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Докато TV-IP201 камерата осигурява

възможност за отдалечено видео и аудио

наблюдение посредством традиционна

кабелна връзка, TV-IP201W моделът е

разработен изцяло с безжична функцио-

налност. Той поддържа съвременните

IEEE 802.11 b/g стандарти за безжична

свързаност и е Wi-Fi съвместим. Сигур-

ността на видео и аудио преносът в

ефир е подсигурена чрез високо 128-би-

тово ниво на криптиране, пароли и под-

дръжка на ActiveX контрола за защита

на достъпа в онлайн среда. А чрез под-

държаната I/O портова свързаност,

можете да ползвате удобството на ав-

томатичното уведомяване по електрон-

на поща, в случай че предвиденият в

камерата детектор за движение засече

движещи се обекти в наблюдаваните

помещения. Пълноценната функционал-

ност на двете устройства е подсигуре-

на от съпътсващия софтуер за управле-

ние IPViewPro.

IP камери на TRENDnet следят за сигурността в дома
Нови устройства с марка TRENDnet, пред-

назначени за аудио и видео наблюдение и

пренос на кадри със звук през Интернет

или в локална мрежа, представи на пазара

компанията НетИс. Моделите TV-IP201 и

TV-IP201W IP камери осигуряват пълноцен-

но отдалечено видео наблюдение с под-

дръжка на съпътстващ звук. Посредством

тях, всеки миг от случващото се в „зона-

та на сигурност“ на дома е достъпен

като предаван в реално време видеопоток.

Достъпът до заснетите от камерите

кадри е възможен от всеки компютър,

разполагащ с Интернет връзка. IP каме-

рите на TRENDnet изпълняват ролята на

основен и напълно функционален елемент

от всяка уеб базирана система за сигур-

ност, защитаваща както дома, така и об-

ществени места. Те дават възможност

на наблюдателите да имат достъп до

реалистично видеоизлъчване на живо от

зоните, в които са разположени камери-

те. С пълноценно качество на кадрите,

предавани в M-JPEG формат и съпътства-

ни от реален звук, както и допълнителна

възможност за заснемане при нужда на от-

делни статични кадри.

За какво си говорят
хладилниците и фризерите

на Liebherr?

Знаете ли какво свързва се-

риите хладилник-фризери

CBNes и CNPes със сериите

фризери GNP и GN на

Liebherr? (Освен, разбира се,

името на производителя

им.) Новата комуникационна

система за управление на

фризера посредством кон-

тролния панел на хладилни-

ка, наречена Net@Home. Ако

фризерът е в мазето, в ки-

лера или друго място, раз-

лично от кухнята ви, с

Net@Home може лесно, си-

гурно и дистанционно да

контролирате режимите

SuperFrost и DuraFreeze (ако

фризерът разполага с тези

функции) и температурните

му настройки. Както и да

разполагате на дисплея на

хладилника с информация за

алармите за отворена вра-

та и проблеми със захран-

ването, както и за темпе-

ратурите в него.

Технологично диалогът меж-

ду двете отдалечени уст-

ройства се базира на мрежо-

ва връзка, като физически за

нея се използва захранваща-

та линия, която е едновре-

менно във функцията и на

захранваща, и за данни. По

тази причина допълнително

полагане на комуникационен

кабел между тях не е необ-

ходимо.

Нов магазин за осветителни
тела привлича с месечни

промоции

Новооткрит магазин за ос-

ветителни тела на фирма

TMF в столицата има с как-

во да изненада любителите

на стилното осветяване на

домашния интериор с ат-

рактивната си гама продук-

ти. Специализираният

търговски обект, намиращ

се в близост до софийския

булевард Симеоновско шосе,

отвори врати за клиенти и

посетители от преди някол-

ко месеца. „Във функциони-

ращата отскоро търговска

площ е показано цялото раз-

нообразие осветителни

тела и консумативи с мар-

ката „АУРА Лайтинг“ – из-

цяло съобразени с европейс-

ките стандарти продукти,

отличаващи се с високо

качество. В магазина имате

възможност да избирате и

сред иновативни продукти

от сериите „Лукс“, „Флос“,

„Клауд“ и „Фемили“, част от

основно предлаганата спе-

циализирана марка“, разказ-

ват за сп. Технологичен дом

домакините. В портфолиото

осветителни тела е акцен-

тирано предимно върху про-

дукти с пазарно съобразени

и достъпни за българския

потребител цени. „Всеки

месец на вниманието на

клиенти и посетители ма-

газинът предоставя интри-

гуващи промоционални про-

грами, даващи възможност

да се закупят част от пред-

лаганите артикули на още

по-достъпни цени“, обеща-

ват от фирмата.
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Electrolux анонсира на пазара,

в това число и българския,

линия фризери, базирани на

frost-free технология. В осно-

вата й е възможността за

„замразяване без замръзва-

не“. Frost-free предимствата

се дължат на вградената

вентилационна система, коя-

то се грижи храната да се

замразява по-бързо при по-

стоянна температура, неза-

висимо в коя част на фризе-

ра е поставена. Така разпо-

лагате не само с повече мя-

сто за продуктите си, но и

ползвате удобството на нис-

ката консумация на енергия

– уредите изразходват сред-

но 334 kWh годишно. Frost-free

фризерите на Electrolux не до-

пускат кондензиране и обра-

зуване на лед по вътрешни-

те стени на уреда. Можете

лесно да извадите нужния

пакет, без да се налага да го

„отчупвате“ от останалите.

Другото удобство е, че се

виждат ясно надписите на

опаковките. Представеният

модел Glacier e с обща вме-

стимост от 267 литра и

енергиен клас А е с капаци-

тет за замразяване на 20 кг

продукти за едно денонощие.

Фризерите от frost-free про-

дуктовата линия на Electrolux

са вертикални с иноксови

врати. Вътрешното про-

странство е разпределено

чрез няколкото прозрачни

пластмасови отделения, в

които се подреждат продук-

тите, наред с една макси

кутия за най-големите раз-

фасовки храна и ваничка за

лед. Първите уреди на

Electrolux, създадени на база-

та на frost-free технология-

та, които най-напред ще

пристигнат на нашия пазар,

са комбинираните модели

хладилник и фризер.

Frost-free фризер на Electrolux
пести енергия и запазва

продуктите

Умен телевизор от Packard Bell
замества PC и мултимедиен

център

LCD плосък 32-инчов телеви-

зор с изразителното име

Smart TV е последното ат-

рактивно предложение на

Packard Bell за тези телеви-

зионни зрители, които биха

искали да наблюдават от ди-

вана в дневната си нещо

повече от телевизор. Кога-

то стане дума за телевизия

и видео, Smart TV моделът

отнася тези две категории

от домашното забавление в

разширената графа напълно

управляема мултимедия.

Включените опции за запис

на тв програми, пълна инфор-

мация за тях, както и за

създаване, съхранение и сва-

ляне на видеофайлове, поста-

вят зрителя пред изкушени-

ето винаги да е в крак с

цялото видеосъдържание, за

да гледа само най-предпочи-

таните кадри. При това с

висока разделителна способ-

ност, 1.200:1 контрастно

съотношение и 500 cd/m2

яркост на картината. Smart

TV бързо влиза в ролята и на

електронен фотоалбум, визу-

ализиращ фотоси и изобра-

жения. Истински мултимеди-

ен център в едно „умно“ ус-

тройство, допиращо се до

компетенциите на домашно-

то PC, дори и в директния

запис на файлове в DVD фор-

мат. Smart TV моделът на

Packard Bell e и комуникаци-

онен интернет терминал,

чрез поддържаната безжич-

на WiFi 802.11 b/g и Еthernet

свързаност и вградени опции

за Skype интернет телефо-

ния, интернет браузинг, и

MSN Messenger чат. Помис-

лено е и за преживяванията

на геймърите, които получа-

ват широкоекранен тв екран

от нов клас, работещ съвме-

стно с тяхната игрова кон-

зола и готов да „изтегли“ от

Интернет по поръчка всяка

интересна игра.

Универсални дистанционни на Logitech
поемат контрола на домашното забавление

Новите модели дистанционни устройства

Harmony 785 и Harmony 555 на компания-

та Logitech внасят нова вълна удобство

в ежедневието на домашните потреби-

тели, изкушени от съвременните техно-

логии за забавление в дома.  За търсещи-

те съвършен контрол на hi-tech системи-

те си от едно устройство, Harmony 785

и Harmony 555 са универсалното решение,

улесняващо управлението на голям брой

компоненти, обезпечаващи домашното

забавление. И двата модела са разрабо-

тени така, че да се настройват за пол-

зване бързо и лесно. Цялата информация,

нужна им за управлението на вашите

аудио и видео устройства, се сваля ав-

томатично онлайн. За целта на разполо-

жение е база данни на Logitech, съдържа-

ща техническа информация за над 120 хил.

марки устройства от повече от 3 хиляди

производители. Процедурата отнема ми-

нути, но резултатът е, че всеки член на

семейството може лесно да си пусне

телевизора, да стартира DVD плейъра си

или да си запише програма с натискане-

то на един бутон. Всяко дистанционно

разполага с дисплей за лесен контрол и

полезни помощни настройки. Посред-

ством него имате достъп до всяка

възможна команда, необходима за конт-

рол на отделните електронни устрой-

ства.

Както и останалите устройства от

тази серия, Harmony 785 и Harmony 555

също са базирани на патентованата

технология на Logitech Smart State. В Ев-

ропа моделът Harmony 785 се очаква в

началото на юни т.г., а появата на

Harmony 555 в търговските мрежи на

европейските страни беше през май.
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Нова луксозна серия електрически клю-

чове и контакти Unica Top, съчетава-

ща дърво и метал в изискан и функци-

онален дизайн, бе представена за пръв

път на нашия пазар като част от

портфолиото луксозни продукти за

дома на Schneider Electric. Дебютът на

серията пред българската публика бе

повод за организираната в средата на

май официална презентация на луксоз-

ните модели електрически ключове и

контакти.

„Усещане за Юг“ бе мотото на среща-

та, на която бяха поканени дистрибу-

тори и партньори на Шнайдер Елект-

рик България, както и множество пред-

ставители на пресата. Напълно в духа

на мотото, домакините от Шнайдер

Електрик съчетаха кратката презен-

тационна част с танцово шоу на фона

на аржентински танга. Забавните ми-

нути на презентацията включваха още

изпълнение на известните перкусиони-

сти Стоян Янкулов и Елица Тодорова,

чието изкуство успя да повдигне с

няколко градуса настроението на гос-

тите. Особено в миговете, в които

Стоян Янкулов демонстрира умението

си да създава ритъм, дори и с помощ-

та на част от представените модели

от гамата Unica Top.

Вдъхновена от екзотиката на латино-

американския юг, серията Unica Top е

технологично съобразена с най-актуал-

ните дизайнерски тенденции за съвре-

менния дом. Организаторите на шоуто

определиха Unica Top като модулна

система,  разработена за лесна и удоб-

на инсталация в жилището. Unica Top

Пазарен дебют за луксозните
ключове и контакти Unica Top

колекцията на Schneider Electric съче-

тава над 150 различни функции – от

традиционните ключове и контакти до

специфични решения за сградна авто-

матизация. В зависимост от стилова-

та ориентация на дома, новата гама

дизайнерски електрически ключове, кон-

такти и механизми позволява избор

между естествения чар и уют на

дървото и по-футуристичния блясък на

метала. В гамата от луксозната серия

са залегнали специални рамки от бук и

череша, както и от по-екзотични

дървесни видове като табако и венге,

произхождащи от Америка и джунгли-

те на Камбоджа. „Предпочитани зара-

ди красивия си външен вид и здравина-

та си, те наистина успяват да привне-

сат повече екзотичен чар и елегант-

ност между четирите стени на дома“,

увериха организаторите. За почитате-

лите на по-модернистичната визия

Unica Top разполага с изискана колек-

ция Металик, включваща декоративни

рамки, изработени от масивен хром и

никел.

В презентационната част на срещата

бе обърнато специално внимание върху

устойчивостта на корозия и здравина-

та на монтажните рамки, както и

върху бързата и лесна инсталация на

механизмите. Заразени от духа на юга,

участниците в срещата отнесоха по-

редната впечатляваща идея за пости-

гане на мечтаната красота и хармо-

ния в дома. Реализирани с помощта на

наглед прозаични елементи от домаш-

ния интериор като електрическите

контакти и ключове.
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Технологичният дом
на Емануела

Шкодрева
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В стара кооперация на тиха уличка в самото сърце на

стара София – на  хвърлей място от Народния театър,

живее една от примите в постоянната му трупа, Еману-

ела Шкодрева. Жилището, съчетало интериорни решения

от началото на миналия век с най-съвременни достиже-

ния на техниката, сякаш е заредено с магнетизма и оча-

рованието на обитателите си – актрисата и спътника

в живота й – архитекта Стефан Добрев. С широко от-

ворена врата и лъчезарна усмивка Емануела Шкодрева ни

кани в дома, който от година и половина е пристан в

живота й с г-н Добрев. „Домът е много важно нещо. Чо-

век би могъл да има много къщи, вили и могили, но няма

ли си дом, значи няма нищо. Домът е място, в което все-

ки от нас посреща добрите новини и изживява лошите

събития“, категорична е актрисата.

Още с прекрачването на прага на дневната дори и

непредубеденият и далечен на артистичните среди по-

сетител разбира, че е попаднал в дом, в който изкуство-

то е на почит. И това личи от десетки малки интериор-

ни елементи и свидни спомени за домакините ни, създа-

ващи атмосфера, в която миналото и настоящето се

преплитат хармонично. „Вкусовете ни със Стефан са

различни. Аз харасвам класиката в интериора, допадат ми

ренесансовите предмети и решения. Бих искала да живея

в замък“, обяснява усмихната Емануела. „За разлика от

мен, Стефан е привърженик на ултрамодерната визия за

съвременния дом, израз на която са архитектурните му

проекти“, допълва тя. На въпроса трудно ли е да създа-

деш дом, когато стиловете и предпочитанията са тол-

кова различни, Емануела Шкодрева е категорична, че съче-

танието на традициите с новаторството е предпостав-

ка за креативност и разнообразие. В мечтите си дома-

кините ни виждат бъдещия си собствен дом с големи

прозорци, през които светлината свободно прониква през

целия ден, високи тавани, създаващи усещане на простор

и свобода, като място, в което духът на традициите е

в „мир“ с модерното.

Централно място в дневната заема модерната систе-

ма за домашно кино  Panasonic. Въпреки динамичния си

живот, свързан с многобройни професионални ангажимен-

ти и срещи с приятели извън дома, Емануела и Стефан

понякога намират време да изгледат заедно някой хубав

филм или да проследят новините на 42-инчовия си плаз-

мен телевизор. За страст към музиката и вкус на цени-
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ЕМАНУЕЛА ШКОДРЕВА

Ценителите на театралното изкуство в страната по-

знават Емануела Шкодрева като едно от най-вълнуващи-

те лица в трупата на Народния театър. Днес актрисата

се радва и на уважението на колегите си, и на призна-

нието на публиката. За творческата й активност гово-

ри достатъчно красноречиво фактът, че през този сезон

участва в постановките „Домът на Бернарда Алба“,

„Ръгби“ и „Самолетът беглец“ на Народния театър, как-

то и в „Животът по три“ в Театър 199. Дните и са

изпълнени и с репетиции на главната роля в пиесата „Бя-

гащи странници“ под режисурата на Николай Ламбрев.

тели говори богатата колекция дискове с класическа

музика, разположена над музикалната уредба Samsung.

Символичната роля на „огнище“ в дома изпълнява стара-

та кахлена камина в дневната, която е свидетел на ця-

лата история на апартамента – от изграждането на

кооперацията до наши дни. За качеството на тогаваш-

ните технологии говори фактът, че независимо от десе-

тилетията употреба камината все още е в изправност.

Тъй като апартаментът е централно топлофициран, днес

камината е просто елемент от интериора на дневната,

пред който излегната върху кожен фотьойл г-жа Шкод-

рева обмисля образите, в които се превъплащава. В дома

на Емануела и Стефан, по подобие с хиляди други софий-

ски апартаменти, е внедрена система за топлинно сче-

товодство – термостатични вентили и радиаторни раз-

пределители на Техем Сървисиз. Част от дневната е

превърната и в работен кът на домакина. В ръцете на

Стефан Добрев преносимият компютър Compaq се пре-

връща в творческо оръдие на труда, с помощта на кое-

то той претворява творчески замисли в реални проекти.

Поради голямата си ангажираност, домакините ни си

поделят задълженията в кухнята, решена технологично

според съвременните разбирания и класически - интери-

орно. Основните кухненски електроуреди – вградените

фурна, хладилник, пералня и стъклокерамичен плот са с

марката Conegliano. Развеждайки ни из кухнята, Емануе-

ла Шкодрева ни уверява, че е поддръжник на здравослов-

ното хранене. „Толкова често, колкото ни е възможно, се

храним вкъщи, търсейки романтика и усамотение във

вечерята на свещи“, уверява ни тя. „Пиенето на кафе в

дома ни сутрин е ритуал. Търсим хармония, дори и в при-

готвянето на кафето – понякога го правя аз, понякога

той“, продължава Емануела Шкодрева. Специалното от-

ношение към кафето вероятно е причината и кафемаши-

ната да е специална – с вграден термометър на ТСМ,

който позволява да се прецизира технологията в пригот-

вянето на топлата кафява напитка. Неразделна част от

техниката в дома на Емануела и Стефан са и тостер SEB

и сокоизтисквачка Conegliano.

Още едно нещо прави впечатление в този толкова

интересен дом – цветята, които по думите на Емануела

Шкодрева са една от опорните й точки, създаваща й

усещане за сигурност и спокойствие.

рубриката води Амелия Стоименова
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В измерване
на синьото гориво
Диафрагмени разходомери
за природен газ

Използването на природен газ за отопление, за гореща вода или за гот-

вене все повече се превръща в нещо съвсем обичайно. Все пак, опитът

ни със синьото гориво не е толкова традиционен, колкото на братските

руски или немски народи, например. По тази причина доста от бъдещите

потребители на природен газ у нас се притесняват как и доколко спра-

ведливо става отчитането на потреблението му. Е, както повечето

важни сметки вкъщи, и тази е в технологичните ръце на специално

създадени за целта уреди. В случай че газификацията на квартала, в

който живеете, скоро ще почука и на вашата врата, ще се наложи да

приемете в счетоводния екип на домашния електромер и водомер още

един отчитащ уред - специалния разходомер за природен газ. Как функ-

ционира той и доколко можете да се доверите на измервателната му

почтеност вижте с Амелия Стоименова и Яна Илиева

Използването на природен газ като енергиен източ-

ник в домакинството за доста семейства е въпрос ако

не на близка перспектива, то поне на дългосрочна надеж-

да. Да разчиташ на газ за отопление и топла вода без-

спорно има своите предимства. Особено когато става

дума за добре проучени и реалистични очаквания по

отношение размерите на сметката, която ще плащате

в края на всеки месец. Защото заедно с удобството, за

отделния потребител остава и грижата да заплати

разхода на природен газ в домакинството.

Четейки тези редове, в съзнанието на отговорния

потребител вероятно възниква въпросът доколко пол-

званото количество ще бъде равно на отчетеното. И

съвсем естествено, предвид суровия факт, че измере-

ното количество е право пропорционално на размера на

месечната ви сметка.

Отговорният процес по измерването на изразходения

газ е единствена задача на специализираните за целта

устройства, познати като разходомери за газ. Прилагат

се широко и в битовите, и в индустриалните газови ин-

сталации, в множество разновидности в зависимост от

измерваните обеми и спецификите на работа.
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ЗАЩО ДИАФРАГМЕНИ?
Дори и само в сегмента на домашните газови разхо-

домери предлагането е доста шарено. Все още на голя-

ма популярност и приложение в бита се радват т. нар.

диафрагмени разходомери. Те наистина са само един от

възможните избори, ползващ се с достатъчно сериозен

авторитет сред потребители и инсталатори. Тези спе-

цифични измервателни уреди имат важна роля в разви-

ващия се пазар на използването на газ като основен

енергиен източник в българския дом. Затова си струва

да им обърнем специално внимание. Макар че има и дру-

ги технологични разновидности на уредите за измерва-

не разхода на природен газ у дома, според някои специ-

алисти, диафрагмените разходомери все още нямат

достатъчно убедителна алтернатива. Разбира се, реди-

ца специалисти не споделят тази убеденост. При всич-

ки положения ние ще представим в следващи броеве на

сп. Технологичен дом и други възможности за избор.

Въпреки че в последните години диафрагмените разхо-

домери също са обект на технологични иновации, част от

тях все още успяват да опазят независимост от елект-

рическата енергия, захранвайки се изцяло механично.

Поради здравата си конструкция и доста поносимата за

нашия пазар цена, те са предпочитано и при това ефек-

тивно работещо решение за дълъг период от време. Удоб-

ството от използването на такъв тип уреди за измер-

ване консумацията на газ е, че могат да служат пълно-

ценно доста години, преди да се наложи да бъдат на-

стройвани или, по-сложно казано, калибрирани. Става

дума за впечатляващ над пет-, шест-, дори деветгоди-

шен период от време, което си е направо цяла вечност в

сравнение с изискванията за поддръжка на други измер-

вателни уреди за дома.

КАК РАБОТИ ДИАФРАГМЕНИЯТ РАЗХОДОМЕР?
Диафрагмените газови разходомери имат почти 150-

годишна история, но от времето на производствения им

старт досега принципът им на работа не се е проме-

нил съществено: Природният газ преминава периодично

през четирите измервателни камери на уреда, разделе-

ни помежду си с диафрагми. Чрез специален механизъм

и вентили се управлява последователността в запълва-

нето и изпразването с газ на отделните камери. Цели-

ят процес в някаква степен наподобява начина, по-кой-

то функционират камерите и клапите на човешкото

сърце. Ключовата роля за определяне на това какво ко-

личество газ е минало през уреда има броячът, който

сумира периодите от време, през което газът премина-

ва през отделните камери. Потреблението на природен

газ се изчислява в зависимост от крайната сума. Диаф-

рагмените разходомери на практика измерват количе-

ството преминал през уреда природен газ за определен

период от време. Това количество служи като изходен

аргумент газовата компания да ви поиска съответна-

та месечна сметка.

Обикновено с битовите диафрагмени газомери се ме-

рят дебити, достигащи до 10 кубични метра газ в час.
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Самият уред има капацитет за отчитане и на доста по-

големи количества. Така че дори и да се поувлечете в

консумацията, няма опасност вашият разходомер да се

запъне при отчитането й. Зависи за какви дебити е раз-

четен самият уред.

МНОГООБРАЗИЕ ОТ РАЗМЕРИ
Производителите предлагат различи модели диафраг-

мени разходомери, според проектния им измервателен

обхват и работно налягане. Обикновено битовите раз-

ходомери работят при налягания от порядъка на 0.1 бара.

Предлагат се и модели, при които корпусът на уреда е

устойчив на високи температури, достигащи до 500 °C.

Ако свързвате последната цифра с прогнозите за гло-

бално затопляне, не се притеснявайте. Съдейки по вре-

мето от тази пролет, газомерите у нас е добре да са

с повишена водо-, а не температуроустойчивост.

Съвременните модели разходомери имат усъвършен-

ствана конструкция и с вградени електронни блокове.

Предлагат се и по-модерни разработки диафрагмени

разходомери със синтетични диафрагми и с разширена

функционалност. При всички случаи, изборът на разходо-

мер зависи от спецификата на самата газова инстала-

ция в жилището и до голяма степен е въпрос на прецен-

ка от страна на съответното газоразпределително

дружество.

Съвременният потребител на битови услуги, който

е свикнал около него да „цъка“ енергийният километраж

на всевъзможни отчитащи уреди - от водомера и елек-

тромера до разпределителя на топлинна енергия върху

радиаторите в домовете ни, никога не се доверява

напълно. Затова и тук ще се запита:

A ДОКОЛКО ВЯРНО ОТЧИТА РАЗХОДА
ни на газ диафрагменият разходомер и как точно успя-

ва да постигне справедливост при измерването?

В голяма степен точността на един газомер е въпрос

на физични процеси и се крие в спецификата на самия

природен газ. Основният принцип, на който дължим вяр-

ното отчитане на газовото потребление, е т.нар. тем-

пературна компенсация. Или начинът, чрез който се пре-

одоляват грешките при измерването. Диафрагмените

газови разходомери съобразяват принципа си на работа

с чисто физичните характеристики на горивото, с кое-

то работят. Природният газ има свойството бързо да

"поглъща" температурата на околната среда и да пови-

шава обема си с увеличаване на градусите. С други думи,

ако там, където е монтиран разходомерът ви, е по-топ-

личко, преминаващият през него газ повишава темпера-

турата си и в резултат на това се разширява. Това ина-

че много природно състояние на нещата, обаче, невина-

ги е в полза на потребителския джоб. Защото би означа-

вало, че разходомерът ще отчете повече от реалното ко-

личество потребен газ. По същата воля на природата

тече и обратният процес. Когато разходомерът се на-

мира в по-студено помещение, поради по-ниските темпе-

ратури газът се свива. Отчитащият уред показва по-

малки количества от реално потребеното и вие плаща-

те по-малко. Доста тежка задача би било за потребите-

лите (а и за доставчиците на природен газ за битови
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нужди) да следят с термометър в ръка кога и с колко се

повишава или понижава температурата в помещението,

където е инсталиран разходомерът. Например, при по-

лошия за потребителя вариант, за да кипнете литър вода

на газовия си котлон в кухнята, ще се отчете 2% повече

изразходван газ с температура 21 °C, отколкото ако

температурата на горивото е 15 °C. А 2% повече гори-

во, означава и 2% по-голяма сметка. За да се избегнат

неприятните лъжи в сметките и психическите разстрой-

ства в края на месеца

СЕ ВЪВЕЖДА БАЗОВА ТЕМПЕРАТУРА
спрямо която се определя разходът. Следователно диаф-

рагмените газови разпределители спазват принципа да

не се доверяват на природните капризи, излагайки се-

мействата на риск от месечен шок. Повечето предла-

гани на пазара уреди от този вид са разчетени да ра-

ботят с т.нар. температурна компенсация. Или, казано

по друг начин, и при скок, и при пад на температурата

на газа (и съответстващото му разширяване и свива-

не), уредът отчита количеството преминал газ спрямо

възприетата от всички пазарни играчи - доставчика,

потребителя и регулаторния орган, базова температу-

ра за отчитане.

По този начин се преодоляват плюс/минус процентни-

те несъответствия при измерването на разхода, вслед-

ствие на различната във времето температура на газа.

Без този компенсиращ принцип, домакинствата, как-

то и доставчиците на природен газ, последователно

биха се оказвали в неизгодни позиции през различните

сезони на годината. Някои от съвременните модели ди-

афрагмени разходомери за газ, използвани в бита, реа-

лизират тази температурна компенсация, като регули-

рат обема на постъпващия в измервателната камера

газ спрямо текущата му температура. Ще срещнете и

модели диафрагмени разходомери, които позволяват ди-

станционно отчитане на използваните количества газ.

Така или иначе, без разходомер практически не е

невъзможно да използвате законно природен газ в дома

си. Просто, такива са правилата на играта. При неиз-

бежността на този факт, въпросът е да се поинтере-

сувате дали и как е компенсиран температурно разхо-

домерът ви за природен газ. И тъй като къде ще бъде

инсталиран уредът и какъв ще бъде той, се решава от

съответното обслужващо ви газоразпределително дру-

жество, поне бихте могли да проявите интерес към

важния въпрос за температурната компенсация. Ако ви

отговорят, че въпросът е сложен дори за инженери,

имайте предвид, че и най-заплетените неща в съвремен-

ната техника имат сравнително елементарно обясне-

ние. При всички случаи, обаче, добра препоръка е да изис-

кате точна информация за наличието и вида на темпе-

ратурната компенсация на битовия ви газомер. Ако про-

пуснете тази важна част, може да се окаже, че смет-

ките ви за газ през лятото догонват сумите за цент-

рално парно отопление и в най-лютата зима. Това, раз-

бира се, е доста пресилено, но в него има рационално

зрънце. Защото грешка в измерването в проценти, оз-

начава грешка в сметката ви от същия порядък. Звучи

зле, нали?
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Това, че въздухът в съвременния уплътнен, но непро-

ветрен дом, трябва да се вентилира, за да живеят ком-

фортно обитателите в него, всеки го знае. Въпреки

това, обаче, по инерция пренебрегваме факта, че

въздухът у дома може да бъде по-мръсен и от този на

Русе в ден на смог: цигарен дим, прах, сажди, бактерии,

формалдехиди, пестициди и пари от десетки видове

козметични и домакински почистващи препарати – само

някои от витаещите във въздуха мръсотии, тровещи

здравето и настроението на цялото домочадие. А ако

те се натрупат, концентрацията на някои от тях може

да надхвърли неколкократно допустимите стойности на

нивата им на открито. А ние невинно да си ги дишаме,

ли дишаме, и тъй като постепенно свикваме, взимаме

мерки само когато някой от семейството заболее. По-

често впечатление ни правят последствията на друг

резултат от лошия въздух у дома - високата влажност,

тъй като мухлясването на стените обикновено води до

спешното заемане с въпроса, преди положението да е

станало за сериозен ремонт. През зимата кондензация-

та овлажнява прозорците и други по-хладни части от

интериора,  и може да нанесе сума повреди. А през ля-

тото високата влажност създава дискомфорт и затруд-

нява климатизацията на въздуха.

Освен чрез амбициозно заемане с отстраняване източ-

ниците на проблема, най-добрият начин за запазване на

дихателните пътища и добрия вид на дома е доброто

вентилиране. Съвременните вентилационни техники,

технологии и продукти, които специализираните в тази

област фирми предлагат и на българския пазар. В техни-

те оферти вече намира място и технология за оползот-

воряване на енергията, която бихте вложили в охлажда-

не или отопляване на въздуха в помещенията, както и за

повишаване на енергийната ефективност при осигурява-

не на перфектния домашен климат. Затова ви запознава-

ме с този компонент на съвременните вентилационни

системи, който печели все повече почитатели.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ВЕНТИЛАЦИЯ
Концепцията за вентилация с рекуперация на енергия, при

която се използва вентилационен топлообменник „въздух-

въздух“, се различава от масово прилаганата. В стандарт-

ните системи за вентилация въздухът циркулира през ста-

тични въздуховоди и се движи вследствие действието на

вентилатори. Когато стайният въздух излезе или бъде при-

нудително отведен от помещението, използваната за не-

говото затопляне или охлаждане енергия се губи.

Когато в системата се включи устройството рекупе-

ратор, то може да спести 75% или повече от тази енер-

гия. Докато вентилационната система изхвърля стария

издишан и замърсен въздух, тя всмуква свеж въздух. При

минимално или никакво смесване на двата въздушни по-

Спестовно
вентилиране
с рекуперация на енергия

Вярно, че в природата нищо не се губи, но при вентилиране на вашия дом

замърсеният, но охладен или затоплен въздух от стаите, се измъква през

вентилационните тръби навън заедно с част от сметката за скъпопла-

тената енергия за климатизация или отопление. Техническото решение на

това разточителство се нарича рекуперация или възстановяване на енер-

гия. Зад него стои топлообменният принцип, на базата на който са раз-

работени устройствата за рекуперация във всичките им разновидности.

Повече за хитрия начин да пестите енергия разказва Благовеста Сяроваи
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тока се осъществява топлообмен между тях и резул-

татът е: охладеният от климатичната ви система стар

въздух охлажда в голяма степен навлизащия от вън топъл

въздушен поток, при което енергията за неговото доох-

лаждане за достигане на необходимата за комфорта ви

температура е значително по-малко. Аналогично през

зимата – влизащият от студа навън въздушен поток с

минусова температура се затопля чрез топлообмен със

стария мръсен, но топъл въздух (допълнително се подгря-

ва при някои модели) и влиза топличък и чист, в резултат

на което не се чувства неприятно течение и сметката

за затоплянето му пада.

РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ И МОДИФИКАЦИИ
Някои рекуператори се монтират като стаен клима-

тик на прозорец или отвор в стена. Те са предназначе-

ни най-често да обслужват отделни стаи, които имат

проблеми с проветряването: бани, мокри помещения или

просто стаи, в които въздухът се вентилира. Задача-

та на по-големите модели е да обслужват цялостната

вентилационна система на дома, която осигурява свеж

въздух във всички стаи. Тогава вече се изисква свързва-

нето на рекуператора към въздуховодната мрежа на вен-

тилационната система, разбира се, в хармония с цяло-

стния вентилационен проект и съгласно всичките му

изисквания. Въпреки че централизираните системи за

целия дом се монтират основно в нови къщи, рекупера-

тори могат да се присъединят към вентилационната

система на функциониращи къщи, особено тези с незавъ-

ршени сутерени, като устройството се свърже към

въздуховодната система. Възможно е и просто да се

присъедини към системата за въвеждане на въздух.

КАК РАБОТИ РЕКУПЕРАТОРЪТ?
Вътре в рекуперационното устройство един вентила-

тор засмуква външния въздух навътре, а друг отвежда

употребения въздух навън. И двата вентилатора прокар-

ват въздуха през централен топлообменник, в който еди-
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ният и другият въздушен поток си взаимодействат топ-

линно. При някои модели навлизащият въздух се филтри-

ра по своя път навътре.

Различните производители използват различни тех-

нологии, за да реализират топлообменната магия. Някои

направляват въздушните потоци през последователни

слоеве алуминиеви плочи. Други използват полипропиле-

ново ядро за предаване на топлината и отделят входя-

щия и изходящия въздушни потоци. Има тип топлообмен-

ници, които пренасят топлина чрез напълнени с хладил-

на течност тръби. При някои от моделите не се прена-

ся никаква влажност (водни пари) от единия въздушен по-

ток към другия. При други – има смесване на въздух и из-

вестно количество водни пари се пропускат. Когато се

търси решаване на проблема с влажността, се предла-

гат модели с колело, покрито с обезвлажнителна мате-

рия, което се върти между двата въздушни потока.

Въпреки че всички рекуператори могат да намалят до-

машната влажност през зимата, тъй като са част от

вентилационната система, топлообменникът с покри-

то с обезвлажнител колело може да помогне на входя-

щата влажност през лятото.

Някои модели разполагат с топлообменник с фиксира-

ни плочи, който използва импрегнирано със смоли харти-

ено ядро. Както и други модели, този вид позволява вод-

ните пари и латентната топлина, съдържаща се в нея,

да се прехвърлят от единия на другия въздушен поток.

Освен че запазва известно количество топлина, рекупе-

раторът предварително овлажнява или обезвлажнява

входящия въздух до комфортния диапазон от 35% до 45%

за повечето климати. Образувалият се от топлия, вла-

жен въздух конзденз, влязъл в контакт с повърхностите

на топлообменника при студено време, се отвежда или

се събира в специален съд. Има проблем, ако кондензът

замръзне, блокирайки притока на въздух.

Затова някои модели са снабдени с електрически на-

гревателни елементи против замръзване, които се

включват автоматично при около -10 °C. Освен че пре-

дотвратяват замръзването, те спомагат за затопля-

не на входящия въздух. Други модели имат система от

въздушни клапани, които периодично стартират рецир-

кулация на стайния въздух, когато температурите пад-

нат под -5 °C.

Някои рекуператори се управляват чрез монтиран на

стената панел. Тези устройства предлагат няколко ре-

жими на работа. Например, възможно е да настроите

рекуператора непрекъснато да сменя въздуха, да се

включва само когато влажността надвиши дадено ниво

и т.н.

ПОДХОДЯЩИЯТ ВИД И РАЗМЕР
На пазара се предлагат различни видове и разнообраз-

ни размери. Не е зле при избора да разчитате на специ-

алист, макар че обикновено производителите указват

параметрите на всеки модел. Първо, трябва да решите

дали ще ползвате устройството като самостоятелен

уред или като част от цялостната вентилационна си-

стема. Резонно е да се доверите на компетенцията на
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хората, реализирали не една подобна инсталация, кога-

то се избира приложението на тази технология. Реку-

ператорите, обслужващи само едно помещение, обичай-

но се избират в зависимост от вида му и спецификите

на ползване. При внедряването на рекуператора като

част от централизирана домашна вентилационна сис-

тема, трябва да се отчетат факторите капацитет и

мощност. В този случай моделите могат да варират

като капацитет в диапазон от 5 до 35 куб. м в минута,

например. Подходящият размер зависи от броя на живу-

щите и кубатурата на стаите в къщата, която ще

вентилирате. За цялостна вентилация се препоръчва

обновяване на вътрешния въздух с поне 0,4 – 0,5 куб. м в

минута на един обитател. Размерите и дължините на

въздуховодите могат да повлияят на ефективността,

затова е важно да се работи със специалист при пла-

нирането на такава система.

ТРЯБВА ЛИ ВИ РЕКУПЕРАЦИЯ?
Вентилационна система с рекуперация на енергията

е подчертано необходима в много непроветрив, добре

изолиран дом, където цените на електроенергията са

високи. Непроветривият дом натрупва повече влажност

и замърсявания, което отваря много работа на героя на

тази статия. Ако домът е неуплътнен с неизолирани

прозорци и стени, или иначе казано от фугите на про-

зорците и вратите вее, въздушният поток заобикаля ре-

куператора, обезсмисляйки неговата работа.

Въпреки че са смятани за най-ефективни при студен

тип климат, рекуператорите са много полезни и за ме-

ста с горещи лета. Проучванията показват, че рекупе-

рационните системи могат да осигурят по-добри енер-

гийни икономии при горещини и климатизация на възду-

ха. Електроенергията, която преимуществено се изпол-

зва при климатизацията на въздуха, е по-скъпа от дру-

гите типове горива, така че всяко BTU, което можете

да спестите е от значение. И, разбира се, колкото по-

високи са разходите ви за енергия, толкова по-голям е

смисълът от внедряване на рекуператор в дома.

Вентилационните системи с рекуперация са практич-

ни за къщи, които имат много висока влажност през зи-

мата и могат да подпомогнат климатизацията на въздуха

при климатични условия с висока влажност през лятото.

Те може да се окажат практично решение, когато има

проблем с разни замърсявания (примерно формалдехиди).

При меки климатични условия вентилацията само с

отвеждане на въздуха може да се окаже по-добро реше-

ние, отколкото присъединяване на рекуператор. Когато

външните зимни температури са доста високи, няма

достатъчно възстановима топлина, която да изплати

инвестицията. А при охлаждане разликата в темпера-

турата между външния и стайния въздух често не е до-

статъчно голяма, за да оправдае разходите за монта-

жа, експлоатацията и поддръжката.
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Омекотяване
на твърдата вода

Ако живеете в някой от районите на България с твърда вода или почи-

вате във вилата си на морето, знаете колко неприятно е къпането с нея,

когато сапунът има действието на мокро камъче. Колкото и препарат да

сипете в ненаситната перална машина или миялната, той просто не

сработва. Да не говорим за гадничките бели отлагания по прибори, чаши,

плочки и други, които нямат измиване. Нещото, което причинява всичко

това и още, е голямото количество калций или магнезий във водата, идваща

от водопроводната инсталация.  Има много решения, сред които да се

преселите в район с мека вода, но по-лесното се крие зад устройство,

наречено омекотител за вода. С несложен принцип на действие, то реша-

ва кардинално проблема, разбра Гълъбинка Иванова

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
Ф

О
Н
И
К



ñòð. 21

Твърдата вода причинява няколко основни проблема:

полукъпънето, цапането и образуването на котлен камък

по вътрешната страна на тръбите, водонагревателите,

котлите и т.н. След като калцият и магнезият полепнат

по повърхностите, образуваният котлен камък не провежда

добре топлината и намалява пропускателната способност

на тръбите, които с годините (или вековете) могат да се

запушат напълно. Големите грижи главно са в посока жи-

вота и функционирането на работещите с вода домашни

уреди – главно пералнята и миялната. Твърдата вода също

така пречи и на ефективността, доброто функциониране

и дължината на живот на бойлерите, някои отоплителни

системи и други. Заради проблемите с натрупания котлен

камък, се увеличават и разходите за функциониране на
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някои уреди – например при греене на вода може да се

стигне до петнадесет-двадесет процента.

Твърдата вода реагира със сапуна и формира леплива

версия на пяната, като има вариант и сапунена пяна изоб-

що да няма. Въпрос на концентрация на споменатите

минерали. Тъй като традициите повеляват обилно да се

сапунисваме при къпане, се налага или да компенсираме

количествено с препарати, или да свикнем да ползваме

мокрото камъче под душа или във ваната.

Решението за отстраняване на проблемите с твърда-

та вода е или да се филтрира водата чрез дестилиране

или обратна осмоза за отстраняване на калция и магне-

зия, или да се използва устройството омекотител за

вода. Филтрирането, в зависимост от инсталацията,

може да се окаже скъпо решение на проблема, особено що

се отнася до цялата вода в дома, затова омекотителят

за вода обикновено се ползва като по-евтино решение.

КАК РАБОТИ ОМЕКОТИТЕЛЯТ ЗА ВОДА?
Идеята зад най-разпространените омекотители за вода

е проста. Калциевите и магнезиевите йони във водата се

заменят с натриеви. Тъй като натрият не се утаява в

тръбите и не реагира неблагоприятно със сапуна, и два-

та големи проблема на твърдата вода се елиминират. За

да се извърши замяната на йоните, водата в дома проти-

ча през легло от пластмасови зрънца или през химична

матрица, наречена зеолит. Зрънцата или зеолитът са

покрити с натриеви йони. Докато водата протича покрай

натриевите йони, те сменят местата си с калциевите и

магнезиевите. Постепенно зрънцата или зеолитът започ-

ват да се насищат с калций и магнезий за сметка на на-

трия и спират да омекотяват водата. Настъпва времето

за регенериране на зрънцата или зеолита.

Регенерирането всъщност е насищане на зрънцата или
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зеолита в поток от натриеви йони. Солта представлява

натриев хлорид, затова силен солен разтвор се излива

през зеолита или зрънцата. Той отстранява всичкия кал-

ций и магнезий, които са се натрупали в зеолита или

зрънцата, и ги заменя отново с натрий. Остатъчният

солен разтвор и целият калций и магнезий се отвеждат

през дренажна тръба.

ЗАХРАНВАНЕТО НА УРЕДА
зависи изцяло от типа му. Повечето омекотители са

снабдени с малка електрическа система за автоматич-

но управление. Тя осигурява регенерирането на омекоти-

теля на точни интервали и в точно време. Автоматич-

ното управление изразходва приблизително същото коли-

чество електроенергия, колкото кухненския ви часовник.

Някои омекотители за вода функционират хидравлично и

използват налягането от водопроводната система като

източник на енергия.

Омекотителите за вода работят в широк диапазон на

налягането, но се изисква минимално налягане от 1.4 бара,

като е добре да се следват иструкциите на производителя.

Ако налягането от вашия водопровод е прекомерно високо

или ниско, както знаете, това може да бъде коригирано.

Някои модели се отличават с

ВРОДЕНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
Особено много тя се проявява при използването на

солта. Интелигентна памет следи потреблението на

домакинска вода и се самопрограмира, осигурявайки вина-

ги наличието на необходимата омекотена вода. Дисплеи

при различните модели осигуряват непрекъснато актуал-

на информация за действието на омекотителя. Може

уредът да разполага и с дистанционна система за наблю-

дение нивото на солта, което е полезна опция, ако оме-
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котителят е разположен на по-труднодостъпно място.

Има и възможност за възстановяване паметта на оме-

котителя след до 72-часово отпадане на захранването.

РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ
омекотители могат да бъдат автоматични, полуавтома-

тични или с ръчно управление. Всеки тип се предлага в

различни размери и номинални работни капацитети, преди

да се наложи регенерация. Както вече споменахме, кога-

то отстраняващият калциевите или магнезиеви йони

материал изчерпа ресурса си, се налага регенерирането

му. Изпълняването на точно тази операция, или под-

дръжката, в най-голяма степен е в основата на различи-

ето между типовете. Най-удобните - напълно автома-

тичните омекотители регенерират материала по пред-

варително зададена схема и автоматично се връщат към

експлоатация. Стартът на регенерацията обикновено се

управлява от часовник, докато при някои модели това

става чрез измерване на потреблението на вода или чрез

детектори на твърдостта. Полуавтоматичните омеко-

тители имат автоматични средства за управление на

всичко, освен старта на регенерацията. Неавтоматич-

ните модели изискват ръчно задействане на един или

няколко клапана за управление на промиването, създава-

нето на солен разтвор и изплакването.

ПРЕДИМСТВА НА ОМЕКОТЯВАНЕТО НА ВОДАТА
Защитава от повреди, повишава ефективността и

удължава живота на уредите в дома

Разходът на миещи и перилни препарати е значител-

но по-малък

Неприятните варовикови налепи върху санитарния

фаянс и домакинските уреди изчезват заедно с нуждата

от трудоемкото им почистване

ОСНОВАНИЯ ПРИ ИЗБОР НА СИСТЕМА ЗА ОМЕКОТЯВАНЕ
колко твърда е водата в дома ви;

колко от водата в дома ще омекотявате – в цялата

водопроводна инсталация или само до бойлера;

частично или непрекъснато ще бъде омекотявана во-

дата;

автоматична или не система ви трябва;

ще се самопочиства или вие ще я почиствате;

къде ще бъде монтиран омекотителят;

с какви консумативи работи.

ОМЕКОТЕНА ВОДА ЗА ПИЕНЕ И МИЕНЕ
Омекотената вода продължава да съдържа всички ес-

тествени минерали, от които се нуждаем. Тя е единстве-

но лишена от своето съдържание на калций и магнезий,

като само малко количество натрий е добавено при про-

цеса на омекотяване. Ето защо в повечето случаи оме-

котената вода е напълно безопасна за пиене. Препоръчи-

телната стойност на съдържанието на натрий в омеко-

тената вода е до 300 mg/l.

В области с много твърди води омекотената вода не

трябва да се използва за приготвяне на бебешко мляко,

поради по-високото съдържание на натрий след процеса на

омекотяване. Сериозен е бонусът, който получават хора-

та със суха кожа, защото омекотената вода има по-нежно

въздействие върху косата и кожата. Хората, които имат

проблеми със сърдечно-съдовата система или са на дие-

ти с ниско съдържание на натрий, по-добре да не ползват

омекотена вода за пиене. При всички положения хората със

здравословни проблеми трябва да обсъдят въпроса с лекар.

ТИПОВЕ ОМЕКОТИТЕЛИ ЗА ВОДА
Механичните омекотители за вода могат да бъдат

класифицирани в четири различни категории:

Ръчни: собственикът стартира и спира всички стъпки

при зареждането.

Полуавтоматични: собственикът стартира повече-

то етапи ръчно, като прекратяването на изплакването

и връщането към експлоатация стават автоматично.

Автоматични: собственикът спира устройството,

когато е необходимо презареждане. Всички етапи по пре-

зареждането следват автоматично.

Напълно автоматични: устройството работи с тай-

мер и всички операции се активират автоматично.

Съдържащият се в системата омекотителен материал

е достатъчен за многократни регенерации, но трябва

периодично да се добавя някакво количество според не-

обходимостта.
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Топъл дъжд
в банята

Домашни соларни системи
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Ще ги срещнете най-често монтирани върху покриви-

те на еднофамилните жилища и то откъм най-слънчева-

та им страна, изложени безжалостно на преките слънче-

ви лъчи. Или дори като наредени един до друг панели върху

плоския покрив на жилищен блок. Слънчевите системи за

производство на топла вода, познати и като слънчеви

колектори, преобразуват слънчевата енергия в топлин-

на. Простичък, но ефективен метод, който прави лято-

то ни още по-безгрижно, когато опре до домакински раз-

ходи. При това могат да служат не само за затопляне на

водата за битови нужди, но и за отопление на помеще-

ния и постигане на комфортна температура в плувния ни

басейн или домашното спа.

Ако имате отдалечена от централното електрозах-

ранване вила или извънградска къща с подходящо изложе-

ние, една такава инсталация може да реши проблема с

водния комфорт в топлите отпускарски месеци. Или по-

чти изцяло да поеме грижата, ако сте избрали да живе-

ете там целогодишно. Слънчевите системи могат да се

използват в почти всеки климатичен район. Но за да

оползотворите максимално горещите лъчи, се погриже-

те да монтирате слънчевите колектори от най-огряна-

та страна на дома си, ориентирана на юг, югоизток или

югозапад.

Ако вече предполагате, че слънчевите системи са

максимално ефективни в най-слънчевите (и особно в мно-

го горещите дни), ще ви уверим, че сте абсолютно пра-

ви. В такива дни можете да използвате слънчевото гре-

ене като неизчерпаем безплатен източник на енергия.

Също толкова естествено възниква и въпросът за първо-

началната инвестиция в соларна система. На фона на

растящите цени за електроенергия, правилният израз е

разумно вложение с възвръщащи се във времето ползи. И

без инвестиционната терминология, добре обмислена,

проектирана и монтирана, една такава система може да

спести голяма част от разходите на домакинството за

топла вода. И не само през лятото! Въпрос на техника,

географско положение и, не на последно място, тип на

използваната система.

ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ
на слънчевите системи за топла вода се броят на

пръсти. Два са ключовите елемента - слънчевите колек-

тори и добре изолираният воден резервоар. От него во-

Помните ли веселите летни детски дни, когато сте се плацикали безгриж-

но на двора в корито, пълно със слънчева вода? Затоплена, така да се

каже, само по волята божия, тя е може би една от малкото приемливи

екстри на жегата, наравно, разбира се, със здравословния загар. И посте-

пенно случайно забравеното на слънце корито с вода се превръща в ба-

сейн, после в цял резервоар... Докато на човек не му хрумне, че когато

керемидите му се пукат от жега е разточително неблагоразумие този

факт да се пренебрегва, а бойлерът да е нонстоп включен. Технологично

обуздана, слънчевата енергия може да върши в едно домакинство почти

цялата работа по ежедневната доставка на топла вода. Как? Чрез така

наречените соларни или слънчеви системи – екологична инсталация, изпол-

зваща възобновяем и напълно безплатен енергиен източник - слънцето.

Какви са начините за това вижте с Амелия Стоименова и Яна Илиева
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дата се превежда през тръби към домашния водопровод

или, простичко казано, към душа или чешмата. Ще попад-

нете и на системи с два такива резервоара. В единия

водата се подгрява от слънчевите лъчи, след което

преминава в другия, където се намесва електрически

нагревател, за да я дозатопли до най-комфортната за

вас температура.

В системите с един резервоар често можете да срещ-
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нете и вграден допълнителен нагревател. При всички

случаи ще усетите полезността на неговото

присъствие, когато слънцето се скрие и колекторът

остане „на сухо“ откъм слънчеви лъчи.

В съвременните слънчеви системи за производство на

топла вода се използват плоски слънчеви колектори, ко-

лектори с вакуумни тръби и вакуумни колектори с тер-

мотръби.

ПЛОСКИТЕ ПАНЕЛИ
са най-често използваният тип съоръжения за улавяне на

слънчевите лъчи и енергийното им оползотворяване.

Конструкцията им е елементарна – в рамка от алумини-

ев профил се монтира серпантина от медни тръби, върху

които е заварена абсорбционна пластина, която, образ-

но казано, поглъща енергията на слънчевите лъчи. По тази

причина абсорбционната пластина се покрива със слой

черна боя. „Това ми е известно“, вероятно ще си помис-

лят повечето от вас. Та нали боядисаните в черно варе-

ли по черноморското ни крайбрежие са част от пейзажа

от много години насам. Черният цвят има способност-

та да поглъща много повече топлина в сравнение с ос-

таналите цветове. Разбира се, техниката не стои на

едно място и през последните години все по-често гор-

ната повърхност на абсорбционната пластина се покри-

ва с кристали от титаниева сол, тъй като по-този на-

чин хем топлообменната повърхност се увеличава, хем

топлопоглъщането е по-голямо.

Друго, което трябва да знаете за плоските колектори е,

че под серпантината те обикновено се изолират с вата.

В алуминиевата рамка най-отгоре се поставя стъкло.
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През последните години стъклото отстъпва място на

поликарбонатна пластина, при която коефициентът на

отражение е по-малък. Това ще рече, че в колектора по-

стъпва по-голямо количество от попадналата върху него

слънчева енергия.

КОЛЕКТОРИТЕ С ВАКУУМНИ ТРЪБИ
с основание се разглеждат като следващо стъпало в

технологичното развитие на слънчевите инсталации.

Конструкцията им е по-сложна от тази на плоските ко-

лектори, но за сметка на това са по-ефективни и по-

скъпи. Изградени са от стъклени ампули, в които са мон-

тирани коаксиални медни тръбички. Наричат се вакуум-

ни, защото в пространството между стъклените ампу-

ли и медните тръбички е изтеглен въздухът. И това не

е самоцелно – вакуумът е добър топлоизолатор, който не

спира проникването на слънчевите лъчи. Към медните

тръбички обикновено чрез заварка е присъединена абсор-

бционна пластина. Ако вече предполагате, че върху

абсорбционната пластина също се нанася покритие от

кристали на титаниева сол, пак познахте. Целта е съща-

та – по-голяма активна площ на колектора и по-висока

ефективност. Така описаните слънчеви ампули са свърза-

ни в общ колектор.

Колко големи са ползите от усложняването на конст-

рукцията и по-високата цена? Специалистите са едино-

душни, че загубите в колекторите с вакуумни тръби са с

доста проценти, а в редица конструкции дори с пъти по-

малки. А това означава значително по-висока ефектив-

ност и възможност да се използват в страни с четири

сезона – като нашата.

ВАКУУМНИТЕ КОЛЕКТОРИ С ТЕРМОТРЪБИ
са върхът на сладоледа при соларните технологии за

производство на топла вода. Конструкцията им в голя-
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ма степен е аналогична на вече описаната при колекто-

рите с вакуумни тръби. Отново имаме стъклена ампула,

в която е поставена медна тръбичка. И отново простран-

ството между тях е вакуумирано. Ако не ви се играе на

"открийте разликите", ще ви кажем директно, че при тях

в медните тръбички не влиза вода. Всеки знае, че тем-

пературата на кипене на водата е 100 градуса по Цел-

зий, а температурата на околната среда по нашите гео-

графски ширини не достига до повече от около 40. По

тази причина медните тръби са запълнени с друга теч-

ност. Забележете – имаща ниска температура на изпа-

рение. Обикновено температурата на изпарение на теч-

ността е от порядъка на 10 градуса Целзий. Доста по-

малко, нали? Затова специалистите твърдят, че този вид

колектори на практика отнемат топлина от околната

среда. В горната част на медните тръби се монтира кон-

дензатор. Достигайки кондензатора, акумулираната в

работния флуид слънчева енергия се предава в процеса на

кондензация чрез топлообмен на водата в системата.

Стъклените ампули се монтират в кутии с много добра

топлоизолация.

Описаните технически подобрения позволяват колекто-

рите да са ефективни дори и при минусови температури

навън. Необходимо е, разбира се, да има слънчево греене,

т.е. дори и да ви се струва невероятно, в слънчеви зим-

ни дни вашият колектор не е в "зимен сън", а работи усър-

дно, за да ви осигури топла вода. Ако докоснете с ръка

колектора дори и в слънчев летен ден, той ще ви се стори

студен. Това е така, защото вакуумните колектори с

термотръби оползотворяват ефективно ако не цялата,

по тоне много голяма част от попадналата върху тях

слънчева енергия.

ТЕРМОСИФОННА ИНСТАЛАЦИЯ
Немислимо е да се говори за слънчеви инсталации, без

да се обърне специално внимание на термосифонния прин-

цип. Най-малкото защото той ви осигурява едни от най-

евтините решения да произвеждате топлата вода в дома

си от безплатния енергиен източник слънцето. Разбира

се, както при всички добри новини има и едно „но“ – тер-

мосифонните инсталации са приложими в региони, къде-

то температурите през зимата не достигат много ниски

стойности. Основната специфика на термосифонните

инсталации е, че колекторът и бойлерът са свързани

директно, т.е няма тръби, помпа, арматура. За да рабо-

тят термосифонните инсталации, бойлерът трябва да
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е монтиран по-високо от колектора. Загрятата в колек-

тора топла вода се издига, подчинявайки се на природни-

те закони към бойлера. Също толкова естествено сту-

дената вода слиза надолу към колектора. Въпреки всич-

ките си предимства, използването на термосифонните

системи е свързано и с друг деликатен момент, а имен-

но издържливостта на покрива, върху който често се

монтира резервоарът.

ИДЕАЛНИЯТ ТИП СОЛАРНА СИСТЕМА
в голяма степен зависи индивидуално от характеристи-

ките на вашия дом и от вашите потребности. При всич-

ки случаи, без да се направи внимателен анализ на конк-

ретните изисквания и условия, при които ще работи си-

стемата, няма еднозначен отговор на този въпрос. Со-

ларните системи за загряване на топла вода са два ос-

новни типа - с отворен или затворен контур. Разликата

между тях не е сложна.

В СИСТЕМИТЕ С ОТВОРЕН КОНТУР
наричани още пасивни, колекторът загрява директно

водата, с която се миете, перете, къпете и т.н. За раз-

лика от тях, при системите със затворен контур, нари-

чани активни, се подгрява специална работна течност,

която, от своя страна, чрез топлообмен затопля индирек-

тно водата, която тече през крановете ни.

Доскоро у нас под името слънчева система се разби-

раше точно пасивния тип системи. Те са сравнително по-

елементарни като конструкция и биха ви свършили доб-

ра работа, ако обитавате регион, в който температу-

рите почти никога не стигат до точка на замръзване.

Така че, ако живеете в близост до гръцката граница,

например, и се радвате на лимонови дръвчета и по-мек

зимен климат, можете да разчитате през доста по-го-

лям период от годината на топла вода от соларната ви

система, базирана на пасивен, отворен цикъл на работа.

Най-често термосифонните системи се изпълняват като

отворени.

Поради основния си недостатък - големите загуби на

топлина, произтичащи от факта, че моментните ви нуж-

ди от топла вода не винаги съвпадат с периода на най-

силното слънчево греене, отворените системи се из-

пълняват все по-рядко.

ЗАТВОРЕНИТЕ ИЛИ АКТИВНИ СИСТЕМИ
обикновено са по-сложни като конструкция. Както вече

казахме, при тях водата се затопля индиректно от цир-

кулираща в колектора работна течност. Описаните ко-

лектори – плоски, с вакуумни тръби и с вакуумни термо-

тръби, обикновено се използват за изграждане на затво-

рени слънчеви системи. Причината затворените систе-

ми да заемат все по-голям пазарен дял у нас е високата

им ефективност и възможността да се използват успеш-

но и през четирите сезона.
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Beko BKN-121
Климатик Beko, модел BKN-121, сплит система. Мощност (охлаждане/

отопление): 3.18/3.65 кW. Капацитет: (охлаждане/отопление) 11000/12500

BTU/h, Електрическа консумация: охл./отопл. 1.18/1.35 кW. Коефиценти на

преобразуване: EER(W/W) 2.69; COP(W/W) 2.7. Ниво на шум: 40 dB.

Цена: 429 лв. с ДДС

Производител: ВЕКО

Beko BKN-181
Климатик Beko, модел BKN-181, сплит система. Мощност (охлаждане/

отопление): 5.2/6 кW. Капацитет: (охлаждане/отопление) 18000/19450

BTU/h. Електрическа консумация: охлаждане/отопление 1.96/2 кW. Коефи-

центи на преобразуване: EER(W/W) 2.65; COP(W/W) 3. Ниво на шум: 43 dB.

Цена: 659 лв. с ДДС

Производител: ВЕКО

Във внезапно сполетялата ни жега климатикът излезе много нагоре в списъка на предстоящите ни

покупки. Както ще видите по-надолу, предлагането на добри като качество и богати като функционалност

модели е голямо, така че изборът въобще няма да е лесен. В това ревю на списание Технологичен дом раз-

глеждаме само един от няколкото типа климатични системи – сплит моделите. Надяваме се, че ако сте

се спрели на сплит технологията, ще бъдем полезни при избора ви. За участващите в материала модели

едни доставчици са предпочели да представят капацитета на отопление или охлаждане в BTU, други - в kWh.

Затова напомняме, че 1 BTU = 0.293 kWh и респективно 1 kWh = 3413 BTU. Тънките сметки около мерните

единици, както и важните неща, обезпечаващи разумния избор на климатик, представихме в миналия брой

на сп. Технологичен дом. (За изпусналите: статията е със заглавие Икономичните климатици в TD#5/2006).

Редакцията не носи отговорност за промени, неточности и грешки в подадената от фирмите информация.

Топ модели

Сплит климатици
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Carrier 38VYX035/42HQV35
Инверторна климатична сплит система на Carrier, модел 38VYX035/42HQV35.  Капацитет

(охлаждане/отопление): 12000/14300 BTU/h. Мощност (охлаждане/отопление): 3.5/4.2 KW.

Консумация на електрическа енергия (охл./отопл.): 1090/1150 W/h. Енергиен клас: А. EER/COP

(охлаждане/отопление): 3.21/3.65 коефициент на трансформация. Ниво на шум: 26 dB.

Цена: 1549 лв. с ДДС

Производител: Carrier

DAIKIN FTXG25E,
RXG25CVMB
Модел на DAIKIN FTXG25E – вътрешно тяло и RXG25CVMB – външно

тяло. Капацитет на охлаждане 1.30 – 2.50 – 3.00 kW. Капацитет отопле-

ние 1.30 – 3.40 – 4.50 kW. Енергиен разход при охлаждане 0.30 – 0.62 – 0.95

kW. Енергиен разход при отопление 0.29 – 0.825 – 1.42 kW. Ефективност

COP 4.12. Дебит вентилация 300/360/462 m3/h. Шумово налягане 22/25/

38 dBa. Компресор DC инверторен суинг компресор. Фреон R410A.

Цена: от 1800 лв. с ДДС

Производител: DAIKIN

DAIKIN FTXS25D, RXS25D
Модел на DAIKIN FTXS25D – вътрешно тяло и RXS25D – външно тяло.

Капацитет на охлаждане 1.30 – 2.50 – 3.00 kW. Капацитет отопление

1.30 – 3.40 – 4.50 kW. Енергиен разход при охлаждане 0.30 – 0.69 – 0.96 kW.

Енергиен разход при отопление 0.29 – 0.92 – 1.43 kW. Ефективност COP

3.70. Дебит вентилация 234/282/522 m3/h. Шумово налягане 22/25/38

dBa. Компресор DC инверторен магнитосъпротивителен херметичен

суинг компресор. Фреон R410A.

Цена: от 1600 лв. с ДДС

Производител: DAIKIN
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ELITE AS-24ER11
Модел AS-24ER11 сплит система на ELITE. Капацитет на охлаждане/отопление – 24 000

BTU/25 400 BTU. Възможност за поддържане на постоянна влажност на въздуха. Прециз-

но цифрово управление. „Sleep“ режим.

Цена: 849 лв. с ДДС                           Производител: ELITE

ELITE AS-09ER13
Климатична система с вътрешно

и външно тяло, модел AS-09ER13

на ELITE. Капацитет на охлажда-

не/отопление – 9000 BTU/9200

BTU. Прецизно цифрово управле-

ние. Възможност за поддържане

на постоянна влажност на възду-

ха. LCD дисплей. „Soft sleep“ режим.

Цена: 379 лв. с ДДС

Производител: ELITE

FUJITSU серия ASY
Серия инверторни модели климатизатори  ASY 9L, ASY 12L, ASY 14L, ASY 18L  на  FUJITSU-JAPAN.  ASY 12L с

номинална охлаждаща мощност 3,5 kW (max 4,3kW), консумация 0,92 kW. Номинална отоплителна мощност

4,8 kW (max 6,7 kW), консумация 1,2 kW.  Работи до –20 °С през зимата. Йонизиращ филтър, антибактериален

филтър. Клас на енергийна ефективност „А“.

Цена: 1560 лв. с ДДС                         Производител:  FUJITSU



т
оп м

одели сплит
 клим

ат
ици

ñòð. 35

Fujitsu General AWH 14 LA –

Nocria
Модел AWH 14 LA – Nocria с марка OGeneral на  Fujitsu

General. Таванно-стенен тип. Самопочистващи се

филтри, UV-лампа и йонизатор. Висока енергийна

ефективност (клас А) и ниски шумови характеристи-

ки на вътрешното тяло. Работа при отрицателни

температури – до -20°. Екологично чист фреон. Ин-

верторен компресор с I – PAM технология.

Цена: от 2999 лв. с ДДС

Производител: Fujitsu General Ltd.

General Electric

AC-112
Климатик General Electric, модел AC-112, сплит система. Мощност: ох-

лаждане/отопление 3.45/3.67 kW/h. Капацитет: охлаждане/отопление

11800/12500 BTU/h. Електрическа консумация: охлаждане/отопление

1.2/1.27 кW/h. Коефиценти на преобразуване: EER(W/W) 2,87; COP(W/W)

2,89. Ниво на шум 40 dB.

Цена: 559 лв. с ДДС

Производител: GENERAL ELECTRIC

General Electric AEPH 12I
Климатик General Electric, модел AEPH 12I, инвертор сплит система. Мощност: охлаждане/отопление 3.2/4

kW/h. Капацитет: охлаждане/отопление 11000/13000 BTU/h. Електрическа консумация: охлаждане/отопле-

ние 1.15/1.35 кW/h. Коефиценти на преобразуване: EER(W/W) 2.78; COP(W/W) 2.96. Ниво на шум 38 dB.

Цена: 1199 лв. с ДДС                         Производител: GENERAL ELECTRIC



т
оп

 м
од

ел
и 

сп
ли

т
 к

ли
м

ат
иц

и

ñòð. 36

Guangdong Chigo KFR-25GW
Серия климатизатори разделен тип Chigo. Мощности: 2.6, 3.5, 5.3, 6.5, 7.6 kW.  Инверторни модели с енергий-

на ефективност клас „А“. Безшумна работа, авторестарт. Компактен дизайн, дистанционно управление,

LCD дисплей.  Климатизатори колонен тип, касетен тип, за монтаж на въздуховод. Модел KFR-25GW клима-

тизатор Chigo.

Цена: 430 лв. с ДДС                         Производител: Guangdong Chigo Air-Conditioning Co., Ltd.

Haier HSU-12H03/(BP)1
Климатик Haier, модел HSU-12H03/(BP)1, инвертор сплит система. Мощност: охлаждане/отопление 3.5/4.8

kW/h. Капацитет: охлаждане/отопление 12000/16380 BTU/h, Електрическа консумация: охлаждане/отопле-

ние 1.35/1.75 кW/h. Коефиценти на преобразуване: EER(W/W) 2.59; COP(W/W) 2.74. Ниво на шум 39 dB.

Цена: 849 лв. с ДДС                        Производител: HAIER

Haier HSU-12RU03/R2(SDB)
Климатик Haier, модел HSU-12RU03/R2(SDB), Супер DC инвертор сплит система. Мощност: охлаждане/отопле-

ние 3.5/3.9 kW/h. Капацитет: охлаждане/отопление 12000/14340 BTU/h, Електрическа консумация: охлаждане/

отопление 0.78/0.74 кW/h. Коефиценти на преобразуване: EER(W/W) 3.65; COP(W/W) 3.79. Енергиен клас А. Ниво

на шум 44 dB. Антибактериален филтър. Генератор на отрицателни йони за освежаване на въздуха.

Цена: 1399 лв. с ДДС                       Производител: HAIER
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Intertherm NI-09/NO-09
Климатик сплит система, модел NI-09/NO-09 на Intertherm. Фреон R407C. Аеродинамичен

дизайн. Дистанционно управление с LCD дисплей. 24-часово програмиране. Подвижен миещ

се панел. 3-скоростен режим. Охладителна мощност: 9 kW, отоплителна мощност 10 kW.

Цена: 590 лв. с ДДС

Производител Intertherm

Intertherm XI-09/X0-09
Модели от сплит серия XI-09/X0-09 за охлаж-

дане и отопление на Intertherm. За стенен

монтаж. Фреон R410А/1350 гр. Капацитет

на охлаждане 9000 Btu/h, 2638 W и на отопле-

ние 10000 Btu/h, 2931 W. Консумация на енер-

гия 768 W при охлаждане, 840 W при отопле-

ние. Модерен тънък дизайн. Ниско ниво на

шум 32-38 dB на вътрешното тяло. LCD без-

жично дистанционно управление с функция

задна подсветка. 24-часово програмиране.

Независима система за обезвлажняване.

Филтър с почистване чрез пране.

Цена: 999 лв. с ДДС

Производител: Intertherm

KRAFT KFR 14 RPW
Модел KFR 14 RPW на KRAFT. Ниско-

температурна сплит система (до

-15 °С външна температура). LCD.

14 000 BTU. Отдавана мощност:

3500 W (охлаждане); 4100 W (ото-

пление). Консумирана мощност:

1250 W (охлаждане); 1370 W (ото-

пление). За обем до: 95 m3; 500 m3/h

въздушен поток.

Цена: 529 лв. с ДДС

Производител: KRAFT JAPAN

TECHNOLOGY
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KRAFT KFR 20 CX
Нискотемпературна сплит система на KRAFT (до -15 °С външна температура), модел KFR 20 CX. 20 000 BTU.

Отдавана мощност: 5000 W (охлаждане); 5500 W (отопление). Консумирана мощност: 1860 W (охлаждане); 1800

W (отопление). За обем до: 130 m3; 700 m3/h въздушен поток.

Цена: 749 лв. с ДДС                         Производител: KRAFT JAPAN TECHNOLOGY

Lennox ECO RELAX
ECO RELAX стенна сплит инверторна система на

Lennox, модел IHM 12N. Охлаждаща мощност 3.50

kW. Отоплителна мощност 4.10 kW. Консумация на

електрическа енергия при охлаждане 1,07 kW, при

отопление 1,12 kW. Коефициент на енергийна ефек-

тивност при охлаждане (EER) 3,27  W. COP коефи-

циент при затопляне 3,66  W. Енергиен клас A. Ра-

бота при минимална външна температура -15 °С.

Ниво на шум вътрешно тяло 30-40 dB. Фреон

R410A. Четири филтъра за пречистване – активен

въглен, електростатичен, UV генератор, фотока-

талитичен. Инфрачервено дистанционно управле-

ние, LCD екран.

Производител: Lennox

LG Electronics

C12AWR
Климатични сплит системи на LG

Electronics, модел C12AWR. Капаци-

тет на охлаждане 3.5 kW, на ото-

пление 4.57 kW. Jet Cool система.

Антикорозионно златно покри-

тие. Neo Plasma филтър. Ниво на

шум 22 - 27 dB.

Цена: 1299 лв. с ДДС

Производител: LG Electronics
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MIDEA MSG-12HR GLORY
Модел MSG-12HR GLORY на MIDEA. Капацитет на охлаждане 12 000 BTU/

h, 3,5 kW и на отопление 13 000 BTU/h, 3,8 kW. Охлаждаща мощност 1,230

kW, отопляваща мощност 1,290 kW. Ниско ниво на шум 34-41 dB.

Цена: 449 лв. с ДДС

Производител: MIDEA

MIDEA MSG-30HR GLORY
Модел на MIDEA от серията GLORY - MSG-30HR. Капацитет на охлаж-

дане 28000/32000 BTU/h, 8,2 kW. Капацитет на отопление 30000 BTU/h,

9,4 kW. Охлаждаща мощност 3,2 kW, отопляваща мощност 3,1 kW. Нис-

ко ниво на шум 41-47 dB.

Цена: 1149 лв. с ДДС

Производител: MIDEA

Mitsubishi

MFZ-KA25VA
Mitsubishi инверторен подов климатик, модел MFZ-KA25VA. Qохл. = (0.9 ~ 3.4) kW, Qот.= (0.9 ~ 5.1) kW. Работа при

външна температура - от 45°С до -20°С. Енергиен клас А. Шумово ниво 21 dB. COP=4,07 (Коефициент на

преобразуване). Катехинов + антиалергичен ензимен филтър ароматизира въздуха, елиминира алергените

и бактериите и има антивирусен ефект. Елегантен дизайн и оптимално разпределение на въздуха посред-

ством горни и долни изходи.

Цена: 3349,99 лв. с ДДС                 Производител: Mitsubishi Electric
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Mitsubishi PLASMA DUO MSZ-FA25VA DELUXE
Mitsubishi PLASMA DUO инверторен климатик, модел MSZ-FA25VA DELUXE. Qохл. = (0.9 ~ 3.2) kW, Qот.= (0.9 ~ 5.0)

kW. Работа при външна температура – от 45°С до -20°С. Енергиен клас А. Шумово ниво 21 dB. COP=4,35

(Коефициент на преобразуване). PLASMA DUO – активен, йонизиращ, антибактериален, дезинфектиращ и

ароматизиращ филтър. I SEE SENSOR – infrared сканиращ термометър. Автоматичен преден панел.

Цена: 1649,99 лв. с ДДС                  Производител: Mitsubishi Electric

OSAKA CH-12-JSE
Стенни сплит системи с фреон R-410A на OSAKA, модел CH-12-JSE.  Пет

режима на работа - отопление, охлаждане, изсушаване, автоматичен

и вентилация. Филтри за максимално пречистване на въздуха от прах,

токсини, полени, микроби и бактерии. Капацитет на охлаждане 12 000

BTU/h. Охладителна мощност  3,20 kW,  отоплителна  3,90 kW. Ниво на

шум 31 dB. Ел.консумация при охлаждане 1,00 kW, при отопление  1,08

kW. Многоцветен LED дисплей и полифонична звукова индикация при

промяна на настройките.  Максимална енергийна ефективност.

Цена: 660 лв. с ДДС и вкл. монтаж            Производител: OSAKA

Panasonic CS/CU-E12DKE
Модел CS/CU-E12DKE инверторен климатик на Panasonic. Йонизатор, антиалергенен филтър. Мощност ох-

лаждане 3.5 (0.8-4.0) kW.  Мощност отопление 4.8 (0.8-6.5)  kW. Коефициент на енергийна ефективност при

охлаждане (EER) 3.63, а при отопление (COP) - 3.81. Консумация при охлаждане 0.95 (0.18-1.20) kW, при отопле-

ние 1.26 (0.17-1.89) kW.

Цена: 1399 лв. с  ДДС                        Производител: PHAAM
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Panasonic CS/CU-XE9EKE
Модел CS/CU-XE9EKE от гамата климатични инверторни системи на Panasonic. Самопочистващ филтър

АС ROBOT. Мощност охлаждане 2.6 (0.6-3.0) kW.  Мощност отопление 3.6 (0.6-6.1)  kW. Коефициент на енер-

гийна ефективност при охлаждане (EER) - 4.56, а при отопление (COP) -  4.44. Консумация при охлаждане 0.57

(0.12-0.70) kW, при отопление 0.8 (0.115-1.64) kW.

Цена: 1599 лв. с  ДДС                      Производител: PHAAM

SAMSUNG SH-09ZW8 (CLASSIC)
SAMSUNG SH-09ZW8 (CLASSIC) – климатик сплит система. Мощност на охлаждане - 2.6 kW, при отопление

2.9 kW. Консумация при охлаждане 0.95 kW, при отопление 0.93 kW. Антибактериална система.

Цена: 459 лв. с ДДС                        Производител: SAMSUNG

SAMSUNG SH-12ZP4 (PREMIUM)
Климатик сплит система на SAMSUNG, модел SH-12ZP4 (PREMIUM). Енергиен клас „А“. Бионайзер – генера-

тор на отрицателни йони. Тройна филтрираща система с биокомпоненти. LED дисплей за индикация на

функциите. Високоефективен топлообменник. Дистанционно управление. Охладителна мощност – 3.5 kW.

Отоплителна мощност - 3,8 kW. Разход на електроенергия при охлаждане – 1 kW, при отопление 1.1 kW.

Цена: 659 лв. с ДДС                          Производител:  SAMSUNG
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Sang AUS-12H53F130 L4
Климатик Sang, модел AUS-12H53F130 L4, сплит система. Капацитет (охлаждане/отопление): 12000/12600

BTU/h. Мощност (охлаждане/отопление): 3.51/3.7 kW/h. Консумация (охлаждане/отопление): 1.2/1.26 kW/h.

Коефиценти на преобразуване: EER (W/W) 2.92; COP (W/W) 2.93. Ниво на шум: 41 dB. Дебит: 450 м3/час. LED

индикатор.

Цена: 449 лв. с ДДС                        Производител: SANG

Sang TAC-12CHS/H
Климатик Sang, модел TAC-12CHS/H, сплит система. Капацитет (охлаждане/отопление): 12000/12800 BTU/

h. Мощност (охлаждане/отопление): 3.5/3.75 kW/h. Консумация (охлаждане/отопление): 1.2/1.27 kW/h. Коефи-

центи на преобразуване: EER(W/W) 2.93; COP(W/W) 2.94. Ниво на шум: 38 dB. Дебит: 530 м3/час.

Цена: 399 лв. с ДДС                            Производител: SANG

SHARP AY-AP18CE
Сплит система на SHARP, модел AY-AP18CE. Капацитет 18 000 BTU/h. Мощност охлаждане 5.2 kW, отопле-

ние 5.5 kW. Консумация: охлаждане 2070 W, отопление 1850 W. Ниво на шум: вътрешно/външно тяло - 34-41/

52 dB. СОР (енергиен коефициент на трансформация/полезно действие в режим отопление) – 2.97, коефи-

циент на енергийна ефективност – 2.51, Plasmacluster – йонна въздухопречистваща система.

Цена: 1699 лв. с ДДС                        Производител: SHARP



т
оп м

одели сплит
 клим

ат
ици

ñòð. 43

TOSHIBA Daiseikai
Daiseikai инверторна сплит система на TOSHIBA във

варианти сплит и мултисплит. Атрактивен стилен

дизайн. Усъвършенствана инверторна технология.

Коефициент на енергийна ефективност при охлаж-

дане (EER) до 4.55. Ниски нива на консумация на енер-

гия. Оптимално разпределение на въздушния поток:

12 фиксирани louver позиции + въртящ модул и авто

позициониране. Лесна инсталация. Функция за само-

почистване. Нова филтърна система с тройно дей-

ствие: Zeolite Plus филтър, анти-мухъл филтър, дезо-

дориращ филтър и Plasma Pure филтър – за подобря-

ване на качеството на въздуха в дома.

Производител: TOSHIBA

SHARP

AY-XP09FR
ЕCO INVERTER, модел AY-XP09FR на SHARP. Инверторна сплит система с капацитет 9000 BTU/h. Мощност:

охлаждане 2.64 (0.9 - 3.0) kW; отопление 3.10 (0.9 - 4.80) kW. Консумация: охлаждане 780 (200-960) W; отопление

730 (160-1400) W. Ниво на шум: вътрешно/външно тяло - 28-39/45 dB. СОР (енергиен коефициент на транс-

формация/полезно действие в режим отопление) – 4.25, коефициент на енергийна ефективност – 3.38,

Plasmacluster – йонна въздухопречистваща система, екологичен фреон R410А, енергиен клас А.

Цена: 1399 лв. с ДДС                      Производител: SHARP

Snaige SNB 24L FIX
Климатик Snaige SNB 24L FIX. Капацитет 24000 BTU. Ниско ниво на шума. Мощност ох-

лаждане 7.03 kW. Мощност отопление 7.03 kW. Биофилтър. LCD дисплей. Компресор

Matsushita. Функции Sleep, Turbo, Dry. Електростатичен филтър.

Цена: 779 лв. с ДДС

Производител: Snaige
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Бушонизация
или сигурност
с автоматичните
прекъсвачи

Случвало ли ви се е да се развихрите и без да се усетите да включите де

що има електроуреди вкъщи? Това не е частен случай особено в семейства

с богато домочадие: Докато бойлерът грее вода за безкрайното къпане на

дъщерята, готварската печка досготвя с пълна пара обяда, прахосмукачка-

та вилнее из хола, климатикът компенсира нажежаващата се обстановка,

телевизорът и музикалната уредба допрогонват тишината завинаги. И така

нататък. С две думи всичко, що е с контакт, бръмчи, гълта ток и работи

на пълна тяга. Копчетата, отвъртяни на максимум, регистрират рекорден

пик на личното ви енергопотребление за всички времена. И ако инсталаци-

ята ви не може да понесе всичко това, претоварената електрическа мрежа

казва едно „Хлъц!“ и посрещате вечерния здрач със светлинен микс от

свещи и туристически фенерчета и полусуровото ястие на трапезата.

Другият сценарий включва гръм, трясък, мирис на изгоряло, дори пожар при

включването на онзи неизправен електроуред, който вчеря щяхте да носи-

те на поправка... Боже опази!, биха казали някои.

Точно заради тези сценарии, електрическата мрежа в съвременните жили-

ща отдавна не се предоверява на късмета и потребителската съвест по

отношение достигащото връхна точка електропотребление. Специални

гардове, наречени автоматични прекъсвачи, имат задачата да предотвра-

тят такива случки с лош привкус. И, образно казано, да защитят нас и най-

близките ни хора, както и армията домашни уреди. За автоматичните

прекъсвачи разказват повече Амелия Стоименова и Яна Илиева
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Както вероятно всички знаят, домашната електричес-

ка инсталация не е с неограничени възможности и има

допустимо максимално натоварване. Автоматичните

прекъсвачи се намесват точно тогава, когато без да

искаме тръгнем да надскачаме този лимит или в случай

на възникване на късо съединение. Те са по-усъвършен-
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стваната алтенатива на т.нар. стопяеми предпазите-

ли, познати ни още като бушони. Задачата и на двете

устройства е да гарантират сигурността в работата

на електрическата ни инсталация в дома. Разликата

между тях е в принципа им на работа, ефективността и

периода, за който могат да се ползват.

Докато обикновеният бушон се намесва в критичния

момент еднократно и след това трябва да бъде заменен

с нов или поне „ремонтиран“, автоматичният прекъсвач

е с многократен режим на работа. Или с него няма как

да се изправите пред проблема „имаме ли резервен бу-

шон“. След като се задействат автоматично, спасявай-

ки електрическата ви инсталация от голямата беля,

прекъсвачите могат да бъдат върнати „в изходно поло-

жение“ и на тях да се разчита и в следващата критична

ситуация.

КАКВО ИМА В АВТОМАТИЧНИТЕ ПРЕКЪСВАЧИ?
Когато става дума за защита на битовите електри-

чески инсталации, с най-висока популярност се ползват

прекъсвачите с термомагнитен принцип на действие.

Това са автоматични прекъсвачи за ниско напрежение,

които имат вграден електромагнит (наричан още индук-

ционна бобина) и биметална пластина. Комбинирани, тези

два елемента са с ключово участие в процеса по превен-

ция срещу щети от повреди или, образно казано, изгърмя-

ла електрическа инсталация. Конструкторите на термо-

магнитните автоматични прекъсвачи са предвидили и

двата компонента – електромагнита и биметалната

пластинка, като възможно най-сигурен метод за защита

срещу най-често случващите се повреди – къси съедине-

ния и претоварвания на мрежата.

Друг важен компонент на автоматичните термомаг-

нитни прекъсвачи са контактите, които в работно
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състояние са затворени, така че през тях протича елек-

трически ток. Когато се налага токът във веригата да

се прекъсне, те се раздалечават. Привеждат се в движе-

ние от специален превключващ механизъм. В някои кон-

струкции прекъсвачи контактите се преместват поот-

делно или пък едновременно, а има модели прекъсвачи с

подвижни и неподвижни контакти. Просто зависи как е

конструиран самият прекъсвач.

Разделянето на контактите настъпва при достига-

не на максималната за конкретния прекъсвач големина

на тока. Нейната стойност е предварително зададена

от производителя на устройството и прецизно настро-

ена посредством вградения калибрационен винт - друг

ключов компонент от вътрешността на прекъсвача. При

нужда човек може ръчно да включва и изключва прекъсва-

ча чрез превключващ лост. Той ви дава яснота и за

статуса на уреда – дали в момента е включен или из-

ключен.

Как точно автоматичният прекъсвач постига прециз-

ност в превенцията на повредите в електрическата ви

инсталация? Отговорът се крие в

РАБОТНИЯ ПРИНЦИП
на автоматичните прекъсвачи. Термомагнитните авто-

матични прекъсвачи използват два основни метода, за да

прекъснат при нужда електрическата верига - чрез елек-

тромагнит или биметална пластина. Както вече стана

ясно, докато електрическата инсталация функционира

нормално, без да нахвърля проектния си капацитет или без

да е възникнало късо съединене, контактите на автома-

тичния прекъсвач са затворени. Когато обаче по някак-

ва причина токът във веригата застрашително се уве-

личи, в електромагнита, вграден в прекъсвача се индуцира

магнитна сила. Когато тя нарасне до определена стой-

ност, силата става достатъчна, за да преодолее съпро-

тивлението на механизма, държащ контактите на

прекъсвача затворени. Те се раздалечават и електричес-

ката верига се прекъсва. По този начин автоматичният

прекъсвач блокира навреме възникналата опасност, из-

ключвайки електрозахранването, преди да се е стигнало

до смрад на изгорели кабели и пушеци, виещи се над но-

вата ви готварска печка.

Подобен ефект се постига и при втория метод, къде-
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то основна роля играе вградената биметална пластина.

В този случай веригата се прекъсва, след като от пови-

шената температура биметалната пластина се дефор-

мира или, простичко казано, се огъне, довеждайки отно-

во до разединяване на контактите на прекъсвача.

ПЛАСТИНА ИЛИ МАГНИТ?
Както вече споменахме, най-честите проблеми с елек-

трическата мрежа в дома идват или от предизвикано

късо съединение, или от претоварване на веригата. Два-

та метода за прекъсване на електрическата верига - с

електромагнит и биметална пластина, са взаимно допъ-

лващо се решение за предотвратяване на токови пробле-

ми. Причината е, че електромагнитът се смята за по-

добър вариант при късо съединение. Или кратки, но екст-

ремни пикове на тока във веригата. Докато биметална-

та пластина е ефективна при по-слаби, но затова пък по-

продължителни токове, каквото се случват при прето-

варване – виж сценария с печката, климатика, сешоара и

всички останали електрически уреди в дома по списък. И

тъй като човек трудно би могъл да предвиди естество-

то на евентуалния проблем с електрическата инстала-

ция, както споменахме, и двата елемента – електромаг-

нит и биметална пластина присъстват в устройството

на прекъсвача, осигурявайки ефективността му при всич-

ки ситуации.

ДА ИЗКЛЮЧИМ ДЪГАТА
Когато настъпи късо съединение, силата на протича-

щия ток е доста по-голяма от тази, за която е разчете-

на електрическата инсталация. Тогава, естествено,

електромагнитът в автоматичния прекъсвач се е задей-

ствал, за да отвори контактите си и да прекъсне вери-

гата. Този момент обаче също е критичен. Защото

възникват т.нар. електрически дъги. Или казано по друг

начин, токът продължава да си протича през въздуха.

Както знаем, той също като водата може да бъде про-

водник на електричество.

За разлика от небесните дъги след дъжд, макар че също

са природно явление, електрическите могат да се… из-

гасят. Далеч не са толкова красиви, а само опасни, ако

им се изпречи човек на пътя. По тази причина вътре в
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автоматичните прекъсвачи са предвидени т.нар. искро-

гасителни камери, някои от които имат метални или

керамични плочи, в които се изгасява възникналата елек-

трическа дъга. В друг случай, тези камери съдържат

специални прегряващи бобини със същото предназначе-

ние. Посредством

ИСКРОГАСИТЕЛНИТЕ КАМЕРИ,
електрическите дъги се изгасяват още в процеса на

отваряне на контактите и прекъсването на веригата.

Въпреки че в домашни условия електрическите дъги не са

чак толкова нездравословни за обитателите на жилище-

то, както, например, в индустриалните цехове, все пак

не е добра идея около електрическото ви табло да при-

святкват искри. Вградената защита срещу дъги в

прекъсвачите се грижи да ви предпази от удоволствие-

то да бъдете свидетели на появата им навреме.

Макар и на пръв поглед прозаично полезни, автоматич-

ните прекъсвачи могат да станат част от по-сложни и

многофункционални системи за сградна автоматизация,

включващи системи за управление на температурния

комфорт, осветлението или дори завъртането на щори-

те.

Нали вече не мислите за тях като за поусъвършенства-

на пластмасова версия на добрия стар бушон?
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След като слънцето залезе, вашата градина приема ново измерение. По-

вечето хора влагат много усилия и планират градините си да им се

наслаждават на светло през деня, но благодарение на доброто градинско

осветление естетическите удоволствия и условията за релакс на откри-

то могат да бъдат продължени и през вечерните часове. Осветлението

придава нов нощен живот на вашата градина, подчертавайки извитите

клони на някое красиво дръвче, цветната палитра на любимите ви цветя

или вълнуващо ромолящото фонтанче. Меката светлина демонстрира

изящността на цветята, храстите, дърветата и други градински красоти

по нов и различен начин. Как се постига това с помощта на градинските

осветителни уреди разказва Гълъбинка Иванова

НА КОЛКО ВОЛТА ЩЕ СВЕТИ ГРАДИНАТА
Планирането и монтирането на осветление в градина-

та днес е по-лесно отвсякога, благодарение на освети-

телните системи, работещи с напрежение, по-ниско от

мрежовото (обичайно на 12 V). Базирани на тази техно-

логия осветителни уреди се използват активно за осве-

тяване на градини и вътрешни дворове, като особено

предпочитани са осветителните тела с халогенни лам-

пи. Осветителни уреди на 220 V по принцип са незамени-

ми около дома ви там, където се търси повече сигурност,

отколкото естетически ефект. Освен това, по-мощно-

то 220-волтово осветление е обект на по-прецизно елек-
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трическо планиране от надежден и компетентен специ-

алист, защото няма нищо естетично в това подложена-

та на суровите условия в двора електрическа инстала-

ция да накара някой обитател на градината да светне

ярко вместо лампите. Има и друга причина освен безопас-

ността за все по-нарастващата популярност в използ-

ването на осветление с напрежение, по-ниско от мрежо-

вото. Предлагането е много и подчертано разнообразно,

а монтирането – лесно, което ви осигурява възможност

да съсредоточите повече време и енергия на проектира-

нето и наслаждаването от ефекта на градинската осве-

тителна система.

Можете без грам притеснение да изградите блестя-

ща и безопасна осветителна система в градината си, от

тела и крушки, ползващи напрежение 220 V. С любезните

услуги на специалист можете да изградите токозахран-

ваща инсталация, която е вградена в земя, стени или в

бетон (разбира се, в близост до пътеки, зидове, огради и

т.н.), а проводниците облечени в тръби или в гъвкави PVC

шлаухи. Голямото предимство на това решение е възмож-

ността да използвате енергоспестяващи лампи, което

значително ще намали сметката ви за електричество-

то, която генерира градинското осветление.

След като решите къде осветлението на колко волта

ще работи, насочете вниманието си към

ПЛАНИРАНЕТО НА ЕФЕКТА
който искате да постигнете. Първата стъпка е да

решите какъв тип нощна атмосфера искате да създаде-

те. Добре изпълненото осветление е изящно, затова на-

блюдавайте колко различен е осветеният градинският

пейзаж, когато се разхождате или шофирате нощем око-

ло общински или просто чужди градини. Заимстването на

идеи ще ви помогне в голяма степен.

Собствените проучвания и предвиждания са по-ценни

от всеки съвет – професионален или съседски: затова

погледнете критично на частта от пейзажа, която ис-

кате да осветите. Заставайте на местата, откъдето

другите хора ще виждат пейзажа. За предния двор, зас-

танете на тротоарния бордюр и погледнете към къща-

та. За задния двор, фокусирайте се върху зоната, къде-

то се забавлявате най-често, от различни гледни точки,

без да се притеснявате, че поведението ви изглежда

странно за съседите – това проучване ще компенсира
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излагацията с възхитените им погледи впоследствие. С

помощта на някого местете прожектор с дълъг кабел из

градината, за да изберете най-добрите ъгли и да хвърли-

те артистични сенки. Аранжирането на осветителните

тела е художествен проект, затова отделете време да

откриете най-доброто място за всяко. Не забравяйте да

акцентирате светлинно върху най-хубавите обекти в

градината. Включете светлина, разпръсната по ограда-

та, и очертайте нощния силует на любима скулптура (за

бога, пощадете градинското джудже!) или огрейте дърво.

Където е възможно, вмъкнете прожекторите на скрито

място, така че светлината да попада върху целта, създа-

вайки усещането, че изниква отникъде.

Ето и

НЯКОЛКО ОСНОВНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕХНИКИ
които можете да използвате, за да постигнете перфек-

тния светлинен проект за красивата си градина:

Осветяване нагоре. Това е един от най-популярните

осветителни методи. Разположете прожектор в основа-

та на дърво и наклонете светлината към клоните. Рабо-

тете със светлината, за да откриете най-интересните

клони. Кръстосаното осветление използва две или пове-

че осветителни тела, които да светят нагоре от раз-

лични ъгли.

Осветяване надолу. Наричано още „лунно осветление“,

осветяването надолу разпръсква светлина върху расте-

ния и други елементи от пейзажа. Можете да монтира-

те осветителни тела в дърветата или на покрива. Ос-

ветявайте надолу пестеливо, за да имитирате мекия

блясък на пълната луна.

Осветяване изотзад. Осветете обекта отзад, за да

хвърлите артистични сенки и да създадете привлекател-

ни акценти. Осветете стена или ограда, за да очертае-

те силуетите на растенията отпред.

Осветяване на пътеките. Това е най-разпростране-

ното и задължително осветление. Освен че чертае свет-

линна карта на вашата градина, то осигурява безопасно

придвижване по пътеките, стълбите, пред нужника на

двора (ако ви се намира такъв), около площадката за

кацане на семейния хеликоптер (също ако имате), с ре-

дуващи се светлини от различните страни. Ако алеите

на двора са тесни (иначе казано, пътечки), поставете

осветителни тела само от едната им страна.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
П
Р
О

Т
О

Н
-М

С

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
Л
А
Й
Т
И
Н
Г
 
С
И
С
Т
Е
М

С
 
Б
Ъ
Л
Г
А
Р
И
Я

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
Л
А
Й
Т
И
Н
Г
 
С
И
С
Т
Е
М

С
 
Б
Ъ
Л
Г
А
Р
И
Я

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
Е
Л
Е
К
Т
Р
О

 
П
Л
Ю

С

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
A
T
G

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
Л
У
М

И
Т
Р
О

Н



ñòð. 57ñòð. 57ñòð. 57

Акцентно осветяване. Скулптури, фигури (за джудже-

то се уговорихме), водни обекти, растения, които са

представително скъпи или са вашата гордост - елемен-

ти от пейзажа, които може би искате да подчертаете.

Подчертаването може да се извърши с едно или повече

осветителни тела с насочен сноп светлина, фокусирана

върху елемента.

След като създадете своя план за осветлението, след-

ващата стъпка е

ИЗБОРЪТ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
Няма да ви е лесно. Както и в други страни, и у нас

изборът е огромен - от родно произведени до такива с

екзотичен произход. Основно основание за избор, обаче,

в случая не е моделът, дизайнът и цената, а трайност-

та и устойчивостта на осветителните тела. Това са

уреди за външно приложение и те трябва по рождение да

са конструирани да устояват на вятър, дъжд, слънце,

сняг, удар с топка, обилно поливане с градинския маркуч

и каквото още да има да им се случи. Електрическите

крушки и лещите трябва могат да се заменят лесно. Ока-

беляването им трябва да бъде издръжливо и добре изоли-

рано, за да бъде защитено. Повечето доставчици на

такива продукти предлагат както осветителните тела

и крушките, така и цялостното оборудване за дворната

осветителна инсталация – кабели, трансформатори и

т.н.

Най-напред трябва да изберете осветителни тела за

градинските пътеки и алеи. Те, разбира се, са в множество

стилове и широк диапазон на цените. Изборът на подхо-

дящите е въпрос на съотношението между външен вид,

полезност и бюджет. Най-често заради приложението си,

те светят в малък обсег около себе си, за да очертаят

пътя ви през градината. Следват осветителните тела за

общо осветяване, които разпръскват осветлението на

повече разстояние. Помислите добре доколко да бъдат

орнаментирани вашите осветителни тела. Опростените,

ниски до земята осветителни тела привличат малко вни-

мание. Ако изберете по-високи, по-декорирани модели, те

трябва много добре да съответстват на архитектурния

стил на дома. Ако стилът на къщата ви не е претенцио-

зен, ако сте почитатели на еклектиката или пък просто

не ви пука, изберете този дизайн, който дори да не хармо-

нира особено на цялостната визия, просто ви харесва.
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Накрая, изберете вашия цвят. Осветителните тела се

предлагат във всякакви тонове - черно и полиран метал

до бакър, бронз и пръст. Ако всички тези възможности за

избор ви идват в повече, или ако вашият проект започва

да става по-сложен, обърнете се към някой добър архи-

тект.

Да се върнем обратно към прозата в проектирането

на нощния ви рай -

ОКАБЕЛЯВАНЕТО
Принципът за окабеляване на осветление навън в ос-

новата си е същият, като за осветлението на закрито,

с изключение на това, че външното окабеляване трябва

да устоява на природните явления. За осветителните

системи, работещи на напрежение по-ниско от мрежово-

то, на всички е известно, че трябва трансформатор.

Трансформаторите за градината по принцип са във во-

доустойчив корпус, но за всеки случай е най-добре да

бъдат монтирани на сухо - под заслон и по-височко от

земята. Изберете централно разположение за трансфор-

матора, за да минимизирате дължината на кабелите, ко-

ито ще са нужни за осветителните тела. Прокарайте

подходящия кабел от трансформатора до градинските

осветителни тела, като го закопаете на няколко санти-

метра под земята. Това може да помогне, ако се развих-

рите с косачката…

Добре е към инсталацията в градината да се включи

дефектнотокова защита, за която толкова ви разказвах-

ме в брой 02 на списание Технологичен дом. Тази мярка за

безопасност спасява животи и пази имуществото ви.

В заключение може да се каже, че градинското освет-

ление е сравнително несложно технически подобрение на

нивото на комфорт на двора (дори той да не подслонява

нещо повече от трева), което може да придаде съще-

ствена разлика в начина, по който околностите на вашия

дом изглеждат след здрач, като носи и бонуса от пови-

шаването на неговата безопасност и сигурност.
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Телевизори
за световно

Страшни! – това наистина са едни от най-яките екрани, на които дори да видиш

любимия отбор да пада грозно на финала, няма да страдаш толкова, колкото на

стария CRT. Представените в това ревю на сп. Технологичен дом телевизори с

диагонал на екрана над 32 инча биха направили футболните страсти по възмож-

ност по-силни и изживяванията по-дълбоки, защото притежанието на такъв

модел е вълнуващо само по себе си. В материала участва малка част от богата-

та гама модели на отделните производители, но дори и в този му вид ревюто

показва технологичните насоки на развитие на телевизорите от висок клас.

Редакцията не носи отговорност за промени, неточности и грешки в подадената от фирмите информация.
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32-инчов LCD телевизор на Elite. 16

млн. цвята. Яркост – 500 cd/m2. Кон-

траст – 600:1. Ъгъл на видимост – 176°/

176°. Поредова развивка. Разделителна

способност 1366 х 768. Време за реакция

16 ms. PIP, Picture Freeze функционалност.

Поддръжка на 200 канала и телетекст.

Изходи – RCA 75 ома композитно видео,

S-Video 4-pin DIN, D-Sub 15, DVI (Digital) +

HDCP, YPrPb/YCrCb (HDTV поддръжка –

1080i/720P/480i/576i/480P/576P), Audio IN –

L/R RCA за S-Video или AV1. Максимална

звукова мощност 2 x 5 W. Стерео. Монти-

ране върху стойка или на стена.

Цена: 1699 лв. с ДДС

Производител: ELITE

42-инчов широкоекранен модел на

Elite. 16 млн. цвята. Яркост – 1500 cd/m2.

Контраст – 10000:1. Ъгъл на видимост –

160°/160°. Поредова развивка 3:2 & 2:2.

Разделителна способност 852 х 480 (в TV

режим). PIP/POP, Picture Freeze функцио-

налност. Поддръжка на 100 канала и те-

летекст. Изходи – RCA 75 ома композит-

но видео, S-Video 4-pin DIN, D-Sub 15, DVI

(Digital) + HDCP, YPrPb/YCrCb (HDTV под-

дръжка – 1080i/720P/480i/576i/480P/576P),

Audio IN – L/R RCA за S-Video или AV1.

Максимална звукова мощност 2 x 7.5 W.

Стерео. Подвижни високоговорители.

Цена: 2499 лв. с ДДС

Производител: ELITE

MYRICA V32-1 32-инчов LCD

телевизор на Fujitsu Siemens

Computers. Широкоекранен LCD

TFT дисплей. HD ready. Разделител-

на способност 1366 x 768 пиксела.

16.7 милиона цвята. Ъгъл на види-

мост 176°/176°. Яркост 550 cd/m2.

Контраст 1000:1. Време за реакция

8 ms. Различни видео входове, вкл.

аналогов (D-Sub) и DVI-D с HDCP под-

дръжка. Plug and Play DDC 2B ин-

терфейс. Защита срещу влияние-

то на електромагнитни полета.

256 страници телетекст.

Производител: Fujitsu Siemens

Computers
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42-инчов плазмен телевизор на HITACHI, мо-

дел CMP 4214 E. Разделителна способност 1024 x

1024 пиксела. 16.7 милиона цвята. 256 нива на сивото.

Яркост 1100 cd/m2. Контраст 1000:1. Аудио мощност

2 x 12 W. Входове: Component - 480i, 480p, 576i, 575p,

720p(60), 1080i (50/60), Format: Y, PB, PR или Y, CB, CR,

Composite/S-Video: PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43,

RGB: Normal Video RGB (50/60).

Цена: 4900 лв. с ДДС

Производител: HITACHI

HD Ready 42-инчов плазмен

телевизор на Hyundai, модел

PDP 4205HD FIX. Разделителна

способност WXGA (1280 x 768 пик-

села). Яркост 1500 cd/m2. Кон-

траст 10000:1. Два стерео хипер-

банд тунера. 100 канала памет,

телетекст, PIP ( картина в карти-

на) функционалност. PC/DVI/HDMI,

SCART входове. DVB-T iDTV под-

дръжка.

Цена: 3199 лв. с ДДС

Производител: Hyundai

Широкоекранен LCD телевизор JVC

LT-32A61. Диагонал на екрана 32 инча (81

см). W-XGA панел, разделителна способ-

ност 1366 х 768 пиксела. HD Ready. DVI

вход. Компонентен вход. Две SCART бук-

си. AV-IN вход. Мегателетекст с памет за

8 страници (ниво 1,5). Пълна изходна мощ-

ност (ефективна) 10 W. Доставя се със

стойка за маса, допълнителна стойка за

под и регулируема конзола за стена.

Цена: 2799 лв. с ДДС

Производител: JVC
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Широкоекранен LCD телевизор JVC LT-

37R70 с DynaPix HD. Диагонал на екрана 37 инча

(94 см). W-XGA панел, разделителна способност

1366 х 768 пиксела. HD Ready. HDMI конектор. Две

SCART букси, компонентен, S-IN и AV-IN, PC входо-

ве. Мегателетекст с памет за 1500 страници

(ниво 2,5). Интегрирана D.I.S.T. технология. 1-туне-

рен PAP (картина-и-картина), двоен екран за карти-

на и текст. Тонова корекция. Пълна изходна мощ-

ност (ефективна) 20 W.

Цена: 3999 лв. с ДДС

Производител: JVC

32-инчов модел 32LB1R от серията LB1 на LG

Electronics. Разделителна способност WXGA (1366

x 768). Яркост 600 cd/m2. Контраст 1600:1. Време за

реакция 8 ms (GTG). HD Ready. XD Engine™. Цифрова

поредова развивка. DCDi високо качество на карти-

ната. Звук SRS TXT & BBE, аудио мощност 2 х 15 W.

Вграден цифров тунер. Swivel Mechanism (30/30). 2

тунера PIP/POP/Double Window. Телетекст 1500 стр.

X-Studio (9 в 2 слота за карти памет). Интелигент-

но око (Автоматичен контрол на яркостта). Входо-

ве - 2 HDMI, DVI.

Цена: 2999 лв. с ДДС

Производител: LG Electronics

37-инчов модел 37LB1R от серията

LB1 на LG Electronics. HD Ready. XD

Engine™. Цифрова поредова развивка. DCDi

високо качество на картината. Раздели-

телна способност WXGA (1366 x 768). Яр-

кост 600 cd/m2. Контраст 1600:1. Време за

реакция 8 ms (GTG). X-Studio (9 в 2 слота за

карти памет). Интелигентно око (авто-

матичен контрол на яркостта). Входове -

2 HDMI, DVI. Звук SRS TXT & BBE, аудио мощ-

ност 2х15 W. Вграден цифров тунер. Swivel

Mechanism (30/30). 2 тунера PIP/POP/

Double Window. Телетекст 1500 стр.

Цена: 3999 лв. с ДДС

Производител: LG Electronics
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Модел на Loewe – плазмен телеви-

зор SPHEROS 42 HD, 42-инчов плаз-

мен дисплей. Разделителна способност

1024 х 1024 пиксела. Антиотразителна

маска. Пълен PIP, I PIP. Двоен екран TV/

TV, TV/VIDEOTEXT. Телетекст с 3500

страници памет. DVI/VGA интерфейс.

HD Ready. Компонентен вход. Digital

Photo Viewer. Цифрови филтри за подо-

бряване на картината LOEWE MEDIA

PLUS.

Цена: 11599 лв. с ДДС

Производител: LOEWE

42-инчов плазмен телевизор

на Marantz. Яркост 1000 cd/m2.

Контраст 3000:1. HDTV Ready. Раз-

делителна способност 1024 x 768

пиксела. DVB-T и аналогов тунер,

картина в картината. Nicam

Digital Stereo аудио. Два високого-

ворителя, демонтируеми. Звукова

мощност 10 W. Телетекст с TOP/

FLOP. AV входове/изходи – два

SCART. Dvi c HDCP. RGBhv, Compo-

nent. RS232c порт.

Производител: Marantz

Широкоекранен LCD-телевизор

Xoro HTL 3712w за любителите на ки-

ноформата. 94 cm диагонал на екрана

(37"). HDready (1080i, 720p), HDTV под-

дръжка на 1080i, 720p, 480p, 480i. Яркост

на изображението 550 cd/m2, контраст

1000:1 за брилянтна картина. Време за

реакция 8 ms. Ъгъл на видимост 176°.

Progressive scan през HDMI, YUV и VGA

входовете. PIP, PAP функционалност.

Аудио изходна мощност 2 x 8 W RMS.

Многоезично меню. Интегрирана въртя-

ща се стойка (хоризонтално), възможен

монтаж на стена. Елегантен дизайн.

Цена: 2600 лв. с ДДС

Производител: MAS Elektronik

ñòð. 64
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LCD плосък 32-инчов телеви-

зор, модел Smart TV на

Packard Bell. HD Ready.  500 cd/m2

яркост на картината. 1.200:1 кон-

траст. Digital set top box Dual

Tuner. DVB-T поддръжка.  HDMI,

USB 2.0, Mic-In, Line-Out, RJ45 (LAN

10/100), IEEE 1394, SCART, S-Video,

Component, WiFi 802.11 b/g. Вгра-

ден DVD рекордер с твърд диск.

Вградени опции за Skype интер-

нет телефония, интернет брау-

зинг, и MSN Messenger чат.

Цена: 2999 EUR без ДДС

Производител: Packard Bell

37-инчов VIERA High-Definition

плазмен телевизор, модел TH-

37PV60. 29 милиарда цвята екви-

валент на екрана. G9 HD плазмен

панел, 1024 x 720 пиксела, XGA раз-

делителна способност. Кон-

траст 10 000:1, подобрени града-

ции на цветовете (3072 степени).

HD Ready, 1080i/720p (50/60Hz)

съвместим. 2 HDMI входа, PC вход.

Цена: 3799 лв. с ДДС

Производител: Panasonic

42-инчов VIERA High-Definition

плазмен телевизор, модел 

TH-42PV60. HD Ready, 1080i/720p

(50/60Hz) съвместим. Контраст

10 000:1, подобрени градации на

цветовете (3072 степени). 2 HDMI

входа, PC вход. 29 милиарда цвята

еквивалент на екрана. G9 HD плаз-

мен панел, 1024 x 768 пиксела, XGA

разделителна способност.

Цена: 3999  лв. с ДДС

Производител: Panasonic
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37-инчов LCD широкоекранен плосък телеви-

зор на Philips, модел Cineos 37PF9731D. Pixel

Plus 3 HD и Ambilight. Яркост: 550 cd/m2. Разделител-

на способност на екрана 1920x1080. Динамичен кон-

траст на екрана 5000:1. HDMI за изцяло цифрова High

Definition връзка. Интегриран цифров тунер за при-

емане на DVB-T. Ъгъл на видимост 176° (хориз.)/

AmbiLight. Свързване - Аудио L/R, Вход/изход за CVBS,

RGB, Y/C, HDMI, YpbPr, DB 15, изход за слушалки, S-

Video, 2 x USB, слот за карта памет. Изходна звукова

мощност 2 x 15 W. Въртяща се стойка.

Цена: 7099 лв. с ДДС

Производител: Philips

50-инчов Philips Cineos цифров широкоекра-

нен плосък телевизор с Pixel Plus 2 HD и ка-

нал Ambilight 2, модел 50PF9631D. Плазмен

WXGA дисплей с висока разделителна способност

1366 x 768 пиксела. Интегриран цифров тунер за

приемане на DVB-T. HDMI за изцяло цифрова High

Definition връзка. Яркост: 1500 cd/m2. Разделител-

на способност на дисплея 1920x1080. Контраст

10000:1. Ъгъл на видимост 160°/160°. Свързване -

Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB, Y/C, HDMI,

YpbPr, изход за слушалки, S-Video, USB, S/PDIF, PC

вход VGA. USB четец за цифрови носители. Изход-

на звукова мощност 2 x 15 W, Virtual Dolby Digital.

Въртяща се стойка за маса.

Цена: 7799 лв. с ДДС

Производител: Philips

43-инчов плазмен телевизор на

PIONEER, модел PDP-436RXE. Нов

PUREBLACK Panel със специално разра-

ботен PUREBLACK Crystal Layer за по-

точно възпроизвеждане на черния

цвят. PURE Drive 2HD цифров процес за

оптимизиране видеосигнал от друг из-

точник. Контраст 3000:1. Разделител-

на способност 1024х768 пиксела. Яр-

кост 1100 cd/m2. HD ready, HDMI интер-

фейс. Входове Component, S-Video, RCA,

Euro-SCART. Изход RCA. Звукова мощ-

ност 2х13 W, Surround (SRS), Audio

Orientation (FOCUS), Bass Boost (TruBass).

Цена: 6162 лв. с ДДС

Производител: PIONEER
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50-инчов плазмен телевизор

на PIONEER, модел PDP-

506FDE. HD ready. Контраст

4000:1. Разделителна способност

1280х768 пиксела. Яркост 1100 cd/

m2. PUREBLACK Panel със специал-

но разработен PUREBLACK Crystal

Layer за  точно възпроизвеждане

на черното. PURE Drive 2HD цифров

процес за оптимизиране видеосиг-

нала от друг източник. HDMI,

Component, S-Video, RCA, Euro-

SCART входове. Звукова мощност

2 х 13 W, Surround (SRS), Audio Orien-

tation (FOCUS), Bass Boost (TruBass).

Цена: 7389 лв. с ДДС

Производител: PIONEER

LE-32R71 - 32-инчов модел на

SAMSUNG с TFT LCD дисплей.

HD Ready (1080i). Активна матри-

ца. UPGRADED DNIE технология за

подобряване на картината. 12.8

млрд. цвята. Яркост 500 cd/m2.

Контраст 5000:1. Разделителна

способност при РС режим 1360 х

768, 60 Hz. Време за реакция 8 ms.

HDMI вход. 2 SCART букси. PC,

Component, HDMI вход. PIP функци-

оналност. SRS TRU Surround XT

звук.

Цена: 2799 лв. с ДДС

Производител: SAMSUNG

Модел PS-42P5H на SAMSUNG

с 42-инчов утратънък плаз-

мен дисплей. Контраст 10000:1.

Яркост 1300 cd/m2. 68,7 млрд. цвя-

та (12 бита цифрова обработка).

Разделителна способност 1024 х

768 пиксела. DNIE. HDTV ready. По-

редова развивка. HDMI/DVi, PC,

RGB входове. 1 вграден тунер (AV

PIP). Нива на сивото 4096. SRS TRU

surround XT.

Цена: 4799 лв. с ДДС

Производител: SAMSUNG
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LCD телевизор на SHARP, 32-инчов, модел

LC32GD9EE. 3 147 264 пиксела. HD WXGA Black TFT

дисплей (1366х768) с технология Advanced Super

View™. Яркост: 450 cd/m2. Контраст: 800:1. Ъгъл на

видимост - хориз./верт.: 170°. OPC (оптичен контрол

на картина спрямо околната осветеност на помеще-

нието). 252 страници памет на телетекст. 1-Bit циф-

ров усилвател на звука, цифров сателитен тунер

(DVB-T) с памет за 999 канала. NICAM/A2 стерео деко-

дер с виртуален Dolby Surround. AVC система (външен

тунер плюс терминали за свързване и контрол на дис-

плея), CI (Common Interface) за Pay-TV (платена телеви-

зия) програми, Мултисистемен аналогов тунер с па-

мет за 99 канала. PC-връзка (WXGA). Терминал DVI-IN,

цифрово аудио (S/PDIF). Долни тонколони (демонтира-

щи се). PCMCIA-слот за цифрови карти.

Цена: 3199 лв. с ДДС

Производител: SHARP

65-инчов SHARP LCD телевизор, модел
LC65GD1E. 6 220 800 пиксела. HD WXGA Black TFT

дисплей с технология Advanced Super View™. Яркост:
450 cd/m2. Контраст: 800:1. Ъгъл на видимост - хориз./

верт.: 170°. OPC (оптичен контрол на картина спря-

мо околната осветеност на помещението. 252 стра-
ници памет на телетекст. 1-Bit цифров усилвател на

звука. Цифров сателитен тунер (DVB-T) с памет за 999
канала. NICAM/A2 стерео декодер с виртуален Dolby

Surround. AVC система (външен тунер, плюс термина-

ли за свързване и контрол на дисплея).CI (Common
Interface) за Pay-TV (платена телевизия) програми.

Мултисистемен аналогов тунер с памет за 99 кана-

ла. PC-връзка (WXGA). Терминал DVI-IN. Цифрово аудио
(S/PDIF). Долни тонколони (демонтиращи се). PCMCIA-

слот за цифрови карти.

Цена: 35 999 лв. с ДДС

Производител: SHARP

Широкоекранна серия теле-

визори на компанията SIM2 -

DOMINO 45, базирана на DLP тех-

нология. 1 HD2 DMD чип на Texas

Instruments. 45 инча диагонал (16:9

формат на екрана). Разделителна

способност 1280 x 720 пиксела

(WXGA). Контраст 1800:1. Вграде-

на DCDi технология на Faroudja.

Хипербанд тунер за приемане на

100 канала. Аудио мощност 4 x 20

W RMS (4 Ohm) мултиканално. Ком-

пактен дизайн.

Цена: 9999 лв. с ДДС

Производител: SIM2
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55-инчов модел от серията

Grand Cinema RTX на SIM2 -

RTX55TV. HD2+ DMD чип на Texas

Instruments. Разделителна способ-

ност 1280 x 720 пиксела. Кон-

траст 2000:1.  Вграден тунер 100

канала. Два фронтално разположе-

ни високоговорителя x 40 W. Вгра-

ден усилвател до 90 W RSM на вхо-

да за преден/централен канал.

Безшумен 6-сегментен въртящ се

цветен филтър. Широк набор вхо-

дове. Технология Faroudja DCDi за

поредова развивка и изтегляне 3:2.

Цена: 17 999 лв. с ДДС

Производител: SIM2

32-инчов LCD телевизор на

THOMSON, модел 32LB040S5.

Яркост 500 cd/m2. Контраст

1000:1. Формат 16:9. Хипербанд

стерео тунер. 100 канала памет.

Максимална разделителна способ-

ност 1366 х 768 пиксела. РС, компо-

нентен, видео, S-VHS, SCART вхо-

дове. Еквилайзер на звука. Меню на

кирилица.

Цена: 2299 лв. с ДДС

Производител: THOMSON

37-инчов LCD телеви-

зор, TOSHIBA 37WL56.

Разделителна способност

1366 х 768 пиксела. Време за

реакция 10 ms. Контраст

600:1. Яркост 500 cd/m2.

Формати на картината 4:3

и 16:9. Входове SCART/PC/

HDMI/S-VIDEO. NICAM A2

стерео тунер с памет за

100 канала. Телетекст на

български език.

Цена: 3599 лв. с ДДС

Производител: TOSHIBA
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Хибридните модели микровълнови фурни са особена

категория. Поели функцията на още един стандартен

кухненски уред, те са примамливото две-в-едно съчета-

ние от два пълноценни като функционалност и компакт-

ни като габарити устройства в модерната кухня. Какво

могат комбинираните микровълнови фурни? Освен да

греят с неподражаем чар като едни от титулярите в

приготвянето на храната ви, те са уредът, без който

закуската ви няма да е същата.

Закуската. Този старт на деня. И в дългия й и протя-

жен вариант в почивните дни, и през седмицата – кога-

то всяка минута е ценна. Един от модерните хибридни

модели в света на микровълновите фурни, толкова удо-

бен и полезен за приготвянето й, решава успешно урав-

нението храна, плюс кафе рано сутрин и по всяко оста-

нало време при това бързо, комбинирайки

Хибриди
в кухнята
Микровълнови печки и още нещо

Наскоро четох, че най-ненужният кухненски

уред е домашната машина за правене на

сладолед. Редицата рядко използвани уст-

ройства, които ако не сте си купили при

поредното залитане при някой нервнопро-

вокиран шопинг, най-малкото са ви подарък,

може да стане доста дълга. С годините

кухнята става помещение, задръстено от

десетки уреди, всеки специализиран за ня-

коя рутинна домакинска дейност и пречещ

през останалото време на останалите на

воля. В ерата на умните устройства пес-

тенето на място става тенденция и кух-

ненските уреди вече не са това, което бяха.

В тази връзка ви представяме примера на

микровълновата печка, която съчетава поне

два уреда в себе си. Как тези хибриди па-

зят кухненския плот по-малко застрашен от

претоварване разказва Яна Илиева
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МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА С КАФЕМАШИНА
Представяте си я сигурно като грамадна суперфурна

със залепена за нея кафеварка. Уредът, обаче, си е съвсем

в нормата на обикновената микровълнова печка, само че

с деликатно разделени две функционални части. Напълно

в стила си на хибрид, представлява елегантно обедине-

ние на стандартно изглеждаща и работеща микровълно-

ва печка и отделение с малка, симпатична каничка за

шварц кафе. Във фурната приготвяте храната си тради-

ционно бързо, благодарение на микровълновата техноло-

гия. Малкото пространство встрани от капака й, в бли-

зост до панела за управление, е за вградената в корпуса

миникафемашина с мястото за каничката. Докато чака-

те приготвянето на храната си, в нея паралелно се сти-

ча живителната кафява течност. Принципът на работа

на вградената кафемашина следва метода за приготвя-

не на шварц кафе – с място за поставяне на кафето и

малък воден резервоар. Частта за кафеварката е разде-

лена на две подвижни отделения. В горната част, над

каничката за кафе, е мястото, откъдето се зарежда

кафето.

И тъй като комбинираната фурна изпълнява задачите

на два уреда, контролният панел с бутоните за управле-

ние обикновено е разделен визуално на две части – буто-

ните за фурната и кафе машината. При повечето хибрид-

ни модели е указана поотделно и мощността на двата

модула – в случая този за кафето (примерно 760 вата) и

за самата фурна (1200 вата).

При повечето комбинирани модели с функция и за при-

готвяне на прясно шварц кафе можете да разчитате да

ви приготвят средно до шест чаши. Една от екстрите,

когато става дума за кафе от микровълнова фурна, е до-

бавеният в управлението на този модул автоматичен

таймер. Благодарение него, можете да си осигурите,

например, чашата прясно кафе сутрин, минути преди да

протегнете краче изпод завивките, след като сте я за-

редили, разбира се, предварително с кафе и вода и сте

задали настройките – час на приготвяне, температура

от няколко възможни нива и колко силно го искате. А ако

вече сте си направили кафе и се наложи да излезете

бързо, кафе машината автоматично се самоизключва след

предварително зададен период от време.

Когато хвалим тези устройства, редно е да не пропус-

нем цифровия дисплей на блазнещия всеки кухненски ин-

териор дизайнерски корпус на тези фурни. По-често ще

срещнете този тип хибридни фурни в конструкция за

директно поставяне върху плот или маса в кухнята, от-

колкото за вграджане в кухненското обзавеждане.

Може освен прясно кафе и бухнал кроасан за закуска да

предпочитате няколко равномерно препечени тостер

филийки. Ако без тях ежедневното ви меню е немислимо,

подходящото предложение е хибриден модел
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МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА С ВГРАДЕН ТОСТЕР
Друга, не по-малко интригуваща две-в-едно комбинация.

Особено ценна за хора, чийто стил на живот поставя

микровълновата и тостера на първо място в кухнята.

Както и при варианта с кафе машина, в компактната

форма на традиционната микровълнова фурна е добавен

модул с формата и функциите на тостер. Удобството е,

че човек може да си приготви, например, топла закуска с

препечени филийки с помощта само на един уред. По-осо-

беното тук е тостер модулът, пространствено отделен

в едната част от корпуса на фурната. В зависимост от

модела, ще го срещнете като вертикално разположен с

поддържащ компонент за самите филийки. Приплъзва се

с едно движение навън, когато хлябът стане готов. Са-

мите филийки се поставят в достатъчно широки отво-

ри (два), със защитена двойна решетъчна структура.

Самият тостерен модул има във вътрешността си вгра-

дени нагревателни елементи, а при някои модели керамич-

но-порцеланово покритие.

Ще срещнете и варианти с хоризонтално положена

скаричка за филийките. Напомня с формата си и начина

на отваряне традиционната пещ за хляб, но с елегант-

но стъклено капаче на отвора. Така че през него може-

те да видите как тостът ви постепенно се зачервява.

Не че ще ви се наложи да дебнете около фурната от

страх да не прегори. Почти всички хибриди от този тип

разполагат с удобството да зададете няколко степени

на препичане - от почти кафяви до съвсем малко затоп-

лени резени хляб. Имате възможност и сами да задава-

те на фурната-тостер предпочитано ниво на хрупка-

вост.

Това е само част от интелигентните програмируеми

функции на вградения тостер, отделени от общия конт-

рол на фурната. А характерният звуков или светлинен

индикатор напомня, че филийките от тостера вече са

готови за поднасяне. Двата елемента – фурната и тос-

терът, обикновено ползват и различна работна мощност

– средно 800 вата за тостерния модул и примерно 1200

вата на фурната. Поредният дизайнерско-функционален

жест към прозата на кухненските задължения ще откри-

ете в друг микровълнов хибрид, съчетаващ функциите на

ФУРНА С МИНИПЕЩ ЗА ПИЦА
Ако не щете да размятате из кухнята скаричка, а

обичате италианските специалитети, отделете внима-

ние на този симпатичен хибрид. Тъй като печенето на

истинска пица не е тясната специалност на много от

моделите микровълнови фурни (особено ниския клас), това

устройство се заема със задачата. Съседството на

микровълните помага да размразите готова пица, а вгра-

дената минипещ довършва започнатото.

Малката пещ за пица, с която се гордеят този тип

хибриди, е разположена в горната част на уреда, непос-

редствено над самата фурна. Отделението за печене на

пицата позволява за разположите кръглото тесто с ди-

аметър до 30 см върху плоскост, наподобяваща плоска

тава. Тя най-често е снабдена отвън с удобна дръжка,

така че лесно да можете да я приплъзнете навътре в
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корпуса на скаричката. И обратно – да я извадите, заед-

но с красиво димящата пица. Целият постамент за по-

ставяне на пицата с дръжка за хващане, служещ за по-

лесно издърпване на готовата пица и поднасянето й,

наподобява добрите стари фурнаджийски лопати от ис-

тинските пещи. Отделно под тази част от фурната е

предвидена отстраняема и лесна за почистване тава, в

която се събират остатъците и мазнината при печене-

то.

Напълно в духа на съвременното бързооборотно ежед-

невие хибридите фурна и пещ за пица комбинират пригот-

вяне на истинска пица, заедно с улесняващото готвене

със самата микровълнова фурна, с добре организирани

функции за управление, включително автоматичен старт

на готвенето и няколкото предварителни зададени про-

грами.

МИКРОВЪЛНОВИТЕ ФУРНИ С АБСОРБАТОР
са особена порода хибридни микровълнови фурни с вгра-

дени абсорбиращи функции срещу миризмите и изпарени-

ята при готвенето. С две думи, вашият кухненски аспи-

ратор си има компактен, безшумен, но мощен роднина.

Обикновено той е телескопичен като конструкция и се

намира под микровълновата печка. Както всички други

устройства за борба с лошия въздух над котлоните, мик-

ровълновите фурни с вграден абсорбатор се вграждат на

определено от производителя им отстояние от къкрещи-

те тенджери – примерно около половин метър. Принцип-

но, се препоръчва по-големичко разстояние, ако готвите

на газ, в сравнение с варианта да ползвате електричес-

ки готварски плот.

Основните елементи от конструкцията на този тип

фурни в абсорбаторната им част са вентилаторите и

филтрите. Предлагат се различни като мощност мо-

дели, като има и варианти в които капацитетът на

въздушния поток може да достигне доста впечатлява-

щи стойности за кубични метри в час. Премахването

на лошите миризми е задача, поверена на различни фил-

три, сред които алуминиев и изключително функционал-

ния филтър с активен въглен. В интерес на доброто

функциониране на абсорбаторната част е след извес-

тно време ползване, филтрите да се отсраняват, по-

чистват или подменят. Вентилаторите, вградени в

хибридните модели, са безшумни и ефективни, а както

при класическите абсорбатори, работната им скорост

се регулира.

Докато хибридите с кафемашина, тостер или мини-

пещ са си, откровено казано, глезотия, комбинациите от

микровълнови фурни с абсорбатор са подчертано пестя-

ща място комбинация. Вграждането на микровълновата

в шкаф над котлоните за готвене в голяма степен об-

лекчава функционалното пространство в помещението

и наистина му придава доста шик атмосфера.

Така че, ако искате да пестите пространство в кух-

нята и да се заобиколите с най-съвременни технологии,

комбинираните модели микровълнови фурни биха били

подходящият и модерен отговор на тази сложна зада-

ча.
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КАК РАБОТЯТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ОТВЕРТКИ?
Не е трудно да се досетим, че електрическите отвер-

тки задължително съдържат батерия, малък електродви-

гател и ключ за задействане. Оттук нататък започват

многото подробности, които ги правят полезен, а в мно-

го случаи и незаменим инструмент. Обикновено състав-

ните им части са малки и леки, а конструкцията е оп-

ростена, като в много случаи липсват каквито и да било

свързващи винтчета и гайки.

В голямата част от отвертките батерията е акуму-

латорна, поради което задължително трябва да има и

Отвий-завий
Електрическите отвертки

На въпроса „Лесно ли се работи с отвертка?“ всеки би

отговорил утвърдително, а мнозина ще прибавят, че дори

е приятно. За необходимото време на работа обикновено

не се споменава, поради предположението, че е незначи-

телно. Това е напълно вярно, ако трябва да се завият или

отвият десетина винтчета. Но когато винтовете са много

или пък времето, с което разполагаме е ограничено, не-

щата изглеждат доста по-различно – приятното чувство

бързо се изпарява, идва отегчението, а след него и умо-

рата. Комуто се е случвало часове наред да завива или

отвива винтове добре познава болката в китката през

следващите дни. А ако това е част от професионалната

ни работа, повтаря се ежедневно и отгоре на всичко почти

винаги имаме ограничено време за монтаж или демонтаж?

За щастие решение на всички тези проблеми има и не

малко хора вече са се възползвали от него. Това са елек-

трическите отвертки, за чиито особености и разновид-

ности ще научите от Стефан Куцаров

зарядно устройство. В повечето модели то е част от

комплекта. Зарядното устройство обикновено се свързва

към електрическата мрежа, но вече има модели, използ-

ващи акумулатора на колата. Основният параметър на

акумулаторите е капацитетът им, измерван в ампер-

часове (Ah) с типични стойности при електрическите

отвертки 1-2 Ah. Колкото той е по-голям, толкова по-

дълго време отвертката работи с едно зареждане. Из-

ползват се най-често два вида акумулатори, всеки със

своите предимства и недостатъци, които е добре да

знаем при покупката и експлоатацията на отвертката.

Класическият вид са никел-кадмиевите (NiCd) акумулато-
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на последно място, недостатък е съдържанието на от-

ровния кадмий, на когото еколозите отдавна гледат с

лошо око, а не малко производители вече се стремят да

избягват.

През последните години все повече отвертки използ-

ват модерните литиеви акумулатори, които са с номи-

нално напрежение 3,6 волта на клетка. Литиевите аку-

мулатори са леки и имат по-малък саморазряд - вече се

предлагат модели, които позволяват нормална работа на

отвертките, дори ако не са били използвани в продълже-

ние на година и половина. Освен това те не се нуждаят

от никакви специални грижи и винаги могат да се поста-

вят в зарядното устройство, за да се дозаредят. Недо-

статъците на литиевите акумулатори са по-високата

цена в сравнение с никел-кадмиевите, по-малкият брой

цикли заряд-разряд и по-дългото време на зареждане. Пре-

димствата им обаче са толкова осезателни, че използ-

ването на литиевите акумулатори в електрическите

отвертки непрекъснато се разширява.

Сравнително по-малко са отвертките, захранвани с

галванични батерии, които при изтощаване трябва да се

сменят. Това определя значително по-скъпото им изпол-

зване, но има и едно предимство – при продължителна

работа през деня акумулаторът може да се изтощи и

тогава трябва да търсим контакт за зарядното устрой-

ри с номинално напрежение 1,2 волта на клетка. В различ-

ните модели отвертки се използват акумулатори с раз-

личен брой клетки и съответно различно захранващо

напрежение. Основно предимство на тези акумулатори е

бързото зареждане, което позволява за 1-2 часа (в зави-

симост от зарядното устройство) отвертката отново

да е готова за работа. Освен това тези акумулатори

допускат около 1500 цикъла заряд-разряд, след което

трябва да се сменят, тъй като капацитетът им нама-

лява. Това означава, че при ежедневно зареждане и 5-днев-

на работна седмица могат да се използват около 6 годи-

ни. И не на последно място, акумулаторите позволяват

консумирането от тях на значителен ток, което е пре-

димство при захранването на каквито и да е електрод-

вигатели. Три са основните им недостатъци – значител-

ните размери и тегло, сравнително бързото саморазреж-

дане (за 1 месец капацитетът на неизползван акумула-

тор намалява с 20%) и необходимостта да се разреждат

напълно преди започване на заряд (не може да оставим

отвертката просто да се дозареди докато обядваме!).

Дори акумулаторът да не е бил използван месец или по-

вече, той трябва да се разреди и наново зареди преди

започване на работа. В противен случай във вътрешно-

стта му се образуват кристалчета и капацитетът на-

малява, което често се нарича „ефект на паметта“. И не
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ство и да чакаме да се зареди, докато смяната на бате-

риите става за минута. В отвертките се използват

масово разпространените алкални батерии, като в зави-

симост от модела елементите могат да са до 4.

Електродвигателят на отвертките е постояннотоков,

като се използва свойството му, че посоката на върте-

не зависи от начина на свързване на батерията и съот-

ветно от посоката на тока. Ключовете обикновено са с

3 положения – за завиване (въртене по посока на часов-

никовата стрелка), за отвиване (обратно на стрелката)

и изключена отвертка.

Свързването на електродвигателя към оста на отвер-

тката обикновено става с помощта на планетен редук-

тор, който осигурява много сигурна работа. Особено

важно за електрическите отвертки е голямото предава-

телно отношение на планетния редуктор (тоест способ-

ността му да намалява в голяма степен оборотите и

съответно да повишава силата, прилагана върху винта).

Това позволява вграждането на леки високооборотни

електродвигатели.

ПАРАМЕТРИ НА ОТВЕРТКИТЕ
Влагането на средства при покупката на какъвто и да

е инструмент ни задължава да направим внимателен

избор, който винаги е компромис между цената и него-

вите възможности. Последните се определят чрез пара-

метрите на отвертките, присъстващи във всяко упът-

ване за работа.

Оборотите е прието да се дават за 1 минута, обик-

новено се означават като об/мин или rpm. Работата с

отвертки с по-високи максимални обороти е по-бърза, но

изисква повишено внимание. Стойността на оборотите

се дава при празен ход (свободно въртяща се отвертка),

докато при завиване и отвиване те намаляват пропор-

ционално на необходимото усилие.

Вторият важен параметър е максималният въртящ

момент, който отвертката може да осигури. За да раз-

берем това техническо понятие, нека си представим, че

в патронника е поставен накрайник с формата на обик-

новена плоска отвертка. При въртенето около оста й

нейните краища упражняват върху винта определена

сила. Произведението от тази сила и разстоянието от

който и да е от двата края до оста на винта (това е по-

ловината от широчината на отвертката) представлява

въртящият момент. В Европа той се измерва в нютони

на метър (Nm) и има типични стойности от 0,1 до 5-6 Nm.

По принцип колкото по-голям е въртящият момент на

една отвертка, толкова по-голяма е силата, прилагана

върху винта (отвертката е по-мощна). Познаването на

този на пръв поглед странен параметър е нужно при

монтажни работи, където за доброто затягане на вин-

товете е необходим точно определен въртящ момент.

Това е основната причина за съществуването на отвер-

тки с възможност за нагласяване на желана стойност на

момента, например между 0,8 и 2 Nm със стъпка 0,05 Nm.

В каталозите, а по-често само в инструкциите за

работа с електрическите отвертки, като параметър се

задава консумираният от тях ток за осигуряване на ука-

зания въртящ момент. Приблизителното време за не-

прекъсната работа с едно зареждане на акумулатора в

часове се определя, като 80% от неговия капацитет в Ah

се раздели с консумирания ток в ампери. Например отвер-

тка с консумиран ток 0,6 ампера и акумулатор с капаци-

тет 1,5 Ah може да работи непрекъснато около 2 часа.
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ки и шестостени) и различен диаметър. Последният обик-

новено е до 5-6 милиметра. Именно видът и количество-

то на накрайниците често са определящи при избора на

отвертка. Накрайниците обикновено са поставени в под-

ходяща кутия, която при някои модели е магнитна и дори

при обръщането й те не се разсипват.

Удобно е да може да се блокира въртенето на отвер-

тката от електродвигателя, за да се използва тя като

ръчна. Това е особено полезно при започване и завършва-

не на завиването и отвиването.

За удобство при работа на трудно достъпни места

голяма част от моделите са с чупеща се в средата кон-

струкция, която позволява предната й част да има, в

зависимост от модела, няколко различни положения, на-

пример на 45 и 90 градуса спрямо ръкохватката.

Някои електрически отвертки са снабдени с малка

лампа до накрайника, която се включва по желание на

работещия и непосредствено осветява мястото на вин-

та. В най-новите модели лампата е заменена с мощен

светодиод.

НЯКОИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
За всеки модел те са описани в инструкцията за из-

ползването му, която трябва внимателно да прочетем,

преди да започнем работа. Особено важно е да не забра-

вяме, че електрическите отвертки не трябва да се из-

ползват в силно влажна среда, при работа на открито в

дъждовно време. Забранено е използването им в среда на

запалими и избухливи газове. Не трябва да се забравят и

всички предпазни мерки при работа с други електроинст-

рументи, независимо че електрическите отвертки са с

по-малък въртящ момент и следователно не толкова

опасни. Отвертката трябва да се държи здраво, за да не

бъде изпусната, особено в момента на включване. После-

дното се прави едва след поставяне на накрайника във

винта и тя се изключва преди отделянето й от него.

Независимо от високото качество на съвременните

акумулатори и галванични елементи, възможна е тяхна

повреда, свързана с изтичане на електролит. Той не

трябва да се пипа, а случайно засегнато място на кожа-

та да се измие веднага обилно с вода.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Електрическите отвертки могат да заменят механич-

ните в почти всички техни приложения. Изключения са

случаите, когато е необходима голяма сила (силно ръждя-

сали винтове или такива в твърдо дърво), а електричес-

ката отвертка не може да я осигури. От друга страна

чупещото се рамо и осветяването на мястото на винта

разкриват възможности, недостъпни за механичните

отвертки. И все пак не трябва да се забравя бързината

на работа с електрическите отвертки – свикнем ли да

работим с тях, сигурно ще се мръщим, когато използва-

ме механична отвертка.

При продължителна работа с отвертката от значение

са издаваният от нея шум (добре е той да не е над 70

децибела) и създаваните вибрации (желателно е да са до

3 m/s2).

Като инструменти, държани в ръка, са важни разме-

рите и теглото на отвертките, като последното е в

граници от 300 грама до 1 килограм.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО
Значително по-високата цена на електрическите от-

вертки в сравнение с механичните налага максимално

разширяване на възможностите им за приложение. На

първо място това означава голям брой лесно сменяеми

накрайници с различна форма (например плоски, кръстач-
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Хем по-бързо,
хем по-лесно

...с електрическа косачка

Закачката тук не е нито случайна, нито пресилена. Работата с електри-

ческа косачка е безспорно по-бърза от тази с обикновена коса. За по-лес-

ното спор няма – достатъчно е веднъж да използвате електрическа косач-

ка. А по отношение на качеството сравнение не може да има. Колкото и

да е опитен човек (а колко от стопаните на дворни и вилни места са

такива?) не може да постигне съвършения външен вид на поляната, който

гарантира добрата електрическа косачка. Затова далеч не е случайно на-

личието на пазара на много и разнообразни модели. За тяхното действие

и особености ще ви разкаже Стефан Куцаров

Закачката тук не е нито случайна, нито пресилена. Работата с електри-

ческа косачка е безспорно по-бърза от тази с обикновена коса. За по-лес-

ното спор няма – достатъчно е веднъж да използвате електрическа косач-

ка. А по отношение на качеството сравнение не може да има. Колкото и

да е опитен човек (а колко от стопаните на дворни и вилни места са

такива?) не може да постигне съвършения външен вид на поляната, който

гарантира добрата електрическа косачка. Затова далеч не е случайно на-

личието на пазара на много и разнообразни модели. За тяхното действие

и особености ще ви разкаже Стефан Куцаров
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МАЛКО ИСТОРИЯ
Терминът „английска ливада“ е синоним на добре под-

държана и винаги окосена тревна площ. И затова не е

случайно, че първата косачка за трева е патентована в

Англия през 1830 г., като специално е било отбелязано, че

освен използването й по предназначение, работата с нея

е приятна и полезна за здравето. Последното е безспор-

но, тъй като косачката е била движена от работещия с

нея. Движението на колелата й се е предавало на ножо-

вете да косене, които са се движели успоредно един на

друг подобно на ножица. Още на следващата година за-

почва производството на тези косачки, а след 10 години

се появява модел, предназначен за теглене от кон. Първа-

та косачка с парна машина (работеща не с въглища, а с

нафта или парафин) се появява през 1893 г., а след още

десетина години започва използването на бензиновите

двигатели. Едва в 1930 г. в САЩ е създадена ротацион-

ната косачка с бензинов двигател, чийто принцип се

използва и до днес.

РОТАЦИОННИ КОСАЧКИ
Наименованието им се дължи на техния хоризонтално

поставен нож с остриета от двете си страни. Ножът

бързо и лесно се монтира и демонтира върху оста, което

е предпоставка за лесно подържане на косачката. Основ-

ният му недостатък е, че той по-скоро разкъсва, откол-

кото да реже тревата, което често е причина за гибел-

та на някои стръкове. За намаляване на този принципен

недостатък, ножът винаги трябва да е добре наточен.

В класическите косачки оста на ножа всъщност е ос

на самия електродвигател. В някои съвременни модели,

рекламирани като косачки с повишена мощност, има ремъ-

чна предавка от високооборотния двигател (до 20 000

оборота в минута) към оста на ножа. Последният се

върти десетина пъти по-бавно от двигателя, но с тол-

кова се увеличава силата, упражнявана от ножа върху

рязаните стъбла. Ремъчната предавка има допълнител-

но предимство, че когато въртенето на ножа се блоки-

ра от среща с корен или корен, ремъкът се приплъзва,

което е допълнителна защита на електродвигателя.

Независимо от това косачката веднага трябва да се спре

и да се отстрани блокиращото парче. Вече съществуват

косачки, мощността на чийто електродвигател непрекъ-

снато нараства с намаляване на оборотите. Това озна-

чава увеличаване на натиска на ножа върху твърди

стъбла, които забавят скоростта му и осигурява сигур-

ното им отрязване.

ОТКЪДЕ ИДВА ТОКЪТ ЗА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ?
Най-голямата част от косачките се захранват от

електрическата мрежа. Това означава необходимост от

дълъг електрически кабел и в известна степен ограничава

използването им, тъй като в близост трябва да има кон-

такт. Нещо повече, за да се осигури безопасна работа,

контактът или електрическата инсталация на сградата

трябва да са снабдени с дефектнотокова защита (вж.

статията „Безопасното електричество“ в брой 2 на

Технологичен дом от февруари 2006 г.). Същевременно

трябва внимание при работа с косачката, защото попа-

дането на кабела под ножовете ще предизвика сериозни

неприятности.

Косачките с акумулатори нямат никакви ограничения

за мястото на използване. За сметка на това, те рабо-
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тят само до изтощаване на акумулатора, през което

време окосяват около 1000 кв. метра (тази площ би тряб-

вало да е дадена в каталога на косачката). Следва зна-

чително по продължителност зареждане (например аку-

мулаторът на модела СММ1000 на Black&Decker изисква

16 часа). Освен това акумулаторът допълнително увели-

чава теглото, затруднява придвижването и създава допъ-

лнителни грижи за поддържането. Поради това относи-

телно малко са моделите на ротационни косачки с аку-

мулатори. Основните им приложения са за косене на срав-

нително малки площи.

Придвижването на косачката се осигурява от работе-

щия с нея, като има два типа модели. При тези с 4 коле-

ла по-лесно се следва права линия на движение, но завои-

те се правят по-трудно. Другият тип имат барабан

вместо двете задни колела и са по-маневрени.

В класическите конструкции на ротационни косачки

разстоянието между предните колела е по-голямо от ди-

аметъра на ножа и съответно от широчината на окосе-

ната ивица. Поради това е невъзможно окосяването на

тревата в близост до стени, тротоари, дървета и други

препятствия. В някои нови модели разстоянието между

колелата е по-малко от широчината на ивицата и не ос-

тават пропуснати участъци.

Разстоянието на ножа от повърхността на почвата,

т.е. височината на окосената трева, се регулира, напри-

мер от 3 до 8 сантиметра, на няколко степени (между 3

и 11 в зависимост от модела). В някои модели това ста-

ва чрез просто преместване на колелата в специално

предвидени за това отвори, а в други – чрез съответния

лост. Широчината на окосената ивица е между 22 и 40

сантиметра.

СЪДБАТА НА ОКОСЕНАТА ТРЕВА
се решава по 3 различни начина. Единият е изхвърлянето

й в кош, поставен отзад или отстрани на косачката с

обем от 20 до 50 литра. Някои модели имат специален

индикатор, който показва напълването му. Другата

възможност е подобна – косачката има отвор отстрани

или отзад, през който тревата се изхвърля, като на него

може да се постави ръкав. Напоследък се появиха моде-

ли, в които тревата се нарязва много ситно и под фор-

мата на прах остава върху почвата, за да я подхранва

като тор. Съществуват модели, които чрез проста ре-

гулировка могат да се нагласяват да работят по един от

трите начина.

Мощният електродвигател и острият нож представ-

ляват принципна опасност от наранявания. Поради това

в никакъв случай не трябва косачката да се наклонява в

работещо състояние, така че ножовете да станат дос-

тъпни. Съществуват модели, които в такива случаи спи-

рат движението на ножа най-много 3 секунди след накло-

няването.

КОСАЧКИ НА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА
Малките колела на класическите косачки (задължител-

ни, за да може тревата да се коси достатъчно ниско)

затрудняват движението им по тревата, особено кога-

то тя е влажна и теренът е неравен. Най-доброто реше-

ние на този проблем е избягване на контакта със земя-

та чрез създаване между нея и косачката на въздушна

възглавница. Тя се образува от силна струя въздух, насо-

чена към земята, която подържа косачката на височина

около сантиметър. Обикновено моделите са твърде леки,

което е допълнително удобство при експлоатацията и
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транспортиране. Това се заплаща със сравнително мал-

ки размери на ножа (често той е пластмасов) и съответ-

но тясна ивица на окосяване (около 30 сантиметра). Лип-

сата на колела не само осигурява лесно придвижване, но

то може да е в произволна посока, а не само напред и

назад. Поради това тези косачки лесно следват извивки-

те на терена, което ги прави много удобни за наклонени

и неравни терени.

Тънката въздушна възглавница позволява ниско окося-

ване на тревата – минималната й височина обикновено

е между 1 и 2 сантиметра.

БАРАБАННИ КОСАЧКИ
Техните ножове са разположени по обиколката на пла-

стмасов барабан и имат специална извита форма. Това

позволява фино отрязване като с ножица на тревата и е

едно от основните предимства спрямо ротационните

косачки – няма опасност от унищожаване на стръкове и

съответно влошаване на вида на поляната. Освен това

може по-прецизно да се регулира височината на окосена-

та трева. Мощността на електродвигателите е по-мал-

ка (обикновено 300-400 W), което налага използването на

косачките за площи с култивирани (а не диворастящи)

треви и изисква по-често косене, тъй като по-дългата

трева е и по-дебела и изисква по-голяма сила за отрязва-

не. Основните им  приложения са за декоративно офор-

мяне на градини и за фино окосяване след ротационна

косачка. Например такива косачки се използват за игри-

щата за голф.

КОСАЧКИ-РОБОТИ
Прекрасен слънчев ден. Седнали сте на верандата,

водите приятен разговор с приятели и се любувате на

природата. А през това време косачката се движи сама

по поляната и тихо си върши работата. „Много е хуба-

во, за да е вярно!“, ще си помислите веднага. Но наисти-

на е така – и хубаво, и вярно, защото именно така рабо-

тят косачките-роботи. Действително цената им все

още е твърде висока, но нали всяко удоволствие се зап-

лаща!

Самостоятелната работа на косачката Auto Mower

се осигурява от нейния акумулатор. Трите ножа за ко-

сене са разположени по периферията на въртящ се

пръстен и работят подобно на тези в електрическа са-

мобръсначка. При пускане на косачката тя започва дви-

жение  в произволна посока и при приближаване на пре-

пятствие вградените й сензори я сменят. Така тя се

движи по поляната без да има опасност от сблъсък и не

оставя неокосена трева. А когато акумулаторът започ-

не да се изтощава, косачката сама намира зарядното

устройство, включва се към него и след зареждането

продължава работа. Въпреки акумулатора и двата си

електродвигателя (за косене и придвижване), косачка-

та тежи 7 килограма. Тя може да работи денонощно и

се препоръчва за тревни площи до 1500 кв. метра. Ве-

роятно вече сте си задали въпроса: „Ако я оставя да

работи през нощта или не съм постоянно на двора, няма

ли някой да я открадне?“. Помислено е и за това – ко-

сачката е снабдена с устройство против кражба.

Изненадите не свършват до тук. Косачката Solar

Mower дори не се нуждае от зарядно устройство. Ней-

ните слънчеви батерии осигуряват действието й и за-

реждат акумулатора, за да може тя да работи и на сян-

ка. Придвижването по площта за косене става по същия

хаотичен начин, но тя се ограничава чрез ограждането

й с проводник, опънат на няколко сантиметра над земя-
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та. При това се ограждат и сгради, площи с цветя, те-

раси и какво друго пожелаем  във вътрешността на

площта. Когато при своето движение косачката дос-

тигне до проводника, тя сменя посоката си на движе-

ние. Специфично и полезно качество е, че при достига-

не на участък с трева, по-висока от околната, косач-

ката започва да се движи в него по концентрични кръго-

ве докато го окоси. Някои технически особености огра-

ничават обработваната от косачката площ на 1000

квадратни метра.

За да изглежда дворът като от корица

на списание и буди възхищението на

гостите и завистта на съседите, не

е достатъчен внимателният подбор на

косачката. Необходимо е теренът да

е добре подравнен, без дупки и бабуни.

Най-добре е височината на окосената

трева да е между 4 и 6 сантиметра

във влажно и с 1-2 сантиметра повече

в сухо време. Последното се налага за

ограничаване на изсъхването на земя-

та и пожълтяването на тревата.

Редовното косене е задължително.

Според мераклиите косенето трябва

да се прави 2 пъти седмично, но мно-

зина твърдят, че веднъж е достатъ-

чно. Всеки има основание за мнението

си, но обективният критерий е най-

правилен. И той е, че между две пос-

ледователни окосявания тревата не

трябва да израства с повече от 4 сан-

тиметра. Това означава по-често

косене през пролетта и в дъждовно

време, когато растежът е бърз, и

сравнително по-рядко с напредване на

лятото и при засушаване. Редовното

поливане на тревата налага по-често-

то й косене.

Техниката на косене също не е за

пренебрегване. Косачката трябва да

се движи по права линия и с равномер-

на скорост. Съседните окосени лен-

ти трябва да се застъпват с няколко

сантиметра. Особено важно е ножо-

вете на косачката да са добре нато-

чени, тъй като иначе могат да изскуб-

ват някои стръкове, а тревата може

по-бързо да пожълтее.

Винаги може да се случи да оставите

тревата да израсте твърде висока.

Тогава е най-добре да бъде окосена на

два или 3 пъти с интервали от 2-3 дена

между тях. При това първото косене

трябва да е с най-голямата височина

на тревата, която косачката позволя-

ва и при следващите тя да се намаля-

ва.

Косенето на два пъти се препоръчва

дори при не много висока трева, за да

й се осигури равномерно израстване и

съответно добър вид на поляната.

Косачката трябва да прави успоредни

ленти, като тези при второто косе-

не да са перпендикулярни на  първото.

Тревата редовно трябва да почиства

от сухи листа, стебла и от мъх. В про-

тивен случай те образуват твърде

плътен слой на повърхността на по-

чвата, той намалява притока на вода

и въздух в нея и тревата залинява.

ИДЕАЛНАТА МОРАВА
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НЯКОИ СЪВЕТИ ПРИ ИЗБОРА НА КОСАЧКА
Когато мястото, което редовно ще косите, е над 1000

кв. метра, трябва да се замислите дали да купите елек-

трическа косачка или такава с бензинов двигател. А при

място над 2000 кв. метра електрическата косачка не е

най-добрият избор. При колебание не забравяйте, че елек-

трическите косачки се нуждаят от по-малко и по-рядко

поддържане.

Типът на електрическата косачка зависи от големина-

та на мястото и вида на тревата. За сравнително малки

места с добре поддържана от години трева е подходяща

барабанна косачка. За останалата, значително по-голяма

част от случаите, трябва да се предпочете ротационна

косачка. Специалистите препоръчват този тип косачки за

сравнително големи и равни затревени площи, по които ще

се ходи и играе и на които, ако желаем, да можем да оста-

вим достатъчно дебел слой трева. Голямата мощност на

електродвигателя (между 800 и 1700 W) позволява косене-

то на твърда и сравнително висока трева, както и така-

ва с бурени. Това прави ротационните косачки особено

подходящи за хора, които не могат редовно да отделят

време за поддържането на тревата в двора, както и ако

тя е диворастяща. Известен недостатък е, че няма

възможност за екстремно ниско окосяване на тревата.

Видът на захранването – от електрическата мрежа или

акумулатор, в значителна степен е въпрос на лично пред-

почитание, но то в голяма степен може да се повлияе от

цената (косачките с акумулатор са по-скъпи). Все пак не

трябва да се забравя, че наличието на кабел изисква пови-

шено внимание и понякога затруднява работата (той може

да се оплете в дърво, храст или градински инвентар). От

друга страна, акумулаторът изисква допълнителни грижи.

Ако желаете да се спестите труда и грижите по съби-

рането и изхвърлянето на окосената трева, трябва да се

снабдите с ротационна косачка със ситно нарязване на

тревата. Тя е толкова по-полезна, колкото мястото е по-

голямо. При използването й трябва да избягва разпръсква-

нето на изкуствен тор известно време преди косенето,

тъй като оставащата трева намалява ефективността

му. При всички случаи ще е необходим по-малко тор, откол-

кото при използване на косачка със събиране на тревата.

Опитът ще ви покаже дали той въобще не става излишен.

Лекотата на работа с косачките на въздушна възглав-

ница е забележителна при всякакви тревни площи, осо-

бено неравни и наклонени. Остава въпросът за цената!

За намаляване на времето на косене при избран тип

косачка тя трябва да има по-широка ивица на косене.

Въпросът за коша за събиране на тревата също е от

значение при избора. Моделите със страничен кош са по-

евтини, но той е по-малък и по-често трябва да се из-

празва. Когато се спрете на модел със заден кош, е доб-

ре той да е максимално високо над земята. Това ще ви

спести неприятности и евентуалната му повреда при

закачането му  в издатина на земята или при завой.
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Басейн за ден
с готова сглобяема

конструкция

Е, за ден е силно казано, но няма спор, че готовите сглобяеми басейни

стават за радост на собствениците си реалност за пъти по-кратък период

в сравнение с циментовите си събратя. Не става дума за надуваемите

или портативните надземни модели, а за истински постоянен, пълнофун-

кционален и радващ нагрятото ви тяло много лета басейн. Големият

циментов проект е необходим за тези, които търсят солидност и дълго-

вечност, или олимпийска мащабност, или излизане от стандартите, но за

малък дворен водоем за семейни забавления на ход са бързите, лесни за

монтиране и по-евтини сглобяеми басейни. Потопете се и ги разгледайте

отблизо с Яна Илиева
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Какво е нужно за построяването на басейн? Повечко

място, планове, яко копане и цимент. Следват допълни-

телни процедури по вътрешното му керамично или друго

облицоване. И техника, и химия… С две думи, това си е

наистина цял строеж, откъдето и да го погледнеш. Ако

твърдо не преследвате олимпийски обеми, има и по-лесен

вариант – малък фамилен басейн с готова конструкция.

Идеята зад това мероприятие е максимално бързо и лес-

но, а и по-евтино, да оборудвате двора си с напълно фун-

кционален постоянен басейн, конструиран от готови,

фабрично произведени сглобяеми компоненти.

В повечето случаи тези системи са разработени

така, че дни след старта на инсталацията да можете

да се топнете във вашето ново, пълноводно домашно

море. Сглобяемите басейни са находчиво решение за

дома, въпреки че са доста добро хрумване и за отдале-

чени вили или къщи, с достъп до някакво водоснабдява-

не.

Благодарение на развитието на технологиите и мате-

риалите, сглобяемите басейни не само се монтират лес-

но, без това да е за сметка на здравето и хигиената ви

в мига, в който се отпуснете във водата по бански, а и

са дългосрочно решение. Повечето са разработени от

високоустойчиви материали и се предлагат с цялото

необходимо за пълноценно и безопасно ползване оборуд-

ване. Ценното предимство на някои сглобяеми басейни са

повърхностните материали, от които са изработени,

спомагащи приятно топлата температура на водата да

се задържи за доста по-дълго време, в сравнение с позна-

тите бетонови мастодонти. Ако са технологично добре

осигурени и поддържани, няма опасност по стените на

бъдещия ви басейн да се зароди зеленясал пласт от слож-

на субстанция мръсотия, прах и остатъци от плажно

масло.

Растящата популярност на експедитивно монтирани-

те сглобяеми басейни е оправдана и от достъпната цена

източник: КОБО
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на тези конструкции. Изработен от устойчив на ултра-

виолетови лъчи и водонепропусклив материал, базисният

корпус на сглобяемия басейн може да издържи дълги го-

дини вярна служба. При това с малки инвестиции в стро-

ителни материали и дейности и минимална последваща

поддръжка. Затова и всички тези преимущества причис-

ляват сглобяемия басейн по-скоро към достъпния и необ-

ходим домашен екстериор, отколкото към скъпострува-

щия лукс.

НА НАШИЯ ПАЗАР
ще намерите добро разнообразие на готови за вгражда-

не в земята конструкции басейни. Предлагат се различ-

ни форми и размери според границите на къщния двор,

стила и предпочитанията. В зависимост от модела и

предпочитанията, басейнът може да бъде изцяло вкопан

в земята, частично вкопан или само ръбът му да се по-

дава над нивото на ливадата. Като цяло предлаганите на

българския пазар модели се различават по типа и вида на

ползваните материали и технологията за реализиране на

конструкцията им:

БАСЕЙНИ ОТ ПОЛИСТОУН
В европейските страни тези басейни от години се

радват на клиентски интерес, преди всичко заради лес-

ния и бърз монтаж и олекотената, но изключително здра-

ва конструкция.  Представляват цяла самоносеща конст-

рукция от високоустойчив материал, наречен полистоун

- специално разработен за басейни. За разлика от модул-

ните басейни, които ползват фолио за водоизолация, те

имат конструкция, която служи едновременно като опор-

на и като хидроизолираща. С други думи – те са и кор-

пусът, и покритието му.

Технологията за рязане и заваряване на полистоуна

позволява да се изпълнят на практика басейни с всякак-

ви форми и размери в съответствие с желанието на

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
К
О

Б
О

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
А
К
В
А
Т
Е
К

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
В
А
Л
 
Д
И
М

 
-1

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
А
К
В
А
Т
Е
К



ñòð. 88

клиента. Оформеното корито е оребрено и подсилено от

външната страна. Това може да се направи в подходящи

заводски условия или на обекта в зависимост от разме-

ра. Здравината на този материал, неговата устойчивост

към сезонното изменение на температурата, начинът на

изграждане на коритото на басейна, гарантират неговия

дълъг живот. Тази технология позволява значително да се

съкрати обемът и времето на строителните работи

(зреене на бетона, подготовка на повърхностите и мон-

таж на облицовки). В този случай полистоунът изпълня-

ва функцията на UV стабилизиран облицовъчен, хидроизо-

лационен, топлоизолационен и конструкционен материал

едновременно.

Материалът е съвсем гладък, но не се пързаля, което

не позволява на водораслите да се задържат по стени-

те на басейна. Това му свойство го прави и по-малко

податлив на замърсявания от плажни масла и нечистотии,

които се отлагат по водолинията. Това е един съвреме-

нен екологично чист материал, издържащ и на драстич-

ни климатични колебания, запазвайки хидроизолационни-

те си качества и високата химическа и термична устой-

чивост. Производителите му твърдят, че има способно-

стта да поддържа водата значително по-топла, откол-

кото един бетонов басейн. Цялата

ПРОЦЕДУРА ПО ИНСТАЛАЦИЯТА
приключва за кратко време. Преди да започне работата

по басейна, е необходимо да се огледа теренът, за да се

определи точно неговото местоположение и мястото за

филтрационните съоръжения. Строителната подготов-

ка за вграждане се състои от правене на изкоп, чиято

дълбочина зависи от дълбочината на басейна. За основа

се излива бетонна армирана плоча. След определения срок

за узряване на бетона, върху нея се полага екструдиран

полистирен за намаляване на топлинните загуби на во-

дата. В така подготвения изкоп се спуска готовият ба-

сейн, на който вече са монтирани всички видове дюзи,

скимери, сифони, подводни осветления, уреди за насрещ-

но течение. Изгражда се шахта, в която се поставят

пречиствателните съоръжения. След това се свързват

тръбопроводите между филтрацията, дюзите и скимери-

те. Извършва се засипване със земновлажен бетон на

няколко етапа, но цялата процедура от старта на изкоп-

ните работи до първото гмуркане в басейна отнема

средно около две седмици. Следва оформяне на терена

около басейна. От полистоун могат да се изработят

различни видове стълби - вътрешни, външни, прави, заоб-

лени, амфитеатрални и др. От желанието на клиента

зависи как да бъде изпълнен бордът на басейна - с външен
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преливник или с преливници на стените (скимери). Ако

твърдо сте се спрели на басейн с идеално кръгла форма,

можете и да си спестите изкопните работи по вграж-

дането му, но пък ще трябва да предвидите задължително

иззидана тухлена стена около него.

Друг също много популярен вариант са и басейните от

МОДУЛИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Те също представляват сглобяеми басейни за цялост-

но или частично вкопаване със самоносеща конструкция.

Обикновено имат форма на кръг, осморка или овал. Сте-

ните на басейна са изграден от модули, изработени от

ламарина от заздравена неръждаема стомана. В конст-

рукцията се включват бордове от неръждаем метален

профил, както и облицовка от PVC фолио, която е пред-

варително скроена и изработена в заводски условия. Тех-

нологията на този тип сглобяеми басейни позволява много

улеснен монтаж и минимални строителни занимания. Ако

моделът е предназначен за вкопаване в земята, логично

трябва да се осигури изкоп с необходимите размери и

дълбочина. На дъното се излива гладка равна плоча от

леко армиран бетон. Малка шахта със съответни разме-

ри се реализира за нуждите на филтриращата инстала-

ция. При добре подготвен терен и качествени подготви-

телно-строителни работи, един басейн със стени от

неръждаема стомана се монтира за едва няколко часа.

При някои модели, примерно с овална форма, се изиск-

ва изграждането на две успоредни стени, укрепващи пра-

вите страни на басейна. При модели с по-сложна форма

като осморката, допълнително се включва греда от

неръждаема стомана, укрепваща конструкцията в сред-

ната част.

Изграждането на стени на басейн с готова конструк-

ция е характерна особеност и на моделите с

ДВУСТЕНЕН ПЛАСМАСОВ КОФРАЖ
в който се отлива бетоновата стеничка и който оста-

ва в земята след бетониране. Те също се облицоват с PVC

фолио, което предварително се разкроява и пригажда за

полагане. Тази конструкция позволява изграждане на ба-

сейни с произволна форма. Монтажът им също е доста

лесен. След изкопаването на трап, който да побере же-

лания размер и форма басейн, се нареждат вертикални

пръти, кофражни панели и подпори за тях. Вгражда се

необходимата техника. След това се излива бетонът и

се прави тънка бетонова плоча върху армираща мрежа.

След необходимото технологично време за съхненето на

бетона цялата вътрешност на басейна се облепя със PVC

фолио. Пълни се с вода и… вече можете да се топнете

за една-две освежаващи дължини.

източник: ТЕМЕНА
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След епилатора, машата и сешоара, антицелулитният

масажор е в задължителната първа петица дамски уреди,

които изпълват технологичната ниша в Нейния модерен

будоар. За някои по-придирчиви дами, може дори и да е уред

номер едно. Разработчиците на този тип устройства са

заимствали формулата на кухненския мултифункционален

домакински робот, който е компактен и върши всичко сам.

И резултатът е: също толкова компактно масажно уст-

ройство върху тоалетната масичка, разгръщащо пери-

метъра си на действие чрез куп накрайници за различен

тип масаж и третиране на отделни части от тялото.

Добрите новини са две. Първата е, че пазарът ще ви за-

радва с огромно разнообразие от антицелулитни масажо-

ри. По форма, дизайн и богатство на включени накрайни-

ци. Втората е, че принципно нищо не пречи на вашия ан-

тицелулитен масажор да поеме задачи и по отпускащ

масаж за цялото ви тяло. Дори и да помогне на друг „неце-

лулитен“ член от семейството приятно да релаксира.

Въпреки че имат малко функционални различия, най-

често използваните и смятани за най-ефективни в анти-

целулитната битка масажори разчитат на комбинирано-

то въздействие на инфрачервената технология и маса-

жа чрез слаби вибрации.

ЗАТОПЛЯЩИЯТ ИНФРАЧЕРВЕН МАСАЖ
се осъществява чрез вграден в устройството източник

на инфрачервена светлина. Масажът посредством бързо

проникващи и загряващи тялото инфрачервени вълни

стимулира циркулацията на кръвта и подобрява кръвооб-

ращението. Ефект, смятан за изключително полезен при

Сбогом на
портокаловата кожа
с антицелулитните масажьори

Защо мъжете нямат целулит? Защото е гадно, гласи безжалостно лако-

ничният отговор в един мини виц. Формулата - калорична храна, плюс

обездвижане е част от опасната хватка на съвремието, в която попада

почти всяка втора дама. Удобството на дестинацията офис, кола, вкъщи

и …хоп на дивана се отплаща на нежната част от човечеството с пълзя-

ща по ханша и бедрата "портокалова" кожа. И ето я драмата. За да

помогнат за решаването й с каквото могат са разработени уреди за

антицелулитен масаж. За масажорите, помагащи за ваене на перфектен

и женствен силует, разказва Яна Илиева

„разнасянето“ на подкожните мастни депа. Хората, кои-

то не използват масажора, за да решават такъв проблем,

могат да се възползват от затоплящия масаж, за да

подсилят имунната си система и да подобрят устойчи-

востта на организма срещу редица болестотворни на-

трапници, заради силния терапевтичен ефект на инфра-

червената топлина, проникваща по-дълбоко в тъканите.

Когато искате да се поотпуснете с масажор в ръка,

нужно е първо да изберете коя точно част от тялото си

искате да масажирате и дали държите да ползвате ин-

фрачервено затопляне. След което, просто настройвате

плъзгащия се превключвател. Повечето модели ще ви

дадат възможност да проследите дали инфрачервената

функция е активирана от светещ LED индикатор, нами-

ращ се непосредствено до плъзгащия се превключвател.

Ако ще се възползвате от инфрачервена топлина, не

пропускайте да съобразите, че вече включен, масажорът

се нуждае от няколко минути, за да се загрее в достатъ-

чна степен. И все пак, ако се разсеете, добре е, преди да

го допрете до кожата си, да проверите доколко се е

нагряла масажната му повърхност. Но основната препоръ-

ка е да не оставяте инфрачервения накрайник на едно

място по-дълго от 5 до 10 минути.

ВИБРИРАЩИТЕ МАСАЖОРИ
са сред най-използваните съюзници в битката срещу

целулита и въздействат върху насъбралите се под кожа-

та тлъстинки, работейки в екип с подходящ крем. Прин-

ципът им на действие се различава доста от този на

инфрачервените им събратя. Функционалността им се
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обезпечава от двигателче, на което се дължи вибрира-

щото движение на масажната глава. Заедно с допълни-

телен комплект приставки, чийто брой и вид варират в

моделите на различните производители. Любопитно е, че

този тип масажори позволяват да ги ползвате дори и през

дрехите, ако искате набързо да се „понамачкате“. Но,

разбира се, няма да са 100% ефективни, ако целта на

упражнението е изглаждането на портокаловата кожа.

При него контактът с кожата е препоръчителен.

И тук ще срещнете изискването за не по-дълго еднок-

ратно масажиране на определена част от тялото от 5

до 10 минути. Постепенно можете да удължавате време-

то за масаж, но не прекалявайте, за да не продължите да

вибрирате, след като спрете процедурата с устройство-

то. Магнитната стимулация на кръвообръщението е оп-

ция, прилагана като част от функционалността на някои

модели вибриращи масажори. Използването на магнитния

масаж в съчетание с по-интензивните вибрации засилва

клетъчния метаболизъм, като осигурява приток на пове-

че кислород в клетките и действа разтопяващо на маз-

нините. За разлика от инфрачервените уреди, вибриращи-

те антицелулитни масажори по-бързо сработват, тъй

като не се нуждаят от време, за да се загрее работна-

та им повърхност. Просто ги включвате в електрозах-

ранването и те вече са готови за работа. Враденото мо-

торче в масажната глава на устройството осигурява до-

статъчно балансиран интензитет на вибрациите. Сила-

та на вибрациите най-често се регулира в две степени

– висока и ниска.

ПОДОБНО НА РЪЧНИЯ МАСАЖ
различните модели с въртяща се масажна глава позво-

ляват да обхванете всяка част на тялото - от по-ши-

роката повърхност на бедрата до деликатните разме-

ри на вратлето. При нужда от масаж в по-компактна

зона добра работа вършат вибриращите масажори тип

масажен чук, които имитират удари със страничната

повърхност на ръката върху определена част от тяло-

то. Ударът прави масажа по-прецизен и дава възмож-

ност да масажирате по-дълбоко и съответно по-ефек-

тивно. Така че преди да се запътите към масата на

опитния масажист, можете да помислите дали специа-

листът, който ви е нужен, не е вече в дома ви. Върху

тоалетната масичка.

Всъщност, вероятно вече сте нясно, че тънкостта на

добрия масаж не е само в продължителността, а в раз-

нообразните видове третиране с различните накрайни-

ци, които ще откриете задължително в кутията на но-

вия си масажор. Повърхността и предназначението им

допълват ефекта от инфрачервеното затопляне. В зави-

симост от това как и коя част от тялото си искате да

масажирате приоритетно, можете да подберете един от

накрайниците и с просто движение да го монтирате към

масажната глава на уреда.

Най-често срещаните накрайници са вакуумна, нарича-

на още антицелулитна и наподобяваща топче пристав-

ка, както и четкоподобния накрайник. Някои уреди разпо-

лагат и с магнитен накрайник. Антицелулитната при-

ставка е подходяща за по-интензивно масажиране на

долната и горната част на бедрата и ханша, където

целулитните депа обикновено са най-упорити. Вакуумни-

ят масаж се смята за подпомагащ в по-силна степен

разсейването на подкожните мастни натрупвания, зара-

ди ефекта на лекото „засмукване“ на кожата. Накрай-

никът с топче има благотворно въздействие при схванат

врат и рамене. А подобната на четчица приставка глези

кожата, в края на усърдното масажиране с по-силовите

си роднини.

Вашият антицелулитен масажор, независимо дали е с

инфрачервени вълни, с вибрираща глава или е комбиниран,

е приятна играчка, но

НЕ ЗАМЕСТВА ПРОФЕСИОНАЛНАТА НАМЕСА
при здравословни проблеми. Затова и консултацията с

лекар преди употребата му е препоръчителна. В упътва-

нето за ползване ще срещнете описание на частите от

тялото и болежките, при които е по-добре масажорът да

не се намесва.

Дори и малкият и симпатичен на вид вибраторен ан-

тицелулитен масажор лесно може да се превърне в опа-

сен електрически уред. Добре е да имате предвид пре-

поръките за безопасност, които ако не целулита, поне ще

ви спестят допълнителни главоболия.

Повечето модели инфрачервени анти-

целулитни масажори предлагат

възможност да спрете вибрирането

и тогава можете да използвате уре-

да например за по-деликатно разтри-

ване на слепоочията. Повечето на-

глед малки устройства са в състоя-

ние здравичко да „поразтърсят“

повърхността на кожата. Едновре-

менно с това, инфраред затопляне-

то има възстановяващо въздействие

върху мускулите и е приложимо за

масаж на корема, раменете, врата,

гърба, и дори шията.

ИНФРАРЕД МАСАЖ ОТ ГЛАВА ДО ПЕТИ

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
B
E
U
R
E
R







ñòð. 94

Грилът на бъдещето пече месо дискретно

Íîâè òåõíîëîãèè, òåíäåíöèè, ïðîäóêòè

Това грилът ви ли е или масичката

ви за коктейли? Футуристичните

форми превземат дори и прозаични

предмети като дворното барбекю.

Barrel Grill е нестандартно решение

на проблема как една по природа не

особено красива вещ да получи еднов-

ременно неочаквано добър външен

вид, вършейки повече полезни задачи.

Отново част от порфолиото на Eva

Solo, Barrel Grill е дизайнерска вариа-

ция на старото омазнено огнище за

барбекю. Елегантен жест към пред-

почитанията на модерния градски

жител. Ключовото в Barrel Grill е ул-

траизчистената, префинена форма и

дискретността. Барбекюто ще изпе-

че месото и останалите продукти,

които поставите върху металната

скара. Разбира се, на дървени въгли-

ща. С допълнителния капак, предпочи-

тани елементи от менюто могат за

по-дълго да останат топли върху

вече изстиващата скара. Самият

корпус на грила наподобява кофа,

но…със скара за печене.

Тази „кофа“ разполага с куха

вътрешност, в която деликатно се

прибира първо чувалчето с въглища-

та. Самият корпус на уреда е приго-

дим за монтиране на допълнителна

табличка, идваща в комплект с него,

на която да държите напитките си

или просто „подгряващата“ чаша

вино за добър апетит. Когато не се

употребяват всички грил аксесоари

(шишове, лопатки и т.н.), те могат

да се съхраняват във вътрешността

на грила. Ако върху вече изстиналия

и почистен грил се постави специал-

но предвидената за тази цел плос-

кост, той вече е стилна малка масич-

ка. Подходяща дори и за шикозната

веранда на луксозен мезонет. Никой

от гостите на градинското парти не

подозира, че само преди час, не друг,

а тази масичка е пекла с пълна пара

месните специалитети. В някакъв

момент ви хрумва да създадете по-

специална атмосфера. Махате плос-

костта и скарата и…палите ефек-

тен олимпийски огън във вграденото

огнище за дървените въглища. Barrel

Grill е създаден с мисълта, че пригот-

вянето на просто нещо като скара

върху дървени въглища може да е

доста по-удобно и естетично занима-

ние. Не случайно продуктът получи

златен приз в секцията Consumer

Products на наградите IDEA 2005.


