2xAnalog Input 

1xDigital Input 

 
 

GSM/GPRS модем Стандартен GSM/GPRS модем  

Антена 

 



 

 

Концентраторите осъществяват връзката с елементите от най-долно ниво на системата 

– топломери, контролери за управление на АС, водомери, сензори. Данните се предават 

чрез комуникационно оборудване към централният сървър и диспечерските системи. 

Концентраторите са предназначени да организират двупосочен обмен на данни между 

базовото оборудване в обектите - електоромери топломери, водомери, контролери, 

датчици, помпи и др. от една страна и комуникационното оборудване за пренос на 

данни от друга. 

   

 

Фиг.8. Концентратор 

 

Стойностите на параметри за следене от топломери: 

• Енергия 

• Дебит 

• Разход 

• Моментна мощност 

• Т вх 

• Т из 

• dT 

• грешки в енергия 

• грешки в разход 

• други 

 

Примерни параметри от контролери: 

• стойност сензор външна Т 

• стойност сензор вътрешна Т 

• стойност сензор подаваща ВОИ 

• стойност сензор връщаща ВОИ 

• стойност сензор подаваща БГВ 

• стойност задания – ВОИ, БГВ 

• други 

 

4. Измерване на консумация на електроенергията. 

Измерването се осъществява от енергийна мониторингова система включваща софтуер 

за запис на данните по ModBus и устройства измерващи консумацията на енергия с 

клас на точност  0.2.  



 

 

За измерване на електрическата консумация се използват устройствата за измерване и 

запис на електрически параметри. Устройството трябва да измерва електрическата 

енергия директно от мощните трифазни електрически консуматори като електрически 

печки и котлони и измерват на отделни кръгове наличието на монофазни консуматори 

като осветление, вентилация, контакти и др. 

 

5. Управление на енергийните потоци в сградата. 

- Чрез контролера се контролират всички свързани консуматори в сградата. 

- Мощните консуматори, като например стерилизатори, готварски печки и др., се 

изключват автоматично след края на работния ден и се включват автоматично в 

началото на работният ден. 

- Вентилацията, осветлението и контактите, на които не са свързани важни 

консуматори, се изключват по време, основно след края на работния ден.  

- Контролера трябва да спира водата в учреждението. Изключва и осветлението в 

сградата. Това спомага за спиране на негативните разходи породени от 

забравено осветление или течаща вода след края на работния ден или тогава 

когато не е нужно използването на съответните консуматори. 

- Осветлението в коридорите трябва да се управлява по време, с цел да не работи 

целодневно или да бъде използвано повече от нужното. 

 

Измерване може да се осъществява в следните точки: 

 на входа на електрическата система; 

 кръг вътрешно осветление; 

 кръг на мощен консуматор; 

Измерването се осъществява посредством „умен” електромер, който има възможност да 

измерва през определен период от време консумацията. Периода зависи от оператора и 

нуждите на софтуера. Електромера може да измерва до един или няколко консуматора. 

Допълнително на кръг външни консуматори и кръг вътрешно осветление трябва дас е 

се предвижда монтирането на управляем прекъсвач, който да прекъсва захранването.  

XV. Възможности на ЕМС 

За постигане на целите и резултатите на проекта, ЕМС и системата за дистанционен 

мониторинг и контрол на топлинна енергия трябва да отговарят на следните 

минимални изисквания и описание. 

ЕМС представлява информационната система тип SCADА, която се инсталира в 

контролен център. Чрез системата се  управляват комуникациите с абонатните станции, 

четене на данни от разположените в тях топломери, контролери и датчици, 

визуализация на данните и подаване на команди обратно към абонатните станции за 

промяна на режимите на работа.  



 

 

Информационната система осигурява събирането, съхранението в база данни, 

архивирането на данни, изпращането на управляващи команди, идентифицирането на 

алармени ситуации и визуализирането на данните в подходящ удобен за нуждите на 

операторите вид. 

Във всяка абонатна станция се монтира Концентратор и GPRS модем. Концентраторите 

са предназначени да организират двупосочен обмен на данни между оборудването в 

абонатните станции( топломери, контролери, датчици, помпи и др. ) от една страна и 

централният контролен център разположен в център за наблюдение и управление. 

Описание на основни операторски екрани и функционални възможности на 

системата: 

 

 Екран  „Мониторинг” на абонатни станции 

Потребителят на системата избира определена абонатна станция. На мнемо – схема се 

визуализират стойностите на параметри дефинирани за мониторинг по дати и часове. 

За мониторинг на абонатните станции да се настройват параметри за следене от 

контролерите за управление на абонатни станции като - датчик външна температура, 

температурен датчик подаваща вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ), 

температурен датчик връщаща ВОИ , температурен датчик битова гореща вода (БГВ), 

моментни стойности на температурни задания – ВОИ и БГВ. От топломери ще се 

визуализират стойности на натрупана енергия, подаваща Т, връщаща Т, дебит, разход. 

От датчици налягане – стойност.  

Изброените параметри са необходим минимум за следене и анализ на работата и 

ефективността на абонатната станция. 

 

Фиг. 9.  Примерен екран за режим мониторинг; 

 

 Екрани „Контрол и Управление” на абонатните станции 



 

 

Екраните за контрол и управление включват възможност за четене на настройки/ 

параметри и тяхната промяна. 

Основен потребителски екран 

Потребителят да може да дефинира седмични часови графици и стойности на 

комфортна и редуцирана температура и изпраща настройките към абонатната станция. 

След приемане и изпълняване на командата от оборудването в абонатната станция, 

потребителят да получава потвърждение. 

Системата да позволява дефинирането на до 3 ( три ) различни часови интервала за 

комфортен период за всеки ден от седмицата.  

 

Специализиран потребителски екран за управление на абонатни станции 

Системата да позволява специализирани настройки на контролерите в абонатните 

станции. Настройките се използват за оптимизиране на режимите на работа и постигане 

на енергоефективно управление на абонатните станции.  

На този екран потребителят настройва: 

- Температурна крива и отместване – температурната крива и отместване могат да се 

променят за всеки отоплителен месец или период, като по този начин се постига по-

добро регулиране спрямо среднодневните температури за месеца ( периода ). 

- Външна температура при която се спира топлоподаването - това е температурата, при 

която вътрешните източници на топлинна енергия в сградата са достатъчни за 

поддържане на нормативен комфорт. При реализиране на мерки за енергийна 

ефективност ( подмяна на дограма, изолации и др. ) е необходимо тази настройка на 

температура да се промени. 

- Сверяване на часовника на контролера 

- Минимална и максимална стойност на температура на подаването във ВОИ и БГВ 

инсталации – тези настройки се ползват за превантивен мениджмънт на инсталациите, 

като предпазват от замръзване или прегряване на вътрешните инсталации.      

 

 Екран „Аварийни ситуации” 

Екранът се извежда на монитора на оператора автоматично при настъпила аварийна 

ситуация. Изпраща се нотификация – e-mail и/или SMS до дефинирани оператори на 

системата.  

Системата идентифицира следните аварийни ситуации: 

- Прекъснат датчик за температура – Алармената ситуация е важна да се 

идентифицира, тъй като в такива ситуации абонатните станции преминават в 

компенсиращ или авариен режим на топлоподаване. Възможно е преотопляване на 

сградата, съответно повишено потребление на топлинна енергия или недостатъчно 

топлоподаване. 

- Стойности на налягане извън дефинирани граници. – Алармената ситуация с 

вероятна причина проблем във вътрешната инсталация. 



 

 

- Стойности на температура извън дефинирани граници. – Алармената ситуация за 

превантивен мениджмънт на инсталацията. Вероятна причина повреден датчик. 

- Аларма за блокирала задвижка – идентифицира се на два етапа: 

-  пред-аварийна аларма – генерира се с цел превантивен мениджмънт при вероятност 

за блокиране. При тази ситуация е възможно възстановяване на състоянието. Аларма не 

се генерира за определен период от време. 

- аварийна аларма при идентификация – генерира се аларма и нотификация след 

определен период от време, при което е била идентифицирана пред-аварийна аларма за 

блокирала задвижка.  

- Аларма за липса на комуникация – идентифицира се на два етапа;   

- пред-аварийна аларма - генерира се при липса на комуникация с обекта, но не се 

генерира аларма и нотификация за определен интервал от време. Вероятна причина – 

спиране на електрозахранването. При тази ситуация е възможно обектът да се 

възстанови след определен интервал от време.  

- аварийна ситуация – генерира нотификация и аларма, след определен период от време 

в пред-аварийна ситуация. 

 

 Други Екрани на системата  

o Екран за настройка на интервала за мониторинг - позволява групова и индивидуална 

команда за настройка на интервала на сканиране на параметрите от абонатните станции 

o Екран за настройка на седмични и часови графици с комфортна и редуцирана 

температура за ВОИ и БГВ – позволява групова и индивидуална команда за настройка 

на режимите на работа на абонатните станции 

o Административни екрани – включват екрани за дефиниране на обекти, оборудване в 

тях, дефиниране на групи обекти, позволяващи включването на абонатни станции в 

различни групи, екрани за настройка на гранични стойности за стойности на параметри, 

екрани за настройка на потребители, екрани за дефиниране на потребители, които ще се 

нотифицират при настъпила аварийна ситуация.   

Примерни екрани 

 За настройка на дневни и седмични температурни графици  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.10. Екран с настройка по 

време 



 

 

 

 За визуализация на температурни стойности в графичен вид 

 

Фиг.11. Примерен екран при нормална работа 

 

 

Фиг.12 Примерен екран при аварийна ситуация 

 

Надеждност 

Системата да е проектирана и да гарантира непрекъсната работа 24 часа в 

денонощието, 7 дни в седмицата. 

Системата да поддържа данните в консистентен вид, без загуба на информация и 

връзки между обектите. 



 

 

XVI. Пример 

Повишаване на енергийната ефективност на сграда посредством модернизиране 

(внедряване) на система за регулиране на отоплението.  

Обект: Училище 4-етажна панелна сграда, построена през 1970 г., с отопляема площ 3500 

m2 с централизирано топлоснабдяване.  

Изходно състояние (преди модернизацията): ръчни вентили на радиаторите; липса 

на регулиране по външна температура в абонатната станция; непрекъснат режим през 

цялото денонощие (без нощно понижение)  

Крайно състояние (след модернизацията): термостатни вентили на всяко 

отоплително тяло; регулиране в абонатната станция по външна температура; нощно 

понижаване на топлоподаването с продължителност 8 h/d.  

Изисквания: Задание за температура в помещенията: 20 °С  

Климатични условия: Средна външна температура за целия отоплителен сезон: 

4,5 °С. 

 

Решение:  

Посредством внедряване на система за регулиране на отоплението в сградата ще се 

повиши енергийната й ефективност, изразяващо се в намаляване на консумацията на 

топлина през отоплителния сезон.  

Намалената консумация (икономия) на топлинна енергия е в резултат на четирите 

фактора, разгледани по-горе. Всеки един от факторите F1-F4 получава числена оценка в 

зависимост от началното и крайно състояние като се използуват таблици 1- 5. Схемата 

за изчисляване стойностите на F1-F4 е следната: 

 

Фактор F1 след 

модернизацията (табл.1) 

 Задание за 

температура в 

помещенията 

 Средна външна 

температура за отопл. 

сезон 

 F1 

1,03 x 20°C - 4,5°C = 0,889 

1,13 x 20°C - 4,5°C 

Фактор F1 преди  

модернизацията (табл.1) 

 

 

Фактор F2 след модернизацията 

(табл. 2 + 3) 

 F2 

0,93 = 0,93 

1 

Фактор F2 преди модернизацията 

(табл.2 + 3) 

  

 

  Фактор F3 след модернизацията 

(табл.4) 

 F3 



 

 

6,67 - 0,8 = 0,893 

6,67 - 0,1 

  Фактор F3 преди модернизацията 

(табл.4) 

  

 

Фактор F4след модернизацията 

(табл. 2 + 3) 

 F4 

0,9 = 0,947 

0,95 

Фактор F4 преди модернизацията 

(табл.2 + 3) 

  

 

Общият коефициент на редукция на консумирана топлинна енергия се получава като 

произведение от четирите отделни фактора: 

F=  F1*F2*F3*F4= 0,889*0,93*0,893*0,947=0,699, 

F- Общ коеф. на разход на топлина след модернизацията 

Извод: 

След внедряване на система за регулиране на отоплението, консумацията на топлинна 

енергия ще бъде 0,699 от консумацията преди внедряването, т.е. намаляването на 

топлинната енергия за отопление на сградата за целия отоплителен сезон е с 30% спрямо 

изходното състояние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководството е изготвено от инж. Тодор Тонев.  

Използвани са материали от „Курс по обследване за енергийна ефективност”.  

2013-07-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ръководството е разработено в рамките на проект BGR/SGP/OP5/CORE/CC/12/09 

„Иновативно и ефективно управление на енергийните потоци в обществени сгради в 

община Бургас”, реализиран с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти 

на Глобалния екологичен фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Регионална  Агенция за Управление на Енергията – Бургас и при никакви 

обстоятелства не отразява официалното станвище на ПМП на ФЕФ. 

 


