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Отоплителни съоръжения от
БГ Терм и Амакс газ с кредити
за енергийна ефективност

Връзката Лас Вегас – София:
65-инчовият LCD телевизор
на Sharp

на програмата за енергийна
ефективност в дома от БГ
Терм и Амакс Газ. Обсъдени
бяха и условията за отпускане на кредитите от четирите банки, участващи в
програмата - Банка ДСК,
Обединена Българска Банка,
Пощенска Банка и Райфайзен
Банк.

ални технологии, новият
AQUOS зае заслуженото си
място на върха в класациите за течнокристални телевизори“, заяви за сп. Технологичен дом Кирил Соларов,
мениджър Черна техника в
Интерсервиз Узунови. „Найновият представител на
AQUOS серията на Sharp ще
зарадва ценителите в цял
свят, в това число и в България, с вградения HDTV тунер,
разделителна способност
1920 х 1080, 176° ъгъл на
видимост, както и системата CableCARD“, допълват представителите на
Sharp.

Добиващата все по-голяма
популярност програма за кредитиране на енергийната
ефективност в дома (REECL)
бе тема на семинар, организиран в началото на февруари по инициатива на две от
водещите на българския отоплителен пазар фирми – БГ
Терм и Амакс Газ. За актуалността на темата свидетелстваше пълната зала в
хотел „Царско село“ край
столицата и многобройните
въпроси, на които се радваха
организаторите. Представители на БГ Терм и Амакс Газ
обявиха, че гама продукти,
предлагани от двете фирми,
са одобрени за финансиране
по линия на програмата
REECL. Участниците в събитието - дистрибуторски и
инженерингови компании от
страната, оживено се интересуваха от сериите пиролизни и газови котли, слънчеви колектори и термопомпи,
които се предлагат по линия

Както сп. Технологичен дом
вече съобщи, домакинствата ще бъдат насърчавани да
инсталират високоефективни отоплителни съоръжения
чрез отпускане на кредити
по линия на програмата
REECL. Най-атрактивната
част от програмата е безвъзмездната насърчителна
помощ в размер на до 20%
от главницата на кредита
за доставка и монтаж на
отоплителното съоръжение.
Следователно, след финализирането на проекта за повишаване на енергийната
ефективност във вашия дом,
банката, която е отпуснала
кредит, ще ви върне безвъзмездно 20% от цената на
съоръжението. Насърчителната помощ при инсталиране на енергоспестяващи
отоплителни съоръжения не
може да надхвърля 400 евро,
бе обявено на семинара.

Макар Лас Вегас да е далеч
от нас, новостите – в това
число и техническите, идват
мигновено. В покрепа на
това твърдение е българският анонс на 65-инчовия течнокристален телевизор на
Sharp веднага след световната му премиера в столицата на хазарта (в началото на януари). „LC-65GD1E
AQUOS на Sharp е най-големият понастоящем широкоекранен плосък телевизор в
света“, похвалиха се от
Интерсервиз Узунови, официален представител на Sharp
за България. „С внушителния
си диагонал от 65 инча, впечатляващ дизайн, звук и картина, изпреварващи нивото
на съвременните аудио-визу-

LC-65GD1E се доставя в
България директно от заводите от ново поколение на
Sharp в японския град Камеяма. Разбира се, топпредложението в AQUOS колекцията (тя включва модели с
диагонал от 13 до 65 инча)
се радва и на топ цена, а
именно 35 999 лева. Българските потребители с вкус и
възможности, съответстващи на предложението, могат
да намерят LCD телевизора
в магазините на Интерсервиз Узунови, приканват от
представителството на
Sharp в страната.

LCD телевизори с марка Xoro отличени от колеги
Два от новите модели широкоекранни LCD телевизори на германската компания MAS Elektronik отнесоха положителни оценки от авторитетни онлайн и печатни специализирани издания
за потребителска електроника. След поредица тестове, проведени от списанията Satvision и DVD Vision, моделите LCD
Xoro HTL 3212w и Xoro HTL 3721w са били високо оценени като
съотношение технически възможности спрямо продажната им
цена. По преценка на експертите от списание DVD Vision, 37инчовият Xoro HTL 3721w е класифициран като „много добър“
на базата на критерии като качество на цветовете, нива на
яркост и контраст на картината, HDTV функционалност,
лекота на управление и цена. Същата оценка е определена и
от реномираното немско онлайн издание за битова цифрова
електроника Areadvd.de. Другият нов модел LCD телевизор Xoro
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HTL 3212w с 32-инчов диагонал на екрана спечели симпатиите
на редакторите на Satvision заради HDTV потенциала си. Този
модел е получил оценка „добър“, като са взети под внимание
добре обезпечената му свързаност с други устройства и интуитивното управление на устройството. LCD телевизорът
Xoro HTL 3212w е покрил 87 от общо 100-те точки по скалатата за оценяване, на базата на технически качества в
ценовия си клас.

> íîâèíè > ñúáèòèÿ
LCD монитор за геймъри
представи NEC в София

Японската компания NEC
представи на българския
пазар нова серия LCD монитори, специално разработени за компютърни игри. Серията NEC MultiSync GX2 бе
официално представена на
двудневния семинар „Дни на
NEC“, провел се в столицата на 7-ми и 8-ми февруари
т.г. Домакин на форума бе
Вали Компютърс, официален
представител на NEC продуктите в страната. Сред
партньорите на срещата
бяха представители на Intel,
HP Demo Center и Apple
Center.
Сред акцентите в презентациите бе новата серия течнокристални монитори на
NEC, предназначена за домашния потребител, който
използва активно видеофайлове, цифрови фотоизображения и компютърни игри.
„Серията MultiSync GX2 е
специално разработена за
работа с най-често използваните от домашните потребители приложения“, поясни Майкъл Бейли, продуктов мениджър за направлението NEC Display Solutions,
като допълни, че мониторът
е изцяло съобразен с взискателните изисквания на геймърите.

Мониторите от серията
MultiSync GX2 предлагат забележителна яркост на
изображението - до 470
кандела, 4 милисекунди време за реакция, висок контраст и широк ъгъл на видимост - до 176° хоризонтален/вертикален. Възможност за настройка на цветовата гама и допълнителна видео оптимизация. LCD
геймърският монитор на
NEC се предлага в 17-, 19и 20-инчов вариант. Снабден с малък джойстик за
лесна навигация, вграден
USB порт, новият монитор
на NEC осигурява удобство
за работа. От месец март
е достъпен в търговската
мрежа у нас.
Майкъл Бейли запозна подробно гостите на семинара
и с най-новите специално
разработени от компанията
софтуерни решения за калибриране на LCD мониторите
с марка NEC от серията
SpectraView.

LG Electronics откри
официално представителство
в България

Корейският електронен гигант LG Electronics демонстрира амбиции за още по-сериозно присъствие на
българския пазар, откривайки официално търговско
представителство в страната в началото на 2006 г.
Основната цел на тази
стъпка е подпомагане на
дистрибуторите на компанията – както в търговско,
така и в маркетингово отношение, уверяват от представителството. „LG възнамерява да разшири пазарния
си дял в страната, като
провежда гъвкава политика
по отношение на динамичния
пазар на потребителска
техника в България – като
проучва постоянно неговата
структура и поведение, реагира своевременно на промените в продуктово и ценово
отношение и работи активно за изграждане на положителен имидж на търговската марка LG“, заявиха за сп.
Технологичен дом от LG
Electronics.
Досегашните партньори на
LG Electronics в страната и
занапред ще запазят статута си дистрибутори на компанията. Търговската дейност на LG Electronics в
България е организирана в

три основни канала, обхващащи съответно аудио-визуалната техника, домакинските
електроуреди и IT продуктите. Видеолукс Холдинг – Технополис предлага аудио-визуалната техника на LG
Electronics, Магнум Д – домакинските електроуреди, а за
IT продуктите се грижи основно Мост Компютърс.
„Като залага на фирми с добре изградени и поддържани
дистрибуторски мрежи, LG
Electronics се стреми да достигне до потребителите си
през максимален брой
търговски канали“, уверяват
от представителството.
Добрите идеи на LG
Electronics България не спират дотук – планирани са
различни стратегии за ценово позициониране на продуктите, представяне на нови
технологии и продукти, паралелно с европейските им премиери, спонсорство на артистични и спортни събития,
както и изненадващи маркетингови подходи.
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Зимна градина може да направи
само човек, който има отношение
към растенията
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ,
управител на Интерфлора

Интерфлора е специализирана в областта на интериорното и външно озеленяване. Произвежда и внася растения. От началото на тази година фирмата разполага с
оранжерия и търговски център, който е изграден на базата на най-съвременни технологии и, макар и ненапълно
завършен, той наистина изглежда впечатляващо. За това
имат ли почва у нас зимните градини разговаряме с управителя на фирмата Александър Александров.
Разпространени ли са у нас зимните градини?
У нас истинските зимни градини са изключителна рядкост. Най-разпространеният им български вариант са
градините на остъклен балкон, с които имаме богат
опит. За да бъде истинска, една зимна градина трябва да
има определен микроклимат за отглеждането на растенията, а такъв у нас трудно се постига. В повечето
случаи, растенията са свободно засадени в земята, но
могат да се развиват естествено и в съдове.
Какво се изисква за една зимна градина?
Истинска зимна градина може да направи само човек,
който има отношение към растенията. Условие за създаване на зимна градина не може да бъде нуждата от запълване на свободно пространство в дома. Интериорните
растения и растенията в зимната градина не са просто
декорация или средство за създаване на престиж – те
изискват постоянни грижи, за да живеят и да бъдат в
добро състояние.
ñòð.
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Архитектите проектират като визия пространството и конструкцията на зимните градини и работят с
подизпълнители за изграждане на инсталациите. Ние
представяме изискванията към условията за отглеждането на самите растения.
Какво препоръчвате на клиентите?
От страна на клиентите изискването е растенията
да са атрактивни и да не струват много. А тези неща
понякога се противопоставят едно на друго. Познавайки
повече растенията и по-малко клиентите, винаги предпочитам да изхождам от растенията, когато предлагам
озеленяване на зимна градина или по принцип на дома.
Нашата практика е предварително да направим оглед на
условията, при които биха се отглеждали, и след това да
препоръчаме най-подходящите според нас видове.
Какъв тип растения най-често се отглеждат в зимните градини, пък било то и в българския им вариант?
Тропическите растения в зимната градина – орхидеи,
палми и много други, имат специфични изисквания към
температурата и въздушната влага. Оптималната температура не трябва да надвишава 24-26 градуса, а влажността на въздуха трябва да бъде максимална. Вентилацията също е изключително важна. Въздушната среда е
в зависимост от самите растения – ако в зимната градина се отглеждат високи растения, освен достатъчно
място за растеж, трябва да има и достатъчно въздушно

пространство над тях, което поставя изисквания за височината на помещението. Разнообразието от видове е
голямо и, за съжаление, тези с пъстра окраска са потрудни за отглеждане.
Каква е причината зимните градини да не са популярни у нас?
Знаете, че зимните градини са особено популярни в
Англия. Там поддържането на микросреда става лесно и
естествено – климатът на острова не е контрастен, а
влажността е постоянно висока. У нас има сурова зима и
топло лято – така че поддържането на климата изисква
техника и разходи. Примерно, минималната температура,
критична за живота на тропическите растения, е 16°C.
Важното е, че и архитектите, и клиентите все повече
пътуват извън България и виждат прекрасни зимни градини. Така че, ако им харесва и могат да си позволят, няма
причина да не създадат зимна градина в дома си. Архитектите, с които работим, имат идеи по отношение на зимните градини, дори понякога доста смели. Но в крайна
сметка, всичко зависи от клиентите и техните изисквания.
В България добре развито е външното озеленяване. Все
повече от живеещите в къщи имат добре озеленени дворове и морави. Често се предпочитат растения, които
имат функцията да прикрият ограда, както и много видове за цветни акценти сред моравата.

Скъпо ли е създаването и поддържането на зимна градина?
Една истинска градина излиза скъпо и то повече заради техниката, а не заради растенията. Всичко обаче
е много условно и е в зависимост от изискванията на
клиента. Има, разбира се, много скъпи растения, има и
други – качествени и красиви видове, които са на добра
цена. Примерно, ако говорим за зимна градина, висока
2.50 м или малко повeче, добре е растенията да бъдат
на нива. В този случай бих препоръчал да се изберат
няколко по-високи вида за акцент, няколко средно високи и няколко почвопокривни – ниско долу. Високите растения изискват по-високи помещения, за да се осигури
място за израстване. Средните като височина са между 80 и 120 лв., а почвопокривните от 3 до 10 лв. Важно
условие за добър резултат, разбира се, е и сполучливото комбиниране на интересно растение с подходящ съд
за отглеждането му.
По отношение на поддържането, първоначално в рамките на един месец ние се грижим за състоянието и адаптирането на растенията, закупени от клиента. Предлагаме и възможност за абонаментна поддръжка, при която
растенията, които са загинали по причини, независещи от
клиента, се подменят за наша сметка. Извършваме и специализирани услуги, като подстригване на дадено растение в определена форма, обезпаразитяване и др.
ñòð.
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Технологичният дом
на Мариела Нейкова
и Цветелин Атанасов Елвиса

В дома на българския Елвис Пресли ни посреща съпругата му Мариела. Развеждайки ни из апартамента, любезните домакини изразяват съжалението си, че от многобройни ангажименти из страната и чужбина не им остава времето, което биха искали да прекарват в дома си.
Въпреки това, в претрупаната си с ангажименти програма намират време да помислят за собствена къща, която виждат в мечтите си изградена в близост до имението Враня. За момента живеят в уютен апартамент, който са наследили от родителите на Цветелин. Като излъчване намиращото се непосредствено до Бизнес парк
София жилище свидетелства за артистичния и динамичен дух на обитателите си. В него Мариела и Цветелин
грижливо са събрали и свидните на сърцето им спомени
от началото на тяхната връзка в Съединените щати,
където тя учи, а той се изявява като един от най-успешните двойници на Елвис Пресли.

ЗА ТОПЛИНАТА
в дома на младата двойка се грижи Топлофикация София.
ñòð.
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Разходът на топлинна енергия в централно топлофицираното жилище се отчита от фирмата за топлинно счетоводство Техем Сървисиз. Радиаторите са оборудвани
с термостатични вентили на американската компания
Honeywell. Като всички двойки, които освен сърдечно, са
дълбоко свързани и професионално, Мариела и Цветелин
са намерили баланса в домашните задължения. Хармонията в отношенията им не се нарушава дори и в

КУХНЯТА,
където тя готви, а той се занимава с нелеката задача да разчиства следите от нейния труд – в прекия и
преносния смисъл. Иначе и двамата в един глас обясняват, че напоследък наблягат на салатите, плодовете и чая.
Техниката в кухнята им е от различни марки, но
сърдечните ни домакини заявяват, че не робуват на
стереотипи – за тях е важно домашните уреди да им
служат безопасно и надеждно. Хладилникът на Мариела и Цветелин е с марка Philips, фризерът е от Whirlpool,

ДОМАКИНИТЕ
Домакините ни - Мариела Нейкова и
Цветелин Атанасов се радват на
популярност в артистичните среди
в страната. Той е известен сред широката общественост като българския Елвис Пресли. Тя – успешно
съвместява функциите на негов PR и
мениджър, със задълженията и при-

електрическата готварска печка е с марка Koncar, а
пералнята е от AEG.
Че професионалните интереси на Мариела и Цветелин
са свързани с

ТЕЛЕВИЗИЯТА
се потвърждава освен от думите и от присъствието на
три TV приемника в апартамента - в кухнята, спалнята
и дневната на младата двойка. Освен професионална,
страстта на домакините ни към телевизията е и лична.
Разбира се, уточнява Мариела, всеки от нас харесва
телевизията посвоему - Цветелин като типичен мъж
вперва поглед основно в спортни предавания, аз харесвам
сериали. Любимо място за отмора на двойката е дневната, където на почетно място могат да се видят спечелени от Цветелин награди, сред най-свидните от които
за нашия домакин са грамотата за „Най-добър млад двойник на Елвис Пресли“, благодарственото писмо от Белия
дом, подписано лично от тогавашния президент на САЩ
Бил Клинтън, документът, с който е удостоен за поче-

вилегията да бъде и спътница в живота му. В момента и двамата са
концентрирали вниманието си върху
проекта Новото ретро, чрез който
съвместно с музикантите от Deep
Zone Project изразяват авторското си
виждане за това, как би звучал Елвис
Пресли, ако беше жив днес.

тен гражданин на родното място на Елвис, и др. За любителите на подробности: марката на телевизора в хола
им е Grundig, а видеорекордерът SONY.
В спалнята на младата двойка в симбиоза съжителстват изискани свещници, потвърждаващи предположенията ни за роматичните нагласи на домакините и представители на днешния технологичен свят.

АУДИО-ВИЗУАЛНАТА ТЕХНИКА
и тук е на почит - телевизор SONY, видеорекордер JCV,
DVD рекордер SANG и уредба JVC са намерили своето
естествено място в спалнята на Мариела и Цветелин.
Като особено ценен за професионалната си реализация
домакините ни определят мобилния си компютър SONY.
Освен за работата им, компютърът е важен посредник
в общуването на домакините с приятелите им от чужбина. Прекарваме дълго време, понякога до малките часове на нощта, общувайки си с близки, които, за наше
съжаление, живеят извън границите на България, споделя
Цветелин.
ñòð.
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Топлина от конденза
Всяка зима се случва да попаднем в примката на често ужасяващата ни
зависимост - колкото повече енергия за топло, толкова по-солени месечни сметки. Допълнителен утежняващ фактор са и често мистериозните топлинни калкулации от страна на доставчиците на топлинна енергия.
Светлина в тунела на проблема с високите месечни сметки са интелигентните и високоефективни технологии за отопление. С основание към
тях могат да се причислят кондензационните котли за битово отопление. Иновативните съоръжения все повече се налагат като икономични
откъм консумирани енергийни източници и ефективни като работа
съоръжения. Разчитайки на доста по-целесъобразно използване на отделената при горенето енергия, те предлагат бленуваното облекчение за
всяко изтормозено от сметки домакинство. Висока ефективност на работа
и постоянна топлина в дома, при нисък разход на горивните ресурси,
твърдят Амелия Стоименова и Яна Илиева
Кондензационните котли са съвременни съоръжения за
производство на топлинна енергия. Високата им ефективност се дължи на съвременна технология, оползотворяваща в максимална степен енергията на използваното
гориво - природен газ или течни горива. Този тип котли
са в процес на постепенно налагане като оптимално
решение за отопление както на еднофамилно жилище,
така и на цяла кооперация. Например, масово използваната за отопление на фамилни къщи схема - котел, захранващ системата за локално парно отопление, посредством
циркулираща в радиаторите гореща вода. За разлика от
предлаганите на пазара газови котли стандартно изпълнение, кондензационните им събратя са по-скъпи като

източник: VIESSMANN

източник: ПРОКСИМУС ИНЖЕНЕРИНГ

Нов технологичен писък
за ефективно отопление в дома
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ПЛЮСОВЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА
Висока ефективност.
Екологосъобразност. По-ниска консумация на гориво, а оттам и по-малко
вредни емисии.
Дълъг експлоатационен живот, особено при коректно проектирана, изпълнена и поддържана отоплителна
инсталация.

инвестиция, което компенсират с високата си ефективност, т.е. спестявайки значителни средства за топлинна енергия. Конструкцията на този тип котли осигурява
максимално оползотворяване на горивото и отделянето
на ниски вредни газови емисии в атмосферата. Предлагани от редица водещи европейски компании, те са вече
достъпни и на българския пазар.

Съвременните кондензационни котли
разполагат с модулация на мощността. За тези, които се стремят към
най-съвременно решение за отопление в дома си, се предлагат модели
с допълнителни възможности, включително дистанционно управление.

източник: ЕКОТОП

източник: ТОПЛИК КО

източник: РУВЕКС ИОС

Образуването на конденз позволява

димоотвеждащата система да бъде
изработена от по-евтини материали, например PVC.

КАК РАБОТЯТ КОНДЕНЗАЦИОННИТЕ КОТЛИ
Всеки инженер топлотехник би ви казал, че кондензационните котли оползотворяват не само енергията,
отделена при изгаряне на горивото, но и част от енергията, съдържаща се в димните газове, отделени в процеса на горенето. Накратко, това означава, че този вид
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ТОПЛИНА ОТ КОМИНА

котли са високоефективни. Известно е, че в процеса на
изгаряне на сместа от гориво и въздух в котела се отделят и множество газове, наричани димни, които по
същество са отпадъчни продукти. Димните газове имат
висока температура и определено водосъдържание. За
сведение, при изпарението на 1 куб. метър природен газ
се отделя около 1 литър вода, която е под формата на
водни пари. При котлите стандартно изпълнение, тези
димни газове се изхвърлят в атмосферата, а с тях и
немалко количество топлинна енергия и, разбира се, надеждите ви за по-малки разходи за отопление. В този ред
на мисли, бихте могли да разглеждате кондензационните
котли не просто като средство за отопление на дома ви,
но и като възможност да видите някое екзотично кътче,
например, благодарение на намалените месечни разходи
за отопление. Наричат се кондензационни или кондензни,
защото конструкцията им осигурява кондензацията на
водните пари, съдържащи се в димните газове. В процеса на втечняване на водните пари се освобождава допълнителна топлина. Следователно, при работата на котела към топлинната енергия, произведена в процеса на
изгарянето на горивото, се прибавя и допълнителната
топлина, освободена при кондензацията на водните пари.
ñòð.
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ната на горене. Конструкцията на горелката при новите кондензационни
котли позволява загубите на енергия
от непълно изгаряне да бъдат избегнати. Третият вид топлинни загуби
- от конвекция и излъчване при обикновените котли, са от порядъка на
0.5 до 2%. При кондензационните котли, обаче, са съществено по-ниски,
уверяват специалисти.

източник: ТОПЛИК КО

източник: ЕКОТОП

източник: АМАКС ГАЗ

източник: ТОРНАДО-ДИЛ

Тази характеристика на кондензационните котли им спечели огромния
процент почитатели. За разлика от
конвенционалните, при които загубите от димни газове съставят голяма
част от общите топлинни загуби, при
кондензационните технологии те са
минимални. Друг вид загуби - тези от
непълно горене, се дължат на недостатъчното количество въздух в зо-

АХ, ТЕЗИ КОМИНИ
Технически, кондензацията на водните пари, съдържащи се в димните газове, се дължи на специалните им
топлообменни повърхности, от една страна, и режима
на работа на котлите, от друга. Това обаче не означава, че се налага да държите в дома си доменна пещ. За
разлика от конвенционалните котли, кондензационните
успяват да осигурят висока ефективност на работа,
благодарение на ниската температура на изходящите
димни газове. А това означава и по-малки загуби, т.е. ви
спестява средства за гориво. В една система за локално парно, температурата на димните газове, образувани в кондензационните котли, е между 5 и 15 °С по-висока от температурата на връщащата се обратно в
котела вода. За сравнение, температурата на изходящите димни газове при съвременните нискотемпературни котли е в интервала 110 - 120 °С. Кондензационните
котли не налагат ограничения по отношение температурата на връщащата се вода. Разбира се, и към кондензационните котли има едно съществено условие температурата на топлообменните им повърхности
трябва да е под 50 °С. Защо? За да се осигуряват условия за кондензация на водните пари, нали!

източник: VIESSMANN

ЕФЕКТИВНОСТ НАД 100% - ДА, ДА!
Основно предизвикателство пред конструкторите на
кондензационни котли е разработването на решения, при
които димните газове се охлаждат максимално бързо, т.е.
цели се ускоряване на процеса, при който се образува
конденз. Стремежът е осигуряване на постоянно ниска
температура на топлообменните повърхности. Различните производители предлагат различни решения на проблема. Например, при някои подаването на връщащата се в
котела вода е разделено на две. По този начин топлообменните повърхности са с постоянно ниска температура. А оттам и търсеният ефект – образуване на конденз
и повишена ефективност на работа. С гарантиран, според редица експерти, коефициент на полезно действие от
внушителните 97 - 98%. Вече виждате как мечтаната
екскурзия става все по-реална!
Тогава ще продължим своята разходка из света на
кондензационните котли с уверението на редица специалисти, че ефективността им на работа може да надскочи 100%. Ако в този момент, решите, че това е просто
поредната реклама, пълна с небивалици, не се обвинявайте. Дори изтъкнати инженери, прекарали дълги години от
професионалния си път в поддръжката на различни съоръжения се стряскат от подобни цифри и започват да си
припомнят на глас основните закони на термодинамиката.
ñòð.
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ЩО Е ТО ЕФЕКТИВНОСТ НА КОТЕЛ?
За да си отговорим на въпроса, какво означава ефективност на един котел, без да навлизаме в сложните
дебри на инженерните науки, нека изясним един първостепен като важност въпрос, а именно „От какво зависи
ефективността на работа на един кондензационен котел?“. Зависи от конструкцията, мощността и експлоатационните режими, ще отговорят веднага специалистите. Ефективността на всеки котел се изчислява чрез
формула, в която участва параметърът явна топлина на
изгаряне на горивото. Това е онази топлинна енергия,
която се отделя в процеса на изгаряне на горивото. Както вече подчертахме обаче, при кондензационните котли към явната топлина следва да се добави топлината,
отделена при кондензацията на водните пари. Топлотехниците наричат тази сума горна топлина на изгаряне на
горивото. При заместването й в зависимостта, от която се изчислява ефективността на работа на котела се
получават изглеждащите фантастично стойности, за
които вече говорихме. Но нека не забравяме, че много от
нещата, които са напълно естествени за хората днес,
са изглеждали фантастични за предците ни от преди
столетия. Съмненията, обаче никога не са излишни, биха
отвърнали скептиците.
Разбира се, следва да се има предвид, че за да се постигне подобна ефективност, кондензационният котел

източник: РУВЕКС ИОС

източник: ТОПЛИК КО

трябва да се използва в т.нар. нискотемпературни отоплителни инсталации, в които циркулирацата течност
е с ниска температура (например подово отопление или
отопление чрез топловъздушни апарати).

КОНСТРУКЦИИ И МОЩНОСТИ
Кондензационните котли, които бихте могли да намерите в страната, са разнообразни - като марка, мощност,

конструкция. Това ще ви осигури възможност за изберете точния котел за вашия дом. Ако вече разполагате с
нискотемпературен котел, обаче, имайте предвид, че
добавянето на кондензационен топлообменник на димните газове след него ще превърне вашия котел в кондензационен. Както вече посочихме, кондензационните котли работят на природен газ или течно гориво. Разликите в конструкцията между кондензационните котли за

ñòð.
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МИНУСИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА
Топлообменните повърхности на котлите трява да са изработени от материал, устойчив на корозия.

Високата цена на кондензационните
котли е техният основен недостатък, но както нали знаете: "Не
съм достатъчно богат, за да купувам евтино".

течно гориво и газ не са съществени. Въпреки това е
важно да знаете, че всеки кондензационен котел е проектиран за работа или само с газ, или само с течно гориво. По тази причина този вид котли се оборудват с различни горивни устройства. Ако обиколите специализираните фирми в областта ще срещнете няколко групи кондензационни котли - с горелка с вентилатор, при която
въздухът се засмуква от помещението или отвън; с променлива скорост на вентилатора или с регулиране на
количеството гориво.

ТОПЛООБМЕННИТЕ ПОВЪРХНОСТИ
При по-задълбочен разговор със специалисти ще разберете, че кондензационните котли се различават и по
конструкцията и материала на топлообменните
повърхности. Бихте могли да намерите кондензационни
котли, чиито топлообменни повърхности са изработени
от алуминиеви сплави, чугун или неръждаема стомана.
Важно е да знаете, че материалът, от който се изработват топлообменните повърхности на кондензационните
котли, трябва да е корозионноустойчив. Досещате се и
защо - поради кондензацията на водните пари върху тях.
С известни основания многообразието при кондензационñòð.
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ните котли би могло да се сравни с това при автомобилите. Въпреки че конструктивно еднотипните автомобили от различните марки са изградени от едни и същи
основни възли, не само изпълнението е различно, но и
стилът, визията и усещането, което предизвикват...
Просто трябва да откриете вашия!

ИНСТАЛИРАНЕТО НА КОТЕЛА - ОТ СПЕЦИАЛИСТ
Кондензационният котел е само част от цялостната
отоплителна инсталация на дома. Препоръка на специалистите е кондензационните котли да се използват в
инсталации, поддържащи ниски температури на топлоносителя. Работа на котела при температура на водата в отоплителната инсталация над 75 °С не се препоръчва. Когато е оптимално проектирана и изпълнена, инсталацията с кондензационен котел може да осигурява и
топлата вода за битови нужди. Но не възприемайте кондензационния котел като съоръжение, което се взема от
магазина и включва контакта. Трудно би било, а и никак
не е желателно да се справите без професионална помощ.
За безопасната му инсталация е нужна намесата на специалисти и спазването на всички технически изисквания
за правилен монтаж и експлоатация.

източник: ЕСИДА

източник: ЕКОТОП

източник: ДЕКАМЕКС

източник: ПРОКСИМУС

източник: VIESSMANN

Проблемът с изхвърлянето на кондензата. Нормите за екологосъобразност в ЕС стават все по-строги, което в един момент ще стане
задължително и в България. Все пак,
смятат специалистите, обработка-

та на кондензата, за да се отделят вредните вещества, е по-лесна и евтина, в сравнение с подобни
поцедури за димни газове.

Îòîïëèòåëíè ñèñòåìè

Искрено и лично
източник: ПМУ СОФИЯ 98

за апартаментните топломери
За да ви предпазим от недоразумения, ще започнем пътешествието в сравнително непознатия свят на апартаментните топломери отзад напред.
Вместо да въведем темата със суха и често неразбираема инженерна
дефиниция, първоначално ще ви кажем какво всъщност апартаментният
топломер НЕ Е. Причината за този подход е силното ни желание – и добро
намерение, да разбием една широко разпространена заблуда. В основата на
която лежи масовото и неточно схващане, че добре познатите ни радиаторни разпределители са топломери, т.е. уреди за прецизно измерване на
количеството топлина, изразходвано от домакинствата ни, смело заявяват Амелия Стоименова и Ивайло Минов

Тези разпределители обаче не са топломери. Те просто
осигуряват информация, на базата на която сметките за
отопление се разпределят между всички апартаменти
към една абонатна станция. Като такива, те са просто
уреди за сравнение, работещи в относителни единици.
Фактът, че след въвеждането на системите за топлинно счетоводство, разпределителите се пломбират старателно за всеки радиатор, плюс твърденията на някои
недотам добросъвестни фирми, допринесе за възприемането на радиаторните термостати като топломери.
След като радиаторните разпределители всъщност не
са топломери и топломерите не са познатите радиаторни разпределители, къде се крие разликата между тях?
Накратко, същинските топломери са уреди, предназначени да измерват консумацията на топлоенергия в битовите водни отоплителни инсталации. Като такива, те неизменно регистрират реалното топлопотребление, и то
в безкомпромисно точни единици като киловатчаса, мегаватчаса, или гигакалории. Тези апартаментни топломери заслужено са и главните герои в разказа ни.

ТОПЛОМЕРЪТ ВСЪЩНОСТ Е УНИЩОЖИТЕЛ
на междусъседски проблеми. В унисон със своята съвременна визия, апартаментните топломери са приложими
изключително в новопостроени сгради, и то с хоризонтални отоплителни инсталации. Болезнено познатите и според редица специалисти пресрочили времето си вертикални инсталации имат една-единствена абонатна станñòð.
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ция, обща за целия вход. Нейният топломер естествено
отчита само общия разход на апартаментите във входа, като резултатът се разпределя "справедливо" между
всички живущи. Едва ли е необходимо да преглеждаме
огромния каталог от неприятности, причинени от този
факт, на които навярно и вие самите сте били свидетел
и дори участник. Опитите за хитруване, заобикаляне на
сметките, или дори изобретателен демонтаж на регулатори са причинили не една и две междусъседски войни.
Малцина са тези, които искрено се наслаждават на грандиозна крамола на етажната площадка след изморителен
работен ден, или пък в средата на идиличния неделен следобед. Апартаментният топломер отстранява вероятността да се превърнете в участник или дори свидетел
на подобни неприятни случки с един замах. Той измерва
действителното потребление на топлинна енергия, и то
не от отделен радиатор, а за цялото жилище – напълно
независимо от съседите, били те близки приятели или намусени непознати.

ДА ИЗМЕРИМ НЕПОКОРНАТА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
За да разберете по-добре начина на действие на топломера и да сте готови да му се доверите, би било добре да сте запознати с неговата конструкция и принцип
на функциониране. Монтиран по принцип, на входа на отоплителната инсталация, топломерът съдържа три
главни възела – разходомер, температурни сензори и електронен блок. Наличието на разходомер оприличава топ-

LOGIES
TECHNO
BUILDING
: SIEMEN
S
източник
ИЯ
ГАР
АБ
ЪЛ
НАТ
БРУ
ик:
очн
изт

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

ломера до голяма степен на обикновения водомер, тъй
като измерва преминалото през него количество вода.
Сензорите пък отчитат температурата на течността
в инсталацията в два важни момента – на постъпващата и на връщащата се вода. Като база за определяне на
консумацията на топлинна енергия служат количеството на преминалата през системата вода, плюс температурната разлика между постъпващата и напускащата
инсталацията вода. Третият компонент на топломера –
електронният блок, обработва всички тези данни и ви
предоставя стойността на реалната потребена топлинна енергия. Разбира се, моделите топломери с по-усъвършенствани електронни блокове предоставят все побогати възможности за събиране и обработване на информация – с тяхна помощ, например, ще можете да
съхранявате данни за потреблението на базата на часове, дни, месеци или дори години.

ТУРБИНКОВИТЕ ТОПЛОМЕРИ
Апартаментните топломери се делят на различни
видове в зависимост от метода за измерване разхода на
вода. Сред най-широко използваните видове са турбинковите и ултразвуковите разходомери. Първата група –
на турбинковите топломери, разчита на специална турбина, на базата на чиито обороти се измерва водният
дебит. При своето движение в отоплителната инсталация водният поток върти турбинката – съответно колкото по-силен е водният поток, толкова повече обороти

навърта тя, и толкова повече набъбва сметката в края
на месеца. За отброяването на самите обороти често
се грижи вграден в турбинката магнит в комбинация с
датчик. Колкото по-висока е скоростта на въртене на
турбинката, толкова по-голяма е стойността на сигнала, произведен от датчика, и обратно. Генерираният от
датчика сигнал пък се обработва от електронния блок.
Там постъпват и вече споменатите две температурни
стойности на водата – от входа и от изхода на отоплителната инсталация. Като вземат предвид и редица
допълнителни параметри, "мозъкът" на топломера вече
разполага с достатъчно информация, за да отчете крайната консумирана топлоенергия.

УЛТРАЗВУКОВИТЕ ТОПЛОМЕРИ
Все по-голяма популярност получават и още един тип
топломери – ултразвуковите, при които разходът се отчита по-доста различен, и сравнително по-сложен начин.
Разбира се, и при тях съществуват различни видове. Независимо от конструктивните си различия, обаче, всички
ултразвукови разходомери използват връзката, която
съществува между скоростта на водата, движеща се в
една тръба, и скоростта, с която звуковите вълни се разпространяват във водата. Най-широко разпространената
конструкция залага на отчитането на две времена. От
една страна, тези топломери измерват времето, за което ултразвуковата вълна, имаща посока съвпадаща с тази
на водата, достига от датчик, монтиран от едната страñòð.
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ЗА ДА СТЕ ВСЕ ПО-ИНФОРМИРАНИ

ДАННИТЕ – ЗАЩИТЕНИ

Ако стандартното отчитане на консумираната топлоенергия не е достатъчно за вашата пълна информираност и спокойствие, не унивайте.
Редица съвременни модели апартаментни топломери поддържат по-разнообразни тарифни функции – възможности за пресмятане на потреблението по различен начин и на базата на

За захранването си някои апартаментни топломери разчитат на
електрическата мрежа, докато други могат да съществуват напълно
независимо от нея благодарение на
батерии. Имайте предвид, че някои
модели топломери, захранвани от
електрическата мрежа, все пак
имат и резервен енергиен източник.
Той защитава устройството от загуба на ценна за вас информация, в
случай на прекъсване на електрозахранването. Така можете да сте
спокойни, че старателното изследване на потреблението, което провеждате вече месеци наред, е вън
от опасност.

източник: БРУНАТА БЪЛГАРИЯ

различни показатели. Ето и кратък
списък на гледните точки, от който
можете да наблюдавате развитието
на месечната си сметка: тарифа по
мощност, тарифа по дебит, тарифа
по температура на изходящата вода,
тарифа по усреднена месечна температура на входящия и изходящия воден поток, тарифа по време, и т.н.

на на тръбата, до друг датчик, намиращ се на отсрещната страна на тръбата. Също така се отчита и времето,
за което ултразвукът достига от единия до другия датчик, но в обратната посока, т.е. срещу водния поток. Един
бърз поглед към позабравените уроци по физика ще ви покаже, че ултразвуковата вълна е механична. Напълно логично е звукът да се движи по-бързо по течението, отколкото срещу него. Разликата в двете времена е точен индикатор за скоростта на водния поток. Оттук нататък
рецептата ви е позната – електронният блок с готовност
приема тази информация, добавя я към двете температурни стойности, поръсва получената смес с подправки от
няколко допълнителни параметри, и ви сервира месечната
сметка. Добър апетит!

И ВСЕ ПАК ТЕ СЕ ВЪРТЯТ
Добре познатите ви турбинкови водомери намират
своето широко приложение вече десетилетия наред. Както при повечето механични уреди и при тях основният
недостатък е свързан с наличието на подвижна част, или
по-точно на въртящата се турбинка. И докато износването на лагерите и осите й с натрупването на много
обороти си е сериозен проблем, задръстването на турбинката с влакна, твърди отпадъци и други боклуци, които се срещат в инсталацията, определено би могло да
е съпроводено с много неприятности. То води до блокиране на разходомера, т.е. в такъв случай спира измерването на топлинна енергия не само от един радиатор, а
директно за целия ви апартамент. Ако подобен проблем
остане незабелязан за по-дълго време (което е много
възможно), ви предстои среща с комбинацията "добра
новина, лоша новина". В края на месеца, разбира се, ще
бъдете приятно изненадани от неестествено ниската
сметка – което едва ли ще важи и за вашите добри приятели от топлофикационната компания и съответната
фирма за топлинно счетоводство. Няма да са на седмото небе и съвкупността от съседи, които подозрително
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ще изследват факта, че сумата от потребената топлинна енергия от всички апартаменти в сградата не е равна на показанията на общия топломер. Така че редовните проверки на изправността на турбинковия ви топломер няма да са излишни за нервната ви система. Друг недостатък на турбинковите топломери е, че точността
им на измерване намалява правопропорционално с намаляването на потребеното количество вода. Разбира се,
големият им плюс е тяхната сравнително достъпна цена
– факт, който спомага за тяхната популярност и днес.

ЗА УЛТРАЗВУКОВИЯ ТОПЛОМЕР И ОЩЕ НЕЩО
В логично сравнение със своите турбинкови събратя,
ултразвуковите топломери имат огромното предимство
да са напълно свободни от подвижни части, и съответно
много по-малко податливи на задръстване, запушване или
похабяване. В докладите на специалистите те фигурират
като точни в измерването устройства, за които са характерни голяма здравина и лесна поддръжка. Може би найголемият им недостатък е необходимостта им от компенсация по отношение на текущата температура на водата, която постъпва в инсталацията – важен момент, особено ако искате да разчитате на точни показания. За да
си представите по-ясно този проблем, имайте предвид, че
скоростта на ултразвуковите вълни зависи от температурата на течността, в която те се разпространяват.
Налягането на тази течност също не е без значение
– отсъствието на въздушни пространства, т.е. запълването на тръбата гарантира по-точни замервания. Разбира се, всички тези условия се контролират от електронния блок и възможностите му за обработка на постъпващите данни. Изборът на модел топломер с класен
електронен блок гарантира хармония в отношенията
между вас, фирмата за топлинно счетоводство и топлофикационната компания. Разширените възможности на ултразвуковите топломери се предлагат и с един недостатък, а именно по-високата им цена.

Êëèìàòèçàöèÿ

Домашни
изсушители
на въздух

източник: DELONGHI

Дали появата на крехко растително стъбълце е добро събитие? Принципно да, ако флората си пробива път към светлината нейде навън в
природата. А ако го съзрете да изпълзява от пода в хола? Вероятно
това е един от най-обезпокоителните символи на домашна разруха и
тревожен сигнал, че дълго трупана влага търси изява. Дори и по не
толкова зловещ начин мухълът в дома може да остави запомнящи се
следи въру мебелите, по стените, в дървените облицовки и върху дробовете на обитателите. Само трябва му се даде храна, време и място
за действие. Дори и без нежеланата растителност, само по себе си
стичането на струйки вода по чисто новата ви дограма, които образуват бистри локвички върху чисто новия ви паркет, е достатъчно да
ви влуди. Начинът за справяне с прекалената влажност в жилището е
изсушаването на въздуха в помещенията. С тази задача се заема компактно устройство със специфични функции да отнема вредно голямото количество влага между стените на жилищното ни пространство.
Със специфичната функционалност на домашните изсушители на въздух
ни запознава Яна Илиева
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станилата се влага в дома вреди не
само на човешкото здраве, но и на
здравината на стените и устойчивостта на мебелите. Мухълът може
да се зароди практически на всякаква повърхност, ако относителната
влажност стане по-висока от 70%,
или ако системно се леят из помещенията ви течности, които се изпаряват във въздуха. И, разбира се,
влажният въздух е среда за голямо
количество пренасящи се спори, които бързо могат да се размножат при
подходящи условия. После попадат в
белите ни дробове.

илюстрация: ТАТЯНА ТОСЕВА

Домашният интериор може да бъде
подложен на висока влажност по различни поводи. Например след наводнение, при теч по тъбите или влажност от подпочвени води, просмукващи се в основите. Влагата се образува неусетно, докато сушите пране
вътре в помещенията, докато готвите и дори от изпаряващата се
вода при почистване на пода или кухненските повърхности. В този случай се налага или светкавично да
подсушите, или да домъкнете и включите изсушителя, като го оставите
да си свърши работата. Трайно на-
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Домашните изсушители на въздух са конструирани
сравнително просто, с малко компоненти и принцип на
работа, сходен с този на хладилниците, фризерите и
климатиците. В по-горещите месеци дори и вашият домашен климатик е поемал функции на изсушител, едновременно с основната си задача да охлажда въздуха.
Дължащи ефективната си работа на простички физични
закони, тези домашни уреди със специфични задачи имат
грижата да ви осигурят здравословен климат вкъщи. Изсушителите на въздух са компактни, преносими и лесни
за позициониране във всяка точка на дома, където са нужни. С размер, близък до този на домашната прахосмукачка, добрата му работа (и подходящия избор) в много случаи зависи от големината на помещението, в което искате да работи. Благодарение на този сравнително дребен домашен уред, можете да си гарантирате трайна
защита от плесен и мухъл в дома, както и добра превенция срещу сума заболявания. Ефективната им работа
зависи от площта, на която ще работят, правилната
преценка на температурните условия и принципа им на
действие.
Пригодените за работа при по-ниски температури
регенериращи изсушители са единият тип. Те ползват
абсорбционни филтри, изсмукващи влагата във въздуха.
Но най-масовите на пазара изсушители имат принцип на
работа, доста сходен с този на познатите ни климатици. Това са изсушители на въздух, базирани на система
за извличане на влагата от въздуха чрез охлаждане.
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ХЛАДНА И СУХА ВЪЛНА
Изсушителите, работещи на охлаждащ принцип, са
съставени от няколко основни компонента. На първо
място, безшумен компресор. Обикновено монтиран в горната част на уреда. Активира се и работи, докато вграденият сензор за влага му подава информация за наличие
на определено, предварително зададено ниво на влажност
във въздуха. Другият ключов компонент – кондензаторът,
е съставен от поредица фини тръби, подобни на тези при
радиатора. Те обикновено са в близост до въртящ се
вентилатор. И не на последно място, ключов компоненент
на уреда е изпарителят, разположен в близост до изсушителя и непосредствено над водосъдържащия контейнер. Той също наподобява радиатор или спираловидно
усукани тръби.
Ето как се осъществява процесът: Когато устройството се активира, статира работата на вентилатора и компресора. Вентилаторът изтегля въздуха от стаята, който преминава първо през студените тръби на
изпарителя, а след това през горещите тръби на кондензатора. Влагата от стайния въздух се задържа върху
студените тръби, като целият процес наподобява ефекта на запотената стъклена чаша, в която току-що сте
налели ледена бира в летен ден. Насъбраното количество
влага в тръбите постепенно се отделя в събирателния
резервоар. Вече изсушеният въздух преминава през горещите тръби на кондензатора и затоплен се връща обратно в стаята. Този тип устройства предлагат три основ-

източник: COMFORTAIR

ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ВЛАГА В ДОМА

ни метода за отводняване: освен събиране в резервоар на
превърналата се във вода влага, се ползва и възможност
за отвеждането й по отводнителна тръба или директно
прикачен към уреда маркуч, който извежда перманентно
водата навън, или чрез добавяне на малка помпа, течността непрекъснато се изтласква навън. Особено ако се
налага активна работа на уреда при много влажни условия.
Този тип изсушители са с различен капацитет за
отстраняване на влага от въздуха (от 4 и половина до
максимум 27 литра вода дневно). В голяма степен цената на самото устройство зависи от капацитета за събиране на отделената вода. Този тип изсушители са подходящ избор, ако температурата на въздуха в помещенията е над 18°C. Причината е, че при по-студен въздух се
насъбира скреж по охлаждащите тръби вътре в уреда и
той става неефективен.
Удобството при ползване на съвременните изсушители
на въздух се дължи на различните подобрения и опции за

АВТОМАТИЧЕН КОНТРОЛ
От вградения графичен дисплей в корпуса на устройството можете да проследите производителността му.
Имате лесен достъп до контролния панел с цифров дисплей за управление на устройството, от който можете
да зададете настройки на влажност на въздуха (обикновено 5% относителна влажност). Веднъж настроени, не
се налага всеки път при включване да задавате показатели за влажност. При включване изсушителят започва
изпълнението на зададения цикъл на работа. Полезна
опция, ако уредът се ползва в помещение със сравнително постоянни нива на влажност. Повечето съвременни
изсушители разполагат и с функция за автоматичен рестарт. При токов удар или временно спиране на захранването, изсушителят се саморестартира автоматично
и възстановява работата си в момента, в който електрическото захранване бъде възстановено, ползвайки предварително зададените настройки.
Някои по-нови модели разполагат с възможност за
отдалечен контрол посредством дистанционно устройство и ползване на вграден таймер за автоматично спиране/пускане на изсушителя. При уредите с ръчно отстраняване на водата в резервоара е предвидена възможност
за по-улеснено опериране с него. Светещият индикатор
посочва кога контейнерът е пълен и е нужно насъбралата се вода да бъде изхвърлена. Когато водният резервоар се напълни, устройството спира работа автоматично, за да се избегне преливане и повреда на уреда. Към
опциите за автоматичен контрол спада и самостоятелното спиране на изсушителя, ако температурата в помещението стане прекалено ниска. Повечето устройства
са снабдени с почистващ се филтър, за да можете да го
ползвате многократно.
Важно предимство на тези устройства е, че са лесно
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КОЙ Е ПОДХОДЯЩИЯТ ИЗСУШИТЕЛ?
ниски стават температурите, толкова по-нискоефективна е работата
му. Важен показател е капацитетът
на изсушаване, измерван в литри на
ден, или максималният обем от въздух,
преминаващ през устройството за
отстраняване на влага. Енергийната
консумация също е от значение за
общата ефективност на изсушителя,
съчетана с функциите за икономия на
енергия.

източник: COMFORTAIR

източник: DELONGHI

Когато избираме изсушител на въздух
за дома си, би трябвало да преценим
няколко основни фактора. Първо площта на помещението, в което ще
работи уредът. Стандартните модели са с възможност да обезвлажняват
площ между 160 и 300 кв. метра или
жилища с по-малка площ. Съществени за избора на изсушител са температурните показатели на помещението, при които работи. Колкото по-
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подвижни и могат да се местят от стая в стая, посредством удобни за хващане ръкохватки. Домашните изсушители с охлаждане на въздуха са въоръжени конструктивно и с технологии за пестене на енергия (процедурите по предварително охлаждане и повторно затопляне),
които имат грижата да ви предпазят от дебели сметки, особено ако се наложи по-продължително време да работят.
Има специални модели, които работят при по-ниски
температури - дори под 5°C. Благодарение на двурежимната работа на вентилатора, можете да включвате
вашия изсушител на по-висока или по-ниска скорост на
работа. Има и опция за временно спиране на изсушителя
и размразяване на вътрешните тръби, когато температурата в помещението стане твърде ниска.
Ако ниската температура е много характерна за помещението, въздуха в което изсушавате, по-подходящи са
моделите от другия вид -

ИЗСУШИТЕЛИТЕ С АБСОРБИРАЩИ ФИЛТРИ
Това са изсушителите, които ползват в конструкцията си изсушаващ материал, отстраняващ влагата,
абсорбирайки я. Разчита се на материи с висока степен на чувствителност към пара. Изсушителите от
този тип отделят влагата от въздуха на два етапа.
Първоначално се отстранява висок процент влага от
прокарания в уреда въздух. Когато абсорбаторът се
запълни с влага, започва процес по нагряване. Това е
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вторият етап, при който абсорбиращият материал се
подлага на въздушна вълна, която извлича насъбраната
влага в него, подготвяйки го за подновяване на цикъла.
Въздушна вълна, насочена към помещението, извежда
навън изсушения въздух. Този тип изсушители са базирани на три основни компонента. Вентилатор, който
задвижва постъпилия влажен въздух, прекарвайки го
през изсушаващ носител. Втори вентилатор, който
раздвижва вече частично изсушения въздух, който служи и за изсушаване на абсорбиращия компонент. И
нагревател, който затопля т.нар. регенериращ въздух,
ползван вътре в уреда за повторно изсушаване на абсорбиращия материал.
За разлика от охлаждащите изсушители, този тип
устройства могат да работят и при по-ниски температури. Но пък за сметка на това са по-скъпи, тъй като
ползват по-усложнено оборудване, в сравнение с това на
охлаждащите изсушители на въздух. По обясними причини са познати още и като възобновяеми изсушители.
Тези изсушители обикновено са разработени с двукорпусна конструкция, всяка запълнена с абсорбираща материя, която е в състояние да поема и отстранява влагата от въздушния поток. Двойната конструкция позволява на устройството паралелно да изсмуква влагата и
да се самовъзстановява, подновявайки непрекъснато активните функции на абсорбатора. Максималният работен цикъл на активната абсорбираща част при този
тип устройства е между 3 и 5 години.

Êëèìàòèçàöèÿ

Стегнете климатиците

навреме!
Докато като човек се радва на нова придобивка в дома си (примерно
климатична система), неизбежно съседът веднага си купува по-хубав модел,
а производителят само месец по-късно пуска нова оферта, толкова примамлива, че ти идва да виеш от яд. Това, разбира се, се случва по правилата на стар закон, но също така е ясно, че дори и да инвестирате в
покупката на века, супердинамичното развитие на технологиите и пазара
ще ви поставя в тази ситуация отново и отново всеки път. Затова
гледайте философски и с любов на системите в дома си (поне на техниката, която все още не е изпяла песента си). Може да се окаже, че има
доста хляб в досегашната ви климатична система – този стар приятел,
благодарение на който сте преживели няколко жарки лета. Не се отказвайте от него, докато гледате завистливо щандовете с суперновите и
лъскави модели, а го подгответе за „неговия“ сезон, когато той ще се
превърне в най-добрия ви приятел. За това кои компоненти на климатичната инсталация подлежат на проверка и как да се предпазите от потенциални проблеми съветва Гълъбинка Иванова

Климатикът, който ви служи чинно вече няколко сезона, би изпълнявал достойно службата си още години, ако
го поддържате в изправност и се грижите за здравето
му. Макар навън все още да са актуални минусовите
температури и снегът да трупа къщния ви праг (едва ли
в съзнанието на нормалния човек се мярка грижата за
разхлаждането на дома), включете към плановете си за
пролетно почистване на дома и подготовката на климатичната си система за ефективно функциониране, когато й дойде времето.
Като всяка инсталация за дома, климатичната изисква правилна експлоатация и поддръжка. Най-познатите
проблеми, причинявани на стопаните на климатични системи, произтичат от неправилна инсталация, лоша сервизна намеса и недостатъчна поддръжка.
Производителите на климатични системи по принцип
предлагат солидни, висококачествени продукти. Но въпреки това, на периодична поддръжка подлежат филтрите,
серпантините и ребрата им, за да може те да функционират ефективно и ефикасно години наред. Загърбванеñòð.
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то на грижите по поддръжката резултира в постепенно
отслабване на производителността на климатика, докато енергийното му потребление също толкова постепенно нараства. Освен това рискът от повреда на компресора и вентилаторите се увеличава не на шега. Така че,
ако искате климатикът у вас да работи ефективно и
безаварийно, обърнете внимание на следното:

ИЗТИЧАНЕ НА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ
Ако количеството на хладилния агент във вашата климатична система е недостатъчно, причината може да е
зареждане под минимума още при инсталирането му или
изтичане на фреон. Ако има такова изтичане, квалифициран техник би трябвало да отстрани проблема, да тества системата и след това да я допълни с точното
количество хладилен агент. Знайте, че производителността и ефективността на вашия климатик са най-високи, когато количеството хладилен агент е точно толкова, колкото препоръчва производителят – не повече и не
по-малко.

ПОВРЕДА В ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ
Някои от управляващите елементи на компресора и
вентилатора може да се износят, особено ако климатикът работи интензивно. Тъй като корозирането на
кабелите и клемите често се оказва проблем, не е зле
електрическите връзки и контакти да бъдат проверени
от техник.

ФИЛТРИ НА КЛИМАТИЧНАТА СИСТЕМА
Най-важната задача по поддръжката на системата,
която осигурява ефикасното функциониране на вашия
климатик, е редовното подменяне или почистване на
филтрите му. Задръстените и замърсени филтри блокират нормалния въздушен поток и намаляват значително
ñòð.
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производителността. Ако нормалният въздушен поток е
нарушен, въздухът, който преминава през филтъра, може
да отнесе мръсотия към серпантината на изпарителя и
да намали топлоабсорбиращия й капацитет.
Някои филтри подлежат на многократна употреба,
докато други трябва да се сменят. Има ги в множество
разновидности, включително по отношение на ефективността. По време на охладителния сезон е добре филтрите да се почистват или подменят на всеки един или два
месеца. Със сигурност направете това преди началото
на сезона и то с особено внимание. Грижата за филтрите се налага да бъде по-изразена, ако климатичната инсталация се ползва непрекъснато, ако сте в район с много
силна запрашеност, или ако имате вкъщи рошав домашен
любимец.

СЕРПАНТИНИ НА КЛИМАТИКА
Серпантините на изпарителя и кондензатора събират
мръсотийка през годините служба. Чистият филтър, както разбрахме, предпазва серпантината на изпарителя от
бързо замърсяване. В същото време обаче серпантината
на изпарителя и без това обича да прилепва домашния
прах. Това замърсяване намалява въздушния поток и изолира серпантината, като намалява способността й да
абсорбира топлината. В тази връзка, добре е изпарителят да бъде проверяван и почистван преди сезона на охлаждане. Серпантината на кондензатора, която работи
навън на открито, също се зацапва сериозно, особено ако
отвън е прашно или наблизо има избуял шубрак. Замърсяването по ребрата на серпантината се вижда лесно и с
просто око. Източници на замърсяване могат да са падащите листа, косачката за трева и други подобни, така
че разчистването на зоната около кондензатора в радиус от минимум половин метър е от значение за осигуряване достатъчен въздушен поток около охладителя.
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РЕБРА НА СЕРПАНТИНАТА
Алуминиевите ребра на изпарителната и кондензната
серпантина са лесно уязвими и могат да блокират въздушния поток. Доставчиците на климатична техника предлагат инструмент, наричан закачливо гребен за ребра, посредством който те могат да светнат като нови.

УПЛЪТНЯВАНЕ И ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪЗДУХОВОДИТЕ
Особено при централизираните климатични системи
могат да се появят огромни загуби на енергия, когато
охладеният въздух излиза от подаващите тръби или когато топлият въздух изтича във връщащите тръби. Според последните проучвания, между 10 и 30% от охладения
въздух в обикновена централна климатична система се
измъква по пантофи от тръбопровода.
За да работи централизираната климатична система
максимално ефективно, тръбопроводът трябва да бъде
въздухонепроницаем. Отново само с професионална помощ
трябва да бъдат открити и коригирани всички изпускания на възух, тъй като за целта е необходимо опитно око

и добра тестова апаратура. Уплътняването на тръбопровода става със специално покритие, като новите материали в тази област осигуряват още по-високо качество и надеждност.
Препречването на въздушния поток в тръбите може да
се отрази на ефективното функциониране на системата
в доста по-голяма степен от изтичанията. Затова трябва да се внимава както подаващите, така и връщащите
тръби да не се затискат с мебели, щори или вътрешни
врати. Голямата температурна разлика между тавана и
тръбите създава по-голям проблем в сравнение с изтичането на въздух и препречването на потока заради
отделянето на топлина от тръбите. Затова тръбите,
монтирани под тавана, трябва да бъдат и сериозно топлоизолирани.
Независимо дали вашата къща се климатизира централно, или не, проверете сами и извикайте специалист,
който да направи живителната за функционирането на
инсталацията профилактика, за да влезете в сезона на
жегите подготвени и спокойни.
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Безопасните
мълнии

Как да защитим дома си

илюстрация: FOTI

източник: СИМЕНС

От зората на своето съществуване хората са се страхували и опитвали
да се предпазят от мълниите. И днес падането на мълния може да има
тежки последици – повреда на уреди, свързани към някаква мрежа (електрическа, телефонна, кабелна, компютърна), прекъсване на електрозахранването, пожари и дори фатален край за хора и животни. Опасностите,
които създават мълниите и съвременните средства за отстраняването
им ще ви представи Стефан Куцаров

МЪЛНИИТЕ
са по-често явление, отколкото обикновено смятаме. В
България годишно падат над половин милион мълнии. За
възникването им са необходими специфични атмосферни
условия, на първо място висока температура и значителна влажност на въздуха. Тези условия водят до образуването на буреносни облаци. Долната им част съдържа голямо количество водни капчици, които на височина над
десетина километра се превръщат в ледени кристалчета.
При своето движение капчиците се наелектризират с
отрицателно електричество, а кристалчетата – с положително. Така между двете части на облака се създава
силно електрическо поле – напрежението между две точки на разстояние 1 метър една от друга може да надхвърли
10 хиляди волта. Същевременно отрицателно заредената
ñòð.
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долна част на облака предизвиква появата на положително заредени частици в земята под него и образуване на
подобно електрическо поле. И ако долната част на облака
е на височина 1 километър, между нея и земята се получава електрическо напрежение с огромната стойност от
десетина милиона волта. Това напрежение, заедно с натрупаното електричество в облака и земята създават условия за протичане на ток през въздуха между тях, което
представлява появата на мълнията. Мълнии възникват и
между двете различно заредени части на облака. Поради
голямата им близост тези мълнии са много по-чести, но
обикновено без последици за хората на земята.
Възникването мълнията има два етапа. В първия от
облака по посока на земята един след друг във въздуха се
създават проводящи канали с много малко електрическо
съпротивление. Те съдържат множество заредени с елек-

източник: ОБО БЕТТЕРМАНН

илюстрация: FOTI

ЗАРЕДЕНИЯТ С ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ОБЛАК

тричество частици, имат дължина няколко десетки метра и излъчват слаба светлина. С приближаването на каналите към земята започва да нараства електрическото напрежение във въздуха, особено около всякакви проводящи предмети и най-вече острите (метални електрически стълбове, антени, високи комини, върхове на мокри дървета и мачти). На тези места се натрупва голямо
количество заредени с електричество частици, което
предизвиква синкаво сияние. От своя страна частиците
започват да образуват във въздуха проводящи канали по
посока на облака, които в даден момент се срещат с
идващите от него. С това започва вторият етап на
мълнията. Между облака и земята протича огромен ток
– обикновено няколко десетки хиляди ампера (няколко хиляди пъти по-силен от тока на електрически радиатор).
В действителност мълнията не е една, а се състои от
няколко последователни през интервали от стотни от
секундата. Общата продължителност на една мълния не
надхвърля няколко десети от секундата.

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ
Освен споменатите и добре познати всекиму последици от паднала мълния, съществуват и други косвени опасности, по-малко известни, но не по-малко неприятни. Първата от тях е свързана с високоволтовите далекопроводи,
чрез които електроенергията се доставя към потребителите. Високоволтовата линия, монтирана на метални
стълбове, е много привлекателна за мълниите. И независимо от гръмоотводите на стълбовете, често върху линиите попадат мълнии. Когато това стане, през трафопоста по мрежата към жилищата ни може да се прехвърли
напрежение със стойност до няколко хиляди волта.
Втората косвена опасност от падането на мълнии е
твърде неочаквана. Токът на мълнията протича през земята и на разстояние до около стотина метра от мястото
на падане създава електрическо напрежение върху нея.
Стойността му между две точки на метър една от друга
може да достигне 300 волта. Това означава около 200 волта между двата крака на вървящ човек, което далеч не е
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източник: СМС-С

източник: SCHNEIDER ELECTRIC

илюстрация: FOTI

безопасно. Нерядко домашни животни загиват от това
напрежение (между предните и задните крака на кон или
крава напрежението може да достигне 500 волта).
Третата опасност се дължи на факта, че около всеки
проводник, по който протича електрически ток, се получава електромагнитно поле. То е толкова по-силно, колкото по-голям е токът и колкото по-бързо се променя той.
От своя страна, полето създава напрежение в намиращите се в него електрически вериги. Огромният ток на
мълнията и краткото време на съществуването му създават силно поле и напрежения до няколко хиляди волта в
близкостоящите електрически мрежи, които могат да
повредят свързаните към тях електроуреди.

ГРЪМООТВОДИТЕ
са най-старата защита – първият гръмоотвод е създаден от Бенджамин Франклин през 1758 г. Той пръв доказва електрическото естество на мълниите. След повече
от век, в 1880 г., белгиецът Мелсенс реализира първата
защита от мълнии чрез метална мрежа с шипове, обхващаща целия покрив и стените на зданието. Тя се използва и днес при помещения със скъпа и чувствителна електронна апаратура и високопланински постройки. Последните обикновено се оказват във вътрешността на облаците и мълния може да попадне не само върху покрива,
но и върху стените им.
Независимо от 250-годишната си история, гръмоотводите (или както е по-правилно – мълниеотводите),
продължават да са най-масово използваното средство за
защита от пряко попадане на мълнии и често се наричат
първични устройства за защита. Те привличат върху себе
си мълнията, за да не попадне тя върху защитавания
обект. За ефективна защита трябва върхът на мълниеприемният прът да е с поне с 2 метра над най-високата
ñòð.

32

част на защитаваната площ (включително и от монтирана върху нея антена).
Мълниеприемникът, проводникът за връзката му със
земята и самото свързване към нея, наричано заземяване, са трите основни части на всяка мълниеотводна
инсталация. През нея трябва да премине целият ток на
мълнията, без да се отклонява към съседни предмети.
Това е една от причините да се изисква електрическото
съпротивление на цялата верига на тока да е колкото е
възможно по-малко.
Освен класическите мълниеприемници с накрайници от
един или няколко остри шипа на върха, съществуват
съвременни по-ефективни техни разновидности. Полусферичните накрайници намаляват появата на сияние около
тях преди мълнията и тя възниква, когато условията за
това са най-благоприятни. Съществуват и цилиндрични,
както и конусообразни накрайници. Всички те се изработват от мед, алуминий или неръждаема стомана.
Токоотводните проводници обикновено са от поцинкована стомана, мед или алуминий. Когато атмосферните
условия са предпоставка за силна корозия (например край
морето), най-подходяща е неръждаемата стомана. Не се
препоръчва използването на многожилен проводник. Добре
е проводникът да има подходяща високоволтова изолация,
за да не прескачат искри между него и съседни метални
части. Изискванията за качеството на изолацията са поголеми, отколкото при обикновените високоволтови кабели. Най-често проводникът се прекарва по външната стена на зданието. Когато архитектурното решение не предвижда това, проводникът може да се постави в тръба от
негорим материал с достатъчно напречно сечение. И в
двата случая той трябва да е достатъчно отдалечен от
електрически инсталации и електроуреди, чувствителни
към електромагнитни полета.
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Заземяването е важен елемент от мълниеотводната
инсталация. То се реализира чрез вертикални заземителни пръти и хоризонтални шини от стомана или мед. Всеки токоотводен проводник задължително има заземяване, осигуряващо между него и земята електрическо съпротивление, не по-голямо от 20 ома. Лошото заземяване е

с по-голямо съпротивление и върху него токът на мълнията може да създаде опасно голямо напрежение.
Най-важната характеристика на всеки мълниеотвод е
зоната, която той защитава. Тя зависи от височината
му над земната повърхност (по-висок мълниеотвод – поширока зона) и от максималното разстояние до върха му,
необходимо за възникване на мълния (по-голямо разстояние – по-голяма зона). Последното обаче зависи не само
от елементите на мълниеотводната инсталация, но и от
атмосферните условия, поради което зоната на защита
може да се определи само приблизително.
През времетраенето на мълнията от облаците през
мълниеотводната инсталация към земята се прехвърля
енергия. Малка част от нея нагрява елементите на инсталацията, друга се разсейва в околното пространство под
формата на електромагнитно поле, а останалата найголяма част отива в почвата около заземяването.

ВТОРИЧНА ЗАЩИТА
Не трябва да забравяме, че мълниеотводите не осигуряват пълна защита. Действително, падането на мълнията върху мълниеприемника вместо върху зданието го
предпазва от сериозни щети. Но създаваните напрежения в околните мрежи вследствие протичането на тока
от мълнията през проводника за заземяване налагат използване на допълнителни защитни средства – така наречената вторична защита.
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ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВТОРИЧНА ЗАЩИТА
В зависимост от принципа на действие и начина на
свързване към предпазвания уред елементите за вторична
защита са два типа – за защита от свръхнапрежения и
за енергийна защита.
Елементите за защита от свръхнапрежения не позволяват напрежението между две точки да надхвърли
определена безопасна стойност. При електрическата
мрежа едната точка е защитаваният проводник, а другата е свързана към земя. Когато напрежението между
ñòð.
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Домашната аудио-визуална, компютърна и комуникационна техника е значително по-уязвима от електродомакинската (като изключим нарастващия брой уреди с микропроцесорно управление). Това е лесно обяснимо. Например
създадено от мълнията напрежение от 500 волта не е
много над максималната стойност на мрежовото напрежение (при нормално работеща мрежа тя може да достигне до 342 волта) и уредът почти сигурно ще го издържи.
Елементите на един компютър работят с 5 или по-малко
волта и със сигурност ще се повредят от 100 пъти поголямото напрежение, предизвикано от мълнията. Подобно е положението и с телевизионния приемник, свързан към
кабелната мрежа и в значителна степен с фиксираните
телефони. Всичко това показва, че мълниеотводната инсталация е първата задължителна защита. Жизнено важно, обаче, е тя да бъде съчетана с вторична защита, която да не позволява създадените в мрежите напрежения
да проникнат в свързаните към тях уреди.

защитаваните точки е нормално, елементът за защита
не оказва никакво влияние (все едно, че не е свързан). При
повишаване на напрежението от мрежата над определена стойност (което може да е предизвикано не само от
падане на мълния), наречено свръхнапрежение, елементът
много бързо се задейства и установява неизменно и безопасно напрежение между двете точки и съответно на
предпазвания уред. Същевременно през елемента е
възможно да протече много голям ток (в някои случаи над
10 000 ампера), но само за много краткото време на наличие на свръхнапрежението. След прекратяването му
спира и токът през елемента и се възстановява нормалното състояние (незадействана защита).
В зависимост от начина на осъществяване на описаното действие има четири вида елементи за вторична
защита от напрежение.
Първият исторически появил се и все още масово използван е въздушният разрядник. Той съдържа две метални пластинки с въздушна междина между тях. Ако между
пластинките възникне напрежение над определена стойност, във въздуха между тях се получава електрически
разряд и протича голям ток (електрическа искра). Така
напрежението между пластините намалява до много
малка безопасна стойност. След като свръхнапрежението изчезне, пробивът се прекратява и разрядникът е
готов за следващата защита. Напрежението за възникване на разряда зависи от разстоянието между пластинките (по-голямо разстояние – по-голямо напрежение), но
е не по-малко от 500 волта.
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Вторият вид са газоразрядните елементи. Те имат
подобна структура и действие както въздушните разрядници, но пластините им са поставени в балон, пълен с
инертен газ. Той позволява разрядът да възникне при пониски напрежения. Токът през задействания елемент
може да достигне до десетина хиляди ампера, но за не
повече от няколко стотни от секундата.
Полупроводниковите варистори са третият тип
елементи за вторична защита. Те се изработват от метални окиси и затова често се наричат МОV (металноокисни варистори). За разлика от предните два вида, при
варистора не възниква електрически разряд. При достигане на определено напрежение елементът започва да
променя съпротивлението си, поради което напрежението между защитаваните точки остава практически неизменно. Стойностите на това напрежение са между 100
и 1000 волта, т.е. много по-големи в сравнение с предните два елемента. Максимално допустимият ток през
елемента е малко по-малък (до 6-7 хиляди ампера). Основното предимство на варисторите е осигуряването на
много сигурна защита, тъй като времето на задействане (времето на включване на защитата) е значително помалко от това на предните два елемента – много под
една милионна част от секундата.
Последният тип са защитните диоди. Те са с найбърза реакция. Времето на задействането им трудно се
побира в мащабите, с които сме свикнали – то е много
по-малко от една милиардна част от секундата. Нещо повече, след задействането между защитаваните точки се
установява напрежение около 1 волт, което е предимство
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спрямо останалите елементи. Основно ограничение за
приложенията на тези елементи е, че токът през тях
едва достига 1000 ампера и то само в някои специални
типове. При други той е едва няколко десетки ампера.
Практически това означава невъзможност от използването им за ограничаване на големи свръхнапрежения.
Елементите за енергийна защита се поставят между мрежата и предпазвания уред така, че токът за нормалната му работа преминава през тях. При възникване на
свръхнапрежение в мрежата, енергията му предизвиква
протичане на ток през елемента и той я поглъща. Това не
са специални елементи за допълнителна защита, а такива използвани и за други цели. Например всеки трансформатор може да се използва като елемент за енергийна
защита. Друг пример са непрекъсваемите захранвания за
персонални компютри – освен основното си предназначение те осигуряват и ефективна енергийна защита.

ПРИБОРИ ЗА ВТОРИЧНА ЗАЩИТА
Изборът на приборите за вторична защита и свързването им задължително трябва да се направи от специалист при спазване на съществуващите норми. Основният
принцип е един – във всеки проводник на мрежата, свързан
към предпазвания уред, трябва да има подходящ прибор за
вторична защита. Самите прибори са най-разнообразни и
за да бъдат ефективни, съдържат от 1 до 3 еднакви или
различни елементи за вторична защита.
Най-добра е тризоновата защита, при която прибори
за вторична защита са разположени на три различни
места в електрическата мрежа.
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Първата зона на защита е при влизането на електрическата мрежа в сградата. Това означава преди електромерите и предпазителите да се поставят прибори за защита. Когато в сградата влиза трифазна мрежа са необходими четири прибора (по един за всяка фаза и един за
нулата), обикновено в общо конструктивно оформление.
Като елементи най-често се използват въздушни разрядници и варистори. За сигурното действие на защитата е
особено важно доброто свързване на заземителната шина
на главното табло със заземяването на сградата.
Втората зона е за осигуряване на защита на всяко
жилище поотделно (в еднофамилни къщи това може да е
всеки от токовите кръгове, например този за банята, за
кухнята и т.н.). Приборите са подобни на тези за първата
зона, но в тях не се използват въздушни разрядници. Поставят се на фазата и нулата в апартаментното табло.
Добре изградената жилищна инсталация също трябва да
има заземителна шина, с което се осигурява аналогично
свързване и действие, както в първата зона. Когато такава липсва, в апартаментното табло се поставя само
един прибор за допълнителна защита на фазата.
Последната, трета зона за защита, се прилага за всеки електрически контакт поотделно и на практика се
реализира само с варистори. Някои производители предлагат специализирани контакти с вграден прибор за защита. Тя е предназначена само за уред, свързван към този
контакт. Други предпочитат отделно реализирани прибори, които се поставят на желани места от инсталацията и предпазват всички контакти и осветителни
тела след себе си.

Задължително условие за действие на тройната защита е при попадение на мълния най-напред да се задействат приборите от първата зона. Ако след тях по мрежата също се получи свръхнапрежение, трябва с известно закъснение да се задействат приборите от втората зона.
Същото се отнася и за приборите от третата зона
– те се задействат със закъснение само при останало
свръхнапрежение след втората зона. Времето на закъснение на всяка зона спрямо предната е значително под
хилядна част от секундата.
Трите зони на защита не са задължителни. Може някоя от тях да липсва, а има и много жилища и обществени сгради без каквато и да е вторична защита. Поставянето й обаче е израз на грижа за хората и използваните от тях уреди.
Вторичната защита на телефонни, компютърни и други комуникационни мрежи е по-проста. Като правило тя
се реализира само с по един прибор (няма зони) на всеки
проводник от линията. Приборите съдържат два или три
елемента, обикновено газоразрядни и диодни. Специфична особеност е, че приборите са с вход, свързван към
мрежата, и изход – към защитавания уред.
Мрежите за кабелна телевизия и сателитните антени също са изложени на въздействията на мълниите,
които могат да предизвикат повреди на свързаните към
тях приемници. В тези случаи към описаните мерки за
защита се прибавят и прибори, които безпрепятствено пропускат телевизионните сигнали, но при падане на
мълния спират полученото свръхнапрежение.
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Редуцирвентилите
Оставяте ли крана за вода на пералнята отворен, когато вкъщи няма
никой? А този на съдомиялната машина? Има ли в банята и кухнята ви
изобилие от гъвкави връзки, съединяващи водопроводните тръби от стената
с шикозните смесители на мивките, ваната, душкабината, с тоалетното
казанче? Оборудвали ли сте се с бойлер със стъклокерамично или друго
ултрамодерно покритие? Или ви предстои? И не на последно място –
искате ли да пестите вода? Ако поне един от отговорите ви е да, знайте,
че можете да повишите сигурността на домашната си водоснабдителна
инсталация и свързаните към нея уреди чрез едно просто устройство,
както направи Вълко Шаров
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Укротители на налягането

Водата в централната водопроводна мрежа на населените места обикновено е под доста високо налягане.
Една от задачите на ВиК операторите е да го регулират
и поддържат в различните участъци на мрежата така,
че вода да има навсякъде. В дома ни пък водата влиза през
така нареченото сградно водопроводно отклонение. Там,
редом с водомера, по който се отчита пълното консумирано от сградата количество вода, би трябвало да се
намира и регулатор на налягане. Актуалните наредби
изискват той да се поставя, когато входното налягане
превишава работното налягане на водопроводната инсталация (каквото и да означава това). Оттам, ако живеем в етажна собственост, водата достига индивидуалния водомер и влиза в инсталацията на жилището ни.
Следват бойлери, перални, гъвкави връзки, смесители…
ñòð.
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ДОБРЕ ДОШЛИ В РЕАЛНИЯ СВЯТ
А в него водата не идва в домовете ни с постоянно
налягане. Само си представете ефекта, който сутрешното миене, облекчаване, бръснене и къпане оказва върху
водоподаването в големия град. После всички затварят
крановете и тръгват по задачи. И налягането пак скача.
Подобни колебания, макар и по-малки, възникват още няколко пъти през денонощието. Положението допълнително се влошава от авариите и водните удари, които неконтролируемо, а понякога и екстремално, променят налягането на водата в дома ви. Какво толкова, ще кажете, да не би да се пукнат тръбите?
Не, тръбите ще издържат. Виж, маркучите с алуминиева или стоманена оплетка, които свързват стоящите
батерии на мивките, модерните хидромасажни душове и

РЕДУЦИРВЕНТИЛЪТ
Предпазва домашната водопроводна инсталация от повишено налягане.
Поддържа налягането в нея постоянно.
Предпазва включените към нея уреди от пулсации в налягането и
водни удари.
Ограничава вибрациите и шумовете във водопровода.
илюс
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дори тоалетните казанчета, никак няма да се почувстват добре. Пулсациите в налягането непрекъснато ги
надуват и отпускат, като разхлабват и износват връзките в краищата им. И тъй месец след месец. Докато в
един момент някоя по-небрежно пресована или дефектна
връзка не издържи. Ако тя се случи на тоалетното казанче, до което в момента сте седнали по някаква работа,
ще се отървете с измокряне и "лека уплаха", както биха
казали съветските класици. Но ако е на батерията в
кухнята? А вие ще се приберете чак вечерта? И съседите отдолу не ви знаят телефона?
Подобна е и ситуацията с маркучите на пералнята и
миялната. Само че те са оборудвани със спирателни кранове – за да се вайкате, че не сте ги затворили.
Бойлерът също е изложен на риск. Променливото налягане усърдно напряга и отпуска водосъдържателя му.
При това високотехнологичното стъклокерамично покритие и стоманеният корпус, върху който то е нанесено,
се деформират по различен начин. Появата на първите
микропукнатини в стъклото е само въпрос на време.
Зависимостта между количеството използвана вода и
налягането й също е факт, който не бива да се пренебрегва. Специалистите са изчислили, че ако четиричленно семейство намали налягането на водата в дома си от
6 на 3 bar (1 bar = 0,1 Mpa = 0,987 атмосфери), годишното му потребление ще намалее с близо една трета.

Спомага за намаляване на консумацията на вода.

отвор за завиване на манометър, чрез който може да се
следи налягането на изхода му. Самият манометър се купува отделно. Някои модели имат градуирана скала, по
която с помощта на винта за настройка може достатъчно точно да се нагласи желаното налягане. Много производители предлагат битовите си редуцирвентили предварително настроени на изходящо налягане 3 bar – стойност,
която се смята за оптимална за дома.

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ
Можем да монтираме регулатор на налягането, или
както още го наричат редуцирвентил, там където водата влиза в жилището ни.
Редуцирвентилът е уред с размерите на водомер и подобно на него има входен и изходен отвор с резбова връзка.
В горната му част е разположен винт, с който се настройва желаното налягане, а в долната – пробка за източване
и почистване на събралите се утайки. Често е снабден с
ñòð.
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КАК РАБОТИ РЕДУЦИРВЕНТИЛЪТ
Във вътрешността му е разположена еластична мембрана, която чрез скоба е свързана с кръгъл клапан, затварящ отвора, през който входящата вода навлиза в
тялото на вентила. От горната си страна мембраната
е натисната от пружина, която може да се натяга и
отпуска чрез регулировъчния винт.
Върху долната страна на мембраната действа изходното налягане – това на водата в дома ни (3 bar). Когато не консумираме вода, то натиска нагоре мембраната,
уравновесявайки натиска на пружината, и държи клапана
притиснат към отвора за входящата вода, която е с
високо налягане (8 bar), така че тя не може да нахлуе в
тялото на вентила.
Ако отворим някой кран в дома си и водата потече,
налягането в тялото на вентила пада, пружината преодолява натиска му и диафрагмата, заедно със скобата и
клапана се спускат надолу. Така клапанът отваря пътя
на входящата вода, тя нахлува в тялото на вентила,
налягането там се повишава и мембраната започва да
затваря клапана. Известно количество вода обаче изтича през крана, мембраната пак започва да отваря клапана, през който навлиза вода с високо налягане… и така
се установява динамично равновесие при налягане, малко по-ниско от зададените 3 bar.
В момента, в който спрем чешмата, изтичането на
вода от тялото на вентила спира, налягането там се
повишава от влизащата вода, мембраната се вдига и
ñòð.
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Водомер
Спирателен кран
Редуцирвентил
Разширителен съд
Бойлер
Предпазен клапан на бойлера

клапанът прекратява притока на вода с високо налягане.
Ако искаме да вдигнем налягането на вода в дома си,
натягаме пружината чрез регулировъчния винт. Така
върху долната част на мембраната ще трябва да действа
по-високо налягане, за да повдигне и затвори клапана. Ако
искаме да намалим налягането пък – развиваме малко
регулировъчния винт.

СУЕТНЯ ОКОЛО БОЙЛЕРА
Смята се, че в някои случаи редуцирвентилът, който
действа и като възвратен клапан, непозволяващ при повишаване на налягането на водата в дома ни тя да се
върне обратно в захранващия водопровод, може да предизвика прокапване на вода от предпазния вентил на
бойлера. Това се дължи на повишаването на налягането
в бойлера при затоплянето на водата в него. Неудобството се отстранява чрез свързване на отвора на предпазния вентил чрез гъвкава тръбичка с канализацията, или
монтиране на затворен разширителен съд. Всъщност
самият предпазен вентил обикновено е с вграден възвратен клапан, непозволяващ водата да изтече от бойлера
обратно в захранващия го водопровод и прокапването от
него се приема за нормално.
И накрая - при монтажа на редуцирвентил трябва да
се съблюдава посоката на протичане на водата, означена със стрелка на корпуса му - всъщност единственото,
в което можете да сбъркате, добавяйки регулатор на
налягане към домашната водопроводна инсталация e…
да го монтирате обратно.

ÂèÊ îáîðóäâàíå

Чиста
гола вода

Пиете ли вода от чешмата? За съжаление, освен живителна за хората,
водата е място за живот на две страници по списък живи организми, найапетитните от които са гъбки, спори, бактерии, плесени и хламидии.
Макар преди да стигне до крана на чешмата вкъщи, тя да е обеззаразена,
не е добре 100% да разчитате на това. Докато измине дългия път до
нашия дом, белязан от аварии, природни бедствия и протичане през архаични и попукани тръби, може да се окаже, че в чашата с живителна
течност разполагаме с Менделеевата таблица и че в нея кипи живот.
Тогава: да пием бира, биха се сетили най-правите между нас. Е, има и друг
начин – да пречистим водата на място у дома. За техниката, която
повишава качеството на питейната вода, разказва Гълъбинка Иванова
ñòð.
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Водата по дефиниция няма цвят, мирис и вкус. Макар и
на пръв поглед да ви се струва, че от крана тече струя
вода, едно към едно с дефиницията, може да се окаже, че
тя изобщо не е препоръчителна за консумация. Качеството на водата може със сигурност да се установи само
чрез професионално тествани проби. Не са нужни проби,
обаче, когато до вас достига смрадлива, жълта, с подчертано метален вкус вода. И когато на вилата питейната
вода идва директно от природата. Тогава имате две
възможности – да я пречиствате или да минете за постоянно на

БУТИЛИРАНА ВОДА
Както всеки знае, предлагат се различни видове вода
– изворна, минерална, пречистена вода и т.н. Каквато и
да е тя, обаче, бутилираната вода е многократно поскъпа от чешмяната, а освен това съхраняването й у
дома заема място. Въпреки че консумирането на бутилирана вода не може да бъде дългосрочна алтернатива, все
пак тя си остава резервен вариант.
Другият е да проучите и изберете начин за подобряване качеството на чешмяната вода. Те са много и различни, в зависимост от специфичните нужди на вашето
домакинство, състава на водата, която идва до вас, и от
джоба ви.
Един от основните подходи за пречистване на водата
в дома е нейното филтриране. Филтърни системи се
предлагат в различни конструкции: филтърни кани, филтри за монтаж на крана за вода, настолни или за монтаж
под мивката устройства, магистрални филтри (които се
включват директно към водопроводната инсталация),
както и други автоматични и полуавтоматични систеñòð.
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ми. В зависимост от конструкцията могат да се състоят от едно или повече филтърни тела и една или повече
филтърни касети. Филтърните кани разполагат с филтърен патрон.

МЕХАНИЧНИТЕ ФИЛТРИ
най-често се използват в комбинация с филтри с активен въглен, като споделят обща касета, и съвместяват
функциите си за постигане на оптимален резултат. Те
са полезни с това, че извършват предварителна филтрация, като механично очистват вещества от рода на
малки частици, пясък, утайки, ръжда, микроорганизми
(обикновено над 1 до 50 микрона). Конструктивно са изпълнени от несплетени влакна или полипропиленови
мрежи.

ФИЛТРИ С АКТИВЕН ВЪГЛЕН
Активният въглен се използа в множество устройства за пречистване на питейната вода - за намаляване нивото на хлора, химикали и пестициди, органични
съединения, лошия вкус и миризма на водата, и в някои
случаи и други замърсители. Самостоятелно използвани, тези филтри са предназначени за пречистване само
на водата за пиене и готвене, те не филтрират водата, използвана за други нужди в дома. Филтър касетите с активен въглен трябва да се сменят често, за да
сте сигурни в резултата на пречистването. Те не изискват професионална намеса, всеки може да ги инсталира и поддържа.
Филтрите с активен въглен често са част от други
конструкции, както за цялостно решение за пречистване на водата у дома, така и в
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КОМБИНИРАНИ ФИЛТЪР КАСЕТИ
които осигуряват по-висок клас пречистване. Макар че
използването на филтрите с активен въглен е най-масовото, комбинираните касети за пречистване имат посложна и респективно по-ефективна конструкция. В процеса на пречистването водата преминава през механичен, йонообменен, въгленов филтър, както и през други
степени на почистване. В процеса могат да бъдат включени и касети с бактериостатичен или микрофилтриращ
керамичен филтър.
Добре е да се използва система, която измерва потребената пречистена вода и алармира за необходимостта
от смяна на касетата, подсеща като намалява напора на
водата или дори спира водоподаването при изтичане на
срока на филтъра.
Друг тип системи за пречистване на битова вода,
изградени на степенен принцип, са

та преминава последователно през един или два механични филтъра за предварително и по-фино филтриране, през
филтър с активен въглен, през мембраната за обратна
осмоза, и още веднъж през филтър с активен въглен. При

СИСТЕМИТЕ С ОБРАТНА ОСМОЗА
Осмозата е процес, при който от водата се отделят
разтворените в нея субстанции: водата принудително се
прекарва през полупропусклива мембрана, част от нея
минава, а замърсеностите се задържат, за да се изхвърлят. Благодарение на този процес, се отделят почти
100% от вредните вещества и организми в нея.
Обратната осмоза се сочи от авторитетните организации като един от най-ефекивните методи за защита на питейната вода у дома, тъй като чрез нея се задържат разтворени соли, химикали, суспендирани частици
и други замърсители, невидими с просто око. Системите за обратна осмоза комбинират филтрирането и осмозата като методи. При повечето модели на пазара водаñòð.
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системите за обратна осмоза от по-висок клас в степените на обработка на водата се добавят още преминаване през минерализатор, обогатяващ водата с минерали и микроелементи (калций, магнезий, натрий), необходими за човешкия организъм, както и през биокерамичен
филтър.
Мембраната е най-важният компонент на системата.
Затова винаги разчитайте на високоефективни системи с дълга гаранция на мембраната. По-високият клас
системи за обратна осмоза имат функция за изплакване
на мембраната, която я почиства с вода с високо качество, пречистена от самата система. Функцията за
самопочистване удължава живота на цялата система и
на мембраната в частност, която е в основата на дългосрочното и надеждно функциониране на цялата система.
Сред компонентите на повечето системи за обратна
осмоза е помпа, която осигурява необходимото налягане
за преминаване на водата през мембраната. На пазара
вече се предлагат и магистрални модели на системи за
обратна осмоза, които използват налягането на водопровода, с което услугите на помпата и ел.захранването
отпадат.

УЛТРАВИОЛЕТОВОТО ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ
източник: ФРЕНЕЛ

на водата се базира на ултравиолетово излъчване с
дължина на вълната близо до 260 нанометра (най-ефективното, използвано за дезинфекция), благодарение на което се изтребва всичко живо във водата. Това е изключително интелигентен начин, без използване на химикали и без промяна на химическия състав на водата, да се
порази и обрече на сигурен край животът на бактерии,
плесени, гъби, спори и други животни, които иначе бихме
пийнали, без да разберем… веднага.
На основата на метода на ултравиолетовото обеззаразяване са разработени устройствата за битова употреба, съдържащи ултравиолетов излъчвател, или лампа, и
отражател от полирана неръждаема стомана отвътре,
който спомага за увеличаване на ефективността на ултравиолетовото облъчване. Водата преминава през свързана с водопровода камера за обеззаразяване, където се
облъчва непрекъснато с ултравиолетови лъчи. В резултат
единственото живо същество, докато сте с чаша вода в
ръка, сте единствено вие. Устройствата за ултравиолетово поразяване на живота в питейната вода са изключително компактни и се монтират лесно и просто.
Пречистването на водата за пиене е добър старт, но
е само началото да повишите качеството на водата в
дома си. Защото качество на безценната течност не
се ограничава само с чистотата и добрите й питейни
качества, но има сериозни взаимовръзки и с работещото с вода оборудване във вашия дом. За твърдата и
меката вода, както и с начините за решаване на други
проблеми, произтичащи от нейния състав, ще ви запознаваме по-натам.
ñòð.
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източник: ЛАЙТИНГ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ

Халогенните луни

Вградените в тавана луни за осветление на различни помещения – хол,
дневна, кухня, баня - в съвременния дом стават все по-популярни. И това
не е случайно – освен че са ценово достъпни, те осигуряват ярко и атрактивно осветяване на помещението. Много удобен материал са в ръцете на дизайнерите, тъй като предлагат гъвкави възможности при организиране на осветителната система на съвременния дом. С повече въображение и добро проектиране дори и най-скромният дом може да придобие
неповторим блясък и атмосфера, благодарение на вградените светлинки.
Луничките имат, обаче, един много сериозен недостатък – пазарът в такава
степен изобилства на модели, марки, разновидности, опции и варианти, че
направо действа обезсърчително. За най-търсените понастоящем - халогенните луни, ви помага в ориентирането Гълъбинка Иванова
ñòð.
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Както всички вградени луни, халогенните са лампи,
които се монтират в окачени тавани, различни декоративни стени и таванни конструкции, первази, ниши, мебели и където другаде ви хрумне, стига това да е технологично изпълнимо. Използват се за основно, акцентно, за
специална задача осветление, както и в комбинация с
други осветителни тела за постигане на максимални
резултати (в това число и за допълване на различни осветителни претенции на отделни области в помещенията).

ОСНОВНАТА ИМ ЧАСТ
е корпусът. Той служи за захващане на светлинния източник (крушката), за насочване на лъча на светлината и
понякога за поддържане на фасонката, от която електрически се захранва лампата. Има няколко разновидности на корпуса, в зависимост от това дали таванът е
изолиран или не, от нивото на осигуряване на достъп за
обслужването й, и т.н.
Друга част при много от луничките е куполовидният
рефлектор – който отразява и насочва светлинния поток
надолу към стаята или в друга посока. Дифузерът представлява стъклен или пластмасов диск, който по някакъв
начин променя светлината. При вътрешното таванно
осветление дифузерите имат за основна задача да филтрират и омекотяват светлината, а при външно - имат
в голяма степен защитни функции. Много, ама много важен компонент в луничките, по разбираеми причини, е
светлинният източник – крушката, за която е характерно, че голямата част от нея се помещава вътре в корпуса, в много от случаите над нивото на тавана, в който
е вградена. Луничките, най-често светещи в група, се
управляват чрез стенен ключ.
ñòð.
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МОНТИРАНЕТО
на луничките е лесна работа, която може да се свърши
от всеки доброволец за ремонтни или други подобни домашни упражнения. Корпусното им тяло се вгражда в
съответен за тях отвор на окачен таван или други стенни, таванни или мебелни конструкции. Съвременните
корпуси на луните се закрепват на плоскостта на тавана чрез прости скоби, които се отварят, след като луната се вкара в отвора. Демонтирането им също е просто като детска игра – просто скобите трябва да се
стиснат (най-добре, когато крушката не е вътре) и да
се извади корпусът с особено внимание за следващия го
кабел. Много важен момент при използване на система
от лунички ниско напрежение в компанията на трансформатор е да се предвиди достатъчно свободно пространство около него за охлаждане.

МРЕЖОВО ИЛИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
Луничките могат да бъдат захранвани мрежово (220
волта) или с ниско напрежение (обикновено 12 волта).
Ниското напрежение не означава непременно висока ефективност, тъй като се налага използване на трансформатор (всъщност това е импулсен захранващ блок, подобен
на този в компютъра ви), който също черпи енергия. Голямото предимство на осветлението с ниско напрежение,
обаче е, че крушките имат по-дълъг експлоатационен
живот.
Трансформаторите, захранващи лунички с ниско напрежение, са с различни мощности – в зависимост от това
какъв е броят на луничките и по колко вата са техните
крушки. Изискването трансформаторът да съответства
на броя и типа на използваните светлинни източници е

използването на отделните помещения на дома, всички
особености и изисквания за комфорта на обитаването им.
Така ще се подсигурите (макар и не на 100%) срещу бъдещи разочарования, свързани с недобро зониране, количество и качество на светлината.
Та, най-популярни са кръглите лунички, изпълнени в
широко разнообразие от дизайнерски разновидности.
Конструктивното разнообразие също е значително –
предлагат се модели с насочване на светлината, за концентрирана светлина, за разпръсната светлина, за мокри помещения и какви ли още не. Има и множество разновидности на размерите.
Ето само част от разновидностите халогенни лунички, предлагани на пазара:

ЛУНИЧКИ С ТЕСЕН СНОП СВЕТЛИНА

най-добрият подход, освен това няколко трансформатора могат да бъдат свързани към един и същ ключ за осветлението, така че използването на такава конфигурация няма да проличи по никакъв начин.
Повечето трансформатори се предлагат с термична
защита, така че в случай на прегряване, захранването се
прекъсва, преди да е станала белята. Прегряването им
може да стане, ако: се използват за повече крушки или
за крушки с повече ватове, отколкото са проектирани;
или ако не разполагат с достатъчно свободно пространство и въздух, в който да се разсейва топлината.

КРУШКИ
В зависимост от използвания светлинен източник,
луничките могат да бъдат с халогенни, светодиодни (LED)
или обикновени крушки.
Най-разпространени са луничките с халогенни крушки,
които осигуряват сравнително добър живот на светлинния източник. Халогенните крушки се предлагат в доста
широко многообразие от конструкционни вариации, което е в пряка връзка с предназначението им. Много широко се използват затворените халогенни крушки, които
включват в себе си рефлектор и дифузер.

ВИДОВЕ ХАЛОГЕННИ ЛУНИЧКИ
Както вече предупредихме, със сигурност ще се хванете за главата, когато започнете да избирате лунички
за дома си. Това не е лесна работа (като монтирането
им), защото предлагането е изключително разнообразно.
Най-добрият подход, който препоръчваме, е да не работите на парче, а да проектирате (най-добре с услугите
на специалист) осветителната си система в цялост,
като предварително систематизирате информацията за

Някои модели са предназначени за осветяване чрез
тънък сноп светлина – дават изключително интересен
ефект при директно осветяване на обекти, като луничката се монтира точно над тях. При тях отворът на
декоративната капачка на корпуса е малък. Има модели
с тесен и продълговат отвор на капачката, който се
използва за насочена светлина, както и за акцентно осветление, за осветяване на малки области и специфични
обекти.
С тесен сноп на излъчваната светлина има и модели с
насочване на лъча, чрез ръчно настройване в желаната
посока, които също са с много малък отвор на капачката. Те създават страхотно въздействащ ефект на вертикален лъч, който стои много шик при осветяване на
обекти, разположени в близост до луничката. При такива модели се използват подходящи халогенни крушки.

ЛУНИЧКИ С ШИРОК СНОП СВЕТЛИНА
Те се използват главно за атмосферно осветление и в
повечето случаи в група, като светлината се разпръсква
под широк ъгъл. Те са специално предназначени за цялостно осветяване, когато се изисква ярка светлина. Конструирани са така, че на базата на халогенна крушка с вграден рефлектор и дифузер за широко разпръскване, да осветяват нашироко без разсейващи светлината отблясъци.
Други, за разлика от тях, са с отворен рефлектор, които
също осигуряват широко разпространение на светлината.
В зависимост от покритието на куполовидния им рефлектор – златисто или сребристо, те създават топла или
студена атмосфера. При други модели лунички се използва специална мрежеста капачка, която скосява потока
светлина и способства потокът да постига широк блестящ ефект. Те също работят с халогенни крушки с широк
лъч. Някои модели за излъчване на широк сноп светлина са
снабдени със стъклено капаче, което може да бъде млечнобяло (тогава то осигурява широко и равномерно осветяване), или филтър стъкло – за максимална яркост при широко разпръскване на светлината. Светлината също може
ñòð.
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да бъде топла или студена в зависимост от рефлектора
в златисто или сребристо. Модел с 30-градусов рефлектор,
който осветява върху капак от ецвано стъкло, връща
отблясъци светлина обратно към тавана. Друг интересен
модел е с капачка с малък диск в средата, който закрива
истинския светлинен източник и светлината е изключително мека.

НАСОЧВАЕМИ ЛУНИЧКИ
Много богато е разнообразието от модели халогенни
лунички, конструирани с възможност източникът на
светлина да се завърти в желаната от вас посока. Насочването става или чрез хоризонтално наместване
вътре в корпуса, или чрез завъртане на източника, който е разположен под линията на тавана.
Тези, които се насочват отвътре, са в много разновидности, позволяващи по-голям или по-малък ъгъл на насочване, осигуряващи както мека, така и ослепително
ярка светлина. Насочваемите лунички в конструктивен
вариант, при който светещата част е издадена под линията на тавана, дават още повече възможности за насочване на снопа лъчи. При някои модели държачът на
лампата е прикрит и не се вижда. Осигуряват възможност за лесен монтаж и демонтаж, примерно чрез
пръстеновиден клипс, или чрез просто издърпване.
Предлагат се и модели, които дават по-малко възможности за насочване лъча на светлината, но при тях акцентът е ръбът на луничката – или е по-голям, с подчертано декоративно въздействие, или се отнася за фиксирани лунички със светещ ръб (при тези лунички, разбира
се, се използва специална халогенна крушка).

ЛУНИЧКИ ЗА ОСВЕТЯВАНЕ НА СТЕНА
Предлагат се и специализирани модели за монтаж в
близост до стена, предназначени визуално да уголяемяват
помещението. Те се ползват и за осветяване на картини по стените. Луничките за осветяване на стена или са
ñòð.
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снабдени с нещо като первазче, или са настройваеми
като посока на светлината. Монтират се на между 60 и
90 см от стената.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
Луничките за баня се различават от роднините си за
монтаж в останалите помещения на жилището по това,
че трябва да отговарят на някои електрически изисквания, които се отправят към тях в зависимост от това
къде точно ще се монтират. Тази интересна тема ще
разгледаме в следващ брой на Технологичен дом.
За основно, атмосферно осветление луничките обикновено се позиционират на отстояние 1.8 до 2 метра в
двете посоки (т.е. напряко и по дължина на стаята).
Преди, обаче, да нарисувате с молива кръстчетата за
продупчване на тавана, проверете как стои въпросът с
мрежата профили в рамките на носещата окачения таван конструкция. Във ваш интерес е да изберете правилното място на луничките между тях. А да откриете
откъде минават носещите профили, могат да ви помогнат скенерите за тръби и инсталации, с които ви запознахме в предишния брой на Технологичен дом.
Не се изкушавайте да разположите луничките близо до
стените – светлината, която ще пада върху тях, ще извади наяве всяко несъвършенство на повърхността. Затова е добре луничките да бъдат монтирани на около метър
от ъгъла между тавана и стената. За монтаж в близост
до стената се използват, както разбрахме, специални модели за осветяване на стена. Но лунички за основно осветление, избягвайте да слагате до стената.
Халогенните лунички, като емблематични представители на вграденото осветление, са много непретенциозни и удобни, но изискват добро проучване, проектиране и
правилно монтиране и захранване – все неща от компетенцията на специалист, за да намерят правилното си
място във вашия дом и да ви осигурят онзи светлинен
комфорт, за който сте се постарали.
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Микровълновата
фурна отвътре

източник: ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ

източник: МАГНУМ-Д

източник: ФКГ БЪЛГАРИЯ

Какво се случва с храната вътре в така актуалните днес микровърнови
фурни? Защо се готви по-бързо? Какъв е номерът с гърмящото в нея
яйце? Вредни ли са лъчите за хората, които се навъртат около нея?
Създава ли радиация? Разваля ли се химичният състав на храните, сготвени с микровълни? Защо не се ползват метални съдове в нея?
Множество въпроси, отговорът на които е заложен в принципа й на работа.
Подробности за него разкрива Гълъбинка Иванова

Микровълновата фурна е творение, което с право
заслужава ултрамасовата си популярност. Благодарение
на хитроумното използване на микровълните, днес за
размразяването, притоплянето и бързото готвене на
храна тя е незаменима. Освен това пазарните процеси
я направиха съвсем достъпна в ценово отношение, което допълнително развихря голямото й търсене. Разбира се, има и хора, които яростно я клеймят и отричат,
и техният брой не е пренебрежимо малък. Каквото и да
твърдят те, обаче, забързаният, луд ритъм на живот
на съвременния човек обрича микровълновите фурни на
успех, тъй като те пестят време, страшно удобни са
и осигуряват предимства и функционалност, които
алтернативните уреди не могат да предложат.
Конструктивно микровълновата фурна непрекъснато се развива. Новите разработки, вложени в съвременните модели от висок клас, чертаят светъл път
на тяхното бъдеще. Все повече микровълновата технология се комбинира с другите методи за готвене. С
изключителната функционалност на съвременните
микровълнови фурни, комбинираните модели, суперновите технологии за управлението им и сума глезотии около тях ще ви запознаем в следващия брой на
Технологичен дом. А сега да пъхнем глава във вътрешността на базовата микровълнова фурна:
ñòð.
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ОГЪН И ЖУПЕЛ В МИКРОВЪЛНОВАТА
виква загряване и то понякога доста
яко. Най-лошо тази работа се отразява на по-тънките метални нещица,
имали лошия късмет да попаднат сред
буря от микровълни – примерно наглед
невинните вплетени в порцелана на
баба метални инкрустации. Те развиват такава температура, че откровено почват да си горят. А и освен
пироефектите вътре в микровълновата фурна, металните предмети разказват играта на старателно организирания резонанс, тъй като изменят
цялото електромагнитно поле.

източник: ТЕХНОМАРКЕТ

илюстрация: ТАТЯНА ТОСЕВА

източник: РИТОНИ

източник: ФИКОСОТА

Металните съдове и предмети в микровълновата фурна хвърлят искри, а
по-тънките направо горят. На пръв
поглед изглежда чудно, след като
вътре почти цялата камера е подчертано метална. Цялата работа се
състои в това, че лъжичките и паничките от метал, които могат да се
напъхат в микровълновата фурна, са
поставени в условия на мощно електромагнитно поле. А в такива условия
обичайното им държане е да индуцират токове, които като плъзнат из
структурата на метала, се предиз-

Микровълновата технология, на базата на която са
разработени домашните микровълнови фурни, се реализира чрез

ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ВЪЛНИ
с честоти около 2,45 GHz. Вълните се генерират от
устройство, наречено магнетрон, и по така наречения
вълновод постъпват в камерата, в която се приготвя
храната. Както всички са забелязали, камерата на микровълновите фурни най-често има форма на паралелепипед, а стените й са метални. Вратата й е изработена от стъкло, пред което обаче е сложена гъстичка
метална решетка. С такава метална мрежа са изолирани и осветлението в камерата, и вентилаторът. Отворите на мрежите, обаче, са по-малки, и то многократно, от дължината на вълната, така че електромагнитните вълни не могат да профучат през стъклото. Тези
конструктивни белези са характерни за камери, които
физиците наричат с името Фарадеев кафез.
Сърцето на микровълновата фурна,

МАГНЕТРОНЪТ
е двуелектродна електронна лампа (да, като онези в
прастарите радиоапарати), допълнена с мощни магнити и други компоненти, които в крайна сметка създават необходимите за притоплянето на супата ви електромагнитни вълни с честота, както знаете 2450 MHz,
и подходящ режим на излъчване. Обикновено магнетроните са с мощност между 600 вата и 1 киловат, като
ñòð.
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регулирането им става с включване и изключване на
захранването.
Транспортирани услужливо от вълновода, микровълните попадат върху металните стени, които ги
отразяват подобно на огледало. Те преминават през
неметалните съдове, в които сте поставили храната,
и продължават старата игра с отразяването. Камерата на микровълновата печка е решена така, че излъчваните микровълни да са в резонанс, който е в основата
за постигане на необходимата повишена плътност на
енергията.
Целият номер е, че тези постоянно отразяващи се
вълни предизвикват трептене, при това доста енергично (нещо като 2 млн. пъти в секунда) на

ВОДНИТЕ МОЛЕКУЛИ НА ХРАНАТА
Движението им съответно предизвиква триене и
още по-съответно загряване. И тъй като цялото ястие бъка от водни молекулки, то се загрява и в дълбочина, а не първо повърхността, както се случва в печките, нагряващи го с реотани или по друг начин. Имайте предвид, че най-силно въздействие микровълните
имат върху водата и всички продукти, които съдържат
повечко от нея.
Само че, идеални неща няма. Микровълните не загряват продуктите равномерно, тъй като заради образуването на т.нар. стоящи вълни, вследствие на отразяването на микровълните в стените на печката, полето в камерата се оказва нееднородно. В резултат се

е открит от самия изобретател
на микровълновата фурна – сър
Пърси Спенсър. Цялата беля произтича от това, че кокошият продукт съдържа огромен процент
вода, която се загрява адски бързо
под въздействието на микровълните и в резултат напъва стените
на черупката, които се пръсват
със страшна сила на вси страни. И
тъй като яйцето не е успяло да се
втвърди за това малко време, цялата камера се оплисква със слузеста маса от белтък плюс жълтък.

източник: ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ

източник: ДЕНСИ

източник: ИНДЕЗИТ КАМПЪНИ БЪЛГАРИЯ

НОМЕРЪТ С ЯЙЦЕТО

появяват горещи точки – т.е. по-топли и по-студени
области, които се променят във времето, тъй като
свойствата на продуктите и съответно скоростта на
вълните в него, се променят с температурата. Затова
в микровълновите фурни има въртяща се поставка,
която е прозрачна за вълните, вилнеещи в камерата.
При по-сложните модели механичното решение с въртящата се поставка се замества от въртящ се рефлектор, разположен на тавана на камерата.
Въпреки инженерните хитрости да се избегне неравномерното нагряване на храната, не бива да се разчита на 100%, че абсолютно цялата мръвка, която печете в микровълновата фурна, е сготвена напълно – може
да е останало мъничко местенце, в което не са се сварили всички бактерии. Затова, такива ястия си се
пекат в добрата стара фурна, пък и не съм чувала
рецепта за супер пържолки на микровълнова…
Суперактуалният въпрос с

ВЛИЯНИЕТО НА МИКРОВЪЛНИТЕ
които с радостна тръпка сме закупили и довели в кухнята, върху човешкото здраве, е основен аргумент на
противниците на уреда. Всъщност микровълните
трудно биха могли да излязат от фурната. Както вече
разбрахте, тя представлява Фарадеев кафез, от който практически за вълните излизане няма. Така
твърдят учените, за които споменатият кафез е пословичен с това си свойство.
Освен това вълните битуват в камерата на мик-

източник: МАГНУМ-Д
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ровълновата фурна, само когато тя работи. Една уважаваща себе си микровълнова фурна в изправност никога не работи на отворена врата. Едновременно с
натискане на бутона за отваряне или с дръпването на
вратата за дръжката се преустановява работата й и
генерирането на вълните. Дори в този кратък момент
радиация навън не може да излезе, защото никой не
може да отвори вратичката със скоростта на светлината. А и да не говорим, че равнището на радиация
до повърхността на микровълновата фурна е около 1%
от допустимата норма. Колкото повече се отдалечавате от работещия уред, толкова по-бързо интензитетът на радиацията намалява, така че според специалистите обикновено радиационната доза е далеч
под 1/1000 от максималната допустима доза.
Възможно ли е чрез обработка с микровълни храните да променят химическия си състав? Това е още един
въпрос, който и противниците на микровълновата
фурна, и последователите на здравословното хранене
повдигат. Физиците обаче са на мнение, че това не е
възможно – микровълните стоят в честотния спектър
много по-ниско от опасните лъчения, които могат да
променят химичния състав на продуктите, които
готвите.
Микровълновите печки обаче наистина могат да
навредят на човешкото здраве, ако работят в неизправност, ако се попарите, изваждайки прегрята в тях
течност, и т.н. А, и щях да забравя, ако се забавлявате
с номера с гърмящото яйце (виж карето).
ñòð.
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източник: BLACK&DECKER

Електронни ролетки
Дърводелският метър и ролетката може и да се използват по-рядко през
следващите години. Причината са неудобствата при измерването, с които така сме свикнали, че не ги забелязваме. На всеки се е случвало да
използва столове и стълби, да прескача мебели или купчини строителни
материали, за да измери някакво разстояние. Нерядко това е трудно, изисква
време и чужда помощ. Проблемите практически отпадат при електронните ролетки, измерването с които става по-бързо и лесно. Те използват
ултразвук и лазери, а за принципа им на действие, възможностите и начините
на използване ще научите от Стефан Куцаров

Всеки източник на звук (гласните струни на човека,
колоните на домашната уредба, телефонната слушалка)
чрез своето трептене променя атмосферното налягане
в пространството около себе си. Броят на промените за
1 секунда представлява честотата на излъчения звук,
измервана в херци. Устройството на човешкото ухо му
позволява да чува само звуковете с честоти между 20
херца и 20 килохерца. Тези с честота над 20 килохерца е
прието да се наричат ултразвук. Разпространяването
във въздуха на промените на налягането се нарича звукова, или съответно ултразвукова вълна. То се извършва
със скорост около 340 метра в секунда - около, защото
скоростта зависи от състоянието на въздуха – влажност, запрашеност, надморска височина.
Важна характеристика на всеки звук и ултразвук е
дължината на вълната. Тя показва през какво разстояние
се наблюдават еднакви изменения на налягането поради
разпространението на звука и ултразвука. Стойността й
се определя, като се раздели скоростта на разпространение с честотата. Например, ултразвук с честота 40 килохерца има дължина на вълната 8,5 милиметра. Когато
звукова или ултразвукова вълна достигне до предмет с
размери значително по-големи от нейната дължина, тя се
отразява. Именно това отражение е добре познатото ехо
в планината. Отражение няма, когато предметът е сравнително малък – казва се, че вълната го заобикаля.

УЛТРАЗВУКОВИТЕ РОЛЕТКИ
са малки уреди, захранвани с батерии. Съществуващите
в момента модели лесно се побират в джоб и тежат 200300 грама. Могат да се използват както в затворени
помещения, така и на открито. Ролетките съдържат
източник на ултразвук с честота около 40 килохерца и
ñòð.
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обектив за формирането му в колкото е възможно потесен лъч. Именно съществуването на този лъч определя използваното понякога наименование звуков лазер вместо ултразвукова ролетка.
Самото измерване започва с насочване на обектива
към предмета, разстоянието до който ще се измерва
(като фотоапарат към обекта на снимане). При това е
необходимо между тях да няма други предмети с големина над десетина сантиметра. Натиска се бутонът за измерване, при което ролетката излъчва ултразвук за няколко десетохилядни от секундата и същевременно в нея
се включва електронен хронометър. Когато лъчът достигне до предмета, част от него се отразява, връща се
обратно и се приема от вграден в ролетката микрофон.
За максимално добро отражение трябва ролетката да се
насочи така, че лъчът да е перпендикулярен на площта,
към която ще го отразява. Отразеният лъч се превръща
от микрофона в електрически сигнал, който спира хронометъра. Това означава, че часовникът измерва времето
за изминаване на двойното неизвестно разстояние (отиване и връщане) между обектива на ролетката и предмета. Това време постъпва в електронен блок, който го
умножава със записаната в паметтта на ролетката
скорост на ултразвука и разделя резултата на 2, което
дава търсеното разстояние. То се изписва на дисплея на
уреда в метри, обикновено като четирицифрено число.
Освен основната функция на измерване на разстояние,
ултразвуковите ролетки обикновено имат и допълнителни екстри. За улесняване на насочването към предмета
някои от тях излъчват и светлинен лъч. Съществуват
ролетки, които съобщават за извършеното измерване
чрез звуков сигнал. Почти всички ролетки имат памет за
съхраняване до 5 последователно измерени разстояния.

Насочване към обекта

Натискане на бутона за измерване

Отчитане на разстоянието

източник: BLACK&DECKER
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ИЗМЕРВАНЕ С УЛТРАЗВУКОВА РУЛЕТКА

Освен това в тях е вграден и прост електронен калкулатор, чрез който се умножават резултатите от измерванията. Това е изключително удобно - ролетката се
поставя в ъгъла на стената и чрез измерване на дължината и височината й се определя измазаната или боядисана площ. По подобен начин може да се определи и
обемът на помещението.
Естествено, съществуват ограничения при използването на ултразвуковите ролетки, дължащи се на особеностите на ултразвука. При неговото разпространение част
от енергията му се поглъща от въздуха и с увеличаване
на разстоянието силата на връщащия се ултразвук намалява. За да може той да бъде регистриран, трябва електронният блок да се усложни, което увеличава цената, размерите и теглото на ролетката. Поради това максималното разстояние на измерване зависи от модела и е между няколко метра и няколко десетки метра. То зависи и от
отражателната способност на измервания обект, която
е по-голяма при големи и гладки обекти. Например с дадена ролетка може да измери разстоянието до по-отдалечена шпаклована стена, отколкото до тапицирано кресло.
Честотата на ултразвука също не е избрана случайно - тя
осигурява сравнително неголямо поглъщане във въздуха и
същевременно позволява измерване на разстоянието до
обекти с достатъчно малка отразяваща повърхност (обикновено над 0,1 квадратен метър).

ПАРАМЕТРИ НА УЛТРАЗВУКОВИТЕ РОЛЕТКИ
Обикновено те определят избора на даден модел. Минималното измервано разстояние е няколко десетки сантиметра, а максималното достига няколко десетки метра. Някои ролетки позволяват избор за измерване на разстоянието в метри или сантиметри. Грешката при из-

мерване обикновено е между 0,5% и 1%. Например при
показание на дисплея 10 метра, действителното разстояние е между 9,95 и 10,05 метра. Минималната околна
температура за работа с ролетките е минус 5-10 градуса, а максималната 40-50 градуса. За улеснение на работата съществуват модели с еластична лента на задната им страна за прикрепване към ръката.

ЛАЗЕРИТЕ
Създаването на лазерите преди малко повече от 40
години бе поредната революция във физиката. За разлика от много други големи изобретения, те бързо излязоха от научните лаборатории и намериха практически
приложения, чието днешно многообразие трудно може да
бъде обхванато. По своята същност лазерите представляват източник на светлинен лъч с няколко характерни
особености. Той е много тънък – диаметърът му при
излъчването от лазерната ролетка е около 1 милиметър,
а създаденото от него петно върху измервания предмет
рядко надхвърля 1 сантиметър. Това прецизно концентриране на светлината позволява с много малка мощност
на лъча да се покрие голямо разстояние.
При лазерните ролетки мощността е няколко миливата - десетки пъти по-малка от тази на светлината от
електрическо фенерче. Тази стойност е предпоставка за
продължителна работа и обикновено с един комплект
батерии могат да се направят между 5 и 10 хиляди измервания. Другата особеност е, че за разлика от традиционните източници, които излъчват бяла светлина,
всеки лазер е с точно определен цвят. Специалистите
казват, че той излъчва светлина само с една точно определена дължина на вълната. При лазерните ролетки тя
обикновено е между 635 и 670 нанометра, което означаñòð.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ва червена светлина. Сравнително малко са ролетките
с инфрачервен лазер, невидим за човешкото око.
Всички знаем, че лазерите се използват вместо скалпел при операции и дори вместо инструменти за рязане
и заваряване на метали. Тогава е логично да се запитаме не е ли опасно използването на лазерни ролетки. Както можете да се досетите, отговорът е отрицателен.
Причината за това е, че поради малката мощност, силата на светлината в лазерния лъч е твърде слаба. В зависимост от опасността за въздействие върху биологични обекти съществуват международно приети класове
лазери. Тези в ролетките най-често са клас 1, клас 2 или
клас 2M и попадането на лъча им върху която и да е част
от тялото е напълно безопасно. Това се отнася и за
моментно попадане в окото, тъй като неизбежното мигване го предпазва. Независимо от това не би трябвало
да насочваме лъча им към очите, както не правим това с
обикновено електрическо фенерче, за да не ни заслепи.
Много рядко се срещат ролетки с лазер клас 3B, попадането на чийто лъч непосредствено в окото може да има
сериозни последици.

ЛАЗЕРНИ РОЛЕТКИ
В лазерната ролетка има миниатюрен лазерен диод,
който е източникът на светлина. Неговият лъч чрез оптична призма се насочва към обектива, който осигурява
допълнителното му фокусиране. Лъчът достига до измервания предмет, отразява се и се връща в приемния обектив на ролетката. Там се фокусира върху електронен
прибор - фотодиод. Той преобразува светлината в слаб
електрически сигнал, който се подава на електронен блок,
за да бъде усилен. Самото измерване е аналогично на това
с ултразвуковата ролетка – приборът се насочва към
измервания предмет, натиска се бутонът за измерване
и на дисплея се отчита разстоянието. Съществена разлика е, че по пътя на лазерния лъч не трябва да има каквито и да било предмети. Освен това скоростта на разпространение на светлината е много по-голяма от тази
на звука (светлината изминава 1 метър за 3.3 милиардни части от секундата), което налага електронният
ñòð.
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Определяне площ на стени и тавани и на обеми на помещения.
Измерване на разстояния между
стени и сгради, до дървета, стълбове, до трудно достъпни обекти.
Измерване на размери и изчисляване на площи на терени - ниви, градини, басейни и езера.
Измерване на разстоянието от
плавателен съд до брега, до шамандура или до друг съд.

часовник в лазерната ролетка да измерва много по-малки времена, отколкото при ултразвуковите ролетки.
Съществуват и комбинирани лазерни ролетки, които
измерват разстоянието както обикновена ролетка, но за
удобство стойността му се изписва на дисплей.

ПАРАМЕТРИ НА ЛАЗЕРНИТЕ РОЛЕТКИ
Много по-малката дължина на вълната на светлината
от лазерите в сравнение с тази на ултразвука определя
съществени различия в параметрите на двата вида ролетки и в начина на използването им. Минималното разстояние, което може да бъде измерено с лазерна ролетка, е помалко в сравнение с ултразвуковите – стойностите при
различните модели са между няколко милиметра и няколко
десетки сантиметра. Същевременно максималното разстояние обикновено достига 100 метра, а при някои модели надхвърля 600. Не трябва да се забравя, че при измерване на разстоянието до предмет със слабо отразяваща
повърхност, максималното разстояние намалява. Затова
при някои лазерни ролетки се дават няколко стойности за
максималното разстояние. В други случаи като принадлежност на ролетката е дадена отразяваща лента за залепване на измервания предмет. Грешката при измерване на
разстоянието обикновено е само няколко милиметра.
Съществуват модели, в които могат да се записват до
20 стойности от измервания, както и лазерни ролетки с
вграден радиопредавател, които предават събраните данни по безжичен път на други устройства чрез Bluetooth, както и такива с GPS приемници.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Един от основните фактори при покупката на електронна ролетка е изборът ултразвукова или лазерна. Ултразвуковите ролетки позволяват измерване на разстояние до предмет дори при наличие на неголеми препятствия между тях, за сметка на което максималният им
обхват е няколко десетки метра. Лазерните ролетки
могат да измерват разстояния над 100 метра, при това
с по-добра точност. Те обаче изискват пряка видимост
към измервания обект.

Ñèñòåìè çà ñèãóðíîñò

Виж кой звъни!
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Видеодомофоните
Като че ли отминаха времената, когато при позвъняване на вратата
тичахме да отворим, за да видим кой ни търси. Действително имаше
предпазливи хора, които най-напред поглеждаха през шпионката и след
това евентуално отваряха. Докато при позвъняване на входната врата
на кооперацията, блока или къщата трябваше най-напред да се обадим по
домофона и едва тогава да разберем, че е човек, когото не горим от
желание да видим. Но вече беше късно да кажем, че ни няма. Днес видеодомофоните ни спестяват всичко това и предлагат допълнителни възможности. За тях можете да научите от Стефан Куцаров

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ
Класическите домофони, използвани вече над 70 години,
позволяват провеждане на разговор с посетителя при входната врата. Като правило те се съчетават със звънеца
и електрическата брава на вратата. Тези възможности са
запазени във видеодомофоните, които като допълнение
позволяват посетителят да бъде виждан на екран в жилището. Тази видеовръзка е еднопосочна - посетителят не
може да вижда своя събеседник, нито дори да разбере, че
е наблюдаван. Само ние можем, ако пожелаем, да включим
канала за разговор и го проведем.
По принцип видеовръзката е подобна на телевизионно
предаване, но при видеодомофоните съществуват много
разлики, налагани основно от изискванията за простота
и ниска цена. От друга страна, видеодомофоните се различават от системите за видеонаблюдение и не трябва
да се смята, че могат да ги заменят.
Два са задължителните елементи на всеки видеодомофон – табло на входа и монитор в жилището. Независимо
от разнообразието на модели и възможности, които те
предлагат, същността на действието им е една и съща.
Посетителят натиска бутона на таблото на входа. От
високоговорителя на монитора в жилището се чува сигнал, автоматично се включва екранът и на него се появява лицето на посетителя. Виждаме го и само ако желаем
вдигаме слушалката или натискаме бутон, за да проведем
разговор. За отваряне на входната врата се постъпва както при обикновен домофон.
ñòð.
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За да може да изпълнява своите функции, част от блоковете на видеодомофона са включени непрекъснато, без
от таблото на входа да могат да се чуват разговорите
в жилището. Тук пестеливата домакиня вероятно ще си
зададе въпроса "Няма ли да харчи много ток, след като
непрекъснато е включен?". Място за безпокойство няма.
Видеодомофоните увеличават месечния разход на ток
само с няколко киловатчаса.

ТАБЛОТО НА ВХОДА
Освен микрофон, високоговорител и бутон за повикване, таблото на входа съдържа и миниатюрна видеокамера. В нейната основа е полупроводников елемент с много голям брой (повече от няколко десетки хиляди) чувствителни към светлината елементи, наричани пиксели. Попадането на светлина върху който и да е от тях предизвиква натрупване на електрически заряд, пропорционален
на силата й. Така върху цялата площ на прибора се създава електрическо изображение на обектите пред камерата. Чрез достатъчно сложен електронен блок зарядите
се превръщат в електрически сигнал, чрез който се предава изображението. При черно-белите видеокамери на
всяка точка от изображението съответства един пиксел. Тези камери се използват масово във видеодомофоните, тъй като са по-прости и евтини, могат да работят при много слабо осветление и дават достатъчно
качество на картината. Независимо от това, все повече видеодомофони използват цветни камери, при които
на всяка точка съответстват три пиксела. Безспорно
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качеството на изображението е по-голямо, но с това и
цената.
Няколко са характеристиките на камерата, които
определят нейния избор.
Първата е минималното външно осветление, при което тя все още дава добър образ. Обикновено то е поне
десетина пъти по-слабо от това, което осигурява 60ватова електрическа крушка. Има модели черно-бели камери, които работят при пълен мрак, както и цветни,
които при същите условия осигуряват черно-бяло изображение. И в двата случая това се постига чрез един или
няколко специални светодиода, които излъчват невидима
за окото инфрачервена светлина. Тя осветява посетителя, без той да разбере това и образът му се появява на
монитора в жилището. Това е възможно само при неголямо разстояние между таблото и посетителя (обикновено между 3 и 5 метра).
Другата съществена характеристика е зрителният
ъгъл в хоризонтална посока, който обикновено е между
70 и 90 градуса. Той определя обхвата, в който гледа камерата. Могат да бъдат уловени само посетители, намиращи се в него. Ако например посетителят е на половин метър от таблото, директно срещу обектива на камерата и тя е с хоризонтален зрителен ъгъл от 70 градуса, обхватът е 0,7 метра, т.е. по 35 сантиметра от
двете страни на оста й.
В някои модели е предвидена възможност оста на камерата да не е перпендикулярна на таблото, а по време
на монтажа да се регулира с по 10-15 градуса нагоре и
надолу.
Добре е да се има предвид едно обстоятелство, което често се пренебрегва. Зрителният ъгъл на камерите
във вертикална посока е по-малък от този в хоризонтална и рядко се дава в каталозите. Типичните му стойности са между 50 и 60 градуса. При посетител на разстояние половин метър от таблото и ъгъл 60 градуса, зрителният обхват е 58 сантиметра. И ако камерата е на
височина 1,5 метра, тя ще улови само част от посетителя на височина между 1,20 и 1,80 метра. Когато той е
по-висок ще трябва да се наведе, но ако е дете? То трябва да се отдалечи достатъчно от таблото, но тогава
трудно ще разговаря...

МОНИТОРЪТ В ЖИЛИЩЕТО
Той включва екран, микрофон и високоговорител за
разговор с посетителя. Тъй като високоговорителят се
използва и вместо звънец, мониторът съдържа електронен блок със записани мелодии. Задължителна част са
ключът за включване на видеодомофона и бутонът за
отваряне на входната врата. В зависимост от модела
има и други допълнителни приспособления, например за
регулиране на силата на звука, на яркостта и контраста на изображението. Все по-често мониторите имат и
бутон за включване на стълбищното осветление.
Екранът на монитора е най-важната му част. Както
при телевизионните приемници, компютрите и GSM апаратите големината му се определя от неговия диагонал
- обикновено между 8 и 14 сантиметра. В съответствие
с камерата екранът може да е черно-бял или цветен, а в
зависимост от начина на действието му има две разновидности. Първата са екрани, които работят по същия
начин, както кинескопите на класическите телевизионни приемници, и обикновено са черно-бели. Основната им
особеност е, че са сравнително тънки, поради което в
каталозите се означават като Flat CRT. По-съвременни
са течнокристалните екрани с означение TFT-LCD. Те са
преобладаващо цветни и с много малка дебелина, което
е предпоставка за по-тънък монитор.
Запознатите с работата на телевизионните приемници знаят, че чрез движението на лъча на кинескопа се
формира изображението, което се състои от определен
брой редове. Изображението е толкова по-добро, колкото
повече са редовете – при класическите телевизионни приемници реално те са около 550. По същия начин и изображението на екрана на мониторите има редове, но броят
им е между 300 и 400. Той е избран като разумен компромис между ниска цена и достатъчно качествено предаване на лицето на посетителя – все пак камерата в таблото на входа не се използва, за да се любуваме на пейзажа.
При много видеодомофони разговорът от жилището се
провежда както при класическите домофони – чрез телефонна слушалка. При свалянето й от монитора автоматично се включва таблото на входа. В някои модели това е
съпроводено със светване на червен индикатор на табло-
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то, но в други остава незабелязано за посетителя. Мониторите на видеодомофоните от типа "свободни ръце"
нямат слушалка – за провеждане на разговор с тях е достатъчно да натиснем съответния бутон и да застанем в
близост до вградения микрофон. Това е безспорно удобство.
По-голямата част от мониторите са предвидени за
закачане на стената, подобно на класическите домофони. Съществуват и монитори за поставяне на бюро, които имат вид на малък телевизионен приемник.

НЯКОИ ЕКСТРИ
Съществуват модели видеодомофони, чийто монитор
има допълнителен бутон за задействане на камерата (ако
не искаме да провеждаме разговор). Това позволява при
желание да огледаме мястото пред входната врата, например при наличие на подозрителен шум. Бутонът се
натиска еднократно, а камерата работи от 20 до 120
секунди (в зависимост от модела), след което автоматично се изключва.
Към някои модели се предлага допълнителна памет,
вградена във видеодомофона или оформена като отделен
прибор. Тя действа като своеобразен видеосекретар и
снима лицата на посетителите, които са звънели, но не
са провели разговор. Това ни позволява да видим кой ни е
търсил в наше отсъствие, като за улеснение върху изображението са записани датата и часът на записа.
Обемът на паметта обикновено е достатъчен за няколко десетки снимки.
Вероятно някои вече са си задали въпроса: "Защо видеодомофонът трябва да има отделен монитор? Не можем ли да използваме телевизионния приемник в къщи?"
Това по принцип е възможно и има такива видеодомофони. Обикновено те съдържат блок, наречен модулатор. Той
позволява свързването на повече камери към телевизора,
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изображението на всяка от които се вижда на отделен
канал. Някои модели имат и друг блок (сплитер), който позволява екранът да се раздели на части и на него едновремнно да се наблюдават изображенията от камерите на
всички входни табла. Така реално видеодомофонът се
превръща в проста система за видеонаблюдение. Обикновено този тип видеодомофони са с безжична връзка.
Таблото на входа е достъпно за всеки минувач, а хора
всякакви. Затова за защитата му се взимат мерки. Дори
обикновените табла са метални или от здрава пластмаса, но има и вандалоустойчиви, които са много яки. В някои
модели табла е предвидена възможност за включване на
аларма при опит да бъдат демонтирани и отнесени в
неизвестна посока.

СВЪРЗВАНЕ НА ТАБЛОТО С МОНИТОРА
Най-често използваният начин е жична връзка, като в
зависимост от модела са необходими два, четири или
шест проводника. В упътванията на видеодомофоните се
дават препоръчваното сечение (до 0,5 mm2) на проводниците и максимално допустимата им дължина между таблото и монитора. Последната обикновено е между 20 и
50 метра. Някои видеодомофони позволяват дължина до
100 метра, но при използване на по-дебели проводници
(сечение до 2,5 mm2). В някои случаи е възможно за
свързването да се използва съществуващата звънчева
инсталация в жилището. Други системи изискват телевизионен коаксиален кабел.
Съществуват и видеодомофони с безжична връзка
между таблото и монитора. Засега те се срещат порядко и цената им е по-висока. Връзката се осъществява в обхвата 2,4 гигахерца, като таблото и монитора са
снабдени с малки антени. Основните предимства са лесното и евтино инсталиране и възможността за преме-

илюстрация: FOTI

КАМЕРИТЕ

Видеодомофонна система с две табла

стване на монитора (както безжичната слушалка на
домашните телефони).
Макар и рядко съществува опасност видеодомофонът
да влияе по време на работата си на близко разположени
радио- и телевизионни приемници. Затова един от критериите при избора на място на монитора е да няма такова влияние.

ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ
Обикновените видеодомофони имат едно табло на входа и един монитор, докато видеодомофонните системи са
с повече табла или камери, повече монитори или и двете
едновременно. Допълнителните табла са подходящи за
къщи и вили с две входни врати, например едното се поставя при вратата на улицата, а другото – при тази на
къщата. Когато това е съчетано с две мелодии на монитора може да се разбере на коя врата има посетител.
Друго приложение е, когато желаем да наблюдаваме някое
от помещенията в жилището, най-често детската стая.
Тогава там се монтира само видеокамера и без да влизаме в стаята можем спокойно да проверяваме дали детето не се е събудило или дали си учи уроците.
Наличието на два или повече монитора позволява видеодомофонът да се ползва от различни места. Естествено,
че това има смисъл само ако разполагаме с достатъчно
голямо жилище или къща на два-три ката. Така ще си спестим при позвъняване да тичаме по стълбите или от едно
помещение в друго. Освен това очевидно удобство много
системи позволяват мониторите да се използват и като
видеотелефони за провеждане на разговори между тях
(вместо да търсите детето си в стаята му, го викате
по видеотелефона от кабинета си).
Съществуват и системи с две табла на входа, всяко
от които е свързано с отделен монитор.

В зависимост от технологията на
полупроводниковия прибор съществуват два вида камери за видеодомофони. Исторически по-рано са се
появили така наречените CCD камери, при които зарядът, носещ информация за дадена точка от изображението последователно се прехвърля
от пиксел на пиксел, докато достигне до изхода. Значително по-нови са
CMOS камерите, всеки от чиито
пиксели е реализиран с транзистори. По принцип тези камери могат
да осигурят по-високо качество, полесни са за изработка и за формиране на цветни изображения. Очакванията са, че използването им във видеодомофоните (и не само там) ще
продължава да нараства.

Структурата и действието на видеодомофонните
системи за кооперации и блокове (често наричани многоабонатни системи) са много близки до тези на класическите домофони. Те имат видеоцентрала, а натискането на бутона на даден апартамент активира само
неговия монитор. Често на таблото на входа има допълнителен бутон за повикване на портиера или охраната.
В новостроящи се сгради е особено удобно използването
на монитори с бутон за стълбищното осветление.

НЯКОИ СЪВЕТИ ЗА МОНТАЖА И ИЗПОЛЗВАНЕТО
Таблото на входа е предвидено за работа на открито,
но независимо от това трябва да бъде предпазено от
дъжд и сняг. Най-добре е таблото да е под някаква козирка. В никакъв случай не трябва да попада пряка слънчева
светлина върху отвора на камерата, независимо дали тя
е включена или не. Препоръчва се таблото да се монтират така, че отворът на видеокамерата да е на височина около 1,50 метра с допустимо отклонение в двете
посоки до 10 сантиметра. Така се създава възможност
различно високи хора да я ползват сравнително удобно.
Мястото на монитора в жилището трябва да се подбере внимателно. Необходимо е да се избягват влажни
помещения и близост до мивки, перални, вани и други източници на влага. Мониторът трябва да е далеч и от
всякакви източници на топлина, като радиатори, камини,
климатици и дори от усилвателя на домашната озвучителна система. Не се препоръчва той да се поставя на места в помещението с нарушено естествено движение на
въздуха, например зад завеси. Силни магнитни полета също
могат да му повлияят, поради което не трябва да е в близост до микровълнови печки и големи тонколони. Той не
трябва да е в затворено пространство (шкаф, гардероб),
където липсват условия за естествена вентилация.
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Колко телевизора
са нужни за дома?
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източник: ВИП ТРЕЙДИНГ

Широкоекранен плазмен телевизор, конкуриращ трикрилен гардероб. Мегаломански позициониран до котлона. Срещу него домакинята се взира в 220та серия на „Нечовешки копнежи“ под вълмата изпарения от печката. Има
логично обяснение. Част от този сценарий е съпругът да си пада по паралелно течащия по другия канал кеч и да има нездравословен уклон към найскъпото, когато става дума за потребителска електроника… Но това е
само кадър от поредицата „не го опитвайте вкъщи“. Дори и да не сте
склонни често да си сменяте телевизора, пазарът рано или късно ще ви
изкуши. Нови модели с неизброими функции с невероятно качество на картината и свръхтехнологии. Добре е да сте подготвени. За тънката линия
между страхотното тв преживяване у дома в разумни граници или как да
разквартироваме многото си телевизори по стаите разказва Яна Илиева

Всъщност в идеята "по един за всеки под покрива" няма
нищо лошо. Стига да не вкарвате излишни LCD инчове в
кухнята, зловещо големи екрани в тесния хол или приемници с висока разделителна способност в детската. Особено ако там Том и Джери са винаги върховата прожекция
на сезона. В наши дни изборът на телевизор за дома хич
не е проста задача. Огромно разнообразие от модели и
функции. Плеяда от марки с отвоювано име в полето на
потребителската електроника. Изгодни и удобни кредитни и лизингови програми на търговците. И вкусът към
технологичните новости, който неусетно ни въвлича в
надпреварата за инчове. Индустрията отдавна гледа с
разбиране към телевизионните нужди на всяко кътче в
дома. Ваша задача е да подберете най-подходящия приемник, в зависимост от стила си на живот и с няколко дози
разум към спецификите и големината на помещението.

ЗАПОЧВАМЕ ОТ КУХНЯТА
Това обикновено е мястото, където телевизорът влиза в ролята си на бъбрива компания. Домакинска занимавка. Залъгалка за деца по лигавници. Средство за бърз поглед на новините на закуска или свидетел на среднощните бъркания в хладилника. В общи линии, неособено престижни задачи. Човек спокойно може да забави топката с
hi-tech екстрите, инчовете, голямата резолюция и иновативните технологии при екранните панели. Обърнете
внимание върху прагматиката и… устойчивостта. Ако
имате малък тв приемник, с диагонал на екрана от 9 до наймнооого 24 инча, спокойно можете да го оставите в кухнята. За предпочитане са по-малките компактни телевизорчета, които не заемат много място. Производителите
вече предлагат на пазара специални модели, разработени
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източник: SONY

източник: ТЕХНОМАРКЕТ

за лесно позициониране върху кухненския тезгях. С диагонал на екрана от 9 до 13 или 15 инча. Преносими или такива, които се монтират със скоби под кухненски шкаф, така
че да не заемат място и да не пречат на домакинята.
Кухненските телевизори имат полезната опция на вграденото DVD устройство, в случай че тя иска да гледа записи на рецепти, готварски предавания или филми на някакъв
носител. Кратка пауза, превъртане напред-назад с дистанционното и рецептата е изпълнена по учебник в реално
време. Кухненският телевизор се ползва и от малките.
Развличат се с анимации, за да позагладят имиджа си на
злоядци. По тази причина почти задъжително е телевизорът в кухнята да разполага с опция за заключване на
бутоните за управление.
Макар и богата на миризми и изпарения, кухнята все пак
не е забранена зона за иновациите. Някои от ултрамодерните хладилници имат във вратата малки телевизорчета
или компютърни монитори с LCD дисплей, с възможност за
приемане и на тв сигнал. Помислено е и за дистанционното устройство към кухненския телевизор с миещ се пластичен калъф. Корпусът на специално разработените за
кухнята модели телевизори е с повишена издържливост към
влага и топлина, с лесни за почистване повърхности, устойчиви на намокряне. Все пак това е част от дома, в
която апетитните ухания няма да понесат на чувствителната електроника в съвременните модели телевизори.
Въпреки че определено не е добра идея да инсталирате в кухнята скъпи модели, ако разполагате с малко пространство (и мощен аспиратор), можете да си позволи-

те и по-новичък телевизор с плосък екран и тънък корпус, който да монтирате на стената. Но в интерес на
истината, по-добре оставете този вариант за

СПАЛНЯТА
Кътчето за релакс. (Спалня е и детската стая, макар
да има и по-разширени функции). Средните по размер телевизори (от 25 до 39 инча) - стандартната опция за всяко домакинство, биха могли да свършат работа и за тази
част от дома. В случай че сте непретенциозен зрител по
пижама, който търси единствено удобни минутки за "аз и
МОЕТО дистанционно, заедно в леглото". Един от вариантите е да отминете хардуера и да се съсредоточите върху
глезотийките в менюто, които предлагат повечето съвременни телевизори. Часовник, визуализиращ се на екрана,
будилник за събуждане и таймер за самоизключване. Не
отминавайте функцията родителски контрол за блокиране на бутоните и друга екстра като вградения календар.
Интересна опция е възможност за задаване на програмируем списък с любими канали. Така бихте си осигурили максимално бърз и мързелив достъп до нещата, които искате да гледате точно в леглото, за добро утро и за лека
нощ. И, разбира се, дистанционно устройство. Правилното дистанционно устройство. А то спокойно може да е
универсално интелигентно решение за цялостен автоматизиран контрол. Или – иначе казано, излягате се в леглото и вземате дистанционното, с което дръпвате завесите, изгасяте осветлението и се занимавате с цялата
функционалност на телевизора. За тази цел се ползват и

източник: ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ

преносими, безжични тъч-скрийни или по-иновативните
дистанционни устройства, комуникиращи чрез радиочестотни вълни (RF), тъй като като RF сигналите преминават през стени и мебели. Особено полезна екстра, ако сте
прикрили тв оборудването или музикалната уредба в шкаф.
Един от най-добрите и в силна степен логични избори
за тв спалня са ултратънките модели телевизори (плазма или LCD) с възможност за монтиране на стената,
фронтално срещу леглото или деликатно вградени в мебел и повдигани чрез вътрешен механизъм. Доста от
телевизорите с плоски екрани са снабдени с необходимите допълнителни елементи за стенен монтаж. Ако няма
и свободен милиметър по стените и дупченето е неприемлив вариант, механизмите за спускане на екраните, в
комплект с проекторите, ще се притекат на помощ като
алтернативно решение. За категорията хора, които ценят доброто кино преживяване само с изпънати ходила в
посока екрана и глава върху възглавницата, значи спалнята е просто зала 2 за домашно кино. И като при всяко
кино, озвучаващата среда е основен елемент в истинския филмов домашен кеф. При едно предварително планиране разположението на мебелите в спалнята е нужно да
се прецени и най-подходящото разположение за колоните
(монтираните на стената колони са добра алтернатива, ако стените са заети с обичайните скринове, гардероби или картини). В този случай трябва да се премисли
и момента с източника на електрозахранване. А и не е
лоша идея това да е само част по-цялостната система
за озвучаване на целия дом, с основно съсредоточие в

ДНЕВНАТА
Телевизорът, както знаете, е пряк наследник на семейното огнище, затова неизменно се ползва в хола.
Поради пространствени или споменатите психологически причини повечето хора се разпростират на тема
видео забавления точно там. Все по-растяща тенденция е холът или дневната да са запазената територия
на модерните широкоекранни телевизори. Например
тези с диагонал от 40 до 70 инча. Идеални за гледане на
спорт и филми.
Съвременните модели телевизори са многофункционален аудио/видео компонент, служещ за доста по-усложнени мултимедийни забавления. С много входове за комуникация с цял кавалкада цифрови устройства. Особено с масовизирането на т. нар. системи за домашно кино. В
световен мащаб вече се случва една неотменима миграция в посока към новото поколение телевизори с висока
разделителна способност (HDTV). Ако на разположение са
видео файлове, които имат нужда от широкоекранно устройство, безспорно инвестицията в по-скъп модел телевизор от ново поколение наистина си струва. Поне, за
да гледате хубави DVD-та.
Родният аналогов тв пазар за момента само подготвя прощъпулника на телевизионното съдържание с висока разделителна способност. HDTV приемниците
малко ще почакат. И все пак, ако холът ни няма да е
просто хол, а кинохол, какъв телевизор можем да поставим там?
ñòð.

63

източник: SONY

източник: SONY

източник: ВИП ТРЕЙДИНГ
източник: ТЕХНОМАРКЕТ

МНОЖЕСТВО ОПЦИИ ЗА ХОЛА
Да отдадем почит на традициите, като започнем с
уважение към до болка познатите телевизори с електронно-лъчева тръба, познати още като CRT приемници
(cathode-ray tube), които все още и все пак предоставят
достатъчно яркост и изчистеност на образа за добро
визуално преживяване. Друг, по-съвременен вариант са
плоските им събратя (т.нар. flat-tube телевизори), които
не просто изглеждат по high-tech, но и събират по-малко
отражения от обкръжаващата светлина и подпомагат
намаляването на отблясъците от екрана. Стигаме до поновите и доста актуални леки и компактни плазмени или
LCD телевизори, които бележат голямата революция в тв
технологиите и се сочат за логичен наследник на тръбовите телевизори, в сектора direct-view (поддържащи
progressive-scan изображения и тв сигнали с висока резолюция). Сега вече можем да нагазим и в дълбоките води
– екраните със задно прожектиране, или т.нар. Rearprojection, както и познатите ви от миналия брой цифрови проектори за домашно кино. Изобщо, холът е традиционното място за инсталиране и ползване на всички
аудио-видео технологични достижения, които да споделим със семейството и гостите (без да се налага да си
оправяме леглото).
ñòð.
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Ако излезем от запазената територия на тв приемника
в хола, спалнята и детската стая, трябва да направим
широка крачка към лукса или към бъдещето и да обърнем
внимание на телевизора в

БАНЯТА
Макар във влажната стая все още тв екраните да са
особена рядкост, при определени условия те биха могли
да бъдат масово срещана радост за окото на всеки уединил се там. Тези условия включват предлагането на специализирани за това помещение модели на достъпна цена
и пълното низвергване на книгата и вестника, които понастоящем са с уникална популярност само в тоалетната и ваната. Под специализирани модели могат да се разбират тези тв екрани, които са изолирани от въздействието на влагата и водните пръски, имат достатъчно компактна за вместването им в стандартна баня конструкция, както и защитена от изпотяване повърхност
на екрана. С по-футуристична окраска (засега) е предложението плоският тв панел да съвместява функциите си
с тези на огледалото, когато не работи. Но, визуалното
ни бъдеще идва с галопиращ ритъм и огромни крачки във
всички помещения на дома. От вас се иска само да отворите вратите, сърцето (и портфейла) си за него!

източник: TYLO
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Почивка под пара

източник: ХИДРОСИСТЕМИ

Функционалност на домашната парна баня
Реновацията на дома – или обавеждането на напълно ново жилище – е
процес, който поставя пред вас поредица от сложни уравнения. Решението на тези задачи невинаги успява да задоволи вашите очаквания, вкус
или нужди. Сега пред вас обаче се открива възможността да се изправите
пред уравнение, чието решение съдържа разнообразни приятни и полезни
изживявания, и почти нулев риск от разочарования. От едната страна на
това уравление е следното: несравнимо удоволствие от къпането, множество усъвършенствания на душ функционалността, здравословни и
прочистващи ефекти, глезещо сетивата пространство за медитация и
релакс. Отговорът на задачата – макар и да подозирам, че вече сте го
отгатнали, е модулната парната кабина. И не, определено условието не
греши и не подвежда – парната кабина вече спокойно може да премине от
областта на обществените помещения към личното ви пространство, и
да се превърне в неделима и крайно необходима част от домашната ви
баня, е убеден Ивайло Минов
Домашната парна баня по определение може да бъде
монолитна (в изолирано помещение) или добре уплътнена компактна кабина, недопускаща водните изпарения в
основното пространство на банята. Парните кабини
също имат разновидности, сред които стояща парна
баня, подобна на душ кабината, но затворена подобаващо с капак отгоре, или комбинирана парна баня с хидромасажна вана. Това, което най-характерно отличава парните бани от душ кабините с хидропанел и други екстри
и затворените хидромасажни вани, разбира се, е парогенериращото устройство. Генераторът произвежда

парата, която влиза в кабината чрез специален отвор, и
създава предпоставки за онези вълшебни резултати, които са я направили толкова популярна й (макар и в сравнително примитивни форми) още преди векове. Модерните технологии обаче предоставят възможността да се
наслаждавате на парна баня от съвсем ново поколение,
и най-важното – в пределите на собствения си дом.
Освен изпускателя на пара, във вътрешността на съвременните модели парни кабини ще откриете панел с няколко водни дюзи за хидромасаж, настройваем ръчен душ накрайник, огледало с покритие против изпотяване, масажñòð.
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ни дюзи, декоративно осветление, система за контрол на
температурата, термосмесителна батерия, масажор за
крака, рафтчета, поставчици и друго обзавеждане.
Благодарение на всички тези компоненти и още, парните кабини за дома са нещо повече от помещение за качествено къпане. Те определено преминават на следващото ниво, като освен чистота, предлагат и бягство от
напрегнатата реалност (което, макар и не за дълго,
определено е приятно), пълно спокойствие, относителна
тишина и възможност да се отърсите от стреса. Това
се постига, благодарение на съчетанието на ултрамодерни технологии в дизайна на компютризирани, мултифункционални и ергономични устройства, които крият в себе
си всички живителни ефекти на водната пара и терапевтичните влияния на водния масаж. В същото време съществуват абсолютно независимо от околната среда и,
като такива, могат директно и без излишни главоболия
да заменят душ кабината или ваната и да спестят притесненията от липса или загуба на пространство.
Фактът, че парните кабини почти ексклузивно нямат
нужда от допълнително прикрепяне към пода или стените, а само от едно включване към ВиК системата и в
контакта, ги прави подходящи и за на пръв поглед налудничави локации като задния двор или офиса.
Повечето нови модели кабини са изградени на
ñòð.
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МОДУЛЕН ПРИНЦИП
което позволява тяхното лесно пренасяне и инсталиране. Единствените изисквания са наличието на връзка към
канализацията, връзка към студената и/или топлата
вода и обезопасена електрическа верига, с каквато банята така или иначе трябва да е снабдена. Основната
конструкция на кабината в повечето случаи е изпълнена от алуминий с прахово покритие, а настройваемите
крачета позволяват да се реши въпросът с неравностите на пода в банята (ако нямате такива, значи сте наистина късметлия, а майсторите, на които сте поверили довършването на банята, са редки птици). Други популярни материали в изграждането на парните кабини
са темперираното (закалено) стъкло, акрил и фибростъкло.

СПЕЦИАЛНИТЕ ЕФЕКТИ
с които новата ви парна кабина може да ви изненада,
оформят внушителен списък с футуристичен привкус.
Можем да започнем с хидромасажната вана за повече от
един обитател, или дюзите за масаж на гърба, тила,
кръста, ходилата или каквото друго подложите. И докато акупресурният масаж и ръчния душ накрайник с
възможност за регулиране на височината спадат към
категорията на стандартните, какво ще кажете за

ХРОМОТЕРАПИЯТА
известна още като цветна или светлинна терапия. Накратко, тя почива на теорията, че различните цветове имат различни дължини на вълните, които пък влияят по определен начин на човешкия метаболизъм. Доказано е например, че пълното усвояване на витамините
е свързано с наличието на определен тип светлина. Затова и инсталирането на светлинна система в парна-
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тавана, от който вали лек и релаксиращ дъжд? Или за
цифровия панел, който управлява едновременно FM радио,
безжичен телефон, телевизионен екран и CD-плейър? Ако
пък всичкия този лукс ви се струва малко прекален, едва
ли бихте имали нещо против озониращата система за
дезинфекция на въздуха. От една страна, тя поддържа
въздуха свободен от характерните за банята миризми.
От друга, успешно се бори с мухъла и бактериите, които виреят толкова добре в среда с висока влажност. Това
пък, от своя страна, означава, че почистването на парната кабина ще отнема само миг и няколко маха със
съвсем лек и безобиден препарат.
Наличието на парна кабина в банята ще позволи да
достигнете може би най-висшето ниво на домашна релаксация. За тази цел ще е необходимо да проучите благотворните ефекти на

та кабина ще позволи наслаждението на различните положителни ефекти на цветовия спектър, в търсене на
максималния терапевтичен ефект. Не забравяйте и за
възможността да добавите в специалния отвор благовонни тревички или лечебни масла (предлагани от доставчиците на съоръжението), за да превърнете кабината в истински оазис.
Поувлечени в изследването на възможностите за луксозни изживявания в домашната парна кабина, можем
незаслужено да пропуснем нейните неоспорими

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА
Както споменахме по-рано, вземането на парна баня
разтваря порите и почиства както тях, така и цялото
тяло от токсини. Водните изпарения имат благотворно
влияние и срещу болести като астма, бронхиални инфекции и раздразнения на синусите заради алергии или простуда. Повишената телесна температура пък означава
подобрена циркулация на кръвта, което носи със себе си
допълнителна енергия и заздравяване на кожата. Парната баня е и враг на артрита – тя действа отпускащо на
подутите и напрегнати стави, асоциирани с него. Подобен е и ефектът върху мускулите, сковани от ежедневното напрежение и неестествената поза пред компютъра в офиса.
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избрана част на деня ви. Например, избягвайте да се пъхате в кабината си веднага след обилно хранене (което само
по себе си е вредно). Освен това не е излишно да хапнете
нещо солено веднага след края на парните сесии, както и
да пиете големи количества вода, докато ги провеждате.
Така опасността от дехидратиране се свежда до минимум.
Облеклото също въобще не е без значение. И преди да се
втурнете към магазините за маркови бански костюми, с
който да се накиприте в чисто новата си парна баня,
имайте предвид, че най-добрият вариант е тяхното пълно
отсъствие. Тук се проявява и едно от основните предимства на личната парна кабина, възможността за пълно
уединение (или такова в много тесен кръг) – нещо все порядко в съвременния пренаселен свят. Ако все пак предпочитате да влизате в парната баня наметнат, заложете
на свободно падаща памучна материя и в никакъв случай
на стегнати дрехи като например впити бански (които
имат добър ефект за секси вида ви, но не и при температурната регулация и потенето на тялото).
Това, накратко, е най-необходимата информация за домашната модулна парна кабина. Как технологично се обезпечава чудото на релакса в парната баня, обещаваме да
разкажем в следващ брой. Практическите ползи от вместването й в банята едва ли са под съмнение, още повече
че това никак не е свързано с реорганизация на целия ви
апартамент. Що се отнася до многобройните екстри, те
зависят изцяло от бюджета, членовете на семейството
и личните вкусове и нужди. Така че обмислете възможността за оформянето на едно толкова компактно, релаксиращо, полезно и извънредно приятно лично пространство. И ако решението на това ваше уравнение е положително, мога само да ви поздравя за избора.

Ако търсите максималния ефект на парните кабини,
обаче – бил той здравословен или хедонистичен, трябва
да имате предвид няколко основни

Оптималната температура за всяка парна баня се движи в много тесен диапазон, като балансът е около 44 °С.
Този градус повишава вътрешната температура на тялото, без обаче да причинява прегряване. Дори при тези
оптимални стойности съществува и оптимална продължителност на еднократната сесия в парна кабина. Тя е между
15 и 20 минути и е добре да бъде последвана от няколкоминутен период на охлаждане. С такива паузи, наложени с
усилия на волята ви, можете да си позволите няколко серии в кабината. Добре е да знаете също, че водните пари
в кабината трябва да се намират в непрекъсната циркулация. Така влажността се поддържа максимално близо до
оптимално ниво и положителните ефекти са най-големи.
Моментът на "запарване" също не бива да е произволно
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ПРАВИЛА НА ПОЛЗВАНЕ

Äîìàêèíñêà òåõíèêà

Здравословна пара
за вкусен зарзават
Уреди за варене на пара

източник: НАЦИОНАЛНИ ДИСТРИБУТОРИ

Ние, бързащите хора, много харесваме микровълновите фурни и винаги мислено
благославяме сър Пърси Спенсър, техния създател, за бързодействието и
удобството им. Но, ако сте от отбора на здравословно и диетично хранещите се (тогава зарзаватите със сигурност са огромен % от менюто
ви), със сигурност знаете, че при всякакви инициативи за варене и задушаване на зеленчуци по-добрият подход е по-бавната и деликатна топлинна
обработка. И всичко това в името на запазването на хранителните им
достойнства. Тези, които изкарват хляба си с изследване процесите по
сготвяне на различните продукти и качеството на крайния резултат, авторитетно предупреждават, че зеленчуците са най-полезни сурови, или сварени
на пара. Има различни начини и оборудване да ги сготвите на пара, но
съвременните уреди за варене на пара предлагат един по-бърз, удобен и
интелигентен вариант. Капакът им за вас отваря Гълъбинка Иванова

Най-разпространеното готвене на пара е варенето на
продукти чрез поставянето им върху решетъчна плоскост над съд с вряща вода. Електрическите уреди, специализирани за тази задача, предлагат повече удобство
и бързодействие. Техни роднини са още по-специализираните уреди като яйцеварки и оризоварки. У нас има добре развито предлагане на уреди за варене на пара. Цените на различните модели са някъде между 60 и 160 лв. и
нагоре в зависимост от капацитета и производителя им.
Уредите за варене на пара са предназначени за приготвяне на ястия от всякакви продукти по така модерния
днес здравословен, природосъобразен и диетичен начин на
готвене. Месо, риба, зеленчуци, яйца, ориз и какво ли още
не, се готвят деликатно – не загарят, не изсъхват, не се
деформират, тъй като парата нежно достига повърхността им от всички страни, което позволява равномерното проникване на топлината. Уредите са подходящи и
за притопляне на храна, както и за поддържането й топла, размразяване, бланширане и полусваряване.
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ПРИНЦИПЪТ НА РАБОТА
на тези уреди се основава на нагревателно устройство,
което загрява бързо водата в системата до изпаряването й и поддържа равномерна температура и насищане с
пара за зададения период. Генерираната пара циркулира
постоянно в купите, като се пренася към тях през специална решетъчна плоскост за ефективното й разпръскване.
Практически уредът функционира, след като се зареди резервоарът му с прясна вода, а след това се постави тавичката за събиране на сокове и се монтират нужните купи, в зависимост от храната, която ще се приготвя. След това се настройва таймерът на желаното
време на работа. Светлинна индикация показва стартът
на парното варене. Краят на процеса на готвене се
отбелязва освен със загасването на лампичката, и със
звукова сигнализация.
За нула време виждате как парата запълва цялото
пространство около гозбите. При различните модели
това може да стане за 15, 30 или малко повече секунди.
Първоначалното бързо генериране на парата при някои
модели се дължи на специален ускорител. По време на
процеса на варене с пара може да трябва да допълвате
вода в резервоара, в зависимост от изискването на вашето кулинарно творение. Отворът е външен и позволява това да става лесно и безопасно. При някои модели
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резервоарът за вода е прозрачен, което позволява да се
следи нивото й. Количеството на нужната вода и времето за приготвяне на храната услужливо са описани в
инструкциите или готварските наръчници, които в повечето случаи съпровождат уреда.
Мощността на нагревателя при различните модели е
в порядъка на 600 – 2000 W. При някои уреди, след първоначалното бързо изпълване на съдовете с горещата пара,
автоматично се превключва в режим на намалена мощност, след достигане на оптимално необходимата температура или насищане на съдовете с пара. Това не само
е плюс по отношение на разходваната енергия и бързодействието на уреда, но е в полза на запазването на
витамините, цвета и консистенцията на продуктите.

КОНСТРУКТИВНО
уредите от този тип са замислени с идея за удобство и
пестене на място в нормално претъпканата съвременна
кухня. Състоят се (отдолу нагоре) от основа, тавичка за
соковете, отделяни от готвещите се продукти (които
след това могат да се ползват за бульони и сосове); една
или няколко пластмасови купи, дъна или сепаратори, купа
за варене на ориз и капак.
Купите най-общо са универсални (до 3) и специализирани. В повечето случаи са с овална форма (удобство,
особено при готвене на риба) и са прозрачни, за да може

Според изпитания, тестващи методите за готвене на броколи, микровълните унищожават до 97% от
флавоноидите - антиоксидантните
компоненти, които намаляват риска от рак на белите дробове и
сърдечно-съдовите заболявания.
Обикновеното варене погубва до
66% от тях, варенето под налягане намалява наличието им до 47%,
а готвенето на пара предизвиква
загуба на флавоноиди до едва 10%.
Номерът за запазване на съкровищата ценни вещества, които излапваме под формата на зеленчуци, при готвенето им на пара е в
това, че те не са в контакт с водата и така няма директно преминаване на антиоксиданти в нея. Е,
съгласяваме се с фактите, защото пред тях и боговете мълчат, и
горещо ви препоръчваме уредите
за варене на пара.

източник: РИТОНИ

източник: TEFAL
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да се наблюдава и следи процесът на готвене. (При положение, че стените на купите не са непрозрачно изпотени). Когато не се ползват, те могат да се прибират
една в друга върху основата.
При готвене купите се подреждат една върху друга,
позволявайки готвенето на няколко ястия едновременно
– дори на цяло меню. Едно (при двуетажните модели) или
две (при триетажните) дъна може да не се използват, ако
решите да готвите нещо голямо, каквото е цялото пиле
(ако ядете пиле в условия на птичи грип), като по този
начин регулирате капацитета на готвене. Купите са
снабдени и със сгъваеми дръжки за дъната им, позволяващи лесното и сигурно манипулиране при изваждане и
сервиране. Някои модели предоставят и специална дръжка
за деликатни продукти.
Най-разпространена от специализираните купи е тази
за варене на ориз, обикновено за 2 или 4 чаши (суров) ориз,
или с обем над 1 литър. Предлагат се и купи, специално
предназначени за продукти с интензивни цветове, както
и специална купа за готвене на риба. Голяма радост носи
приставката за варене на яйца. Тя се поставя най-често между купите и в нея се подреждат яйчицата (при
някои модели могат да се варят до 12 едновременно).
Капакът на купите e със закръглена форма, непозволяваща кондензираните капки да падат върху продуктите
и да развалят цялата концепция, а да се стичат по сте-

ните. Пригоден е за подлагане под купите, когато искате да ги пренесете до масата. При някои модели може да
се използва и за прецеждане на сварените продукти.
При някои модели има и междинен съд за събиране на
соковете, пръстеновидно приспособление за лесно почистване, както и защита срещу варовикови отлагания.
Някои модели разполагат и с пръстен за разпръскване на
аромати, при който се слагат различни подправки и билки за овкусяване на храната. А за наистина радващи небцето резултати, във водата могат да бъдат добавени
бяло вино, лимонов сок или бульон.
С изключение на парогенераторната част с вграденото управление (разбира се), всички компоненти – купи и
аксесоари, се мият свободно в миялна машина.

УПРАВЛЕНИЕТО
на уредите за варене на пара е базирано на таймер. При
различните модели таймерът е 60-, 75- или 120-минутен,
което е в пряка зависимост от капацитета на готвенe
– при големите модели логично се изисква по-дълго време на работа. Таймерите осигуряват автоматично изключване след изтичане на зададеното време. Нивото на
водата се следи чрез външен индикатор. По-сложните модели разполагат и с акваметрична система за защита,
благодарение на която работата на уреда се преустановява при свършване на водата в резервоара.
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Автоматика
в къщата на цветята

източник: MR.BRICOLAGE

Богато остъкленото помещение, наричано зимна градина, е едно от екзотичните продължения на дома, където се чувстваме еднакво комфортно
в жегавото лято и през студената зима. Дължим го на съвременните
технологични решения, специално разработени за тази атрактивна, цветна и много деликатна част от жилището. В голяма степен въпрос на
конструкция и оборудване - два основни елемента в съвременните зимни
градини, позволяващи ни да се чувстваме близко до природата през цялата година. Малко повече за системите, контролиращи добрия климат в
най-остъклената част от дома, разказва Яна Илиева

Обособяването на зимна градина в дома е великолепна
идея, ако човек търси спасителни места за релакс, извън
скучноватата атмосфера на дневната или спалнята. За
нашето традиционно строителство това е по-скоро ексцентризъм и рядко срещана добавка към жилището. За
разлика от европейските държави и Северна Америка,
където остъкленият слънчев придатък към дома има дълга
история и следва разнообразни стилови варианти.
Тази малко самоизключваща се комбинация в името:
зимна градина, е само едно от названията. Ще я срещнете и като оранжерия, слънчева стая (САЩ и Канада), поаристократичното консерватория (Великобритания), и погрубоватото - парник. Изпълнена технически като естествено продължение на характерния еднофамилен европейски дом и наследила практиката на холандските фермери
от 18 век. На тях им е хрумнало да обособят помещение с
отличен приток на светлина за съхранение на растения
през зимата. Обособена част, която с течение на времето видоизменя функциите си с акцент към естетиката и…
комфорт чрез технологии. В създаването на добър климат
за флората и обитателите вече са ангажирани съвременни уреди и решения, улесняващи поддръжката и управлението на микросредата в зимната градина.
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ТОПЛИНА ЗАД СТЪКЛЕНИ СТЕНИ
Има особена тръпка в това да гледате как студът се
вихри навън, докато вие сте защитени от топлината на
стаята. Стоите в богато остъклената си и стоплена
зимна градина и се наслаждавате. Ключът към доброто
изживяване сред снежинките или есенния дъжд е в добре
организираното отопление.
В по-меките зимни дни слънчевите лъчи до голяма
степен ще ви помогнат в отопляването й. Бихте съкратили разходите си, ако зимната градина е с южно или
югозападно изложение. Но, за съжаление, деликатната
тропическа растителност не би могла да разчита само
на това.
Едно от най-масово приложимите решения за поддържане на постоянна температура е

ПОДОВОТО ОТОПЛЕНИЕ
във вариантите с електрически нагреватели или с
тръби, по които циркулира течност (вода и антифриз).
Пазарът предлага системи за подово отопление, специално разработени за зимни градини. Като цяло, пригодени
за по-малки, обособени помещения – зимна градина, солариум или спа салон. С разчетена отоплителна мощ и

конструкция и удобни за инсталиране в маломерните
помещения със солиден под.
Базираните на електрически нагреватели системи за
подово отопление имат по-малко подвижни елементи и
се смятат за по-удобни за инсталиране и поддръжка. Системите за подово отопление с водна циркулация, от
своя страна, са лесно допълними към централизираното
подово парно на цялата къща. Напълно автоматизирани, снабдени с регулаторни вентили и сензори за контрол на температурата на течността. Работата на системата се поддържа от монтиран на стената панел
за автоматизирано управление. Поради факта, че не ползва вентилатори, подовото отопление създава изключително ниско ниво на конвекция (въртене на топлия
въздух). Смята се за подходящ вариант за отопление на
зимни градини, тъй като няма опасност от свръхзатопляне или изсушаване на въздуха. Ефект, който често се
наблюдава при конвекторното отопление. Отделяната
топлина не раздвижва въздуха и праха в помещението,
а освен това не се изгаря кислород, което е важно за помещенията с много флора.
Другият акцент на производителите на оборудване за
зимни градини са уредите за

ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ
Някои модели предлагат възможност за монтиране на
покрива, като по този начин осигуряват приток на топлина отгоре. Така получавате добро разпределяне на топлината във всички посоки. Зимната градина се затопля
от излъчваните топлинни вълни, които не преминават
през остъкляването. Има характерната особеност да затопля директно телата в зимната градина, като топлинката се усеща почти веднага след включването на уреда, без продължителен студен старт.
Подобна опция предлагат и радиаторите с керамични
елементи. Друга гама отоплителни уреди, специално
предназначени за зимни градини. Бързо нагряващи се,
преносими или с възможност за монтиране на стена, те
са добро решение за отоплението на зимната градина,
независимо дали става дума за помещение, което вече е
изградено, или още е в проектна фаза. Едно от предимствата им е термостатичният контрол, позволяващ
ефективно и икономично отопление. Снабдени са и със
защитена от прекомерно нагряване повърхност, предпазваща от неприятни инциденти и изгорени пръсти.
Вариантите подово отопление или електрически керамични радиатори са икономично решение, позволяващо до
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БЕЗЖИЧЕН МЕТЕОРОЛОГ
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40% спестена енергия. Безшумни и хигиенични, те отговарят на изискванията за комфортна среда в богато
остъклените помещения с много флора, където циркулацията на издигащия се нагоре топъл въдух създава
проблеми с кондензацията по покрива и разнасяне на
прах, вреден за хора и растения.
Друго технологично решение за отопляването на зимни градини са уредите за

ЛЪЧИСТО ИНФРАЧЕРВЕНО ОТОПЛЕНИЕ
С различна мощност и големина, този тип устройства имат широк спектър на приложение. От остъклени балкончета до зимни градини с голяма площ. Полезна
функция е насоченото отопление на определени части
от големи пространства. Базирани на късите инфрачервени вълни, този тип уреди предлагат по-ефективно,
пряко насочено и концентрирано отопление. Отопление
без вредни емисии и без консумация на кислород. Отопляването на отделни зони е много полезен вариант при
отглеждането на различни видове растения, които имат
и различни претенции за топлината.
Системите за инфрачервено отопление са снабдени
със специални контролери за автоматично управление
на уредите. Достъпни в няколко варианта – за сепарирано отопление на една или две зони, с възможност за
настройки на предпочитани температурни параметри.
Комбинирани контролери управляват едновременно отоплението и осветлението в зимната градина.
Ако в плановете ви влиза да ползвате зимната си градина като втори хол и, разбира се, разположението на
сградата позволява това, идеята за включване на зимната градина към инсталацията на централното или локалното отопление на жилището също не е за пренебрегване. И все пак, не забравяйте, че освен от вас, зимната градина се обитава и от растенията. Видът им и
условията, при които се отглеждат, до голяма степен
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Това е цифров уред, който ви помага да следите външните и вътрешните температурни условия, влажността и скоростта на вятъра.
Устройството предлага и прогноза
за времето за следващите 12 до 20
часа, календар върху LCD и часовник. Мини метереологичната станция би могла да бъде и монтирана
на стената в зимната ви градина.
С няколко метра кабелна връзка можете да прикачите сензора за
вятър към някоя висока точка на
покрива на зимната градина.

определят нивото на температурата и влажността, която ще трябва да поддържате. Варианти са и електричество, газ, нафта или дърва. Вие избирате с какво ще
отоплявате. При отопление с газ или твърдо гориво,
обаче, една от най-важните препоръки е да се осигури
приток на свеж въздух за горене и да не се ползват груби варианти като нафтови печки или отопление с въглища. Рискувате в опита си да се стоплите, да унищожите красивата флора, на която зимната ви градина дължи
свежестта и очарованието си, дори и в най-мразовитите дни.
За нуждите на вентилирането, използването на

ВЪРТЯЩ СЕ ВЕНТИЛАТОР НА ПОКРИВА
е едно от най-старомодните решения. В новия си вариант вентилаторът все още е на мода, но придружен с
възможности за отдалечен контрол и за избор на няколко степени на въртене. Чудесна екстра, освежаваща вида
на този уред, привнасящ леко колониален привкус на интериора. Не е за подценяване обаче полезната му роля и
през зимата, когато градината се отоплява. Вентилаторът осигурава поддържането на въздушната циркулация, посредством която температурата се разпределя
равномерно. Без него рискувате топлият въздух да се
изкачи нагоре, а растенията да зъзнат. Монтиран на
покрива през лятото, той е в състояние да свали температурата с до 5° и да намали разходите за климатизация до 40%. През зимата спомага за рециркулацията на
затопления и издигнал се въздух, намалявайки близо 10%
от разходите за отопление.

КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА
специално разработена за зимни градини, решава проблема едновременно с охлаждането и отоплението. Пазарът предлага широка гама климатични устройства, за
тази част от дома. В повечето случаи, те са снабдени и

АВТОМАТИЧЕН ПОЛИВАЧ
Дори и на най-големия ентусиаст
може да му омръзне да обикаля с
лейка десетките си растения в зимната градина. А и ако човек отиде
на почивка, флората остава на произвола. Автоматичният резервоар
за поливане на саксийните растения
е едно от иновативните приспособления, сътворено от градинския гений. Снабден с резервоар, побиращ
доста литри вода, автоматичният
поливач е независимо от водопровод-

със споменатата двойна функция. С различна мощност в
зависимост от работната площ. За най-цветната част
от дома са разработени и портативни климатици едновременно за охлаждане, отопление и допълнителна опция
за премахване влагата в зимната градина, с един-единствен бутон за управление, бърза инсталация в помещението и доста тиха работа. По-усъвършенстваните
модели са пригодени за четири нива на работа с възможност за филтрация на праха във въздуха и антибактериални функции.
Кондензацията в по-студените дни в зимната градина може да се окаже един от най-върлите ви врагове.
Зимната градина обикновено е богато озеленена и пълноценно дишаща част от дома. Ключът към контрола на
конденза е

ДОБРОТО ПРОВЕТРЯВАНЕ
Традиционният начин е с отваряне на подвижните
части от остъклението, които трябва да са конструирани така, че през зимата суперстуденият поток въздух
да не попадне директно върху растенията. Най-често ще
срещнете правоъгълен, монтиран на покрива на зимната
градина елемент, пригоден към покривния панел. Сравнително постоянна част в конструкцията и на най-иновативните модели зимни градини. С доказана полезност и
устойчивост срещу вода и течения и преди всичко ръчно
управляема. Посредством ръчна манивела отваряте и
затваряте покривния прозорец.
Съвременните материали и конструкции предлагат
далеч по-интелигентен, автоматизиран подход, бележейки края на трудоемкото ръчно проветряване. Благодарение на добрите изолационни материали и техника, растенията в съвременните зимни градини са далеч по-малко изложени на опасността от течения. Покривните
отвори и конструкции са издържливи дори и при по-екстремни условия – много силен вятър и дъжд, без аварии и
протичане. Предлагат се и решения с вградена в покри-

ната и електрическата мрежа устройство. Разполага с вградени функции за контрол и регулиране на водното налягане и струята, така че
да не предозира водата на растенията. Електронен таймер, захранван
с батерия, периодично включва и
изключва поливача. Имате възможност да изберете от 10, 20, 30, или
40-дневна програма. Работният му
максимум е едновременно поливане
на 20 растения.

ва дренажна система, напълно моторизирана и оборудвана
с термостати и сензори за дъжд. Пазарът предлага и поусъвършенствани модели автоматизирани системи. Контролът на

МОТОРИЗИРАНИТЕ ОТДУШНИЦИ
се поема от електронен термостат и таймер. Когато
температурата се покачи, термостатът активира таймера. Прозорецът се отваря плавно, след това има известен период на изчакване и продължава до по-широко
отваряне. При падане на температурите, отдушникът се
затваря в обратен ред. Периодът за отваряне и изчакване се настройва индивидуално според изискванията на
клиента.
По-усложнените системи от този тип контролират
няколко отвора посредством електрически мотор,
свързан към отвора, управляван от монтиран на стената превключвател или посредством отдалечен панел.
Снабдени са и със сензори за дъжд, позволяващи без ваша
намеса вентилационните отвори да се затворят автоматично, ако завали. Автоматизираното проветряване
ползва и изсмукваща клапа (или отдушник) за раздвижване на въздуха навън от едната страна на зимната градина, докато от другата нахлува свеж въздух. Тези отвори са задвижвани от електрически механизъм с възможност за повдигане на до 45 килограма. Идеален за потежки, двойно остъклени покриви, като за всеки отдушник се ползва един мотор.
Цялото това оборудване е част от съвременната концепция за абсолютен комфорт в зимата градина. То позволява с малко повече въображение и добър инженеринг, да
се наслаждавате целогодишно на най-цветното кътче в
дома ви. И не на последно място, не подминавайте по-глобалната визия към това не толкова традиционно продължение на жилището. То е не само вашето спасително място
за релакс, но и архитектурна екстра, придаваща допълнителна стойност на недвижимата ви собственост.
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Интернет на глас

източник: ТЕКО

VoIP телефонията
Потребителят на съвременните телекомуникационни услуги има огромен
избор, увеличавайки ползите си от достъпа до Глобалната мрежа. Едно от
новите предимства на информационните технологии е опцията пренос на
глас в реално време. За да говорите по телефона чрез Интернет, не е
задължително да имате мрежа. Дори и персонален компютър. В някои
случаи не е нужен дори телефонен апарат и телефонен пост. Може и вие
самите да не сте си вкъщи. Колкото и абсурдно да звучи, няма уловка.
Дори и тогава можете пълноценно да комуникирате с цял свят чрез VoIP,
посредством капацитета на безжичната свързаност. Пазарът изобилства
с изгодни предложения за комуникация в реално време. Благодарение на
VoIP алтернативите, конкуриращи се на пазара частни телекоми и доставчици на интернет и телефонни услуги, достигнаха успешно до крайния
клиент, отвличайки вниманието му от дебелите и често оспорими сметки на телефонните домашни постове. Направиха го простичко - с гъвкави
откъм време и пространство и ценово достъпни предложения. За кратко
време VoIP успя да снабди дома с изгоден, удобен и невероятно адаптивен
комуникационен канал за връзка до всяка точка, разказва Яна Илиева

VoIP (Voice over Internet Protocol) или преносът на глас
през Интернет е популярен метод за провеждане на
телефонни разговори посредством Глобалната мрежа.
Интернет телефонията е базирана на върхова технология за пренос на глас през Интернет. Гласът се предава
посредством Интернет протокол. Цифровизира пакетите от данни, които през Интернет се трансферират до
желаното направление, където отново се трансформират
в глас. VoIP услугите печелят вниманието на все повече
потребители като удобна и значително по-евтина алтернатива на фиксираната кабелна телефонна мрежа. И
дават безценно предимство за динамично комуникиращия
потребител.

НЯКОЛКО ПЪТИ ПО-НИСКИ СМЕТКИ
за междуселищни и международни разговори и по-достъпна връзка с мобилни абонати. Занижената цена (средно
50%) се дължи на ниската себестойност на разговора,
тъй като в голямата си част се осъществява в Интернет. Услугата не е напълно безплатна, тъй като за връзка
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до конкретен абонатен номер все пак се ползват като
преносна среда традиционните вътрешни и международни
телефонни кабелни мрежи. Трафикът се таксува от телекомуникационни оператори и това се отразява върху
крайната цена, формирана от VoIP доставчиците.
Безспорно второто й ценно предимство е възможността за повече услуги (пренос на данни, видеоконферентна връзка в реално време). Ползване от всяка точка чрез
широка гама интернет устройства. Плюс демократичната екстра на пълния потребителски контрол върху всяка
стотинка за изговорена минута. В добавка изключителното предимство да си свързан с цял свят, напълно независимо от оператори, територии и крайни устройства.
Въпреки че все още страда от технологичния недъг на
закъснението на сигнала (минимум 250 милисекунди), интернет телефонията запазва изключителната привилегия да предложи разговори с цял свят на почти нулева
цена. При определени условия обаче. Можете да ползвате VoIP услугите от дома си чрез домашния си телефон
или компютър в общо три технологични схеми.

е една от най-масово разпространените и може би найдобре технически обезпечени VoIP услуги, достъпни за
домашния потребител. При връзката телефон към телефон ползвате домашния си телефонен апарат, за да осъществявате VoIP разговори с абонати в страната и
чужбина, и с мобилни мрежи. Същественото е, че разговорът се транслира в едната си част през Интернет,
което съществено намалява стойността му, а оттам и
крайната цена. Предплатените карти за VoIP, масово
предлагани в разпространителската мрежа, са един от
лесните и достъпни начини за phone-to-phone телефония.
Принципът е сходен с предплатените ваучери на мобилните оператори. Следва опростена процедура за връзка
чрез набиране на номер за достъп, PIN, регионален и международен код и търсения номер. Важно условие е телефонът ви вкъщи да е с тонално избиране (с бутони).
Старите телефони с шайба определено не вършат работа. Разговорите телефон до телефон чрез предплатена
карта спестяват средно до 60% от сметката за международен разговор, близо 40% за разговори в страната и
над 20% при разговори с абонат на мобилните оператори.
VoIP картите са изгоден вариант, но в известен
смисъл решение на проблема на парче. Те са предложение,
което не е за изпускане от потребители, които рядко
ползват телефона си вкъщи. По-трайното решение е
закупуване на предплатен пакет и осъществяване на
разговори в рамките на стойността му. Но операторите вече разшириха предложението си с картите с

ЦЕНОВО ОЩЕ ПО-ИЗГОДЕН ВАРИАНТ
за интернет телефония. От неотдавна на пазара е факт
лицензирана национална телекомуникационна услуга от
ново поколение, предлагана от някои телекоми. Услугата
е насочена приоритетно към домашните потребители и
предоставя възможност за осъществяване на евтини
разговори чрез избор на оператор („селекция“). Потребителите на услугите „селекция“ ползват предимството на

източник: ТЕКО

източник: ТЕКО

ТЕЛЕФОН ДО ТЕЛЕФОН (PHONE-TO-PHONE)

значително по-ниски цени за разговори с чужбина, заради
спестената такса за свързване с мрежата на доставчика. Услугата е достъпна за всеки цифров или аналогов
абонат на националната фиксирана телефонна мрежа. В
сравнение с картите за VoIP разговори, при селекцията
на оператор потребителят не е обременен с цената за
градско обаждане и такса за свързване, добавяща се към
цената на проведения разговор. Услугата е доста лесна
за ползване и не изисква допълнително оборудване и
продължителни инструкции. Преди желания номер, се набира код за селекция на избрания оператор, което позволява на потребителя да осъществи разговора през неговата мрежа (не се обслужват само обаждания към мобилните ни оператори). Едно от важните й предимства е достъпността от всяко населено място и до неограничен
брой телефонни номера. Нискоразходният модел на услугата, заедно с високотехнологичната платформа от ново
поколение, стоят зад двете най-важни характеристики
на услугата – добро качество на връзката и ниската цена.
За потребителите, които ползват Интернет като среда за различни типове информационни услуги и разплащания, услугата селекция предоставя удобството на лесната и бърза регистрация онлайн. Плащане и проверки на
сметки през Интернет и онлайн справка на проведените
разговори. Един хардуерен начин да поканите Интернет
телефонията трайно в дома си е да преквалифицирате
вашия домашен телефон във VoIP телефон. Технологичното решение за това е аналогов адаптер, свързан към
телефона.

АДАПТЕРИТЕ ИЛИ ATA-УСТРОЙСТВАТА
(ATA = Analogue Telephone Adapter) превръщат автоматично стационарния телефон в хибрид, опериращ и в стандартните си функции, и като VoIP телефон. Това независимо
устройство има задачата да осигури връзката на вашия
телефон с мрежата на VoIP оператора. За целта телефонният апарат трябва да се включи директно към Ethernet
мрежата, което значи, че е наложително да имате интернет връзка. И тъй като адаптерът "симулира" телефонна
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в сравнение със схемата phone-to-phone, разговорите от
компютър към телефон са бърз и изгоден вариант да
провеждате телефонни разговори с цял свят от дома си,
дори и да нямате телефон.
Нужно е да инсталирате на твърдия диск програма за
телефония и да разполагате със

СЛУШАЛКИ С МИКРОФОН

линия, можете да ползвате връзката с оператора и чрез
други устройства (телефонна централа, факс апарат или
модеми). АТА може да пътува с вас навсякъде и би могъл
да се ползва от всяка точка. Едно по-компактно технологично решение е ползването на

VOIP ТЕЛЕФОННИ АПАРАТИ
VoIP телефонът е с вид и функции на обикновен телефонен апарат, но комуникира директно с Интернет мрежата. Устройството се включва директно към локална
мрежа чрез Еthernet интерфейс. За да работи, е достатъчно наличието на Интернет връзка. Функционира независимо от персоналния компютър и поддържа всички стандартни VoIP протоколи, нужни за осъществяване на разговори онлайн. На пазара вече се предлагат и USB телефони от второ поколение, специално пригодени за VoIP
телефония чрез персонален компютър. Снабдени с VoIP
телефон или адаптер, можете да ползвате различните
пакетни схеми за разговори през Интернет, предлагани
от доставчиците на услугата, предимно чрез закупуване на предплатено време за разговори. Обажданията се
таксуват на минута в зависимост от дестинацията, но
обикновено са съществено по-ниски от разговорите чрез
публичната фиксирна телефонна мрежа.

КОМПЮТЪР КЪМ ТЕЛЕФОН (PC-TO-PHONE)
За да осъществявате телефонни разговори през Интернет от вашето PC до стационарен или мобилен телефонен абонат в цял свят, е нужна сравнително добра
интернет връзка. В този случай вашето PC играе ролята на цифров телефон. Операторите, които предлагат
pc-to-phone услуги, ползват определен набор оборудване
(VoIP Gateway). Мрежово устройство, което осъществява връзката между публичната телефонна мрежа (PSTN)
и IP мрежата, поемайки процесите по компресия/декомпресия на гласа, разпределянето му на отделни пакети,
насочването на обаждането и контрола на сигнала.
Въпреки че не е толкова широко предлагана като услуга
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поемащи функцията на обикновената телефонна слушалка. Комбинираните слушалки с микрофон са доста
достъпно оборудване и нямат почти никакво отношение
към качеството на линията, за която са отговорни само
комуникационните трасета от и до оператора, стабилността и бързината на вашата интернет връзка. Изискваният софтуер за телефония в повечето случаи се
предлага за свободно сваляне от Мрежата. Потребителят заплаща само стойността на проведения разговор и,
разбира се, сметката си за Интернет. Софтуерът за
Интернет телефония в повечето случаи също изисква PIN
код и следване на няколко лесни стъпки за осъществяване на връзка. Клиентът отново не е лишен от предимство
на по-усъвършенстваната система за контрол на проведените разговори, която би могла да се ползва едновременно онлайн и от оператора, и от потребителя. Широко ползваните от операторите на pc-to-phone т.нар.
билинг системи, позволяват автоматизирано отчитане
на разговорите и наблюдение в реално време на съотношението изговорено време/сметка, дестинации и набрани телефонни номера, натрупана сума и оставащи кредити. Гъвкавите схеми на ползване улесняват клиентите, в случай че искат да се включат към предплатени или
следплатени абонаментни планове, да ползват различно
тарифиране при силен и слаб трафик, да си плащат онлайн и други екстри.

КОМПЮТЪР КЪМ КОМПЮТЪР (PC-TO-PC)
е малкото закътано островче комунизъм, което в голяма степен привлича интереса към VoIP. В този случай
ползвате персоналния си компютър и Интернет връзката си, за да говорите с отсрещната страна, която разполага със същото. На линия е и, разбира се, някой, който иска да говори с вас. Ключово предимство на разговорите компютър към компютър е IP телефонията в
чист вид, която излиза 100% безплатно (като се изключи сметката за Интернет). Това се дължи на факта, че
pc-to-pc разговорите не напускат преносната среда на
Интернет. Във всяка една секунда в IP мрежата от
точка А до точка Б текат пакети от данни. Вашият
глас е просто една част от тях. Ако имате Интернет
връзка (кабелна, LAN, наета линия), остава ви само да
се възползвате от телефонията като още една екстра
на мрежата. Слушалките с микрофон отново са задължително оборудване. Посредством познатият вече софтуер за телефония, PC-то ви се свързва с компютър

ТЕХНОЛОГИЯ И СКОРОСТИ
При VoIP протича процес на преобразуване на аналоговата информация в
цифрови данни. Разпределени на пакети, те се обменят през Интернет.
За да чуе нещо отсрещната страна,
в крайната точка на линията те отново се преобразуват от цифрови към
аналогови. Основен процес при VoIP е
проверката на качеството на пакетния пренос (QoS - Quality of Service).
QoS следи за поддържане качеството
на връзката и съответно, че пакетите информация пристигат последователно, без забавяне, загуби и с минимални смущения при колебания в
трансфера на отделните пакети.
Закъснения от порядъка на четвърт

от отсрещната страна. Практически е възможно да
разговаряте през Интернет, без да плащате нито стотинка, по модела IP до IP, като вместо телефонен номер, набирате IP адреса на отсрещната страна. За да
се свържете и говорите означава, че: 1) трябва да знаете IP-то на събеседника си; 2) той ползва същия софтуер за телефония; 3) стои в този момент пред компютъра си; 4) не се е заклел да не ви говори.
Всъщност, съвсем приемлив вариант, ако общувате с
точно определени хора от тясно обкръжение. Но дори и
да не е така, нищо не ви пречи да ползвате и този начин
като допълнение към pc-to-phone или phone-to-phone
връзките, което би ви спестило още малко от телефонните сметки. Pc-to-pc телефонията си има

КЛЮЧОВА ДУМА - SKYPE
Тази програма за Интернет телефония конкурира по
интерес сървърите за свободен даунлоуд, що се отнася
до привличане вниманието на потребителите към предимствата на Интернет. Skype е популярен пакет софтуер
и набор услуги за Интернет телефония, разработвани и
предлагани от компанията Skype Technologies. Потребителите на Skype имат възможност да осъществяват безплатни pc-to-pc разговори, едновременно с много хора и
то със сравнително добро качество. Важно е да се отбележи, че безплатни са само Skype-to-Skype разговорите или, иначе казано, ако отсрещната страна също ползва програмата, където и да се намира. Има и платен
пакет, наречен SkypeOut, който функцонира по pc-to-phone
схемата и съответно потребителите заплащат таксуване за минута разговор до избрана дестинация, отново
на по-ниска цена. Екипът, разработващ Skype, наскоро
представи версия на програмата си PocketSkype, предназначена за джобни компютри (за Wi-Fi, 3G или EDGE мре-

секунда са едва доловими от човешкото ухо и не пречат на провеждането на нормален разговор. Забавяне
повече от половин секунда дразни
слуха и изяжда думи. Качеството на
гласовата връзка се подсигурява и с
технологични средства за премахване на ехото, приоритетност на гласовите пакети и корекция на грешки.
Но най-важното за доброто качество
на интернет телефонията си остава
високата скорост и стабилност на
интернет връзката (поне 64 Kb/s). В
Интернет са свободно достъпни услуги за онлайн проверка скоростта
на интернет връзката и качеството
на VoIP разговорите.

жи). Софтуерът е с подобрено качество на звука, поддръжка на локализирани версии на различни езици, гласова поща, разговори Skype-към-Skype и Skype Out и други
екстри.
Масово ползваните програми за

ОНЛАЙН ЧАТ
също позволяват pc-to-pc (или наричани още peer-to-peer)
телефонни разговори, въвеждайки я вече като задължителна екстра. Ако ви омръзне да чатите с клавиатурата, можете да си сложите слушалките и да си поговорите с човека, с който си пишете. Обменът на гласови
съобщения в реално време обаче става само между потребителите на една чат програма (Yahoo Messenger, MSN
Messenger, ICQ ). Затова пък е безплатен. Успехът и интересът към проекти като Skype, Gizmo и другата подобна програма на закупената преди месеци от Microsoft Teleo Inc., накараха и разработчиците на чат клиенти да
включат гласовия обмен и видеоконферентната връзка в
най-новите си версии. За разлика от Skype и Teleo, които все пак ползват свързване до мрежите на традиционните телекомуникационни оператори, Yahoo ограничава
разговорите само от компютър до компютър. Или ако
чатите през Yahoo Messenger или ICQ, ще си говорите
само с членовете от вашата контактна листа.
Новото е възможността повече потребители да говорят по едно и също време и ползването на телефония дори
и при по-бавна връзка. Производителите на преносими
устройства също яхнаха вълната на засилващия се интерес към VoIP, предоставяйки на пазара Skype съвместими джобни компютри, с вграден PocketSkype за VoIP разговори, позволяващ конферентни разговори и чат сесии.
Съществува и VoWi-Fi или безжичната версия на VoIP,
разработена за преносими устройства.
ñòð.
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Подвижен и свързан
в домашна PC мрежа
Настолният компютър отдавна не е лукс. Дори и мобилните му събратя
вече се радват на ценова достъпност сред масовия потребител. Със
сигурност поне веднъж ви се е искало да напуснете бюрото си вкъщи и
да гледате филм от дивана, докато в същото време вашият настолен
компютър сваля файлове от Интернет, здраво закотвен на масата. Съвременните технологии ви дават възможност да кръстосвате из цялото
жилище с мобилния си компютър, без нашийник от кабели. Ако имате един
стационарен и един мобилен компютър, лесно можете да ползвате и двете
конфигурации, за да споделяте файловете си, Интернет връзката и периферните устройства, чрез конфигурирането на безжична локална мрежа
в дома. Как да бъдете едновременно мобилен и напълно свързан във всяка
част от дома си, ще разберете от Яна Илиева
Погледнато хардуерно един такъв сценарий изглежда
ултратехнологичен, мобилен и доста удобен. Розова IT
идилия в типичния за цифровия дом на бъдещето стил, в
която всеки член на семейството ползва неограничено
фамилния файлов ресурс от всяка точка на дома. Слушане на MP3-йки в банята, докато потребител в домашната мрежа работи на настолния компютър, от чийто харддиск междувременно владетелят на лаптопа гледа филм
в хамака на зимната градина. Безжичната свързаност посредством WLAN (Wireless Local Area Network) обединява
цифрови устройства, приемащи и предаващи данни по
безжичен път. Гръбнакът на съвременния цифров дом, в
който WLAN се грижи за удобството да комуникираме и
се забавляваме пълноценно от тавана до мазето, без да
се налага да разпъваме плетеница от кабели. Вариантите за ползване предимствата на безкабелната свързаност са доста, както и начините и устройствата за
нейното техническо организиране. Един от най-често
ползваните модели на свързаност е директната

БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР-ЛАПТОП
Притежаванието на втори, мобилен, и дори трети компютър вече е все по-малко въпрос на hi-tech лукс. Възможността за споделяне на файлове с десктоп мастодонта
е просто следващ етап в отношенията ни с технологиите. Да предположим, че на разположение е вашата настолна система и един преносим компютър. Дори и да са
нисък потребителски клас, тези устройства могат да
вършат за вас рутинни IT задачи. Да ги накарате да раñòð.
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ботят заедно, далеч не е непосилно занимание. Необходими са ви устройства за безжична връзка Wireless Access
Point (рутер или още маршрутизатор), USB Wireless адаптер или PCMCIA wireless карти за преносими компютри.
Широко разпространени в търговската мрежа на все подостъпни цени. По-новите модели преносими компютри
вече разполагат с такива вградени карти. Повечето от
устройствата за бежична връзка имат и подсигуряваща
функция. Освен че осигуряват комуникация в ефира между компютърни устройства, те играят ролята на защитна стена (Firewall) за предпазена от външни атаки безжична комуникация между компютрите в локална мрежа.
Добра идея е да се спрете на маршрутизатор (или рутер),
поддържащ поусъвършенствания стандарт за радио
свързаност - 802.11b/g. Пазарът предлага широка гама
безжични устройства с Wi-Fi лого, придружени с подробна информация и интуитивни инструкции за инсталация
и настройка, дори и от неспециалисти. Изборът на безжично устройство за вашата домашна безжична мрежа
до голяма степен зависи от начина, по който тя е изградена, и задачите, които ще й възлагате. Има

2 БАЗОВИ МОДЕЛА ЗА БЕЗЖИЧНА СВЪРЗАНОСТ
директна или в клиентски режим. Първият вариант (т.нар.
Ad-Hoc режим) е по-лесният и препоръчителен за мини
домашна мрежа между настолно PC и мобилен компютър.
Компютрите комуникират директно един с друг, чрез своите безжични адаптери. При клиентския (Infrastructure)
режим, едно устройство (Access Point) играе ролята на
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НАСТРОЙКИ НА 802.11B/G УСТРОЙСТВАТА
SSID (Service Set Identifier): начинът, по
който наименовате вашата безжична мрежа. Например Wireless_PESHO.
SSID е основното име, което в безжичните мрежи служи като парола
между устройствата.
Честотен обхват: радиочестотният диапазон, на който комуникират
безжичните устройства (в случая
2.4GHz).
Режим на работа: Infrastructure или
Ad-Hoc. Настолният и преносимият
компютър трябва да бъдат настроени на един и същ Ad-Hoc канал.
Криптиране: активирате или дезактивирате WEP протокол, защитаващ
вашите данни в ефира.

междинно звено, разпределяйки връзката в две мрежи кабелна и безжична. Самият Access Point е входна точка за
безжичните клиенти и продължение на кабелната мрежа.
Този начин на свързване е подходящ за по-големи мрежи с
повече устройства. По-сложен е, но удвоява капацитета
на безжичната мрежа. Безжичните устройства, работещи с 802.11b/g стандарта, поддържат и двата режима, но
могат допълнително да се настройват само за един от
тях. Един от най-лесните начини за безжичното свързване на домашната настолна система с преносимия компютър (и дори с второ мобилно PC) е ползването на

USB WIRELESS АДАПТЕРИ
Посредством тях, вашата безжична домашна мрежа,
конфигурирана в Ad-Hoc режим, е готова за споделяне на
файлове, Интернет връзка и периферия. Нужно е да включите адаптерите в USB куплунгите на настолния и преносимия компютър. И да следвате кратка процедура по
инсталация на управляващия адаптерите софтуер и конфигурация на самата мрежа. В процеса на настройка на
безжичните устройства е нужно да им се укаже, че ще
работят като Ad-Hoc, да им бъде посочен канал, на който да комуникират и да се даде на всеки компютър на IP
адрес (плюс останалите мрежови настройки), с който
двете устройства ще се идентифицират в мрежата.
Адаптерите за безжична връзка разполагат с максимално улеснен за ползване графичен интерфейс, с чиято помощ можете да променяте настройките на мрежата във
всеки момент. Посредством малка иконка с компютърчета на таскбара, получавате достъп до диалогов прозорец за конфигуриране на безжичната връзка за всеки един
компютър.

Скорост на трансфер: обикновено
автоматичен режим, с подразбираща
се оптимална стойност от 54 Mbps.
Комуникационен канал: еднакъв за
двата компютъра или настроен в
автоматичен режим.
IP адреси: за да се "виждат" и да
обменят данни, двата компютъра
трябва да са от една мрежа. Например, адресът, който идентифицира
настолния компютър в мрежата, е
192.168.0.2, а на мобилния -192.168.0.3.
Има възможност за автоматичен
избор на IP адрес чрез DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol) - протокол,
присъединяващ динамичен IP адрес
към устройствата в мрежата.

БЕЗОПАСНОСТТА НА КОМУНИКАЦИЯТА В ЕФИРА
се подсигурява от криптиращи технологии за безжична
сигурност. След успешната инсталация и конфигурация в
менюто за управление на адаптерите, виждате достъпните безжични мрежи и се свързвате към вашата. Ако
работите в Windows XP среда, можете да ползвате познатия Network Setup Wizard на операционната система, за да
стартирате безжичната си мрежа. Важно условие е настолнният и преносимият компютър да са обявени като
участници в една и съща група (например home_pc), за да
споделят файлове, директории, дялове от диска и периферия. За споделяне на Интернет достъпа между двете устройства могат да се използват възможностите на операционната система или допълнителен софтуер за разпределяне на връзката (например Kerio WinRoute Firewall). Единственото неудобство е разделянето скоростта на Интернет трафика на броя компютри, свързани в мрежата.
Негативно въздействие върху качеството на безжичната комуникация в локалната мрежа оказват

СМУЩЕНИЯТА ОТ ДРУГА ЕЛЕКТРОНИКА
Ако ползвате например безжичен телефон, работещ на
2.4GHz честота, или X-10 оборудване за автоматизирани домашни системи (отдалечен контрол на сигурността, осветление и др.), безжичната връзка може да изпитва чести затруднения или да се изгубва, заради силния
радиочестотен шум в дома ви. Дори и от този на мониторите и микровълновата печка. В този случай, може да
опитате да настроите вашия рутер или безжичен адаптер на друг канал, за да се избегне интерференцията.
Броят и дебелината на стените, през които ще преминава сигналът, също оказва влияние върху качеството му.
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СИГУРНОСТ
Информацията, обменяща се във вашата мрежа, е защитена от непозволен достъп на други wireless потребители, хакерски атаки или заплахи от
външната Интернет среда, чрез безжичен криптиращ протокол (WEP –
wireless encryption protocol). Той подсигурява безжичната връзка между
802.11b/g устройствата, чрез 64- или
128-битово кодиране. Другата ползвана в безжичните комуникации технология за информационна безопасност
е WPA (Wi-Fi Protected Access), която
дава още по-високо ниво на сигурност
при файлов трансфер. Принципно, WEP

е в достатъчна степен надежден, за
да гарантира защитата на данните
в една домашна безжична мрежа, но
за по-критични приложения далеч не
се разчита само на него. Активирането на WEP ключа обаче се отразява
върху скоростта на безжичен трансфер на данни в мрежата. Реалистично е да се разчита на обмен със скорост до 3.5-4.5 Mbps. При активен
WEP, скоростта пада до 2.5-3.5 Mbps.
Ако между вашия безжичен адаптер
или входна точка има дебели стени
или повече прегради, това би могло
също да се отрази на скоростта.

СКОРОСТИ И СТАНДАРТИ
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Устройствата за изграждане на
WLAN мрежа са базирани на комуникационен стандарт от серията IEEE
802.11. Различните версии (a, b, g, h,
n) се различават по комуникационната честота, максималната скорост,
метод на модулация на сигнала,
възможности за защита на данните
и т.н. Wi-Fi 802.11b стандартът е
първият масово разпространен на пазара на потребителска цифрова техника. Поддържащите го устройства
работят в 2.4 GHz диапазон и под-

МУЛТИМЕДИЙНА ДОМАШНА МРЕЖА
Да предположим, че имате домашна музикална стерео
система и голям телевизионен екран и искате да ги направите част от вече изградената домашна безжична
компютърна мрежа. На пазара се предлагат специализирани мултимедийни безжични 802.11b адаптери, успешно
комуникиращи с вашите компютърни системи и с цялата мултимедийна цифрова електроника в дома (аудио,
видео, игрови конзоли). Този тип устройства служат като
междинно звено в споделянето на файлове във всякакъв
формат, във всяка точка на дома между настолно и преносимо PC, системата за домашно кино и музикалната
уредба. Пригодени са и за стандартна 10/100 Ethernet
кабелна връзка. Веднъж инсталиран за съвместна безжична работа с PC, можете да настройвате адаптера от
телевизора или стерео системата, посредством дистанционно устройство, без намесата на PC. Част от концепцията за цифровия дом, мултимедийните wireless адаптери са едно от най-атрактивните звена в идеята за
изграждане на безжична свързаност в домашното пространство. С подходящ софтуер можете лесно да подреждате собствени музикални албуми или плейлисти
ñòð.
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държат до 11 Mbps скорост за трансфер на данни. Напоследък все по-масово се ползва по-усъвършенстваната Wi-Fi 802.11g версия, която работи на същата честота, но позволява
до 5 пъти по-голямо бързодействие
(до 54 Mbps), в сравнение с 802.11b.
По тази причина 802.11g устройствата усилено навлизат при домашните
безжични мрежи, тъй като поддържат
и по-старата Wi-Fi 802.11b версия,
гарантирайки свързаност с по-широк
кръг безжични устройства.

така, че от компютъра си да пускате избраната музика
за домашното парти, без да се налага да сменяте дискове. Посредством безжична връзка между

АУДИО УРЕДБАТА И КОМПЮТЪРА,
музиката в MP3 или WMA формат ще се разпространява в
цялата къща. Екстра, която в кабелен вариант ви гарантира неудобството от извиращите отвсякъде жици. Важно при избора на адаптер е преценката на типовете устройства, които ще комуникират с него, както и поддържаните входно-изходни портове за аудио и видео връзка, с
които устройството разполага. Несъмнено удобство е
възможността да управлявате мултимедийните си файлове дистанционно чрез цифровия адаптер. С други думи, от
креслото си можете да избирате кой филм да гледате, да
разглеждате снимки или да прослушвате музика, качена на
компютъра ви, само с натискане на дистанционното.
Възможности, които в близко бъдеще ще окажат мощен
стимул за внедряване на безжични мрежи в дома. Като комуникационна среда не само за компютри, но и за потребителската електроника за забавление и битови нужди.
Въпрос на време, усъвършенстване на безжичните технологии и… потребителско търсене.

Êàê äà èçáåðåì...

Как да изберем

монитор

за домашния компютър
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източник: КОМПЮТЪР 2000

Êàê äà èçáåðåì...

Какво точно ще наблюдавате от монитора на компютъра си? И с каква
продължителност? Въпроси, правилните отговори на които ви спестяват
няколко стотачки. Вариантите са доста. Игри, филми, работа с чертежи,
архитектурни проекти, по-сложничък видеомонтаж, графичен дизайн или
пък предимно писане и поща. Изберете си нещо от списъка и вече сте
готови да прегледате търговските брошури. Дизайнът на монитора и
размерът на екрана са най-често двата основни показателя, привличащи
вниманието на потребителя. Добрият избор обаче зависи от редица
технически характеристики. Правилното им разчитане и подбор гарантира, че това, което ще гледате пред себе си дълго време, е с добро качество на изображението и не вреди на здравето. По какво най-вече да
се ориентираме пред стелажите с монитори обобщава Яна Илиева

Пазарът е бойно поле за голям брой производители и
вносители на монитори. Деликатна и сложна техника,
която обаче е широко достъпна и все по-масово ползвана. Предлагат се основно два типа - готовите за пенсия
CRT монитори и напълно плоските течнокристални LCD
дисплеи.

CRT МОНИТОРИТЕ
В добре познатите гиганти с електроннолъчева тръба
(или Cathode-Ray Tube - CRT) електронно "оръдие" създава поток от електрони, ускорява ги в тесен сноп и ги насочва към вътрешната част на компютърния екран, покрита с луминофор, излъчващ червена, зелена или синя
светлина. Обемни и тежки, тези неотстъпчиви жилави
старчета от технологичното вчера все още държат
някой и друг коз срещу иновативните си събратя с течнокристални панели. За разлика от тях, контрастът и
цветовете при CRT мониторите се запазват при промяна на ъгъла, под който ги гледате, а това ги прави подобри за работа с изображения и гледане на филми. В последните години изборът на CRT монитор до голяма степен е предрешен от доминиращите в този сегмент електронно-лъчеви монитори с напълно плосък екран. Продукт
на иновативна конструкция на тръбата, те по-слабо отразяват околната светлина и по-добре пресъздават геометричната форма на показваните обекти.
Диагоналът на екрана до голяма степен определя избора. CRT монитор със 17-инчов диагонал е минималното
добро решение за ползване у дома. (Само да отбележим,
че практически вече не се предлагат 15-инчови CRT монитори). Обикновено се посочва и диагоналът на видимата част на екрана в инчове, която е с около една единица по-малка (или при 17-инчов монитор, видимата част
на дисплея е 16 инча). По-големите монитори представят
ñòð.
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по-цялостно и въздействащо образа, не натоварват очите при гледане на по-маломерни обекти и позволяват комфортна работа с няколко приложения едновременно.
Разделителната способност, или резолюцията, както
често се нарича, е важен компонент за постигането на
добра визия. Тя обозначава броя изграждащи изображението пиксели по хоризонтала и вертикала. Така например
разделителна способност 1600x1280 означава, че изображението е съставено от 1600 точки хоризонтално и 1280
вертикално, което си е едно доста добро предложение.
Обикновеният 15-инчов CRT монитор ще ви даде качествено изображение при разделителна способност
800x600. Можете да го настроите и на по-високата
1024х768, но за сметка големината на обектите (прозорци, иконки и т.н.). Данните за оптималната разделителна способност, която мониторът предоставя с оптимално качество на изображението, са придружени и с информация за допълнително поддържаните резолюции и съответните им кадрови честоти.
Така например 17-инчов CRT монитор може да работи
с разделителна способност е 1280х1024, но тя се постига при 60 Hz кадрова честота, което не е от най-добрите предложения. Изключително неприятно и вредно за
очите е продължителното взиране в трептящ монитор.
Затова обърнете внимание на кадровата честота, или
както е по-правилно да се нарича - честотата на опресняване.
Честотата на опресняване на изображението (refresh
rate), се дава в херци (Hz). Ако имате 80 Hz честота на опресняване, това значи, че изображението на екрана се изчертава 80 пъти в секунда. Важно е да се отбележи, че честотата на опресняване при по-висока резолюция намалява, защото мониторът трябва да опреснява повече пиксели
за секунда. Така че, когато избирате, изпробвайте често-

ТЕЧНОКРИСТАЛНИ ДИСПЛЕИ
Мониторите с панели от течни кристали (LCD - Liquid
Crystal Display) са един от съвременните пазарни хитове.
Компактни, леки, с ефектна визия, мобилност и съчетание на иновативни технологии. Най-популярната им разновидност са TFT мониторите (съкратено от Thin Film
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източник: ВАЛИ КОМПЮТЪРС

източник: СОЛИТРОН

тата на опресняване при различни резолюции, за да не си
навлечете главоболия в истинския смисъл на думата.
Препоръчваната според световните стандарти оптимална честота на опресняване при CRT мониторите е 85
Hz, а разумният минимум е 75 Hz, гарантиращ липса на
дразнещо трептене (вариантите, които ще срещнете,
са 60 до 120 Hz). Настройте го на 60 Hz и ще видите колко
неприятно е мониторът ви да мига на парцали. Трептене, което при продължителна работа ще ви донесе гарантирана мигрена.
Сред показателите на електронно-лъчевата тръба е
и типът маска, залегнала в конструкцията на кинескопа.
Стриктно описаната техническа информация е полезен
съветник, но все пак принципът "око да види" е по-добрият подход при избора на монитор. Задължително го включете преди покупка и преценете с внимание качеството
на изображението при оптималната разделителна способност.
CRT мониторите имат няколко основни недостатъка.
Сферичната форма на екрана при по-старите модели,
предизвиква неестествено изкривяване на изображението по краищата му. Силно отразяват страничните светлинни източници (осветителни тела или прозорци). Други минуси на CRT-тата са големите размери, тежестта
и неергономичността им. Харчат доста ток и имат сравнително мощно електромагнитно излъчване.
Световните пазарни тенденции сочат неудържим спад
в продажбите им. Въпреки множеството стандарти за
безопасност, които съпътстват CRT-тата (TCO’99, MPR
II), потребителското търсене неумолимо следва ритъма на
новите технологии, дишащи във врата на електронно-лъчевите монитори. Като остаряваща технология, те вече
отстъпват място на новото поколение напълно плоски

Transistor) - технологично подразделение на LCD технологията и наричани още LCD-та с активна матрица.
За разлика от CRT мониторите, изображението върху
плоските течнокристални панели изпълва целия екран, без
"прегъване по краищата" и без разлика между заявена големина на екрана и реална видима част. Стабилно изображение без трептене и практическо отсъствие на вредно електромагнитно излъчване. Другото им предимство
е добрата разделителна способност дори при по-малък
размер на екрана. Стандартът е 1024х768 пиксела при 15инчовите и 1280х1024 при 17-инчовите LCD дисплеи. За
разлика от CRT-тата, течнокристалните монитори имат
една оптимална, фиксирана разделителна способност,
съответстваща на физическия брой на пикселите, от
които е съставен панелът. И тя се препоръчва за работа, с цел да се постигне най-доброто качество на картината.
Въпреки че имат още доста време, докато достигнат
електронно-лъчевите си предшественици по отношение
хомогенността на изображението и реалистичното качество на цветовете, LCD-тата са предизвестеният им
наследник. За това няма спор. Въпросът е, отвъд футуристичния и елегантен дизайн, как да разберем кой монитор би ни свършил работа, особено при толкова респектиращо високи технологии.
Да започнем от там, че когато избирате монитор за
вкъщи от гамата все още скъпички за нашия пазар LCDта е добре да сравнявате монитори от еднакъв потребителски клас (в случая най-ниския – за домашно PC). Не
отскачайте до професионалния сегмент, оптимизиран за
графика и видео. Той първо ще ви привлече с дизайн и
качества, но после ще ви отблъсне с цена. Ако човек си
пада по избора чрез сравняване на много предложения, ще
забележи, че всичко в света на LCD е относително. Може
един модел да показва отлични резултати като яркост и
контраст, но да е с позабавено време за реакция. Има
вариант оптималният ъгъл на видимост да е комбиниран
с не особено добро цветопредаване, или пък всичко да му
е наред, но да му куцат възможностите за цифрова комуникация с видеокартата на PC-то.
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СЪВЕТ

В тези случаи разумът съветва да преценим на кои
качества държим. Най-малкото би било жалко да ползвате монитор с изключителни графични възможности, ако
сте преводач на романи.
Времето за реакция определено е фактор, в случай че
визуалните медии са вашата страст. Това е закъснението, с което всеки пиксел реагира на командата за опресняване на изображението. Измерва се в милисекунди
и е важен параметър при LCD мониторите.
По-бързата реакция е от съществено значение, когато гледате филми, Формула 1 или играете, тъй като е
гарант за по-качествена и стабилна картина. Спестявате си ефекта на забавените, разтеглени бързо движещи
се обекти. В този случай е добра препоръка да не правите компромис с монитор под 16 ms време за реакция. Ако
обаче смятате само да работите с текст, електронна
поща, таблици и други непретенциозни към скоростта на
опресняване програми, можете да си позволите модел с
по-голямо време за реакция. Някои свръхиновативни LCD
монитори достигат до рекордните 4 ms.
Когато правите преценка на око, ползвайте динамична картина с тъмни полутонове, тъй като тя по-ясно би
отличила по-бавната реакция на пикселите.
Яркостта на изображението, измервана в кандели на
квадратен метър (cd/m2) определя наситеността, качеството и въздействието на картината. Например ниво
на яркост 300 cd/m2 е доста добро постижение за LCD
монитор. Разбира се, можете индивидуално да регулирате яркостта на монитора. Настройките зависят от
околната светлина и от вашите зрителни предпочитания. Ако нивото на яркостта е твърде високо, от изображението ще се загубят фините светли детайли, а ако
е твърде ниско, ще липсват детайлите в най-тъмните
тонове.
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За да прецените качествата на
даден монитор можете да ползвате специална тестваща програма,
представяща информация за всички изброени характеристики. Подобен несложен тестов софтуер е
широко достъпен. Ползвайте го
винаги след промяна в настройките на монитора. Проверяват се
геометричните параметри, размера на изображението, фокуса, яркостта, контраста, конвергенцията
(това е неприятното разминаване
на цветовете), отчетливосттa на
образа. Ето един адрес:
www.passmark.com/products/monitortest.htm

Контрастът е съотношението между яркостите на
чисто черния и чисто белия цвят. С други думи, възможността на монитора да изобразява полутонове. Обикновено за приемлив контраст се смятат стойности от
300:1 нагоре. Ако старите електроннолъчеви монитори
спокойно постигат контрастно съотношение 1000:1, повечето LCD-та още работят по въпроса. По-ценово достъпните модели предлагат контрастно съотношение на
картината от 300:1 до около 500:1, но вече има регистрирани нива на контраст от 800:1.
Ъгълът на видимост. Сигурно сте разбрали, че да
стоите фронтално пред лаптопа е по-добре, отколкото
да надничате към него отстрани. Силно ограниченият
ъгъл на видимост на LCD панелите е технологичен недостатък в сравнение с CRT мониторите. Гледайки косо към
екрана, ние виждаме под различен ъгъл кристалите, от
които е съставен панелът. Оттам се променят и видимите за нас яркост, контраст и цветове на картината.
По-ценово достъпните модели допускат добра видимост
най-много до 140 градуса хоризонтално и 130 вертикално. Ако ще работите с текст, на бюро, в поза на примерен ученик, тези показатели няма какво да ви тревожат.
(Принципно ъгли на видимост над 120 градуса са приемлив вариант, но правилото е колкото повече, толкова подобре.) Стойностите за хоризонтален и вертикален ъгъл
обикновено са различни - хоризонталният е по-тесен, тъй
като се смята, че малко хора пробват изчанчения поглед
отгоре. По-новите модели предлагат по-широк ъгъл на видимост и то еднакъв за двете посоки, достигащ до 179
градуса. Това е страхотно за филми в тесен семеен кръг.

КОМУНИКАЦИИ И ЕКСТРИ
Поддръжката на цифровия видеоинтерфейс DVI (Digital
Video Interface) за комуникация с видеокартата на ком-

LCD МАТРИЦИТЕ
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Това е територия за избрани. Важен
технологичен елемент на монитора,
за който можете и да не изкопчите
подробна информация от продавача в
магазина. Но пък е ясно указан в спецификациите на устройството. Ето
някои матрици, на които са базирани
съвременните LCD монитори:
TN (Twisted Nematic) е най-старата
технология. Предлага по-бърза реакция
в сравнение с другите. Има недостатъци по отношение на контраста
(черният цвят изглежда по-скоро тъмносив) и ъгъла на видимост. Затова
пък производството й е евтино. Това
я прави подходяща за повечето от
мониторите от нисък клас.

пютъра е желателна опция, но не присъства при всички
LCD монитори. Липсата на DVI донякъде се отразява на
качеството на изображението, тъй като цифровите сигнали от видеокартата на компютъра се преобразуват в
аналогови, а след това обратно в цифрови. По-евтините
LCD монитори имат само аналогов вход за видеосигнал.
Има модели, разполагащи и с DVI и с D-Sub mini (познатият 15-пинов конектор за аналогов видеосигнал). Наличието на USB е друга полезна функционалност на LCD мониторите, разширяваща възможностите за свързване на
други устройства и улесняваща настройката на монитора директно от компютъра. Много от съвременните
течнокристални монитори имат вградени високоговорители. С доста малка мощност (средно 1-2 вата), те стоят далеч от възможноситте на домашната озвучителна
система, но са истинско удобство. Повечето предлагани на пазара LCD модели допълват общата си ергономичност, предлайки възможност за наклоняване и движение
на панела нагоре-надолу според ръста на потребителя.

ПРЕДМОНИТОРНИЯТ ПРОБЛЕМ
Да видиш страхотен монитор, за който всяко графично студио бленува, пред погледа на строгата кака от
счетоводството е като да срещнеш Наоми Кембъл да продава семки в пенсионерски клуб. Разхищение на свръхпотенциал за елементарни цели. Вече се предлагат течнокристални монитори професионален клас, специално разработени за графични специалисти. И такива, чиито цветови
възможности са съобразени с нуждите на домашните потребители (филми, игри, фотоси и популярен софтуер). Но
ако от качеството на изображението зависи прехраната
на един домашно практикуващ дизайнер, все още за предпочитане е висококачествено грамаданско CRT с тринитрон тръба, отколкото TFT от нисък или среден клас.

IPS (In-Panel Switching), наричани още
Super-TFT, са по-подходящи за професионална работа с графика, защото
силната им страна са цветопредаването и добрият ъгъл на видимост (до
170°). Но затова пък имат по-дълго
време за реакция на пикселите.
МVA/PVA (Multidomain Vertical Alignment/Patterned Vertical Alignment) са
два типа матрици със сходни характеристики. Мониторите, базирани на
такива матрици, се славят с добрия
контраст на изображението (до
800:1). По-бързи са от IPS, но по-бавни от TN матриците по отношение
скорост на опресняване. Технологията им е по-съвършена, но по-скъпа.

Не се свенете да пробвате вашето бъдещо CRT или
TFT преди покупка. Дори и не си и помисляйте да го подбирате само по цвят на корпуса и красота. Нищо чудно
красавецът после да ви скъса нервите. По време на предварителния тест подходете индивидуално и прецените
дали ви допада качеството на изображението, фокусировката на текста и дали е правилна формата на обектите. И дали във варианта CRT монитор е оптимално съотношението разделителна способност/честота на опресняване.
Когато подбирате LCD монитор се уверете дали ъгълът на видимост ви удовлетворява, дали черното е наистина черно и дали времето за реакция е достатъчно
малко. И не на последно място – дали навигацията из
настройките на монитора е удобна. Няма нищо по-досадно
от ръчкането по копчетата. Производителите се стараят да изтъкнат като преимущество на своите модели лесната навигация, като някои от тях са постигнали
наистина завидни нива. Много удобна е предлаганата от
съвременните LCD монитори възможност за автоматична настройка при смяна на видеокартата.
Предоверяването на марки не е абсолютна гаранция.
Някои производители предлагат изключително добри монитори от висок клас за професионална употреба и не се
стараят толкова в по-ниския потребителски сегмент.
Избягвайте да купувате монитор на старо, особено от
вносители втора ръка. Обещаният сервиз и гаранции
може да се окажат само на хартия. И в общия случай, получавате морално остарял монитор, преживял презокеанско пътешествие в несигурна среда, който може да даде
фира във всеки момент. Не загърбвайте работещата и
изгодна за съвременния потребител формула – идват все
по-високи технологии и качествени показатели, при прогресивно падащи цени.
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НОВО!
OPEN-CLOSE перголи

Универсални захранващи
адаптери на SUNNY

Къде да ги намерите:

КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС
www.comet.bg
Магазин София:
ул. "Цар Самуил" 23
тел.: (02) 9523 379
Магазин Пловдив:
ул. "Хр.Дюкмеджиев" 10
тел.: (032) 634 186

Универсалните адаптери на Sunny от серията SYS 1298-W2E представляват удобно и
лесно решение за дома и офиса.
Малките размери и тегло
и универсалният обхват на входното напрежение от 90 до 264 V ги правят изключително
удобни за захранване на преносими електронни устройства. Адаптерите имат вградени
защити от претоварване и късо съединение
и отговарят на европейските стандарти за
безопасност СЕ.
Ценова информация:
Средна цена на адаптерите от серията 12 лв. без ДДС.

Open-close перголи за защита от слънце,
дъжд и сняг на вашите тераси.
Дълъг експлоатационен живот.
Висока степен на устойчивост при всякакви условия.
Лесно управление, удобство и комфорт.
Къде да ги намерите:

Декорал ЕООД
София,
бул. "Др. Цанков" 23,
Спортпром
Тел./факс: 02/8709344,
0888 801653,
0899 104470
decoral@netbg.com

Заповядайте на щанда

на фирма Декорал на изложението Стройко
(22.03 - 28.03) - партер, щандова група 129

Щори, гаражни врати
и охранителни ролетки

Многофункционална
масажна вана BIOSPHERE
Вана BIOSPHERE

е уникална със своя футуристичен дизайн и
функционалност.

Ролетни щори

Външните ролетни щори са перфектната
защита на вашия дом срещу слънчевите
лъчи, зимния студ и вятъра. Те образуват
въздушна камера в пространството между
ламелите и стъклото на прозорците, която
спомага за комфорта на обитаване и е от
полза за сметките ви за отопление или климати-зация. В зависимост от мате-риалите, от които са произведени ламелите, ролетните щори могат да бъдат алуминиеви
или пластмасови.
Алуминиевите външни ролетни щори осигуряват високо ниво на изолация и качество,
като кутията и страничните конзоли също
са изработени от алуминий. Те могат да
бъдат заключвани, с което позволяват частично подсигуряване срещу взлом. Могат да
бъдат задвижвани ръчно – с въже или манивела, или чрез мотор – монтиран в кутията, който може да се управлява по различни
начини, включително и дистанционно.

Хидро и аеро масажните системи

са разположени така, че да въздействат
върху основни точки от човешкото тяло.
Чрез биомагнитната си система,
Къде да я намерите:
шоурум 1:
бул. "Дж. Баучер" 99
тел.: 02/8624741
шоурум 2:
бул. "Др. Цанков" 17
тел.: 02/9719224
www.vicard.911.bg
vicard@mbox.contact.bg

тя създава магнитно поле, което въздейства върху костната и нервна система.
Продукцията може да бъде видяна и на:
Стройко 2000 от 22.03 - 28.03
ет. 5, щанд №521
Трите ключа Варна от 09.03 - 14.03, щанд 7

Релаксираща парна баня
ТТ810
Парна баня ТТ810 комбинира няколко системи за релаксация.

Охранителни ролетки, гаражни врати

Проектиране, изработка, доставка и монтаж.
Технологии и материали от водещи европейски производители.
Достъпни цени.

Тя притежава хидромасажна система за
тила, гърба, кръста и стъпалата.
Системата за пара подобрява кръвообръщението, премахва токсините, намалява
стреса, лекува болки в ставите.
Къде да я намерите:
шоурум 1:
бул. "Дж. Баучер" 99
тел.: 02/8624741
шоурум 2:
бул. "Др. Цанков" 17
тел.: 02/9719224
www.vicard.911.bg
vicard@mbox.contact.bg

Заповядайте на щанда

Снабдена с озонова стерилизация.
Продукцията може да бъде видяна и на:
Стройко 2000 от 22.03 - 28.03
ет. 5, щанд №521
Трите ключа Варна от 09.03 - 14.03, щанд 7
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Къде да ги намерите:

Декорал ЕООД
София, бул. "Драган
Цанков" 23, Спортпром
Тел./факс: 02/8709344,
0888 801653,
0899 104470
decoral@netbg.com

на фирма Декорал на изложението Стройко
(22.03 - 28.03) - партер, щандова група 129

ìàãàçèí
Мълиеприемници с
изпреварващо действие

Къде да ги намерите:

ВИК ИНВЕСТ

Защитна
електроапаратура
от Hager Group

Три принципа:
- Йонизация с иницииращо влияние.
- Естествена конвекция на въздуха.
- Ускорение на циркулацията на въздуха, чрез
ефекта ВЕНТУРИ.
SATELIT + има перфектна механична цялост.
SATELIT + е оборудван с активна система,
излята от диелектрична смола.
Продуктът е разработен от неръждаема стомана, за да издържа на неблагоприятни климатични условия.

Фирма Ехнатон, в партьорство с немскофренския производител на електрическа апаратура и компоненти за дома, офиса и индустрията – Hager Group, предлага на нашия
пазар широка гама средства за защита.
В богатата продуктова листа на Ехнатон,
с марка Hager са налице различни модели автоматични прекъсвачи, дефектнотокови защити и аксесоари за тях, устройства за защита от пренапрежение.
Тези прости и сигурни устройства от Hager
ви помагат да направите работата си полесна и да осигурите надеждност и безопасност на електрическите инсталации.
Те защитават електрическите линии, хората и тяхната собственост от потенциална
опасност, свързана с електрически ток.

1784 София
Цариградско шосе 133,
БИЦ-ИЗОТ, корпус 1
ет. 3, офис 328
тел./факс:(02) 971 8301
GSM: 0888 503 525
0878 273 112

FLS – Система за автоматично проветряване

Къде да ги намерите:

БЕЛИМО България ООД
1612 София, ж.к.
Лагера, бл.56 вх.В,
ет.1, ап.50
Тел.: 02/9523470
02/9523471
Факс: 02/9545995
Офис - гр. Варна:
Тел.: 052/606117
belimo@mbox.contact.bg

Нови модулни устройства за защита на
веригите и хората – просто повече
сигурност от Hager.

Xоризонтално или вертикално отваряне
на прозорци
Естествено нощно охлаждане
Концепция за хибридна вентилация
Идивидуално инсталиране или свързване
в система
Автоматично или ръчно управление
Управление в зависимост от атмосферните
условия
Дистанционно управление
Заключваща система за по-голяма сигурност
Безпроблемно инсталиране на всякакви видове
нови и вече монтирани PVC и алуминиеви дограми

Инструменти с немско
качество на BERNSTEIN

Къде да ги намерите:

КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС
www.comet.bg
Магазин София:
ул. "Цар Самуил" 23
тел.: (02) 9523 379
Магазин Пловдив:
ул. "Хр.Дюкмеджиев" 10
тел.: (032) 634 186

Комплектът инструменти BERNSTEIN2270
ACCENT съдържа най-често използваните инструменти – различни видове отвертки, пинцета, клещи и секачи. Изработени от
висококачествени материали,
удобни и здрави, тези инструменти са подходящи за ремонт и настройка на електронна
апаратура.
Удобният калъф
ви позволява да използвате тези инструменти навсякъде където те ще са ви необходими.

Къде да ги намерите:

EХНАТОН

Продуктите от новите серии са разработени в съответствие с клиентските изисквания за иновативност на продуктите, които
посрещат нуждите на модерните електроинсталации в дома.
Новите серии са напълно съвместими с
досегашните продуктови предложения на
Hager. Всички модели са с висока степен на IP
защита и никакви части под напрежение не са
достъпни.
Автоматичните прекъсвачи са произведени
в съответствие с EN 60898, а дефектнотоковите защити отговарят на изискванията на IEC и EN 61008 и 61009 стандартите.
Етикетирането на най-новите гами продукти позволява лесно идентифициране, инсталиране и контрол, като маркировката е на
лицевата страна на продуктите, а останалата информация е отпечатана отстрани на
устройството.

office@akhnaton.biz
Магазин София:
ул. "Опълченска", бл. 54
тел. (02) 931 74 50
Магазин Русе:
ул. "Николаевска" 80
тел. (082) 82 43 80
Магазин Сливен:
ул. "Бр. Миладинови" 23
тел. (044) 66 23 27
Магазин Бургас:
ул. "Гладстон" 94
тел. (056) 83 64 40
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Да си измерим
температурата
На всекиго се е случвало да измерва телесната си температура с термометър, поставен под мишницата. За нагряване на термометъра са необходими поне 3-4 минути, през което време неговият живачен стълб се
издига и показва температурата в мястото на поставянето. Този ветеран,
служил вярно на човечеството повече от 100 години, вече е забранен в
много страни. С причината за това вероятно сте се сблъсквали – термометърът лесно се чупи, отровният живак се разпилява на ситни капчици
и събирането им е трудно, особено когато проникнат в цепнатини по пода.
Спиртните термометри също се чупят, но съдържанието им поне не е
отровно. Тези опасности не съществуват при съвременните електронни
термометри, повече за които ще научите от Стефан Куцаров

ТЕЛЕСНАТА ТЕМПЕРАТУРА
Функционирането на човешкия организъм изисква всички негови вътрешни органи да имат постоянна температура, наричана телесна. Според съвременните схващания
при здрави жени нейните стойности са между 36,5°С и
37,3°С, а при здрави мъже – от 36,3°С до 37,1°С. Като
средна телесна температура и за двата пола се приема
36,8°С. Телесната температура зависи не само от пола
и расовата принадлежност, но се променя и в рамките на
деня – по-ниска е сутрин и се повишава след обяд. Нарастване се наблюдава при горещо време, след физически
упражнения, къпане с гореща вода и хранене и дори след
пушене или нервен разговор на висок глас. При това промените могат да надхвърлят дори 1°С.
Постоянството на телесната температура се поддържа от специален център в главния мозък и освен за
самия него то е особено важно за вътрешните органи и
артериите. При попадане на бактерии или вируси в организма, които застрашават дейността на органите, защитата му е активиране на имунната система.
Центърът в мозъка повишава температурата и процесите на обмяна на веществата се ускоряват, за да се ограничи и отстрани влиянието на болестотворните фактори. Същевременно някои бактерии и вируси загиват от
повишената температура.
Най-ефективно е измерването на температурата във
вътрешността на тялото. То се прави чрез поставяне
ñòð.
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на катетри в белодробната артерия (това е „златният
стандарт“ за измерване на телесна температура), хранопровода или пикочния мехур. Това, разбира се, е възможно само в болнични заведения и се използва в специални
случаи, например по време на операции. В болнични заведения се използва и сравнително точното ректално измерване на телесната температура. То е главно за деца,
докато при възрастни хора се прилага по-рядко поради
свързания с него дискомфорт.
В домашни условия се използват други методи. Найстаро, най-неточно и най-масово използвано е измерването чрез поставяне на термометъра под мишницата. Неговото показание съответства на температурата на
кожата и е с около 0,5°С по-малко от реалната телесна
температура. Грешката нараства при влага в мястото на
поставяне на термометъра. По-рядко използваното у нас
измерване на температурата в устата е значително поточно. При него термометърът трябва да се постави под
езика в неговата основа и плътно да прилепва към нея. По
време на измерването устата трябва да се държи затворена, а термометърът – неподвижен. При неспазване на
тези изисквания измерваната температура може да се
окаже дори с повече от 0,5°С по-малка от действителната. Допълнителна грешка може да се получи при измерване на гладен стомах поради по-обилното слюноотделяне.
Не трябва да се забравя, че точното измерване на
температурата при съмнение за болестно състояние е

важно за своевременното поставяне на диагноза и започване на лечение. Внимателните към здравето си хора биха
си задали въпроса „Колко е моята нормална температура?“. Определянето й е лесно – когато човек се чувства
добре, я измерва рано сутрин и късно след обед в няколко
последователни дни. При това измерванията трябва да
се правят поне 15 минути след хранене, след поемане на
течности, пушене и къпане. Резултатите се събират и
се разделят на броя на измерванията.

ЦИФРОВИ ТЕРМОМЕТРИ
Наименованието на тази първа разновидност на електронните термометри показва, че измерената температура се изписва като число на техния дисплей. В основата на тези термометри е електронен елемент, наречен
термистор, поставен в техния метален връх. Последният се нагрява от тялото заедно с термистора, чието
съпротивление се променя в зависимост от температурата. Тази промяна чрез електронна схема се превръща
в електрическо напрежение, пропорционално на температурата. Чрез друга електронна схема напрежението задейства дисплея и на него се изписва температурата.
Времето за нагряване на термистора до температурата на тялото, което е и времето на измерване, зависи от конструкцията на термометъра и е от десетина
секунди до 1 минута при измерване в устата и до 2 минути при измерване под мишницата. Това е по-бързо в
сравнение с класическите термометри и е едно от предимствата на цифровите. Обхватът на термометрите
е по-широк от възможните стойности на телесната

температура. Грешката при определяне на температурата обикновено е между ±0,1°С и ±0,3°С. Една от причините за тези малки стойности е функцията на самокалибриране – след всяко включване на термометъра, той
автоматично се настройва за получаване на минимална
грешка. Самото измерване се прави по същия начин, както с класически термометър.
Все пак електрониката създава допълнителни улеснения, специфични за всеки модел. Например, всички модели
запомнят предишното измерване, което се появява на
дисплея при включване на термометъра. Когато текущото измерване приключи, новото показание автоматично
замества старото. В някои модели звуков сигнал показва правилното поставяне на термометъра. Сигналът
продължава по време на измерването и автоматично
спира при приключването му.
Цифровите термометри се използват за измерване под
мишницата, в устата и ректално. При тях не съществува опасността от счупване, характерна за класическите живачни и спиртни термометри.

ИНФРАЧЕРВЕНИ ТЕРМОМЕТРИ
Всеки обект в природата излъчва инфрачервени лъчи,
невидими за човешкото око. Силата на това лъчение е
право пропорционална на температурата на създаващия
го обект. Това се отнася и за човешкото тяло и се използва в инфрачервените термометри за измерване на
телесната температура, която се отчита като трицифрено число от дисплея. В основата на тези термометри
е така нареченият пироелектрически детектор, върху
ñòð.
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който се натрупва електрически заряд, пропорционален
на силата на инфрачервеното лъчение и времето на неговото въздействие. Последното се задава от електрониката в термометъра, при което зарядът остава да
зависи само от силата на лъчението. Специален електронен блок сравнява големината на заряда с данните от
таблица, записана в паметта на термометъра, и по този
начин определя съответстващата телесна температура. Едно от важните предимства на тези термометри е
бързината на измерване – за точно определяне на температурата са необходими няколко десети от секундата.
Засега най-разпространени са инфрачервените термометри за ухо. Техният накрайник се поставя в ухото така,
че да достигне до тъпанчето. То е прозрачно за инфрачервеното лъчение от мозъка, идващо от мозъчния
център за подържане на телесната температура. Така
лъчението през тъпанчето и отвора на накрайника достига до детектора. Това означава, че тези термометри
реално измерват температурата на мозъка, която е и
телесната температура.
За правилно измерване трябва да се спазват няколко
правила. Преди всичко ушният канал трябва да е чист.
Например при инфекции, които го блокират, измерването
е грешно. За спазване на добра хигиена преди всяко измерване задължително трябва да се постави нов предпазител на накрайника. В комплекта на термометъра влиза определен брой предпазители, но след това те допълнително трябва да се купуват. Освен това температурата в двете уши е различна и затова последователни
измервания с цел следене на температурата трябва да
се правят в едно и също ухо. Самото измерване започва
с включване на термометъра и поставяне на накрайника
достатъчно дълбоко в ухото. В противен случай измерената температура ще е по-ниска от действителната.
Поставянето трябва да се прави внимателно, като се
има предвид, че ушният канал при децата е по-къс и е
прав. Натиска се бутонът на начало на измерването, при
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завършване на което се чува звуков сигнал. Термометърът се изважда от ухото и се отчита температурата.
От няколко години съществуват и термометри, които се поставят близо до слепоочието и измерват инфрачервеното излъчване на преминаващата през него артерия. Последната е свързана с една от артериите за
захранване на мозъка и оттам с аортата. Поради това
температурата на артерията е равна на телесната
температура. Това, заедно с факта, че артерията на
слепоочието е най-близката до повърхността на кожата,
са две от основните предпоставки за точно измерване
на телесната температура. Самото измерване се провежда чрез бавно придвижване на накрайника на термометъра по повърхността около артерията. При това той
автоматично прави около 1000 измервания в секунда и
показанието на дисплея му е на най-голямата стойност.
Лесно и бързо се натрупва опит за работа с тези термометри, който позволява реално целият процес на измерване заедно с отчитането и съобщаването на резултата да не трае повече от 5 секунди. Последното е удобно
не само за домашни измервания, но и за професионални на
големи групи хора.
Клиничните изпитания на тези термометри са показали добра точност на измерването – средната разлика
между определената от тях температура и тази чрез
златния стандарт е 0,14°С, което практически означава точно измерване на телесната температура. За сравнение много по-неудобното и бавно ректално измерване
с цифров термометър дава средна грешка 0,16°С. Тези
числа и заключенията на експерти показват по-голямата
точност спрямо термометрите, поставяни в ухото и
съизмеримост с точността на измерване в болнични
заведения чрез катетри в тялото. Все пак инфрачервените термометри за измерване на слепоочието правят
първите си стъпки и предстои да се преборят за място
в ежедневието ни.

Íîâè òåõíîëîãèè, òåíäåíöèè, ïðîäóêòè
Мини въртяща се кухня замества стаята за готвене

Иновативен модел въртяща се подвижна кухня е на път да промени представите ни за традиционното кухненско помещение в дома. След векове
стандартно проектиране на мястото,
където приготвяме храната си, кръговото изобретение превръща кухнята
по-скоро в небрежно допълнение към
общия интериор, отколкото в помещение с точно регламентирани функции. Създадена с усет към необходимостите на обитателите в съвременните апартаменти и модерния им
начин на живот. Компактната кръгова кухня може лесно да бъде инсталирана във всеки тип пространство –
жилищен апартамент, офис, вила.
Вместо чрез традиционните вратички и шкафове, достъпът до отделните компоненти на кухнята става
чрез завъртане на 180° на централния
корпусен елемент или с преместване
на 360° на горната част от конструкцията. Уникална като съчетание на
дизайн и функционалност и с компактни размери, тази кухня е напълно
пригодима за жилищна площ, в която
принципно не е предвидено място за
кухня. Вътрешността й с цялото оборудване може да бъде елегантно скрита чрез подвижни врати. Цялата й
конструкция е базирана на приплъзгва-

щи се плоскости, отварящи и затварящи елементи от вътрешността. В
част от корпуса, завъртаща се на
180°, е събрано цялото стандартно
оборудване за кухня – вградена кухненска мивка с хромиран смесител, кошче за отпадъци и чекмеджета за продукти. В разположената в горната
част лавица, преместваща се на 360°,
се съхраняват приборите и чашите. В
тялото на въртящата се кухня има
вградено осветление, електрически
контакти, електроника и В и К тръби.
Може да се ползва и целият набор
стандартни домакински уреди - хладилник, миялна машина, микровълнова
печка, кафе машина и керамичен готварски плот. Напълно оборудвана с
всички стандартни уреди и кухненско
обзавеждане, този нов полъх в жилищното пространство не би лишило обитателите от удобството да си приготвят храна по избрания от тях начин. Както уверява Алфред Авербек,
дизайнер на уникалното домашно
съоръжение, „съдържанието й е еквивалентно на това, което побираме в
общо 12 шкафа в нормалната кухня“.
Както и при всички останали, при покупката на тази кухня потребителят
може да избира декорация, цвят на
корпуса и включени принадлежности.
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Íîâè òåõíîëîãèè, òåíäåíöèè, ïðîäóêòè
Шведи създадоха свръхергономичен
стол за компютърни маниаци
„Удивени сме как при това засилено търсене на персонални компютри
за дома, все още никой не е предложил подходяща мебел, за да стоим
удобно пред тях“, споделя Илка Теро
от шведската дизайнерска фирма
Snowcrash. Компанията представи
прототип на стол, специално разработен за интензивна работа с компютър. Това изключително ергономично изобретение е наречено
Netsurfer. Конструкцията му е съобразена за полуоблегната позиция на
тялото. Столът има облегалка, подложки за раменете и краката. Създаден специално за максимален комфорт при продължителна работа с

компютър (сърфиране в Интернет
или гейминг). „Когато се сдобихме с
първия си компютър в офиса, доста
продължително време му се радвахме
и се чудехме защо пък трябва да
стоим точно пред маса. И започнахме да изпробваме идеи, ползвайки
малки части от мебелите ни тук“,
допълва Теро. Вдъхновени от формата на моторите, дизайнерите създават подобен на тях стол. „Така че си
имате истинска машина под краката
си“, шегуват се от Snowcrash. Целта,
която те успяват да постигнат със
своя уникален Netsurfer, е да свържат
по неповторим начин компютърните
технологии с дизайна на мебели.

Вуду поставка за кухненските ножове
Домакински нож със забележителен
вуду дизайн е поредната новост, излязла от творческите лаборатории на
индустриалните дизайнери, която ще
разнообразява интериора на съвременната кухня. Автор на разработката е Рафаел Янело. Вдъхновен от
темата за магическите заклинания и
черната магия, Янело разработил своята вуду поставка за ножове. В поредицата си опити да постигне търсената форма, дизайнерът първоначално създал няколко прототипа, преди да
стигне до съставянето на 3D макета
на окончателния вариант, декорирайки го ефектно с имитация на огнени
пламъци. Оригиналната идея вече е
оценена от компанията Viceversa, която подготвя продукта за серийно
производство за търговската мрежа.
Същата компания ще предлага и
друга разработка на Янело – тоалетна четка Пинокио, повлияна от
историята за дървеното човече.
Негов успешен проект са и двете
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впечатляващи интериорни лампи.
Изобразяващи двама „извънземни“ в
цял ръст (всеки от по 1.60 м), които
преди всичко привличат погледа с
удивителните си форми. Изобразените фигури, наречени „Галактически
смут“ и „Галактическо момиче“, изглеждат сами по себе си доста забавно. Двете лампи са изработени
от opalflex - специален полипропилен
със светлоотразителни свойства.
За конструкцията им е ползвана специфична техника, подволяваща добавяне на различни ефекти за по-дълбочинен изглед на обектите.
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Включвате ли? Списание
Абонирайте ссе
е , зза
а да по
лучавате вс
еки брой вк
ъщи ил
и в офис
а цял
а година.
пол
всеки
вкъщи
или
офиса
цяла
Желая да направя абонамент за списание
Технолгичен дом на стойност 36 лв. с включен ДДС
/
/
(дд / мм / гггг)
дата:
име: _________________________________________________________________________
презиме: ____________________________________________________________________
фамилия: ____________________________________________________________________
компания: ___________________________________________________________________
длъжност: __________________________________________________________________
адрес за получаване: служебен
пощ. код:

домашен

населено място _______________________________

/ жк.
___________________________________________ No.:
/ бл.
________________ вх. _____ ет. ______ ап. ______
ул.
тел.: _________ / ________________ мобилен: ___________ /____________________ e-mail: ____________________________________
Желая данъчна фактура: да
не
плащане: пощенски запис
банков път
Организация: _____________________________________________________________________________________________________________
БУЛСТАТ:
Дан. Номер:
МОЛ: ___________________________________________________________________________________ град: ____________________________
Седалище: ________________________________________________________________________________________________________________

За да станете абонат на сп. Технологичен дом:
• попълнете този талон или формата на www.tech-dom.com
• заплатете сумата от 36 лв. с ДДС по някой от следните начини:
банков превод: Ти Ел Ел Медиа ООД,
ОББ – клон Цар Борис III, код 20078270, сметка 1013893307
пощенски запис: София 1612, бул. "Акад. Ив. Гешов" 104,
офис 9, Ти Ел Ел Медиа ООД, за Людмил Василев Васев
• пратете талона и копие от платежния
документ по пощата или на факс: 02/ 818 38 00
Абонаментите стартират веднага след получаване
на потвърждение за извършеното плащане.
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