
www.tech-dom.com

БРОЙ 7, ЮЛИ 2006    ЦЕНА 3 лв.

ЗА БАТЕРИИТЕ
или как да купим
от най-добрите

#007

СУПЕР ОФЕРТИ
за градински помпи

КАК СЛЪНЦЕТО
да топли водата
във вашия басейн

ВЕНТИЛАЦИЯ ПО ПАНТОФИ
с безшумните вентилатори

КЛИМАТИЗАЦИЯ
ОТ ЗЕМЯТА
чрез термопомпени
инсталации

техниката в дома на
МАРИЯ
САПУНДЖИЕВА

най-добрите
модели
ОБЕМНИ БОЙЛЕРИ

на пазара

СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛИТЕ
с електронни средства

ТЕЛЕВИЗИОННИ
РОЗЕТКИ
TV/FM/SAT комбинации

ПИСТОЛЕТИ
с горещ въздух

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
Ф

И
К
О

С
О

Т
А



ñòð. 2

÷åòåòå â áðîÿ

28 Ловци на мазнотии
Маслоуловители за битови отпадни води

9 Технологичният дом на
Мария Сапунджиева

23 Вентилация по пантофи
Безшумните вентилатори

4
Интермаркет посреща шуменци
на 500 кв. м търговска площ

4
Иновативни Family газови котли на RIELLO
за икономичен комфорт

4
Серия UPS устройства ORDINATORE влизат
на нашия пазар

6
Sony с 10-мегапикселов D-SLR цифров
фотоапарат Алфа 100

6
Tommy Lighting: най-новата марка светлина
на българския пазар

6
Нов тв шанс с HBO+1
на ЕСТНЕТ

8
auroSTEP на Vaillant
представена на Бултерм

8
Logitech на 25 години и с още по-горещи
оферти към геймърите

8
Компютърът е персонален.
Повече от преди.

1 2 Климатичната оферта на земята
Земносвързани хоризонтални термопомпени
инсталации

1 7 Слънцето във вашия басейн

3 1 Телевизия на една ръка разстояние
с комбинираните TV/FM/SAT розетки

36 Батериите вкъщи и навън
Незареждаеми електрически батерии



Списание "Технологичен дом" се издава от Ти Ел Ел Медиа ООД
1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9

централа: (02) 818 3838, факс: (02) 818 3800

www.tech-dom.com

  ИЗДАТЕЛИ

Теодора Иванова
(02) 818 3818

dora@tech-dom.com

Любен Георгиев
(02) 818 3808

lubo@tech-dom.com

  АДМИНИСТР. ДИРЕКТОР

Таня Терзиева
(02) 818 3858   0888 335 881

tanya@tech-dom.com

Графична концепция: Мария Цветкова

Фотография: Виктор Гуцев

  ДИЗАЙН
office@tech-dom.com

Десислава Матеева
(02) 818 3830

Татяна Тосева
(02) 818 3830

  МАРКЕТИНГ И АБОНАМЕНТ
abonament@tech-dom.com

Людмил Васев - ръководител

(02) 818 3841    0889 256 232

ludmil@tech-dom.com

Иво Бояджиев
(02) 818 3848    0888 335 882

abonament@tech-dom.com

Стоянка Стоянова
(02) 818 3842

abonament@tech-dom.com

  МЕЖДУНАРОДЕН ОТДЕЛ
reklama@tech-dom.com

Бисер Кътев - ръководител

(02) 818 3833    0888 335 886

seeim@tllmedia.bg

  РЕДАКТОРИ
editors@tech-dom.com

Амелия Стоименова - отг. ред.

(02) 818 3828   0888 414 832

amelia@tech-dom.com

Яна Илиева

(02) 818 3822    0888 395 928

yana@tech-dom.com

Ивайло Минов

(02) 818 3822    0899 866 938

ivo@tech-dom.com

  РЕКЛАМА
reklama@tech-dom.com

Петя Найденова
(02) 818 3810    0888 414 831

Мариета Кръстева
(02) 818 3820    0888 956 150
Анна Николова
(02) 818 3811    0887 306 841
Мирена Русева - Стоянова
(02) 818 3812    0889 717 562

Галина Петкова
(02) 818 3815    0889 919 253

Петя Накова
(02) 818 3813    0889 919 256

Христина Тодорова
(02) 818 3817    0889 919 249
Емануела Маркова
(02) 818 3816    0887 554 243
Емилия Христова
(02) 818 3814    0887 662 547

Технологичен дом е запазена марка на Ти Ел Ел Медиа ООД.
Издателят не носи отговорност за съдържанието на
публикуваните реклами, фирмени публикации и материали
в раздел "TD магазин".

ISSN 1312 - 6806

43 Светлина за лека нощ

86 Пистолетите с горещ въздух

94
Самозареждаща се димна аларма

94 Чаша чешмяна вода от машина

62 Тънкости в настройката
на домашния звук

48 ОБЕМНИ БОЙЛЕРИ
Най-добрите модели на пазара

58 С термометър в кухнята

64 Клавиатурeн подстъп
към домашните файлове

70 СУПЕР МОДЕЛИ
Помпи за градината

80 Електронни средства
за борба с вредителите в градината и дома



ñòð. 4

> íîâèíè > ñúáèòèÿ

Иновативни Family газови котли
на RIELLO за икономичен

комфорт

RIELLO представи на

българския пазар нова

серия Family модулира-

щи стенни газови

котли, съчетаваща в

себе си високо каче-

ство, множество ино-

вативни технологии и

елегантен дизайн.

Стремежът за нама-

ляване разхода на газ стиму-

лира развитието на нова па-

тентована технология на

RIELLO, регулираща пропорци-

онално дебитите на газ и

въздух. Благодарение на нея,

постоянно се поддържа висок

КПД за целия работен диапа-

зон и при средни стойности

на потребяема енергия. Ре-

зултатът е икономия на го-

риво, достигаща до 7%, ин-

формират от фирма Калория,

представител за България на

RIELLO.

Освен с икономичност, „се-

мейните“ модели позволяват

интелигентно използване на

котела с новите функционал-

ни бутони и системи. На ди-

гиталния дисплей се извеж-

дат всички индикации, нужни

за настройването и контро-

ла на работата. Бутонът

„Memory“ активира

интелигентността на

уреда. Навиците на

ползвателите му по

отношение на битова-

та гореща вода се за-

паметяват и след ко-

ето котелът се загря-

ва само когато ще се

ползва. Бутонът

„Benessere“ подготвя подава-

нето на топла вода с опти-

малната за къпане темпера-

тура (40°С с възможност за

промяна с ±5°С). Функцията

„Touch & Go“ позволява дирек-

тно от кранчето да се акти-

вира подгряването само за

едно източване на вода. Мо-

делът с допълнителен акуму-

лиращ съд от 3.5 литра оси-

гурява мигновено подаване на

топлата вода. Предвидена е

и възможност за дистанцион-

но управление и автоматич-

но регулиране по външната

температура. Температура-

та на водата, подавана към

отоплителната инсталация,

също се управлява интелиген-

тно, по начин, който съкра-

щава времето за подгряване

и да ограничава температур-

ните скокове в отоплителни-

те тела.

Серия UPS устройства ORDINATORE
влизат на нашия пазар

Продуктите от серия-

та ORDINATORE са

първото предложение

на италианския произ-

водител на UPS уст-

ройствата MetaSystem

за българския пазар.

От месец април т.г.

дистрибуторската

фирма Стратекс вече

ги предлага в търговс-

ката ни мрежа.

Серията ORDINATORE

непрекъсваеми токозахран-

ващи устройства гаранти-

рат няколкото критични

минути в случаите, когато

домашният компютър или

аудио-видео системата ос-

танат за кратко без елект-

розахранване. ORDINATORE

работят с до 550 волт-ам-

пера номинална мощност.

Благодарение на мощната

вградена батерия, има дос-

татъчно време за реакция за

финален запис на файлове или

затваряне на работни прило-

жения, осигурявайки близо 5-

минутна преднина (при мак-

симално натоварване) за са-

мостоятелна работа на

включените към UPS-а уст-

ройства  и до 30 минути при

частично натоварване. Уст-

ройството разполага и

с бутон за отдалечен

контрол и светодиоден

индикатор, чрез който

можете да наблюдава-

те работния статус на

уреда. Надежното му

свързване към домашна-

та цифрова техника

пък е гарантирано от

вградената стабилиза-

ция на изходното напре-

жение.

ORDINATORE комуникира ди-

ректно с персонален ком-

пютър, посредством RS-232

интерфейс. Софтуерът за

наблюдение позволява ком-

пютърът автоматично да

бъде изключен, в случай че

проблемът с електрическата

мрежа се окаже по-сериозен

и домашната техника оста-

не за дълги часове без захран-

ване. С компактни размери,

ORDINATORE е дискретно и

естествено вписващо се

допълнение към отбора ком-

пютърни и аудио-визуални

системи в дома. Елегантни-

ят алуминиев корпус и функ-

ционален дизайн лесно ста-

ват част от визията и мо-

дерната атмосфера на съвре-

менния цифров дом.

кули, с неприкрита гордост заявяват до-

макините.

Върху близо 500 кв. метра търговска

площ, посетители и клиенти на магазина

от града и областта вече могат да

открият продукти от сериозен брой пред-

лагани на българския пазар марки уреди

за дома или офиса, сред които продукти

на: LG, Nikon, Olimpus, Ariston, Canon,

Gorenje, Indesit, Whirlpool, Zanussi и др. В

допълнение, шуменци ще имат възмож-

ност ежемесечно да се възползват от

някоя от разнообразните промоции, как-

то и да пазаруват на изплащане чрез

предлагания богат избор от лизингови

схеми за покупка на качествени стоки от

световни производители.

Интермаркет посреща шуменци на 500 кв.м търговска площ

Специализираният магазин за битова

електроника от веригата Интермаркет

в Шумен вече предлага на жителите на

града значително по-разширена търговс-

ка площ и разнообразие от продукти в

областта на битовата електроника и

цифровата техника.

Магазините Интермаркет са част от

търговската мрежа на „Интерсевиз Узу-

нови“ АД, официален дистрибутор за

нашата страна на няколко водещи ком-

пании за битова и аудио-визуална техни-

ка, сред които SHARP, EDESA, FAGOR и

други. Новият Интермаркет търговски

център в североизточния град бе офици-

ално открит в средата на месец юни с

традиционен водосвет, прерязване на

лентата и шикозен коктейл. Заедно с

увеличеното пространство, значително е

нараснал и броят на предлаганите арти-



Ïðîïóñíàõòå ëè
íÿêîé ÁÐÎÉ?

Ïîðú÷àéòå ãî
 ÑÅÃÀ
íà òåë. 02/ 818 38 41



ñòð. 6

> íîâèíè > ñúáèòèÿ

Sony направи пазарен дебют

в сегмента на цифровите ог-

ледално-рефлексни фотоапа-

рати, базирани на D-SLR

(Digital Single Lens Reflex)

технологията. В началото на

юни компанията представи

първия си 10-мегапикселов D-

SLR цифров фотоапарат от

серията Алфа 100. Маркира-

ни с червено изображение на

гръцката буква Алфа, фото-

апаратите от този клас са

част от изцяло новата ли-

ния цифрови устройства на

Sony със значително по-усъ-

вършенствани и дългоочак-

вани от любителите фото-

графи характеристики.

Снабден с висококачествена

оптика с марката Carl Zeiss,

D-SLR Алфа 100 гарантира

висококачествени снимки с

ясни и детайлни образи, в

широк спектър плавно прели-

ващи се цветови тонове.

Можете да им се насладите

от 2.5-инчовият антирефлек-

сен LCD дисплей.

За отличния резултат допри-

насят високата  разделител-

на способност на изображени-

ето, съставено от 10.2 млн.

ефективни пиксела, и вграде-

ната CCD матрица с цветен

RGB филтър. И, разбира се,

Dynamic Range оптимиза-

торът, благодарение на кой-

то апаратът автоматично

превключва на оптимални на-

стройки за снимане при вся-

какви условия и състояния на

светлината. Сред достойн-

ствата на новия D-SLR фото-

апарат от Sony е вградената

стабилизация на изображени-

ето, осигурена от система-

та Super Steady Shot. D-SLR

устройството на Sony ще из-

ненада приятно фотографите

и с вградената си система за

защита от напрашаване на

матрицата. Европейските фо-

толюбители и почитатели на

прецизната цифрова техника

могат да очакват на пазара

новия D-SLR Алфа 100 от Sony

още през юли тази година.

Sony с 10-мегапикселов D-SLR
цифров фотоапарат Алфа 100

Нов тв шанс с HBO+1 на ЕСТНЕТ

След екстремно преживяване
в градския трафик на път за
вкъщи, най-сетне сядате на
дивана пред телевизора, за да
разберете, че бързането не
си е струвало. Филмът e
започнал и началните кадри с
великия екшън са пропуснати.
Не и за абонатите на
ЕСТНЕТ, които вече получа-
ват своя втори тв шанс с
MAXpak (включващ HBO,
HBO+1, Cinemax и Cinemax 2).
Отскоро българският кабе-
лен оператор стартира за
своите зрители поредната
си услуга, наречена HBO+1.
Това е изцяло нов програмен
продукт и, както красноречи-
во подсказва наименованието
му, повтаря час по-късно след
излъчването й цялата програ-
ма на HBO канала.

Идеята и техническата реа-
лизация е изцяло на кабелния
оператор ЕСТНЕТ. HBO+1 се
разработва, за да предоста-
ви повече възможности на
зрителите да се възползват
пълноценно от платения ка-
нал. Базиран изцяло на цифро-
ва платформа, проектът се
предлага за пръв път у нас. В
разработката му кабелният
оператор се е съобразил със
зрителските очаквания за по-
разширен достъп до една от
най-предпочтаните програми
от портфолиото на кабелни-
те и цифрови телевизии у
нас. След кратък тестов
период, от този месец HBO+1
вече е на екран.

С MAXpak пакета, част от

който е HBO+1, операторът
предлага на настоящите си

и бъдещи абонати над 150
програми, включително анало-
гова телевизия и тестово
излъчване на цифрова теле-
визия. В рамките на атрак-

тивната промоция, зрители-
те получават за пробно без-
платно ползване set-top-box
приемник, заедно с тримесе-
чен безплатен достъп до ог-

ромно количество цифрови
тв програми с високо каче-
ство.

Друга новост във фирменото
битие на ЕСТНЕТ е класира-
нето на ЕСТ АД в първата
петица на класацията за
2005 г. „Топ 100 на водещите

ИКТ компании в България“.
Между най-успешните по при-
ходи телеком оператори у
нас, ЕСТ заема пета позиция.
„В капитала на първите че-

тири дружества по приходи
за миналата година преобла-
дава чуждестранна собстве-
ност. ЕСТ АД е 100% българ-
ска, което я прави първа сред

родните компании в този
сектор“, заявяват с гордост
отличените.

Tommy Lighting: най-новата марка светлина
на българския пазар

Когато става дума за интериорно деко-

ративно осветление, идеите рядко стра-

дат от липса на свеж полъх. Днес на вни-

манието на българския потребител, оце-

няващ приноса на добре преценената

светлина за домашния уют, е новата

марка осветителни тела Tommy Lighting.

Това е най-актуалната серия продукти,

предлагани от българската компания Вива,

специализирана в производството и дис-

трибуцията на осветителни продукти.

Tommy Lighting обединява 28 серии различ-

ни по размер и форма декоративни осве-

тителни тела. В портфолиото с лого

Tommy Lighting ще откриете полилеи, пла-

фониери, аплици. Цялата гама се произвеж-

да у нас, като за изработката им се пол-

зват висококачествени компоненти, внос

от Италия и Испания. Формите и цялост-

ният дизайн, свързан с търговското име

Tommy Lighting, са разработени в синхрон

със съвременните тенденции в интериор-

ното осветление, за да влязат в ролята

си на атрактивен светлинен детайл, усъ-

вършенстващ атмосферата на жилището.

Първата среща на потребителите с

моделите от серията Tommy Lighting бе

в дните на изложението Експолайт, про-

вело се в столицата в началото на юни

т.г. След успешния им дебют пред посе-

тителите, серията Tommy Lighting в ця-

лост вече може да се открие и в търгов-

ската мрежа.
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Тази година Logitech отбеля-

за четвърт век от създава-

нето си. И въпреки че за

повечето хора 25-годишнина-

та все още е безгрижна мла-

дежка възраст, в света на

бързо развиващите се техно-

логии това е белег за серио-

зен опит и дълго пазарно

присъствие. В края на май

т.г. Logitech, швейцарската

компания с водещи позиции на

пазара на hi-tech периферия-

та и оборудването, оповести

годишнината си пред медии-

те. Заедно с отбелязването

на празника и този път

Logitech имаше с какво да

разтупти сърцата на геймъ-

рите, анонсирайки най-акту-

алните си продуктови пред-

ложения. Част от тях са

лазерната мишка и клавиату-

ра за игри от G-продуктова-

та серия. Безспорното дос-

тойнство на мишока Logitech

G3 е, че се захваща удобно и

с двете ръце, давайки на

играчите още по-лесен конт-

рол над ставащото на екра-

на. А новият модел геймърс-

ка клавиатура Logitech G11

доказа предимствата си на

ергономична гейминг клавиа-

тура. Моделът разполага с

общо 18 програмируеми буто-

на, чрез които играчите за-

дават сами над 50 команди в

играта. Част от G серията

е и Logitech G25 Racing Weel

воланът за PC игри, конкури-

ращ с качествата си и най-

добрите симулатори. И не на

последно място - Drive FX

Wheel кормилото. Първият

продукт на Logitech за евро-

пейския пазар, разработен

специално за игровата конзо-

ла Xbox 360 на Microsoft. Но-

вите продукти от G фамили-

ята ще зарадват почитате-

лите си от Европа и САЩ

още това лято. Изключение

прави само воланът Logitech

G25 Racing Weel, който ще се

забави до октомври. Но ние

ще почакаме.

Logitech на 25 години
и с още по-горещи оферти

към геймърите
auroSTEP разполага с надеж-

дна защита както от зам-

ръзване, така и от прегря-

ване чрез автоматично из-

точване на соларната теч-

ност. Системата се предла-

га в три разновидности: с

един слънчев колектор и бой-

лер с възможност за допъл-

нително подгряване на вода-

та чрез проточен уред -

електически или газов; с два

колектора и бойлер с две

серпантини – едната за

слънчевите колектори, а дру-

гата за отоплителния уред;

с два колектора и бойлер с

допълнителен електрически

нагревател.

Системата може да осигури

до 60% от годишното по-

требление на битова гореща

вода на едно домакинство.

Удобна и лесна за монтаж, с

надеждни защити и висока

ефективност, аuroSTEP е

подходяща както за еднофо-

милни къщи, така и за апар-

таменти, които предоста-

вят възможности за монтаж

на слънчевите колектори.

На изложението бяха пред-

ставени и два нови модела

газови уреди, които допъл-

ват гамата кондензни уреди

на Vaillant – 24 kW стенен

комбиниран уред за отопле-

ние и топла вода и най-голе-

мия (65 kW) стенен уред за

отопление.

Компютърът е персонален. Повече от преди.

Това е лично моят компютър. Реплика,

която излиза извън технологичното зна-

чение на съкращението PC, за да покаже,

че компютърът повече от всеки друг път

изразява второто аз на този, който го

използва. Напълно в духа на тази тенден-

ция е мотото на глобалната маркетин-

гова кампания „The Computer is Personal

Again“, чийто старт в световен мащаб

обяви технологичният гигант HP.

То казва достатъчно за връзката човек

– компютър, в която PC-то е доказало

ролята си на основното средство, с ко-

ето работим или се забавляваме чрез

последните постижения на цифровите

технологии. Това е първата по рода си

глобална маркетингова кампания на HP,

поставяща си амбициозната задача да

засили направлението си „Персонални

компютри“ в световен мащаб чрез пред-

ставяне на иновативни продукти, услуги

и решения за потребителите, които

търсят най-доброто от компютърните

технологии. Екстравагантната визия на

кампанията „The Computer is Personal

Again“ също е в синхрон с тази идея. В

нея са вплетени изображения, ръкописни

надписи и разговорен стил, заедно с не-

стандартно и интригуващо описани ха-

рактеристики на IT продукти. Общата

тема за всички графични елементи от HP

инициативата е стилизирано изображе-

ние на човешка ръка.

Комплексната слънчева сис-

тема auroSTEP на немския

производител Vaillant бе сред

най-интересните продуктови

новости на щанда на Газком-

форт на завършилото в на-

чалото на юни изложение Бул-

терм. аuroSTEP представля-

ва цялостна система, включ-

ваща слънчеви колектори,

бойлер, управление, тръби,

фитинги за подвързване, ук-

репващи покривни елементи.

Накратко, всичко необходимо

за функционирането й. Основ-

ното й предимство е, че е

напълно завършена – проекти-

рана, оразмерена и окомплек-

тована. Единственото, кое-

то трябва да се направи, е

да се монтира. Бойлерът е

изчислен да поема разшире-

нието на соларната теч-

ност, т.е. няма нужда  да се

поставя допълнително раз-

ширителен съд. Циркулацион-

ната помпа за соларната

течност също е вградена в

системата.

auroSTEP на Vaillant представена
на Бултерм
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На входа на старата софийска кооперация, в която

актрисата живее със семейството си по време на те-

атралния сезон, ни посреща големият й син – Добрин.

Докато с усилия следваме темпото на младежа при из-

качването на стълбите, той усмихнато ни обяснява, че

поради отсъствието на асансьор семейството му е в

отлична спортна форма. Едва успели на глас да конста-

тираме приликата между Добрин и Мария, достигаме

последния етаж, където на прага на един от апартамен-

тите ни посреща усмихната самата актриса. С

присъщата си жизненост Мария Сапунджиева ни наста-

нява и преди да я попитаме каквото и да било, ни споде-

ля, че има усещането за дом не тук, а в къщата, която

заедно със съпруга си – художника Георги Попов, градят

с много любов през последните осем години в родопско-

то село Ковачевица. Там, в сърцето на Родопите, семей-

ството прекарва много часове заедно, зареждайки се с

енергия от това вълшебно, по думите на актрисата,

място.

Софийският апартамент на Мария Сапунджиева сви-

детелства за свободния дух и ведрото отношение към

живота на обитателите си. Пастелни цветове и мно-

гобройни аксесоари се допълват хармонично със старин-

ни като визия мебели от естествено дърво. Артистич-

ната атмосфера се създава и от различни като стил,

но излъчващи много топлина произведения на художни-

ка Георги Попов. С непринудеността си, актрисата за

минути стопява дистанцията помежду ни и сърдечно ни

разказва за ролята на техниката в живота на семей-

ството. Думите на Мария Сапунджиева, че съпругът й

е почитател на японската марка Toshiba, се потвържда-

ват от логата върху телевизора и видеорекордера в

дневната. Поради динамичната си природа актрисата не

се застоява много пред телевизора. По време на инте-

ресни футболни мачове, телевизорът е запазена тери-

тория на Георги Попов. В моменти на почивка, семей-

ството се събира пред малкия екран, гледайки любими

филми. Самата актриса признава, че има периоди, в
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МАРИЯ САПУНДЖИЕВА

Малко са хората, които не познават Мария Сапунджиева

– не само с ролите й в театъра, но и с незабравимите

й изяви на малкия екран. Въпреки че дължи огромната си

популярност най-вече на образите, които е изиграла по

телевизията, голямата професионална любов на Мария Са-

пунджиева си остава театърът. Актрисата обича всич-

ките си роли и не би могла да се представи живота си

без театъра. А за нас остава приятната изненада, кои

ще бъдат ролите, в които ще можем да я видим през

следващия сезон на Народния театър.

които прави истински „атаки“ в гледането на филми, и

такива, през които телевизорът няма притегателна

сила за нея като зрител.

Освен изкуството, на почит в апартамента на Ма-

рия и Георги е и музиката. Централно място в дневна-

та заемат музикалната уредба Sony и пълния шкаф със

CD-та. Въпреки отбраната музикална колекция, актри-

сата споделя, че през последните години се чувства

като омагьосана от музиката на гръцката певица Ал-

кистис Простопсалти. "В музиката й има усещане за

простор, широта и въздух", споделя Мария Сапунджиева

и не скрива мечтата си един ден да се запознае с певи-

цата.

Дизайнът на кухненския кът е дело на Георги Попов,

който е превърнал пространството на отсъстващия

асансьор в неразделна част от дневната на апартамен-

та. Благодарение на умелия баланс между цветовете и

формата на отвора към дневната, използването на ес-

тествени материали и аксесоари, това пространство

провокира у нас асоциации с къщичката от приказката

за Хензел и Гретел. Иначе, домакинята ни не си пада по

марките техника в кухнята. В приготвянето на храна-

та на "добрата стара печка" се включват всички с из-

ключение на малкия син на актрисата – Марко. Характе-

рен елемент от интериора на кухненския кът, по подо-

бие с повечето семейства, е фритюрникът Solac.

Централно място в детската стая, а и в живота на

Добрин, заема мобилният му компютър Toshiba. Тий-

нейджърът разпалено ни уверява, че освен за сърфиране

в Интернет и общуване с приятели, използва компютъра

и при подготовката на уроците си. Работното му място

е оборудвано и с web-камера Labtec. Царството на висо-

ките технологии в детската стая контрастира с почти

приказната атмосфера, създавана от реставрирания

автентичен сандък,  който с повече въображение навява

спомени от филми като "Карибски пирати". За усещане-

то допринася и присъствието на двойката папагали с ар-

тистичното име братя Карамазови.



ñòð. 12

Êëèìàòèçàöèÿ

Ако имате наследствен парцел или скоро сте стана-

ли горд собственик на нов терен, на който планирате да

строите къща, вероятно отделяте немалка част от

свободното си време, умувайки как да решите въпроса с

отоплението през зимата и охлаждането през лятото.

Постоянният ценови ръст на енергийните източници със

сигурност ви стимулира да обмислите добре възможни-

те варианти. Изправени пред подобна нелека дилема, в

списъка с възможни решения с огромна вероятност ще

попаднат земносвързаните хоризонтални термопомпи.

Неслучайно специалистите ги определят като едно от

най-съвременните и ефективни технически решения за

комбинирано отопление и охлаждане в дома. Проектира-

ни и изпълнени качествено, те биха могли да осигурят

перфектно балансиран климат в дома ви през цялата

година.

За да сме максимално откровени с вас, веднага ще ви

кажем, че е най-добре да ги заложите още при проекти-

рането на новото жилище. В много по-малка степен е

за предпочитане да се снабдите с хоризонтална термо-

помпа допълнително, ако сте се захванали с модерниза-

ция на отоплителната или климатичната система у

дома.

Също така, за да се възползвате максимално от пре-

Земносвързани хоризонтални
термопомпени инсталации

Ако поживеете в Исландия или южен Тунис ще оцените почти перфектно

балансираното климатично равновесие на нашите ширини. За много хора

четирите ни сезона (с все по-малко плавни преходи) направо ни класират

като обитатели на кътче от Рая. Разбира се, това не ни пречи да си се

оплакваме от студ и пек. Да се специализираме в сложни мерни единици и

сезонно да заменяме настройването на охлаждащите климатици, със суе-

тене по терлици около радиаторните вентили. Неблагодарен и вечно по-

втарящ се цикъл, който при това ни струва и все повече пари. Макар че

сме облагодетелствани с умереноконтинентални условия, природата не е

изчерпала списъка си с добри оферти към нас. Една от тях е възможността

да използваме целогодишно ресурса на земните недра за отопление и охлаж-

дане на въздуха в дома ни чрез технологията на земносвързаните хоризон-

тални термопомпени инсталации. Как се изграждат и работят тези ефек-

тивни и екологични съоръжения разказват Амелия Стоименова и Яна Илиева

димствата на този тип инсталации, трябва добре да

обмислите с какви уреди и системи ще топлите или ох-

лаждате жилището си. Тъй като самата термопомпа

няма за цел пряко да отвежда струите топъл или сту-

ден въздух по стаите на жилището. Тя осигурява транс-

фера на топлина отвън навътре в жилището и обрат-

но. А там нататък познати и не толкова познати бито-

ви уреди и системи поемат грижата пряко да ви охлаж-

дат или затоплят.

КАК РАБОТЯТ ЗЕМНОСВЪРЗАНИТЕ ТЕРМОПОМПИ?

Хоризонталните земносвързани термопомпи са само

една от многото разновидности термопомпени инстала-

ции и, разбира се, имат своите специфики. Наричат се

хоризонтални, защото системата от тръби, от които са

изградени, е разположена хоризонтално. Работата им се

основава на отдавна установения от науката факт, че

земните пластове на определена дълбочина поддържат

постоянна температура. Името земносвързани пък идва

от начина, по-който се изгражда самата инсталация –

чрез положена в земята „мрежа“ от тръби.

Това, което правят термопомпените инсталации, е да

се възползват от постоянната температура на земни-

те пластове, отнемайки топлинна енергия от земята

Климатичната
оферта на земята
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през зимата и пренасяйки я във вашия дом. През лятото

вършат обратната работа – отвеждат горещината от

дома ви към почвата. Специализираната терминология

нарича това реверсивен или, казано по-простичко, обра-

тим процес. Следователно, термопомпената система

позволява човек да се възползва от складираната в земя-

та топлинна енергия по различен начин, в зависимост от

сезона и температурата на околната среда.
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СЪРЦЕТО НА ТЕРМОПОМПАТА Е ПОД ЗЕМЯТА

Топлинната енергия на земните пластове се отнема

или предава към тях чрез процес на топлообмен. В слу-

чая топлообменът се осъществява чрез течност, която

циркулира по положени в земята полиетиленови тръби.

Течността, която се използва за тази цел, обикновено е

солена вода.

Но преди тя да забълбука по тръбите, се изисква из-

вестна подготовка. За да бъде положена системата от

полиетиленови тръби хоризонтално, ще се наложи да

разкопаете парцела за бъдещия си дом. Ако вече си пред-

ставяте кал до уши, не сте далече от истината, но това

е цената да разполагате с ефективно комбинирано реше-

ние за охлаждане и отопление, което не изпразва семей-

ната хазна всеки месец. Да, наложително е да се напра-

ви достатъчен като площ изкоп, в който да се положат

полиетиленовите тръби, по които ще циркулира топло-

обменният флуид. Дълбочината на изкопа или нивото, на

което се полагат тръбите, зависи от това колко ще е

голяма къщата ви и, разбира се, какъв е видът на почва-

та. Целта е да се достигне до въпросното ниво, при

което температурата на земните пластове е относи-

телно постоянна. А това е доста индивидуален казус. И

така, тайната е в

ГОЛЕМИНАТА НА ИЗКОПА

и е въпрос на експертна преценка на място. Ако сте

разчели квадратурата на къщата и парцела до стотин-

ка за квадратен метър, можете да използвате и площта

под бъдещата сграда, вграждайки системата от тръби

на инсталацията и под основата й – разбира се, при оп-

ределени обстоятелства. И така, не забравяйте, че ко-

паете до нивото на относително постоянна температу-

ра на земния пласт. Иначе ще се окажете в ситуацията

да сте платили хиляди, а през лятото да се чувствате в

сауна, а през зимата да не сваляте ушанката дори и

седнал в любимото си кресло.

Също така, имайте предвид, че понякога се налага

тръбите да се разположат на доста голяма площ. Под-

робност, за която не просто е добре, а направо си е задъ-

лжително да се консултирате със специалисти, които

имат опит в изграждането на подобни системи. По този

начин ще сте наясно дали изобщо разполагате с необхо-

димата площ да изградите хоризонтална термопомпена

инсталация. И ще се застраховате от гореописаната

ситуация - хладът през лятото и съответно топлината

през зимата да си останат просто химера.

СЛЕД КАТО ИЗКОПАЕМ ОСНОВИТЕ

След като изкопът е направен и тръбите са положе-

ни, обикновено отгоре се заливат с бетонит. Това се

прави, от една страна, за да се защити системата ви

от повреди вследствие на слягане на земните пластове,

а от друга, защото бетонитът действа като радиатор.

Благодарение на топлопроводните свойства на този

материал, се създава общо топлопроводно поле, обединя-

ващо тръбите и бетонита. Или, с други думи, той под-

помага общия топлообменен процес, протичащ в тръби-

те. Върху него вече можете да положите изкопаната

пръст. След което спокойно да се отдадете на размисли
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по въпроса с градинските и овощарски насаждения. И

докато те радват окото и дават плодове, не забравяй-

те, че някъде там долу вашата термопомпа здраво се

труди зиме и лете по въпроса с комфорта вътре в дома.

Всъщност магията в работата на земносвързаните

термопомпи си има рационално обяснение. Просто, тем-

пературата на солената вода, циркулираща по тръбите,

ще бъде относително постоянна. Защо? Правилно – по-

ради относително постоянната температура на земни-

те пластове, в които са положени тръбите. Системата

от тръби е свързана със самата термопомпа, която е

главният посредник в топлообмена между течността в

хоризонталната система от тръби и вътрешната ви

климатична или отоплителна инсталация. Не забравяйте,

че те също обикновено ползват някакъв тип топлоноси-

тел - флуид, циркулиращ в локалната ви отоплителна или

климатична система.

Вече се досещате, че през зимата топлообменът е в

посока от солената вода, циркулираща в хоризонтална-

та система от тръби към топлоносителя на отоплител-

ната ви инсталация, т.е. термопомпата работи в режим

отопление. А през лятото задачата и е обратна – топ-

линната енергия се предава от вътрешната ви климатич-

на инсталация към т.нар. земносвързан контур или към

солената вода, циркулираща в системата от тръби, оси-

гурявайки охлаждането на жилището.

КОЛКО Е ЕФЕКТИВНА ТЕРМОПОМПАТА?

Процесът по отопление/охлаждане със земносвърза-

на хоризонтална термопомпа си има своите специфики.

Ефективността на инсталацията се измерва чрез пара-

метър, който специалистите наричат фактор на кон-

версия (преобразуване). Благодарение на него можем да

определим доколко комфортно ще се чувстваме – както

телесно, така и финансово. Съвсем логично колкото по-

голям е факторът на конверсия, толкова по-ефективно

вашата термопомпа оползотворява енергията на зем-

ните пластове, за да ви затопли или охлади. Но, обърне-

те внимание - само термопомпата, без отбора домаш-

ни отоплителни и охлаждащи уреди, е безсилна да се

справи. За да бъде максимално висока ефективността

й на работа, трябва вътрешните инсталации в дома ви

да се сработят добре с нея. Това е задължително усло-

вие, което ще позволи на цялостната ви система да фун-

кционира качествено – по предназначение. За да напра-

вите най-добрата преценка, консултацията със специ-

алист и то качествен е повече от задължителна.

Посъветвайте се какви уреди можете да свържете към

вашата термопомпена инсталация. Така най-малко бих-

те си гарантирали, че наистина ще се възползвате от

всички предимства на термопомпите и няма да се ока-

жете в положението да стопанисвате сложно положе-

на под двора ви система, която не носи обещаните

ползи.
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За да използвате басейна в дома си не само през най-

жарките дни от годината, можете напълно да се дове-

рите на монтирана в дома слънчева система. Така ще

удължите забавните мигове от лятото, вливайки дори и

последните лъчи на циганското лято директно в сините

води на фамилния басейн. Безценна услуга от природата,

при това постижима с далеч несложна като конструкция

слънчева инсталация. Ключовата роля в системите за

затопляне на водата в плувния басейн е поверена на

слънчеви панели, наричани често слънчеви колектори.

Важен компонент от системата е и циркулационната

помпа, която транспортира водата от басейна към ко-

лектора и обратно. Разбира се, в картината е и систе-

мата от преносни тръби.

При някои системи ще срещнете като елемент и допъ-

лнителен филтърен модул. Филтърът стои на пътя на

циркулиращата вода и има задачата да я пречиства.

Някои соларни инсталации разполагат и със система за

автоматично управление. Гордите й собственици могат

лично да задават комфортната за тях температура на

Слънцето пари кожата и събужда мечти да цопнете в басейна, но ако

температурата на водата е ниска, желанието ви бързо се охлажда. Така

започвате да обикаляте около пълния водоем и час по час предпазливо да

изпробвате с краче температурата на водата. Ако можете да сгреете до

приятен градус леген с вода само при излагането му на слънце, това

трудно ще ви се оттаде при десетките литри на цял басейн. Системите

за затопляне на басейна посредством слънчевите лъчи решават техноло-

гично проблема. Възползвайки се от слънчевата енергия, те я организират

пълноценно за затопляне на водата за плуване до комфортна за кожата

температура, дори и в не толкова топли месеци от годината. С пъти по-

бързо и ефективно от простото доверяване на директното слънчево греене

и много по-евтино от използването на електрическа енергия за целта. Как

по-успешно да насочите слънчевите лъчи към вашето домашно море,

разберете с Амелия Стоименова и Яна Илиева

водата в басейна. За тези от вас, които са убедени, че

е добре да са подготвени за всякаква ситуация, вариант

е допълнително свързан към соларната система нагрева-

тел. Той поема нещата в свои ръце, когато слънчевата

светлина се окаже недостатъчна, за да се топнете в

басейна, без да настръхнете.

ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

Ако вече имате опит с топлене на вода за битови

нужди чрез слънчеви колектори, ще откриете, че подгря-

ването на басейна използва идентична технология. Прин-

ципът на работа на соларната система за домашния

басейн е простичък, но затова пък ефективен и безот-

казен. Помпата изпомпва постоянно определено количе-

ство вода от басейна. Течността преминава през сис-

темата от тръби и се отвежда в слънчевия колектор.

В него се затопля чрез енергията, акумулирана в слънче-

вите лъчи. А след това обратно по мрежа от тръби се

връща в басейна, вече с няколко градуса по-топла.

Процесът протича непрекъснато, докато помпата е
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включена. Така че няма шанс водата да изгуби комфорт-

ната си температура малко след като блажено сте се

накиснали в басейна.

Самите слънчевите колектори обичайно се монтират

върху покрива на къщата или се разполагат директно на

земята, в близост до самия басейн. Може да прозвучи

странно, но слънчевата система, която сте предвидили

за отопление на водата в басейна, поема успешно и об-

ратната функция – охлаждането на водата. Не, не се

шегуваме. Просто при по-горещ климат или в летни дни,

за които важи изразът „и камък се пука от жега“, вода-

та се охлажда, циркулирайки по системата в по-хладни-

те нощни часове.

ЗА РАЗЛИКАТА ВЪВ ВИДОВЕТЕ

За разлика от слънчевите системи за производство на

битова гореща вода, соларните системи за басейни

трябва да се справят с по-голямо количество вода. Би-

товите слънчеви колектори затоплят по-малко количе-

ство вода до висока температура (близо 60 °C). От

тръбите на домакинството ви се излива на практика

почти гореща вода, служеща за къпане или миене.
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Докато техните „работещи на басейна“ събратя

сгряват няколко десетки литра вода до средно 25°C, но

затова пък чрез непрекъснат и относително бърз цикъл

на водна циркулация към и от колекторите. Преследва-

ният резултат е достигане и поддържане на темпера-

тура между 23 и 28°C , препоръчвана единодушно от ин-

сталаторите на системите като идеална за плуване в

басейна.

Слънчевите системи за затопляне на водата в басей-

ни обикновено се конструират като отворени системи

– т.е. слънцето директно затопля водата от басейна,

която циркулира през колектора на системата. Разби-

ра се, технически възможно е да се изградят и по-слож-

ни, индиректни слънчеви инсталации. И това се прави.

В крайна сметка всичко е въпрос на конкретни условия

– колко е голям басейнът, какво е разположението на

двора ви, използвате ли системата, за да произвежда-

те топлата вода в дома си. Когато енергията на слънче-

вите лъчи затопля водата в басейни, често се използ-

ват

ПАНЕЛИ ОТ ГУМЕНИ ТРЪБИ

по които водата от басейна директно циркулира. Удоб-

ството е, че тези панели могат да се монтират около

водоема, изпълнявайки ролята и на настилка. Ако предпо-

читате, разбира се, бихте могли да изберете варианта

да са монтирани върху покрива. Нерядко колекторът на

слънчевите системи за басейни представлява тартано-

во покритие, в което са шприцовани отвори, през които

циркулира водата. Ако си задавате въпроса какво пред-

ставлява тартановото покритие, ще ви припомним на-

стилката на стадионите, която се поставя около игри-

щето и се използва за бягане. Подобна настилка ползват

и някои тенискортове. Сред предимствата на тези ре-

шения са добрата им цена, огромното разнообразие от

възможни цветове и фактът, че не изискват специална

площ за монтиране. Сред решенията за затопляне на

водата в басейна с авторитет се ползват и

ПЛОСКИТЕ СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

Разбира се, могат да се използват и останалите ви-

дове колектори, обичайно служещи в полза на производ-

ството на топла вода за битови нужди. Конструкцията

на плоските слънчеви колектори не е сложна. В алумини-

ев корпус се монтира серпантина от медни тръби. Върху

тях се заварява абсорбционна пластина, поглъщаща

слънчевата енергия. За да се увеличи ефективността на

колектора, абсорбционната пластина се боядисва с чер-

на боя или върху нея се нанася друго покритие. Стре-

межът е да се улови колкото се може повече от живи-

телната топлина на слънцето. Отгоре алуминиевата

рамка се покрива със стъкло или поликарбонатна пласти-

на, а отдолу колекторът се изолира с вата.

КОЛКО ГОЛЕМИ ДА СА ПАНЕЛИТЕ?

Площта на колекторния панел, нужна за да затоплите

в достатъчна степен водата в басейна, зависи от някол-

ко фактора. На първо място, съвсем естествено - колко

голям и дълбок е басейнът ви. Общото правило е, че ра-

ботната площ на слънчевия панел трябва да е с размер

най-малко половината от площта на басейна.

Съобразете се с правилото, че колкото по-голям е

басейнът, толкова по-голяма работна площ на колекто-

ра трябва да осигурите. А ако обитавате райони с мал-

ко по-студени лета, тогава нерядко се налага монтаж на

слънчев панел с размер на работната площ, приблизител-

но равен на големината на самия басейн.

И все пак, определящ е не само размерът на панела,

но и наклонът спрямо слънцето, под който ще бъде мон-

тиран той. Оптималната ориентация на слънчевия па-

нел, разбираемо, е на юг. Изложение в посока югозапад

също се приема като добър вариант, ако се налага ра-

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234



ñòð. 21

ботната площ на колекторите да е най-малко 75% от

общата площ на самия басейн. И все пак, това са общи-

те правила. Същината на инсталационните трикове е

добре известна на професионалистите в монтажа на

тези системи, които най-добре знаят как да ги разпо-

ложат във вашия двор. Добре е да потърсите прецен-

ката им, когато запланувате прилив на слънчеви лъчи

към домашното море.

РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ АВТОМАТИКА

В случай че вече въпросът е решен и в двора или на

покрива ви весело заблестят прясно монтираните слънче-

ви панели, е добре да се замислите как ще управлявате

нововъведението. Най-общо вариантите са два - ръчно да

стартирате системата или да се доверите на вградена

автоматика, оставяйки я сама да преценява кога „да

Наклонът, под който ще бъдат мон-

тирани колекторите, зависи от ме-

стоположението на дома ви, но също

е толкова важен фактор за ефектив-

ността на системата, както и ори-

ентацията на панелите спрямо

слънцето.

За затопляне на водата през летни-

те месеци се следва правилото на-

клонът на слънчевите панели да е

изравнен с географската ширина, на

която е разположен басейнът, минус

10 до 15°. Когато оптимизирането на

наклона на колекторите не е възмож-

но (например, монтирали сте ги върху

покрива на къщата, който е с висока

полегатост или върху напълно плосък

покрив), решението е да се увеличи

работната повърхност на панелите,

за да бъдат по-ефективни при дос-

тавяне на нужната температура за

водата в басейна.

ПРАВИЛНИЯТ НАКЛОН НА КОЛЕКТОРИТЕ
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включи слънцето“. Обикновено по-сложните системи с

автоматичен контрол разполагат с предвидено контрол-

но табло, на което да зададете с каква температура да

е водата в басейна ви.

Важен елемент е сензорът, който отчита колко сил-

но е слънцето, монтиран обикновено във висока точка на

покрива. Когато прецени, че слънчевите лъчи са достатъ-

чно работоспособни да затоплят водата в басейна, ав-

томатиката включва слънчевата система. Процесът по

изпомпване на водата и преминаването й от басейна към

колектора и обратно продължава дотогава, докато в

басейна се достигне желаната от вас температура. След

което автоматиката изключва слънчевата система,

грижейки се за вашия комфорт.

СТРУВА ЛИ СИ ИНВЕСТИЦИЯ В СЛЪНЦЕТО?

Басейнът в дома е екстра, която би могла да се

превърне в поредното „лъскаво“ нещо, с което сме се

снабдили, но което не използваме, ако не се снабдим с

ефективна система за затопляне на водата. Съвсем ос-

нователно се счита, че затоплянето на водата в басей-

на от слънчевите лъчи е в пъти ценово по-достъпно в

сравнение с използването на друг вид енергия. В общия

случай се заплаща само енергията, която потребява цир-

кулационната помпа. Изключваме, разбира се, първоначал-

ната инвестиция за закупуване и инсталиране на сама-

та соларна система. Краткият период на възвращаемост

на този разход е едно от предимствата на соларните

системи за басейни, който специалистите категорично

разпределят в графата предимства.

И тук пак опираме до деликатен момент. Доколко на-

дежни и сигурни всъщност са соларните системи за

отопление на басейни? Аргументите отново са в тяхна

полза най-вече по две причини – 100% екологичната

слънчева енергия и то достъпна чрез опростено, но ин-

телигентно ангажирано в процеса оборудване.

За разлика от по-сложните си събратя, работещи в

бита, някои видове соларни системи за басейни не из-

ползват в конструкцията си сложни топлообменници,

термопомпи или компресори. Нещо, който автоматич-

но освобождава общата система от риска ключов еле-

мент да корозира, да се повреди и да излезе от строя.

Или натрапчиво да бръмчи и ръмжи наоколо, докато

правите редовните си дължини в личния басейн. А и

съгласете се, че ползването на системата за затопля-

не на водата в басейна от слънчевото греене е още една

мъничка дан към цялостния екологосъобразен имидж на

дома ви.

Тъй като не искаме думите ни да звучат като ода на

радостта, ще ви припомним да зададете на специалис-

тите, с които се консултирате, важния въпрос за живо-

та на вашата слънчева система. И добре да пресметне-

те стойността на инвестицията и парите, които бих-

те спестили, ако си инсталирате подобна система.
източник: СОЛКАВ

източник: СОЛКАВ
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Какво може да направи вентилацията неприятно шум-

на и да развали удоволствието от дишането на чист

въздух? Вентилаторът, разбира се. Една от най-често

срещаните

ПРИЧИНИ ЗА ШУМА

при работа на вентилатора са вибрациите на устрой-

ството в мястото, в което е монтирано. Друг враг на

тишината се ражда от триенето в лагерите. Причини-

тел на шум са и периодично образуваните вихри, които

се блъскат във въртящата се перка на вентилатора.

Причина може да бъде и неизправност на самото устрой-

ство.

При нормално функциониране на здрав вентилатор се

чува шум, който е в рамките на допустимите норми и

на конструктивните му специфики. Когато, обаче,

сърцето на вентилационната система е разбито по

съвсем прозаични причини – разбалансиране, износване

на лагерите, повредена перка и т.н. – той може да вие,

бучи и реве от страдание, с което да скъса нервите на

дишащите чист въздух обитатели на дома. Въздухово-

дите и решетките също могат да проявят „музикални“

способности, ако образуваните вихри в потока на възду-

ха засвирят в тях.

Това, което може да постигне един шумен вентилатор,

разбира се, става достояние на слуха на хората в дома и

ги натоварва много повече от замърсения въздух. Със

скоростта на светлината неприятните звуци от корпу-

са на вентилатора, решетката му, тръбите и въздухо-

От кое повече може да боли глава – от дишането на замърсен, душен

въздух или от постоянното бучене на вентилатора? Макар че инстали-

рането на система за вентилиране на въздуха все повече става осъзната

необходимост за осигуряването на добро ниво на комфорт и условия за

здравословно пребиваване у дома, тя трябва да бъде и достатъчно без-

шумна, за да върши добре работата си. Иначе можете да заплатите за

изваждането на очи, вместо за изписването на вежди. За изграждането

на вентилационна система в добре уредения си дом, тропайте с крак,

настоявайки да закупите акустично издържани устройства, които са

монтирани и се поддържат качествено, съветва Гълъбинка Иванова

водите, се пренасят по въздуха в помещенията. През

стените се предава шумът от вибрациите. А това, ко-

ето звучи от решетките по помещенията, направо може

да ви извади от равновесие.

Описаната грозна картина се отнася единствено за

ползвателите на боклучава апаратура и клиентите на

майстори, които имат обичая да си оставят ръцете. За

да разполагате в дома си с чист въздух и ухото ви да

галят само приятни домашни звуци, обърнете внимание

при избора на

БЕЗШУМЕН ВЕНТИЛАТОР

тъй като точно този елемент е основният виновник за

лошата акустична слава на вентилационните системи.

Затова при изграждане на една от най-важните инста-

лации в дома изберете възможно най-безшумния модел,

който ви предложат.

Ако вече в дома ви надава глас гръмогласен вентила-

тор, незабавно го заменете с по-качествен и съвреме-

нен по отношение на шума. Това, обаче, не е единстве-

ното условие и гаранция да си легнете спокойно под вен-

тилационната решетка. Много важно е цялата систе-

ма да е адекватно оразмерена и разумно проектирана

откъм вентилатор. Презапасяването с по-мощен, откол-

кото вашата инсталация изисква, не е много хитро

решение. Хубаво е да се спрете на по-нискооборотен

модел, чиито перки са огънати назад. Ъгловата му ско-

рост на въртене не бива да превишава тридесет мет-

ра в секунда.
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При избор на апартаментен модел заложете на вен-

тилатор в звукоизолиран корпус. Търсете специално про-

изведен апартаментен тип модел, който е шумоизоли-

ран фабрично. При реномираните производители се пред-

лагат нискошумни серии, които биха ви спестили много

грижи. На пазара могат да се намерят и много добри

модели вентилатори без звукоизолиран корпус, които са

разположени в шумопоглъщаща камера. Обикновено това

са звена от вентилационни системи, подаващи филтри-

ран или затоплен чист въздух.

Остава въпросът

КЪДЕ ДА БЪДЕ МОНТИРАН ВЕНТИЛАТОРЪТ

с цел намаляване на шума. Логично, и вентилаторите, и

всякакво друго гръмогласно оборудване е толкова по-без-

шумно, колкото по-далече от потребителя е инсталира-

но. Щастливите обитатели на къщи могат да разквар-

тироват вентилаторите и засмукващите въздуховоди

в мазето, гаража или някое друго по-отдалечено поме-

щение. За живеещите в апартаменти се препоръчва вен-
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тилаторите да бъдат монтирани по възможност на

балкон или от външната страна на сградата, по подо-

бие на външните тела на сплит климатиците. Ако не-

щата налагат вентилационното оборудване да бъде

прислонено вътре, тогава не е добра идея то да бъде

инсталирано в близост до спалните или хола, където

шумът най-много ще пречи. Специалистите съветват

да има поне една монолитна стена между него и поме-

щенията за отдих.

При всички положения, обаче, ако в дома си плащате

данък за добрия въздух под формата на понасяне на над-

нормено ниво шум, или ако искате да постигнете перфек-

тната акустична среда, добре е да поставите достатъ-

чно

ПРЕГРАДИ ПРЕД РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗВУКА

за да намалите максимално силата му. Това става чрез

поставяне на изолация пред пътя на звука в непосредстве-

на близост до източника му. За шумоизолиране на венти-

латор в апартамент, около него може да се изработи от

гипсокартон нещо като камера, която отвътре старател-

но да се облече в звукопоглъщащо покритие, като напри-

мер минералната вата. Тази кутия няма да доведе до ес-

тетическа катастрофа помещението, в което е монти-

рана, ако плавно се съвмести с гипсокартоновото прикри-

тие на въздуховодите. (Ако, разбира се, се те не са инста-

лирани над окачен таван.) При положение, че вентилато-

рите са вън от апартамента, дори като затворите про-

зореца с шумоизолиращия стъклопакет, е възможно да

вбесите съседа, ако той няма вентилация и обича да стои

на отворен прозорец. Затова шумоизолирането не е излиш-

но и в този случай и може да се случи чрез вкарването на

вентилатора в звукоизолиращ кожух със звукопоглъщащо

покритие, пригодени за монтаж на открито. Вентилаци-

онните камери за къщи по принцип се монтират със зву-

копоглъщаща облицовка отвътре, която включва освен

минерална вата и метални плоскости, които изпълняват

функциите на защитни екрани.

Ако въздухозасмукващите и въздухоразпределителните

елементи на вентилационната система, които се славят

като сериозни шумопричинители, не са правилно оразме-

рени, бученето е в кърпа вързано. По-високата от необ-

ходимото скорост на въздушната струя резултира в уве-

личаване с няколко децибела нивото на шум, като ново-

появилите се децибели могат да достигнат много над 10.

Фурията във въздухоразпределителите може да бъде ук-

ротена чрез по-голям брой подаващи и засмукващи въздух

вентилационни решетки по стаите. Друг много важен

момент, свързан с намаляването на звуковия дискомфорт,

е свързан с монтирането на разпределителите – те ви-

наги трябва да са присъединени към въздуховода съосно.
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ЗАЩИТАТА СРЕЩУ ВИБРАЦИИ

е ключов елемент в редуцирането на вентилационния

шум. Малките и средните като мощност вентилатори,

подаващи въздух, се монтират чрез гумени виброизола-

тори. Правилото е, че при свърването на елементите на

жилищната вентилационна система не трябва да има

твърди връзки със стените и покритията. Винаги роля-

та на свързващ материал е добре да се играе от вибро-

изолатор. Така във вентилационните камери, предназна-

чени за вентилиране на къщи, въпросът се решава чрез

мека връзка, която обира вибрациите и намалява нивото

на шума, който би се предал към помещенията. За мон-

тиране на вентилатори с малка мощност по гипсокарто-

новите прикрития на въздуховодите се използват специ-

ални скоби с гумени втулки.

Когато вентилаторът се свързва към твърда въздухо-

водна тръба, снадката между тях се изолира с антивиб-

рационен материал (гума, гумиран плат или друго), като

след тях е добре да следва прав участък с достатъчна

дължина. Така се предотвратява предаването на вибра-

циите на вентилатора нататък по трасето. Тъй като

тези мерки не са краят на акцията по редуциране на

шума, се ползва и друга удачна практика в домашните

вентилационни системи. При по-мащабни инсталации с

правоъгълно сечение на въздуховодните канали, се изпол-

зват специални профили с виброгасящи гумени втулки,

които се прикрепят към тавана чрез анкерни болтове.

При инсталации с кръгли въздуховодни канали се използ-

ват скоби с гумени подложки.

ШУМОИЗОЛИРАНЕТО НА ВЪЗДУХОВОДИТЕ

понякога може да стане и само посредством топлоизо-

лационното покритие на тръбите – например чрез мине-

рална вата. За способите за намаляване проникването на

шум от въздуховодната система към стаите ще ви раз-

кажем по-подробно в следващ брой на сп. Технологичен

дом. За тръбите, транспортиращи топлоносител, също

се изисква специална изолация, за да се намали шумът на

хидравличната система. Отново с цел редуцирането му

се налага правилно оразмеряване на системата, тъй като

скоростта на движение на течността не трябва да над-

вишава определен показател (например 2 метра и поло-

вина в секунда), не бива по пътя й да са оставени пре-

пятствия, като резки завои и стеснения.

Досадното и рушащо спокойствието ви вентилиране

на дома е явление, което се среща при самоделни инста-

лации без професионално разработен проект. Макар от-

делните вентилационни компоненти да не са сложни по

природа, при вентилационната инсталация, както и при

всички останали битови инсталации, има ред тънкости,

за които се изисква и опит, и занаят. За да работят за

вас така, че присъствието им да остава невидимо и

неосезателно.
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Щастието на собствениците на къщичка или вила в

по-отдалечен, но пък китен и спокоен район, често пъти

е за сметка на удобствата от ползване на централна-

та канализация. Вариантите най-общо са два. Или да на-

сочите тръбите за отпадните си води към близката

рекичка или дол, или да ползвате пригодено за ползване в

дома пречиствателно съоръжение за битова вода.

В категориите на бъдещото ни членство граждани на

Европейския съюз първият вариант може да ви навлече

глоба за екологично замърсяване или най-малко гузна

съвест, че сте вредител за околната среда. Ако обаче

сте си закупили и инсталирали модулна пречиствател-

Ловци
на мазнотии
Маслоуловители за битови
отпадни води

Настъпват прохладните летни вечери. Мечтаете ли си за вкусно цър-пър

парти на вилата или в двора с много вурстчета и бира? За удоволстви-

ето от един добре запечен чифт мешана скара върху домашното бар-

бекю няма какво да говорим. По-важното е, че сладката част от летния

живот на открито си има и обратната страна. В един момент купчи-

ната мазни чинии и загорялата скара се строяват бодро до мивката.

След не малко усилия на домакинята, цялата разкисната от тях мазнина

се запътва към място, за което не ви се ще да мислите. Част от нея

обаче си остава по тръбите и си се напластява. Докато не ги задръсти

качествено и не се наложи отново да се срещате с нея след някой и друг

месец. Картинката хич не е приятна. За да си я спестите, е достатъчно

предвидливо да поставите на пътя на остатъчната мазнотия ловкия

маслоуловител. Просто конструирано устройство, поемащо грижата за

мазната вода от кухненската мивка, преди да е станало наистина късно.

Как да овладеем лоената атака към домашната канализация, вижте с

Амелия Стоименова и Яна Илиева

на станция за отпадните води на бита, водата, преми-

нала през етап на пречистване може да се ползва по-

вторно за миене на колата и поливане на градината.

Полезен и екологичен цикъл, за който майката природа

ще ви е благодарна. Вие също на нея, заради спестения

разход за вода.

А и ако оптимизирате нещата, споделяйки с близкия

съсед мощта на едно съоръжение, безспорно битовата

пречиствателна станция е по-доброто решение. Но има

една малка подробност. Обикновено те ползват биологи-

чен принцип на работа, т.е. замърсяванията се разлагат

благодарение работата на
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МИЛИОНИ МИКРООРГАНИЗМИ

Образно казано, тези създания похапват това, което

ние изхвърляме, оставяйки като краен продукт чиста от

твърди и химични примеси вода. Може би ви е малко из-

вестен фактът, че за да похапват нечистотиите от

водата без остатък, микроорганизмите във вашата пре-

чиствателна станция трябва да са в добро здраве. Но ако

на вас резенчетата бекон ви се струват апетитна

мръвка, за микроорганизмите-пречистватели, тлъстин-

ките са в смъртоносния списък.

Основният враг на добрия им апетит и ефективната

им работа са мазнините и маслата, които попадат в

отпадните води чрез кухненската мивка. Няма нищо по-

вредно за вашата пречиствателна станция от честич-

кото миене на мазнички тави от пържоли или скарата на

барбекюто.

Резултатът е, че микроорганизмите все пак вършат

своите задачи, но не гарантират за качеството.

ПРОБЛЕМЪТ СЕ РЕШАВА

простичко с ползването на специални съоръжения, чие-

то предназначение е да улавят мазнините от отпадни-

те води, спестявайки разграждащите микрооранизми

във вашата домашна пречиствателна станция от тор-

моза да преглъщат вредната за тях лой. Наречени мас-

лоуловители, те имат важна роля и в превенцията от

запушване вътрешността на канализационните тръби

с мастни наслоения.

Благодарение на тези съоръжения, не само досадното

затлачване на канализацията, но и изразът „От къде

мирише така гадно?“, не стоят на дневен ред.

КАК РАБОТИ МАСЛОУЛОВИТЕЛЯТ?

Съоръжението, което изпълнява тази сложна наглед де-

финиция, представлява пластмасов резервоар, съставен от

няколко отделения, изпълняващи различни функции (както е
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показано на схемата). Важен елемент от конструкцията на

маслоуловителя е входящата шахта с т.нар. успокоител (А),

където протича първият етап от процеса на маслоулавя-

не. През специален отвор отпадната вода от кухненската

мивка се влива спокойно и лежерно, без завихряния в това

първо отделение на маслоуловителя. Именно там механич-

ните замърсявания, които тя носи със себе си, се утаяват

на дъното. След това, вече частично пречистена от по-

едрите отпадъци вода преминава в следващото отделение

(В). Там вече мазнините се отделят на повърхността. Из-

дигат се и се събират в обособена зона, а освободената от

от тях и пречистена вода продължава пътя си към канали-

зационната система, където я чакат прегладнелите микро-

организми от пречиствателната ви станция.

Времето, което отнема целият процес по маслоотде-

лянето, зависи от това доколко е замърсена водата с

мазнини и масла. Има значение и какво количество отпад-

на вода се подава към маслоуловителя. Но най-краткият

период е от порядъка на десет минути.

Следователно, ако държите да не изтребите микроор-

ганизмите във вашата локална биологична пречиствател-

на станция, не бива да пропускате монтирането на мас-

лоуловител. Той е сто процента задължителна част от

собствената ви система за пречистване на отпадни води.

Но е добре да имате предвид, че използването на локална

пречиствателна станция не е задължително условие, за да

се снабдите с маслоуловител. Дори и да сте свързан с

централна канализационна система, един маслоуловител

има място в дома ви. В такива случаи съоръжението ще

ви спести много проблеми със запушени тръби от насло-

ени мазнини. През последните години в някои жилищни

блокове в страната ВиК инсталацията се проектира така,

че тръбите от мивките в кухнята се събират в общ щранг.

Това позволява например маслоуловителят да бъде монти-

ран в мазето, решавайки едновременно проблема с теча-

щите по тръбите мазнини и масла.

За да използваме целесъобразно маслоуловител, тряб-

ва да спазваме

НЯКОИ ПРОСТИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ

На първо място, добре е да го монтирате така, че през

него да преминават само водите от кухненската мивка.

Абсолютно забранено е да използвате маслоуловителя за

пречистване на водите от тоалетната или банята, на-

пример. Добре е също така веднъж или два пъти в годи-

ната да се погрижите за „здравето“ на вашето съоръ-

жение. Без редовно почистване на маслоуловителя, едва

ли можете да се надявате той да работи за вас безот-

казно, дълго и ефективно. Затова се налага периодично

капакът на маслоуловителя да се отвори и оттам да се

изгребе насъбралото се количество кал по дъното на

утаителя. Както и да се събере отделилата се мазнина.

Ако вече си задавате въпроса колко често трябва да

правите това, знайте, че бройката е в зависимост от

честотата, с която ядете свинско. Е, не се минавайте

да станете вегетарианци, защото дори и да сте из-

тъкнати любители на месни ястия, вашият маслоулови-

тел се нуждае от почистване не по-често от два пъти

в годината.

ПОД МИВКАТА ИЛИ В МАЗЕТО?

Най-често тези съоръжения се монтират директно под

кухненската мивка. Разбира се, съществуват и други

възможности за монтажа им. Например в мазето, напра-

во върху пода или вкопани в земята. Все пак, с риск да

станем досадни, още веднъж ще подчертаем, че ако из-

берете място за монтаж на маслоуловителя в мазето на

жилището, задължително към него трябва да се подават

само отпадните води от мивката в кухнята.

Ако вече във вас покълва съмненинето, че от вашия

домашен помощник ще се разнася не особено приятна

миризма, ще ви успокоим с факта, че съоръженията са

снабдени с херметичен капак. Той не непозволява разпро-

странението на неприятни ухания.

Самият корпус на съоръжението е изработен от по-

липропилен, което обяснява много дългия му експлоата-

ционен живот (в порядъка на десетки години).

ЗАЕМА ЛИ МНОГО ПРОСТРАНСТВО?

Еднозначен и категоричен отговор на този въпрос

могат да дадат специалистите след запознаване на мя-

сто със ситуацията във вашия дом. Големината на мас-

лоуловителя зависи от редица фактори. Първият от тях

е количеството на оттичащата се отпадна вода от

кухненската ви мивка. Ако имате голямо семейство, за

което често се приготвя по-обилно количество храна, и

печката и мивката рядко почиват, е добре да се снабди-

те с маслоуловител с по-голям работен капацитет. Други

не по-малко важни фактори са температурата на замъ-

рсената вода, количеството на мазнините и маслата и,

разбира се, количеството на препаратите за миене и

почистване, които се използват в домакинството.

Важното е, че веднъж монтирано, съоръжението е в

състояние да ви спести близки срещи с водопроводчика,

предизвикани от извънредни ситуации със задръстени

канали.
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Телевизия на една
ръка разстояние

с комбинираните TV/FM/SAT розетки
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ОБИКНОВЕНО ЩЕ ГИ СРЕЩНЕТЕ

поставени редом до добре познаните ви електрически

контакти или в близост до телефонната ни розетка,

монтирани на стената. А защо не и в цял модул, обеди-

няващ и трите в едно. Често пъти със специално дизай-

нерско изпълнение на предния панел, TV/FM/SAT розет-

ките са се превърнали в почти задължителен елемент

от интериора на нашия дом. И част от отбора компо-

ненти на електрическата ни инсталация, отговорни за

"администрацията" на електроуреди, които използваме

в дома си – от телефона до битовата електроника.

Става дума за специализирано семейство розетки, ко-

ито, за разлика от електрическите контакти, не слу-

жат за захранване на електроуредите с ток. Тези мон-

тирани върху стените на дома ни малки помощници са

своеобразна точка от инсталацията ви, свързваща ва-

шия сателитен приемник, телевизор и радиоприемник

със съответната антена, или с мрежата на операто-

ра, доставящ до дома ви по кабел или сателит картина,

звук и данни. Огледайте добре стените на всяка стая в

дома си и няма как да не ги забележите. На тях можете

да благодарите за свободата да се разхождате спокой-

Планираният отдавна нов телевизор е вече в дома ви. Искате да си го

гледате по всички правила на оптималното позициониране на приемника

според големината на екрана му. И вече сте харесали място за него, но

веднага възниква трудност с окабеляването. Защото се оказва, че не, в

хола телевизия не може да се гледа, защото няма къде да се включи

кабелната, а съседът реже безмилостно всеки шнур, провесил се около

балкона му. Проблемът със съседа едва ли ще ви притеснява, ако имате

на разположение вградена в стената розетка за свързване на антенния

вход на телевизора, радиоприемника или сателитния ресивър. Удобен

компонент от електрическата и комуникационна инсталация в съвремен-

ния дом, спестяващ ви много кабелни и пространствени неудобства. Какви

са съвременните TV/FM/SAT розетки вижте с Яна Илиева

но в дома си, без да прескачате кабели по пътя си. Не е

нужно да закотвяте за десетилетия телевизора само в

едно помещение, защото само там е най-удобно да вклю-

чите кабелната. За целта, когато проектират домаш-

ната ви електрическа и комуникационна инсталация, си

осигурете присъствието и окабеляването на няколко TV/

FM/SAT розетки - не само в хола, но и в останалите

стаи. И да не забравите кухнята!

Така вашето жилище придобива статут на стандарт

за модерно строителство и интелигентно проектирана

сградна инсталация. Край на преплитащите се кабели.

Със залагането на TV/FM розетки още на проектния

етап на вашата инсталация вие с един удар разсичате

два проблема - хвърчащото окабеляване и естетичния

интериор на дома ви, от една страна, и свободата да

използвате безпроблемно и качествено телевизонните,

сателитните и радиоприемниците си във всяка стая. За

обитателя е оставена само простичката процедура да

потърси свободна розетка в стаята и да включи в нея

кабелите от телевизора или ресивъра. И да не забравя,

че колкото по-къси са те, толкова по-малка е вероятно-

стта да се спъвате в жици.
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МЕЖДИННИ, КРАЙНИ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНИ

Естетиката на домашното окабеляване безспорно е

важна тема. Но за да се наслаждавате по-пълноценно на

приемниците за звук и картина в дома ви, е добре да

имате представа за начина, по който е организирана

мрежата от кабели и розетки. Защото тези наглед еле-

ментарни елементи от домашната ви инсталация имат

пряко отношение към качеството на тв образа и добрия

саунд. TV/FM/SAT розетките могат да бъдат крайни,

междинни или самостоятелни, като обикновено тази

подробност ще срещнете в описанието на самия продукт,

разлиствайки каталозите на фирми, предлагащи елект-

роапаратура, или четейки етикетите им, застанал до

някой щанд в магазина.

На езика на специалистите розетките се класифици-

рат според мястото им в инсталацията и според затих-

ването на сигнала, което те предизвикват. Звучи слож-

но и наистина е така. Затова, за да си изясним разли-

ките между самостоятелните, междинните и крайните

розетки, нека разгледаме следния пример. Имате голя-

ма къща с пет телевизора и искате да свържете всеки

от тях към кабелния ви оператор. Нека си представим,

че на първия етаж имате четири телевизора. Тогава ще

ги свържете към кабелната мрежа с един кабел (няма

нужда да прокарвате четири отделни кабела), посред-

ством три междинни и една крайна розетка. Имайте

предвид, че използването на междинни розетки задължи-

телно предполага и наличието на крайна розетка. Един-

ственият приемник на втория етаж ще свържете със

самостоятелна розетка. Максималният брой междинни

розетки достига до шест, свързани към една крайна, т.е.

до седем телевизора могат да се свържат към един ка-

бел.

Разликата между междинните и крайните розетки е в

параметрите и начина им на включване. Основни пара-

метри на розетките са затихването на сигнала при пре-

минаване и затихването при отклонение. Дават се в

децибели. Затихване при преминаване, както можете да

се досетите, има само при междинните розетки, и то е

между входа и изхода на кабелната линия, минаваща през

тях. Затихването при отклонение е между входа на ка-

бела в розетката и изхода към телевизора, радиото или

сателитния приемник. То присъства като параметър и

при междинните, и при крайните, и при самостоятелни-

те розетки. Стойностите му са по-високи от тези на

затихването при преминаване.

Производителите обикновено предлагат серии междин-

ни розетки с различно затихване. Правилното им комби-

ниране е особено важно при изграждането на по-сложни

антенни и кабелни системи. Общият принцип е – всяка
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следваща междинна розетка да е с по-ниско затихване

при отклонение.

Крайните розетки пък са снабдени с така нареченото

терминиращо съпротивление – обикновено със стойност

75 ома. Те имат и най-ниско затихване при отклонение.

Друг специфичен параметър при розетките е изолаци-

ята (Entkopplung) между двата сигнала – например радио

и телевизионния. Тя, простичко казано, не позволява на

едното да пречи и заглушава другото. Стойностите й се

дават в децибели и са между 20 и 50. Колкото повече –

толкова по-добре.

КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД ЕЛЕГАНТНИЯ ПАНЕЛ

на TV/FM розетките, кацнали по стените във вашия дом?

В най-разпространения си вид комбинираните TV/FM

розетки разполагат с два външи извода – един за свързва-

не на кабела на телевизионната антена и друг - към

стереотунера, чрез който обичайно слушате ефира

вкъщи. Тези розетки поддържат честотния диапазон за

FM радио излъчвания (обикновено 87-108 MHz) и пълния

спектър излъчване на аналогови и цифрови телевизионни

сигнали (диапазона 111-862 MHz). Изводът за свързване

на радио тунер тук е с женски конектор, надписан е със

символа FM и покрива честотния диапазон от 87 до 108

MHz. Телевизорът се свързва към мъжкия конектор (над-

писан TV), който обикновено покрива както съвременния

тв честотен обхват от 111 до 862 MHz, така и архаич-

ния обхват от 47 до 68 MHz.

Комбинираните R-TV/SAT розетки, както личи от наи-

менованието им, дават възможност за приемане и на

сателитни програми. За тази цел поддържаният от тях

честотен диапазон достига до 2400 MHz. Обикновено те

са снабдени с  мъжки конектор, означен със символа R-

TV и покриващ честотния диапазон от 5 до 862 MHz. Към

него можете да включите телевизора, радиоприемника

или кабелния модем за връзка с Интернет. Другият конек-

тор е обозначен със SAT, покрива гарантирано честоти-

те от 950 до 2150 MHz и към него се включва сателит-

ния ресивър. С няколко R-TV/SAT розетки можете да вклю-

чите няколко сателитни приемника към една антена и да

гледате различни сателитни канали във всяка стая.

Същото, разбира се, важи и за обикновените телевизи-

онни канали и радиостанциите.

Предлагат се и само TV розетки с един-единствен из-

вод – мъжки или женски, работещи в тв честотния обхват.

И тъй като става дума за честоти, имайте предвид, че

ако използвате и предлаганата от кабелния ви оператор

услуга за интернет връзка, розетката, към която включ-

вате кабелния модем, трябва да поддържа честотния ди-

апазон от 5 до 65 MHz, определен за пренос на данни.
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ГАЛВАНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И БАТЕРИИ

Галваничният елемент е прибор, съдържащ определе-

ни вещества, в резултат на химичната реакция между

които се получава електрическа енергия. Елементите

имат положителен извод, означаван с плюс и наричан

катод, и отрицателен извод – минус, наричан анод. Все-

ки от изводите е свързан с електрод във вътрешност-

та на елемента, а пространството между двата елект-

рода е изпълнено със специално вещество, наречено елек-

тролит. Химическата реакция в елемента започва само

когато между изводите се свърже електрически товар

(например крушката на фенерчето) и получената от нея

електрическа енергия предизвиква протичане на ток.

Това може да продължава, докато цялото количество

вещества, поставени при производството, се превърнат

в други, между които няма химична реакция – елементът

е изтощен и трябва да бъде изхвърлен. Еднопосочното

превръщане на енергията от химичната реакция в елек-

трически ток е причината специалистите да наричат

галваничните елементи първични източници. След изто-

щаването им те не се зареждат, поради което на корпу-

са им е написано Do not recharge.

Напрежението между двата извода на елементите

зависи от вида на химическите вещества, като засега

съществуват елементи с напрежение между 1,4 и 3 вол-

та. За получаване на по-голямо напрежение се използват

галванични батерии, които представляват последова-

телно свързани няколко еднакви елемента, чиито напре-

жения се събират. Например 9-волтова батерия може да

се състои от 6 елемента с напрежение по 1,5 V или от

3 елемента, всеки с напрежение 3 V. Тази разлика меж-

ду галваничен елемент и галванична батерия не е доби-

ла гражданственост и се използва само от специалис-

ти. В обикновения език и двете просто се наричат ба-

терии.

БАТЕРИИТЕ НЕ СА ОТ ВЧЕРА

В далечната 1800 година италианският професор Алек-

сандро Волта (на негово име е наречена мерната едини-

ца за напрежение) създава първата галванична батерия.

Нейните два електрода са били от цинк и сребро, а елек-

тролитът между тях е бил хартия, напоена със солена

вода. През следващите десетилетия батериите служат

главно за изучаване на законите на електричеството.

Едно от направените открития засяга отличните свой-

ства на цинка като отрицателен електрод, което позво-

лява използването му в много от по-късно създадените

батерии. Батериите на Волта отдавна не се използват,

тъй като за нормалната им работа те не трябва да се

наклоняват.

Първата стъпка към съвремието прави през 1866 го-

дина френският химик Лекланше със своята въглеродо-

Батериите
вкъщи и навън

Поколението на средна възраст добре си спомня, че преди години думата

батерия предизвикваше асоциации за електрическо фенерче и радиоприем-

ник ВЕФ. Днес батериите са едва ли не навсякъде, включително и на

места, където не всеки се замисля, че са поставени. Например вграденият

в много уреди електронен часовник (често невидим отвън), не спира при

изключването им – причината е миниатюрната батерия, която го захран-

ва. Какви са видовете съвременни батерии, които не се нуждаят от за-

реждане, какво допълнително е добре да знаем при покупката, използване-

то и съхранението им ще научите от Стефан Куцаров
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цинкова (ZnC) батерия, чиито два електрода са цинк и

графит. Той я усъвършенства през 1880 година, като из-

ползва за електролит суха паста от амониев хлорид с

популярното наименование нишадър. Поради това тя била

наречена суха батерия.

Заслугата на Лекланше не е само в това, че усъвър-

шенствани разновидности на неговата батерия

продължават да се използват и днес, а и че за пръв път

използва сух електролит. Такъв се използва във всички

следващи разработвани и серийно произвеждани бате-

рии, включително и най-новите видове. Това позволява

работата им във всякакво положение (представете си

MP3 плеър, който не бива да се наклонява). През следва-

щите години усъвършенстването на батерията на Лек-

ланше продължава, за да започне през 1896-та серийно-

то производство на галванични батерии. То е дело на

американската фирма Columbia, чийто приемник е днеш-

ната Energizer.

До 1940 година реално това е единственият тип ба-

терия - незаменим източник на енергия в райони без

електричество. Съществувало е много голямо производ-

ство, най-вече на батерии за радиоприемници, телефон-

ни централи и електрически фенерчета. Помните ли

плоските батерии от 4,5 V, които още се намират тук-

таме? А знаете ли, че имаше батерии за радиоприемници

от 120 V (с тегло над 1 килограм).

ПАРАМЕТРИ НА БАТЕРИИТЕ

Напрежението им, задължително написано на корпу-

са, е прието да се нарича номинално напрежение.

Неговата стойност се отнася за нова и несвързана към

нищо батерия. Действителното напрежение намалява

под номиналното в процеса на експлоатация на батери-

ята и с увеличаване на консумирания от нея ток. Това

се дължи на намаляването на активните вещества в

батерията и забавяне на скоростта на химичната ре-

акция между тях. Батерията може да изпълнява функци-

ите си до определено минимално напрежение, след кое-

то се счита за изтощена и трябва да бъде заменена.

Производителите рядко дават в каталога на бате-

рията нейния капацитет и почти никога не го изпис-

ват на корпуса й. А той е важен параметър, тъй като

представлява количеството на електрическата енер-

гия, която може да се получи от нова батерия до из-

тощаването й. При сравнително големите батерии се

измерва в амперчасове (Ah), а на малките – в милиам-

перчасове (mAh). Капацитетът е произведението от

тока на батерията и времето, през което тя може да

го осигури. Например капацитет 1000 милиамперчаса

означава ток от 10 милиампера в продължение на 100

часа или 20 милиампера за 50 часа. Капацитетът за-

виси от типа на батерията, т.е. от  веществата,

между които протича химическата реакция и количе-
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ството им. Затова като правило по-големите батерии

са с по-голям капацитет и съответно работят по-

дълго време.

Има ли ограничения на максималния ток, който може

да бъде консумиран от една батерия? Да, защото при

превишаването му батерията много бързо се изтощава,

а може и да се повреди. Обикновено не знаем най-големия

ток на уредите, които използваме, нито пък максималния

на батерията. Затова още от първата смяна на бате-

рията задължително трябва да използваме същия тип. Ако

все пак искаме да узнаем максималния ток на дадена

батерия, трябва да се снабдим с каталог, в който е да-

дено минимално допустимото съпротивление на товара

й и да направим проста сметка. Например, ако за бате-

рия с напрежение 1,5 V съпротивлението е 39 ома, значи

максималният ток на батерията е 1,5V / 39 ома = 0,038

ампера или 38 милиампера.

Максималният ток на последователно свързани еднак-

ви батерии е равен на тока на която и да е от тях. Ана-

логично общият капацитет на батериите е равен на

капацитета на всяка от тях.

Когато батерията не се използва (например стои в

магазина и чака да бъде закупена) в нея неизбежно про-

тича макар и слаба химична реакция, която намалява ка-

пацитета й. Процес, който специалистите наричат са-

моразряд. За оценката му се използва параметърът време

на съхранение - времето, за което капацитетът на не-

работещата батерия намалява до около 80% от стойно-

стта си. Това време зависи от условията на съхранение.

Химическата реакция се ускорява с повишаване на тем-

пературата на батерията и тя се саморазрежда по-

бързо. Затова не е хитро да се купуват батерии от

слънчева витрина или сергия, а съхранението им вкъщи

трябва да е на хладно.

Вътрешното съпротивление на батерията е добре

познат на специалистите параметър, но за хора с позна-

ния далеч от електричеството е твърде странен. Пора-

ди важността му при използването на батериите, нека

го изясним с пример. Цифров фотоапарат се захранва с 4

нови батерии по 1,5 V. Ако измерим тяхното общо напре-

жение при изключен апарат, ще видим, че то е 6 V. При

включване на апарата напрежението веднага намалява,

което се дължи точно на вътрешното съпротивление на

батериите. И това намаляване е равно на произведение-

то на тока, консумиран от батериите, и тяхното

вътрешно съпротивление. При общо съпротивление на

четирите батерии 0,5 ома и консумиран ток от камера-

та 0,8 ампера намаляването на напрежението е с 0,5 ома

х 0,8 ампера = 0,4V и ние ще измерим напрежение на ба-

териите 6 х 0,4V = 5,6 V, с което реално работи фото-

апаратът.

Може би ще запитате: "Толкова ли е страшно това

незначително намаление?" Действително, цифровите

фотоапарати, а и другите електронни устройства, са

направени така, че да продължават да работят нормал-

но при известно намаляване на напрежението на бате-

риите им. Но когато намаляването прехвърли определена

граница, нормалната им работа става невъзможна. А

вътрешното съпротивление на всяка батерия расте в

процеса на нейната експлоатация - колкото батерията

е по-изтощена, толкова по-голямо е вътрешното й

съпротивление. За примера с четирите батерии при на-

растване на вътрешното им съпротивление до 1,5 ома,

върху него ще се "губят" 1,2 V и за фотоапарата ще

останат само 4,8 V. А това вече би могло да попречи на

работата му. И той въобще да не иска да се включи,

въпреки че при проба същите батерии отлично работят

в дистанционното на телевизора… Резултатът от
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тези разсъждения води до един полезен практически

съвет: Измерването на напрежението на несвързана

батерия (без товар) не може да ни покаже дали тя е

нова, стара или изтощена.

В разпространените днес уреди се използват главно

цилиндрични батерии. Първите създадени (още през 1899

година) са от типовете С и D, основно за електрически

фенерчета. Може да звучи куриозно, но диаметърът на

тип С (така наречената средна батерия) е избран така,

че фенерчето да е удобно като дръжка на метла, а тип

D (голямата) – като дръжка на лопата. За батериите с

напрежение 4,5 и 9 V се предпочита правоъгълната фор-

ма. При по-малките уреди се използват батерии тип "мо-

нета" (Coin Cell), също кръгли, но с дебелина значително

по-малка от диаметъра. Подобни са батериите тип "коп-

че" (Button Cell). Голяма част от батериите тип "монета"

са с означение CRxxxx, като първите два "хх" са цифри,

показващи диаметъра в милиметри, а последните "хх" –

дебелината в десети от милиметъра. Например батери-

ята CR1620 е с диаметър 16 милиметра и дебелина 2

милиметра.

ВЪГЛЕРОДО-ЦИНКОВИТЕ БАТЕРИИ

са съвременният вариант на батерията на Лекланше, из-

ползват за електролит цинков хлорид и се означават

като Zink Carbon. На корпуса им понякога е изписано Super

Heavy Duty, а основното им достойнство е ниската цена.

Приложенията им са твърде разнообразни – за преноси-

ми радиоприемници и плеъри, играчки, калкулатори, на-

столни електронни часовници, фенерчета, обикновени

фотоапарати и др. При експлоатацията трябва да се

внимава температурата им да не нараства над 40°С, тъй

като бързо се саморазреждат. Това може да се получи при

уреди, оставени на слънце през лятото.

АЛКАЛНИ БАТЕРИИ

Създадени през 1940 година, днес те са най-масово

използваните батерии. Наименованието им е заради из-

ползването като електролит на калиева основа, а кали-

ят е от химическата група на алкалните елементи. Във

вътрешността по периферията на батерията се поста-

вя смес от манганов двуокис и графит, представляваща

положителния електрод. Вътре в сместа е електро-

литът, а в средата му има прахообразен цинк за отрица-

телен електрод. Изводът на този електрод е острие от

бронз.

Няколко са предимствата на алкалните батерии в

сравнение с въглеродо-цинковите. На първо място, това

е 5-10 пъти по-големият капацитет при същия обем, т.е.

дадено устройство може да работи с такава батерия 5-

10 пъти по-дълго. Времето на съхранение е по-голямо и

батериите могат да работят при по-ниски температу-

ри. И не на последно място, алкалните батерии осигуря-

ват значително по-голям ток от всички останали, кое-

то ги прави предпочитани при жадни за електричество

уреди – например цифрови фотоапарати. Недостатъци са

по-високата цена и тегло (около 25%) и фактът, че елек-

тролитът е силно химически активен и съответно опа-

сен. Последното обаче е от значение само при повреден

корпус на батерията.
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ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ

Литият е най-лекият метал (плува във вода!), което е

една от причините за по-малкото тегло на литиевите

батерии. Другата причина е много голямата му химичес-

ка активност, заради която при химичната реакция се

отделя повече електрическа енергия. Всичко това опре-

деля основните приложения на литиевите батерии там,

където минималното тегло и размери са особено важни.

При използването на литиевите батерии не трябва да се

забравя възможността им за работа в широки граници на

температурата, както и по-малката промяна на напре-

жението им.

Все пак нямат ли тези батерии някакви недостатъци?

Естествено, че имат! Един от тях е, че литият влиза в

бурна химична реакция с водата и азота във въздуха.

Поради това производството се извършва в помещения

със специално поддържана атмосфера, например влажно-

стта на въздуха е до 10 пъти по-малка от този в пусти-

нята в горещ летен ден. Тези особености са една от

причините за по-високата цена на литиевите батерии в

сравнение с всички останали.

Първите литиеви батерии се появяват през 1970 го-

дина и днес четири техни разновидности имат сериоз-

но присъствие на пазара. Първата са литиево-мангано-

вите (Lithium/Manganese Dioxide) батерии, означавани

като LiMnO2 или MnO2Li. Практически през цялото вре-

ме на работата им тяхното напрежение остава неиз-

менно. Батериите са особено подходящи за уреди, кои-

то в определени кратки моменти консумират значител-

на енергия – цифрови фотоапарати, органайзери, мини-

атюрни предаватели (например за дистанционно заключ-

ване на автомобили) и др.

Литиево-поликарбонатните (Lithium/PolyCarbon Mono-

fluoride) батерии се използват предимно в уреди с ниска

консумация, които трябва да работят продължително

време без смяна на батерията и при големи промени на

околната температура. Примери са електронните часов-

ници и калкулатори.

С най-голям капацитет са литиево-хлоридните

(Lithium Thionyl Chloride) батерии. Те обаче не могат да

осигурят голям ток. Това означава, че ги използваме в

устройства с малка консумация на енергия, които тряб-

ва да работят дълго време без смяна на батерията.

Примери са осигуряване на автономна работа на елек-

тронния часовник в компютрите, миниатюрни уреди за

следене и поддържане на жизнените функции (сърдечни

стимулатори), автоматично включвани системи за оп-

ределяне на местоположението (GPS), автоматични ме-

теорологични станции. Във всички тези случаи литие-

во-хлоридните батерии работят най-малко два пъти по-

дълго от която и да е друга батерия със същите разме-

ри.

Последният тип са литиево-серните (Lithium/Sulfure

Dioxide) батерии. Единственото им предимство е

възможността за работа при ниски температури, недо-

стижими за другите батерии. Затова се използват ос-

новно във военни, метеорологически и космически апа-

рати.
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СРЕБЪРНИ БАТЕРИИ

На опаковката им е написано Silver-Oxide, тъй като

техният положителен електрод е от сребърен окис, а

отрицателният – от цинк. Основното им качество е

възможността за реализация с много малки размери при

относително голям капацитет и немалък ток за захран-

ваното устройство. Същевременно те поддържат прак-

тически неизменно напрежението си през по-голямата

част от работата си. Основното им приложение е за

електронни часовници, но се използват и за слухови апа-

рати, калкулатори, портативни медицински уреди и фо-

тоапарати. Практически се произвеждат само като тип

"копче".

ЦИНКОВО-ВЪЗДУШНИ БАТЕРИИ

Наименованието им идва от използването на кислоро-

да във въздуха за химичната реакция на батерията. При

производството им на корпуса се поставя специална

капачка, която не позволява постъпването на въздух във

вътрешността. Така батериите запазват работоспособ-

ността си не по-малко от 10 години. Непосредствено

преди използването капачката се сваля и кислородът от

постъпващия в батерията въздух дава начало на химич-

ната реакция. След 5-6 секунди батерията е готова за

експлоатация, но дори без да се използва, бързо се само-

разрежда. Това е основната причина за използване глав-

но в слухови апарати  и портативни медицински прибори

за индивидуален контрол и поддържане на здравето, тъй

като при нормална работа в тях се изтощават за не

повече от 3-4 седмици. Съществени качества на бате-

риите са ниската цена, реализацията с много малки раз-

мери и тегло и практически неизменното напрежение

през почти целия период на работа.

НЯКОИ ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Батерии ползва почти всеки и затова правилата за

съхранението и използването им би трябвало да са доб-

ре познати. Все пак не трябва да се забравя надписът Do

not short върху тях, който ни задължава не само да не

свързваме непосредствено двата им извода с проводник,

а и да внимаваме това да не стане случайно. Например

неопакована батерия не трябва да се поставя заедно с

ключове и монети в джоба, нито да се оставя между

винтове, гайки и пирони.

Много производители изписват върху батерията месе-

ца и годината, докогато тя е годна – проверете го пре-

ди покупката!

Батериите на много играчки са достатъчно малки, за

да могат да бъдат погълнати от деца. Преди да им да-

дете играчката, проверете дали капачето на отделени-

ето за батерии е добре затворено. Залепете го с лепен-

ка при най-малкото съмнение, че може да бъде отворено

от детето.

Всички изтощени батерии трябва да се заменят еднов-

ременно. Оставянето на някои от тях (за икономия) по-

чти обезсмисля смяната на останалите.

Батериите в един уред трябва да са от един и същ

тип, най-добре препоръчвания в ръководството му.

Батерии Типични Номинално Минимално Време на Температурен
размери напрежение напрежение съхранение обхват

Въглеродо-цинкови АААА; ААА; АА; C; D; PP3 1,5 V 0,8 V 2-3 години -5/+55 °С

Алкални АААА; ААА; АА; C; D; PP3 1,5V 0,8V 5 години -20/+55 °С

Литиево-манганови цилиндрични, тип "монета" 3V 2V над 10 години -20/+60 °С

Литиево-поликарбонатни цилиндрични, тип "монета" 3V 2V над 10 години -40/+85 °С

Литиево-хлоридни цилиндрични 3V 2V 9-20 години -55/+100 °С

Литиево-серни С; D 3V 2V 10 години -60/+85 °С

Сребърни тип "копче" 1,5V 1,2V 2 години -20/+60 °С

Цинково-въздушни цилиндрични, тип "монета" 1,4V 1,2V 3-12 седмици -20/+60 °С
(след активиране)

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БАТЕРИИ
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Всъщност, всичко зависи от това

КОЙ ОБИТАВА СПАЛНЯТА

Видът и стилът на осветлението се определят в го-

ляма степен от изискванията и нуждите на обитатели-

те й. Двойките, в общия случай, се нуждаят от светли-

на за четене с индивидуално управление от всяка стра-

на на леглото. В детската спалня се изисква допълнител-

но осветление за местата, където децата да пишат

домашните си. Спалнята на бебето е добре да разполага

с регулатор за силата на светлината или лампа със сла-

ба крушка, така че родителите да могат да наглеждат

нощем съкровището си, без да го будят. Спалнята на

възрастните хора също има своите специфики по отно-

шение на осветлението. Хората на възраст над 50 годи-

ни имат нужда от повече светлина, за да виждат добре.

Техните очи са по-чувствителни към ярка светлина. За-

това за максимален комфорт, спалнята на възрастните

трябва да се осветява от достатъчно силни лампи, за-

сенчени с абажур или друго.

Макар за различните обитатели да има специфики в

изискванията към осветяването на помещението за спа-

не, все пак налице са някои

ОБЩИ ПОДХОДИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ

Размерът има значение: Преди да изберете осветле-

ние за спалнята си, първо преценете размерите на ста-

ята. И когато разчитате на услугите на специалист, и

когато проектирате сами къде да монтирате уредите,

винаги имайте предвид каква кубатура ще осветявате,

за да не направите помещението по-мрачно или по-ярко,

отколкото би ви харесвало. Най-добре е, като избирате

в магазина осветителните уреди за вашата спалня, да

имате под ръка скица с размерите й, както и с разполо-

жението на контактите и мебелите. Експертите, кои-

то са там, ще ви помогнат да изберете подходящото

осветление.

Височината е важна: В някои случаи спалните са по-

ниски, ако под окачения таван се помещават повечко

инсталации. Така или иначе, избягвайте лампи с дълго

тяло – по-добър резултат при осветяването на това

помещение дават по-късите или покрити окачени лампи.

Те трябва да бъдат разположени така, че да създават

добри условия за четене и достатъчно светлина за об-

личане. Важно е източникът на общото осветление в

помещението да бъде на достатъчна височина, за да

осветява всички зони.

Независимо дали обитавате гарсониера или грандиозна къща, вероятно

използвате спалнята си за нещо повече от място за преспиване. Съвремен-

ната спалня се е превърнала в убежище, в кът за уединение и почивка. Като

алтернатива на дневната, хората използват спалнята си да гледат теле-

визия, да четат, да се отпуснат. Това е помещението, което често се

ползва за съхраняване на дрехите и преобличане и за някои всекидневни

грижи за външния вид. В тази връзка спалните стават по-големи. И докато

леглото все пак остава центърът на всичко, то вече споделя простран-

ството с телевизор, уреди за фитнес, компютър, зона за четене и т.н.

Полифункционалността на съвременните спални налага отделните зони в

помещението да бъдат гъвкаво и адаптивно осветени – полутъмните спални

са идеални за спане, но пък малкото светлина не е достатъчна за извършва-

нето на другите дейности, които сте предвидили за стаята с леглото. Към

ключа за доброто осветление на спалнята посегна Гълъбинка Ивановаи
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Функциите на спалнята са определящи: Преценете

добре за какво още ще използвате стаята с леглото и

мислете в перспектива – какво още планирате за нея.

Едва тогава изберете подходящото осветление. Домаш-

ният компютър и пътеката за бягане в спалнята се нуж-

даят от насочена светлина, докато на зоните за седене

приляга по-мека, замрежена светлина. Масичките за гри-

миране изискват ярка светлина.

Подобно на другите помещения, характерни за проек-

тиране на светлината в спалнята са

РАЗЛИЧНИТЕ СЛОЕВЕ НА ОСВЕТЯВАНЕТО

Основното осветление на спалнята може да варира

от обикновено до дръзко, от мъждиво до драматично. За

да се освети в цялост, е нужно да осигурите снопове

разпръсната светлина. Трябва ви достатъчно яркост и

добро разпределение, за да бъдат добре осветени важ-

ните зони и места, без това да е за сметка на появата

на нежелани сенки по ъглите и краищата. Това означа-

ва да имате и осветителни тела на тавана, които да

светят в съзвучие с портативните лампи или стенни-

те аплици из стаята. Комбинирането на основното

осветление със специфичното е добре да съответства

на възрастта и начина на живот на обитателите на

спалнята. В тази връзка много добра работа вършат

регулаторите на силата на светлината, които дават

гъвкавостта да променяте светлината в зависимост

от настроението си и това, което вършите в момен-

та. Основното осветление се осигурява от лампи на

тавана, полилеи, скрити лампи или стенни аплици, кои-

то ви дават нужната светлина да се приготвите за

лягане, да се облечете или да виждате в чекмеджета-

та и шкафовете.

Тъй като дамският будоар функционално се е наместил

в много от съвременните спални, тоалетната масичка

трябва да бъде подходящо осветена. Източниците на

светлина трябва да бъдат подбрани така, че да осигуря-

ват достатъчно близка до реалистичната, без сенки, за

да не стреснете някого на дневна светлина след грими-

ране. За целта снопът светлина е добре да не идва от-

горе, да бъде умерено ярък и да се съчетава добре в об-

щата светлинна среда на помещението. Насочете източ-

ника на светлина така, че да не ви ослепява, отразявай-

ки се в огледалото за гримиране.

Друг осветителен слой в спалнята са шкафовете и

гардеробите. За тях специалистите препоръчват скри-
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та или монтирана в горния край лампа, тъй като когато

ровите в по-дълбоките долапи, не може особено да раз-

читате на общото осветление зад гърба си. Перфектна

работа в този случай вършат вградените лунички за

мебели.

Когато говорим за осветление за спалня, първата асо-

циация разбираемо са двете настолни лампи на шкаф-

четата от двете страни на семейното ложе. Тази кла-

сическа постановка е претърпяла множество метамор-

фози в модерното осветление, но концептуално все още

е жива. В основата на това е необходимостта от ло-

кално осветление в нощната тъма, в близост до глава-

та на лежащия в спалнята човек. На традиционалисти-

те с нощните шкафчета препоръчваме да предпочетат

вградени стенни лампи или такива с подвижно рамо пред

настолни лампи с аплик, за да остане върху тях повече

свободно пространство за часовник, книги, напитки и

други предмети (примерно, бурканчето със зъбките – е,

да, всички ще остареем), и по-малко риск от неволното

им събаряне с трясък, който връща и вас, и спящия до

вас насилствено и скоростно в реалността. Друга идея

е да монтирате висящи или скрити лампи над леглото,

или на тавана над него, но така, че да не удряте глава

в тях на влизане и излизане от завивките.

За детските спални въпросът е още по-многолик, за-

щото по правило тези помещения са многофункционални.

Там е добре осветителната система да бъде по-гъвкаво

проектирана, защото с порастването на обитателите

й, тя се преконфигурира многократно. Затова са подхо-

дящи лампи, които могат да се въртят около осите си и

да се насочват в желаната посока. Регулаторите на

силата на светлината са почти стандарт, особено ако

в стаята подраства бебе или малко детенце. Различни-

те снопове светлина трябва да могат да осветяват

мястото за игра, по-късно за масата за сглобяване на

макети, за писане на домашни и други книжни занимания,

компютъра, аудиосистемата, зоната за балет, тоалет-

ката за гримиране...

Освен функционалността, основна роля при организи-

ране на осветителната система в спалнята, има

ДИЗАЙНЪТ НА ОСВЕТИТЕЛНИТЕ ТЕЛА

Пазарът на осветителни уреди за спалня изобилства

от предложения - за всеки вкус и портфейл. Изборът на

осветление обикновено се подчинява на вече съществу-

ващия или избрания за новата спалня мебелен стил. Ме-

белировката за спалнята по принцип е дългосрочна покуп-

ка, затова изборът на осветление трябва да отговаря на
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нейния стил. А той може да варира от класически до

ултрасъвременен. При съвременното многообразие на

дизайнерски решения за осветителните уреди могат

лесно да се намерят функционални и много тематични за

стиловата ви специфика вградени, висящи, портативни

или настолни лампи, аплици, дори полилеи, които повече-

то доставчици предлагат в серия. Разбира се, можете да

подчертаете индивидуалността си с уникат или стило-

ва комбинация.

Често се среща дори в модернистично или минимали-

стично обзаведени домове, спалнята да се отличава с по-

топъл уют и по-традиционно обзавеждане. За да добави-

те топлина в общата визия на спалнята, потърсете

бронзови, месингови или антични лампи, които добре се

връзват на преобладаващо по-тъмни мазилки и цветове.

Кремавото, наситеното бяло и излъсканият никел пред-

лагат по-светъл вариант за спалнята, който й придава

усещане за чистота и свежест.

Ако избирате нови осветителни уреди с цел обновя-

вяне на съществуваща спалня, да знаете, че сте на прав

път. Само с няколко нови лампи спалнята ви ще заблес-

ти с нов блясък. С ново таванно тяло и с няколко под-

менени или добавени портативни или настолни лампи ще

реализирате истинско бързо и евтино преобразяване.

Интересно би било да добавите светлина от пода на-

горе, която да акцентира върху някое растение или

дръвче, както и да насочите сноп светлина към нещо за-

бележително в спалнята (картина или жена ви, напри-

мер), което ви носи добро усещане в нощния мрак.

Ако строите нов дом, не разчитайте само на изост-

реното си внимание към дизайна. Нужен е добре обмис-

лен предварителен план за осветлението на целия ви

дом, в това число и на спалнята. На този етап можете

да инсталирате осветлението точно там, където тряб-

ва да е.

Можете да предвидите и контактите, така че да ги

имате в достатъчни количества там, където ги искате,

както и окабеляването, необходимо за захранване на ос-

ветлението. Това е доста важно, защото лично за мен и

най-добре подбраният, изключителен като дизайн и цена

осветителен уред, губи минимум половината от

присъствието си, ако до него неуместно се провлачва

жицата му.

С две думи – тъй като в стаята с леглото качество-

то на светлината е не по-маловажно от качеството на

матрака, доброто проектиране на осветителната сис-

тема в нея е равнозначно на комфорт. Помислете за това,

преди да заспите. Цък. Лека нощ!
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Сезонът на ремонтите вече е открит и тази година се очертава да е горещ. Ако сте в групата на тези,

които ще обрекат жадуваната си отпуска на подобрения на дома, вместо на заслужена почивка на любимо

място, искрено ви съчувстваме. За да облекчим трудностите, които ви предстоят, спретнахме преглед

на пазара на бойлери. Така че, ако в списъка на покупките за подновяване на техниката у дома, е подгрева-

телят на водата за домакинството, може би ще сме от полза. Ако не, то вижте как се развива техниката

в тази област и какво имат да кажат производителите.

В настоящото  ревю представяме най-интересните модели обемни бойлери, предлагани у нас, за кои-

то доставчиците им ни информираха. Включени са различни като технология уреди, работещи с всички

възможни източници на енергия – електричество, газ, слънчева енергия, топлина (за включване към инста-

лацията на локалното парно отопление). Макар офертите на производителите да са изключително бога-

ти, в ревюто участват само по два модела от марка.

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

Комбинирани бойлери серия Класик на Декамекс с вместимост от

200 до 500 литра. Водата се подгрява от котелни инсталации или вод-

ни електронагреватели. Топлообменна серпентина изработена от без-

шевна неръждаема тръба CrNi, стомана AISI 304. Електрически нагре-

ватели, водни, директни от неръждаема тръба CrNi, стомана AISI 304.

Сонда с интегрален датчик за управление на топлоподаването към

серпентината. Контакторно и електронно безстепенно следене и

регулиране на температурата. Индикатор на температура. Изолация

от мергелна вата с алуминиево фолио. Отлят стъклопластов корпус.

Габарити от ∅560х1250 до ∅680х1900 mm. Гаранция на водосъдържате-

ля 10 години.

Цена: от 1239 лв. без ДДС

Производител: Декамекс

Обемни бойлери
Най-добрите модели на пазара

Комбинирани бойлери серия Солар/Терм на Декамекс с вмести-

мост от 200 до 500 литра. Водата се подгрява от слънчеви инстала-

ции, котелни инсталации с помощта на две топлообменни серпенти-

ни или водни електронагреватели. Водосъдържател изработен от

неръждаема CrNi стомана AISI 304. Топлообменна серпентина израбо-

тена от безшевна неръждаема тръба CrNi, стомана AISI 304. Елект-

рически нагреватели, водни, директни от неръждаема тръба CrNi,

стомана AISI 304. Сонда с интегрален датчик за управление на топло-

подаването към серпентината. Контакторно и електронно безсте-

пенно следене и регулиране на температурата. Индикатор за темпе-

ратура. Изолация от мергелна вата с алуминиево фолио. Отлят

стъклопластов корпус. Габарити от ∅560х1250 до ∅680х1900 mm. Га-

ранция на водосъдържателя 10 години.

Цена: от 1428 лв. без ДДС

Производител: Декамекс
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Комбинирани вертикални бойлери серия ЕКО на Екотермал с

една или две серпентини. Вместимост от 300 до 1500 литра. Водата

се подгрява чрез електроенергия, вода от водна отоплителна инста-

лация или слънчева енергия чрез слънчеви колектори. Мощност от 4 до

24 kW. Мощност на серпентината от 17,4 до 51,1 kW. Габарити от

∅650/1195 до ∅1000/2432 mm. Гаранция 2 години.

Цена: от 1002 до 3880,80 лв. с ДДС

Производител: Екотермал
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Бойлер Diplomat с обем 80 литра. Мощност 3 kW. Eмайлиран во-

досъдържател. Катодна защита – 2 магнезиеви анода. Аноден тестер.

Четири степени на защита - възвратен клапан, терморегулатор с

потенциометър, термоограничител, елипсовиден фланец. Размери:

∅385х1040 mm. 5 години пълна гаранция.

Цена: 168 лв. с ДДС

Производител: Елдоминвест

Бойлер с електронно управление Diplomat. Обем 80 литра. Мощ-

ност 3 kW. Емайлиран водосъдържател. Микропроцесорна система за

контрол и управление. Голям, осветен дисплей, от клавиатурата на

който се задава необходимото време за включване и изключване и

желаната температура за загряване на водата. Визуализира  консуми-

раната електрическа енергия по дневна и нощна тарифа, работата на

катодната защита. Изведен на дисплея индикатор за авариен режим,

отчитащ повреди в захранването, изолацията или превишена темпе-

ратура. Звукова сигнализация. Шест степени на защита. Ергономична

форма. Размери: 400x400х1095 mm. 5 години пълна гаранция.

Цена: 226 лв. с ДДС

Производител: Елдоминвест

Модел GCV 8045xx A01 с марка Tesy. Номинална

вместимост 80 литра. Водосъдържател със стъкло-

керамично покритие. Високоефективна изолация от

екструдиран полиуретан. Номинална мощност 2000/

3000 W. Време за загряване от 15°C дo 65°C – 2,19/

1,32 h. Влагоустойчив електрически ключ. Надеждна

електрическа част, съответстваща на европейски-

те изисквания за качество. Термостат с топлинна

и електрическа защита, устройство против замръ-

зване, терморегулатор, възвратен клапан. Габарити

∅360x1150 mm. Пълна гаранция 5 години.

Цена: 165 лв. с ДДС

Производител: Фикосота
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100-литров модел GCV 10045xx A01 с марка Tesy. Стъклокера-

мично покритие на водосъдържателя и високоефективна изолация от

екструдиран полиуретан. Мощност 2000/3000 W. Време за загряване от

15°C дo 65°C – 2,54/1,56 h.  Надеждна електрическа част. Терморегула-

тор. Възвратен клапан. Влагоустойчив електрически ключ. Термостат

с топлинна и електрическа защита. Устройство против замръзване.

Габарити ∅450x960 mm. 5-годишна пълна гаранция.

Цена: 189 лв. с ДДС

Производител: Фикосота

Електрически бойлер 50/1,5 на KTN с обем на водосъдържателя

50 литра, за вертикален монтаж. Стъклокерамично покритие. Термо-

регулатор. Възвратен клапан. Индикатор за температура. Мощност

1,5 кW. Диаметър 36 см. Гаранция 3 години.

Цена: 129 лв. с ДДС

Производител: Фикосота за KTN

Вертикален електрически бойлер 80S/2 на KTN с вместимост

80 литра. Стъклокерамично покритие. Терморегулатор. Възвратен

клапан. Индикатор за температура. Мощност 2 кW. Диаметър 45 см.

Гаранция 3 години.

Цена: 145 лв. с ДДС

Производител: Фикосота за KTN
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Водоводни бойлери от неръждаема стомана за производство

на битова гореща вода, модел HLE 130 на ACV International. Конст-

рукция Tank-in-Tank. Защита от корозия. Устойчивост на високи тем-

ператури. Липса на варовикови отлагания. Не създава условия за разви-

тие на бактерията Legionella. Обем 130 литра. Стенно окачване, фаб-

рично поставени скоби. Абсорбирана мощност 25,06 kW.  Производител-

ност на битова гореща вода при използване на централен отоплите-

лен котел при постоянен дебит 60° С - 763 л/ч. Настройваем термо-

стат. Kлюч лято/зима, позволяващ избор на загряване на битова горе-

ща вода чрез електрически нагревател (2,2 kW) през лятото и чрез

централен отоплителен котел през зимата. Размери: ∅516х978 mm.

Гаранция 5 години.

Цена: 1260 лв. без ДДС

Производител: ACV International

Водоводен бойлер от неръждаема стомана Smart Line E 160 на

белгийския производител ACV International. Конструкция Tank-in-Tank.

Защита от корозия. Устойчивост на високи температури. Липса на ва-

ровикови отлагания. Не създава условия за развитие на бактерията

Legionella. Обем 161 литра. Абсорбирана мощност 39 kW. Производител-

ност на битова гореща вода 1349 л/ч. Възможност за хоризонтален и

вертикален монтаж. Контролен термостат, ключ зима/лято. Модели-

те SMART E 160 са с 3 или 6 kW (моно/трифазен) електрически неръжда-

ем нагревател, окомплектовани с работен и предпазен термостат.

Размери : ∅555х1160 mm. Гаранция 5 години.

Цена: 1550 лв. без ДДС

Производител: ACV International

80-литров обемен бойлер AEG EWH-80 DIGITAL. Мощност 2 kW.

Цифров дисплей. Предназначен за хоризонтален монтаж. Пет години

гаранция на водосъдържателя.

Цена: 479 лв. с ДДС

Производител: AEG
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Бойлер AEG EWH-100 COMFORT с обем 100 литра. Мощност 1,8 kW.

Предназначен за хоризонтален и вертикален монтаж. 5 години гаран-

ция на водосъдържателя. Регулатор на температурата 30-70 градуса.

Цена: 349 лв. с ДДС

Производител: AEG

Домакински бойлери ALPA с водосъдържа-

тел от титанова неръждаема стомана. Гама-

та включва хоризонтални, вертикални (специ-

ално конструирани за монтаж високо под та-

вана) и бързонагряващи (подходящи за обекти

с повишена консумация на топла вода) бойлери.

Подходящи за райони с повишено налягане във

водопроводната мрежа, както и такива с агре-

сивни води. Мощност до 9kW. Габарити от

∅450/550 до ∅450/1150 mm. Гаранция 15 години.

Цена: от 342 до 737 лв. с ДДС

Производител: ALPA

Комбинирани бойлери ALPA с водосъдържател и една или две сер-

пантини изработени от титанова неръждаема стомана. Стоманен

външен корпус с топлоустойчиво прахово покритие. Гамата включва

хоризонтални и вертикални бойлери с вместимост от 100 до 650 лит-

ра. Съвместимост с всякакви видове и модели отоплителни котли и

слънчеви панели. Дебит от 550 до 3520 литра/час в зависимост от

вместимостта. Регулиране на температурата на водата. Ел. мощ-

ност до 27kW. Гаранция 15 години.

Цена: от 772 до 2987 лв. с ДДС

Производител: ALPA
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Вертикален електрически бойлер ВТ 50/S на Веко с обем на во-

досъдържателя 50 литра. Анодно-магнезиева защита. Емайлирано по-

критие. Терморегулатор. Възвратен клапан. Индикатор за температу-

ра. Мощност 1,5 кW. Габарити ∅460х600 mm. Гаранция 5 години.

Цена: 145 лв. с ДДС

Производител: ВЕКО

Електрически бойлер ВТ 100/S на Веко с обем на водосъдържате-

ля 100 литра за вертикален монтаж. Анодно-магнезиева защита. Емай-

лирано покритие. Терморегулатор. Възвратен клапан. Индикатор за

температура. Мощност 2 кW. Габарити ∅460х950 mm. Гаранция 5 го-

дини.

Цена: 185 лв. с ДДС

Производител: ВЕКО

Комбиниран бойлер модел DIETRISOL TRIO 250/3 на De Dietrich с

вместимост от 250 литра. Оборудван с три серпентини, предпазна ар-

матура, разширителен съд, помпа и пулт за управление на системата.

Индиректно затопляне на вода в комбинация на слънчеви колектори и

котел. Свързването на бойлера към отоплителния котел и слънчева-

та инсталация става с четири тръби. Такава комбинация на слънчеви

колектори, котел и бойлер предоставя винаги оптимален и икономичен

режим на работа на цялата отоплителна система в жилището, както

и на топлата вода за битови нужди. Специалното емайлиране и авто-

матичният титанов анод са гаранция за дълготрайността и отлич-

ните качества на водата.

Цена: 1896 лв. без ДДС

Производител: DE DIETRICH
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Комбиниран бойлер модел ОКС със серпентина 1 m2 и електричес-

ки нагревател 2 kW на чешкия производител Drazice DZD. Вместимост

160 литра. Водосъдържателят е двойно емайлиран със стъкловиден

емайл, който гарантира хигиенни питейни качества на водата и

дълготрайност на изделието. Размерите са компактни и са предвиде-

ни специални планки за окачване на стена. Висока производителност

на топла вода – загряване за 23 минути от 10 до 60 градуса. Гаранция:

5 години.

Цена: 489 лв. без ДДС

Производител: DRAZICE DZD

50-литров електрически бойлер TS-500 N с марка Edesa с два нагревателни елемен-

та, което намалява натоварването и продължава  работата, когато единият нагревател

е повреден. Възможност за избор между хоризонтален (с тръбите отляво) и вертикален

монтаж. Титаниев стъклоемайл на водосъдържателя, гарантиращ по-дълъг живот на бой-

лера, термо- и корозионноустойчивост. Нагревателите са капсуловани с двупластов кожух,

за да се избегне директният контакт между нагревателния елемент и водата, и са пред-

назначени за райони с твърда вода. Нагревателят може да се сменя, без да се източва во-

дата от бойлера. Два термостата – за регулиране на температурата и за безопасност.

Магнезиев анод с дълъг живот (7 до 10 г.) за пълна електрохимична защита. Регулируема

мощност 1600/800 W. Разход на ел. eнергия (65°C) – 0,75 kWh/24h. Термична изолация от по-

лиуретан – 28,5 mm. Възвратен клапан за максимум 10 bar налягане на водата. Тръби - 1/2".

5 години пълна гаранция. Габарити 807х380х380 mm (ВхШхД). Тегло 25 кг.

Цена: 169 лв. с ДДС

Производител: Fagor Comfort

100-литров електрически бойлер TS-500 N с марка Edesa с два нагревателни еле-

мента. Възможност за избор между хоризонтален (с тръбите отляво) и вертикален

монтаж. Титаниев стъклоемайл на водосъдържателя, гарантиращ термо- и корозионно-

устойчивост. Нагревателите са капсуловани с двупластов кожух, за да се избегне дирек-

тния контакт между нагревателния елемент и водата, и са предназначени за райони с

твърда вода. Нагревателят може да се сменя, без да се източва водата от бойлера. Два

термостата – за регулиране на температурата и за безопасност. Магнезиев анод с дълъг

живот (7 до 10 г.) за пълна електрохимична защита. Регулируема мощност 1600/800 W.

Разход на ел. енергия (65 °C) – 1,06 kWh/24h. Време за повишаване на температурата на

входящата вода с 65 °C - 3,5 часа.Термична изолация от полиуретан – 37,5 mm. Възвратен

клапан за максимум 10 bar налягане на водата. Тръби – 3/4" . 5 години пълна гаранция. Га-

барити 915х489х489 mm (ВхШхД). Тегло 36 кг.

Цена: 260 лв. с ДДС

Производител: Fagor Comfort
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Хоризонтални бойлери LOVK на Tatramat с вмес-

тимост от 75 до 200 литра. Възможност за окачва-

не високо в ъгъла на помещението. Полиуретанова

топлоизолация на водосъдържателя. Регулиране на

температурата на водата в граници 7 – 80 °С. Гаран-

тира санитарно-хигиенните качества на подгрята-

та вода. Защита от прегряване. Защита от замръ-

зване. Индикация за температурата на водата.

Емайлиран водосъдържател с анодна защита. През

неотоплителния период водата се загрява с ел. енер-

гия или със слънчеви колектори, а в отоплителния

период - с гореща вода от котелната инсталация.

Габарити от ∅470х800 mm до ∅520х1625 mm. Гаран-

ция на водосъдържателя 5 години.

Цена: от 392 лв. с ДДС

Производител: Tatramat

Комбинирани вертикални бойлери OVK на Tatramat с вместимост

от 75 до 200 литра. Опция за избор на вариант за монтаж (ляв или де-

сен).Възможност за окачване високо в ъгъла на помещението. Полиуре-

танова топлоизолация на водосъдържателя. Регулиране на температу-

рата на водата в граници 7 – 80 °С. Гарантира санитарно-хигиенните

качества на подгрятата вода. Защита от прегряване. Защита от зам-

ръзване. Индикация за температурата на водата. Емайлиран во-

досъдържател с анодна защита. През неотоплителния период водата

се загрява с ел. енергия или със слънчеви колектори, а в отоплителния

период - с гореща вода от котелната инсталация. Габарити от

∅470х800 mm до ∅520х1625 mm. Гаранция на водосъдържателя 5 годи-

ни.

Цена: от 304 лв. с ДДС

Производител: Tatramat

Серпантинен бойлер VIH CQ 120 / 150 на Vaillant. Оптимално реше-

ние в комбинация със стенни уреди за отопление. Бойлерите тип VIH

CQ са правоъгълни, което дaва възможност да се поставят директно

до стена. Височина за вграждане под плотове на стандартни кухненс-

ки шкафове. Изискан  и модерен дизайн в съчетание с висок комфорт

на топла вода и хигиенично покритие на водосъдържателя. Специална-

та изолация на водосъдържателя подобрява показателите на топлин-

ните загуби спрямо предходните модели. Индикатор, показващ необ-

ходимостта от подмяна на анодната защита. За модел VIH CQ 120:

мощност на серпантината – 25 kW, количество топла вода при тем-

пературна разлика 35° - 615 л/ч и габарити - 850х585х590 mm. За модел

VIH CQ 150: мощност на серпантината – 26 kW, количество топла вода

при температурна разлика 35° - 640 л/ч и габарити - 1063х585х590 mm.

Гаранция 2 години.

Производител: Vaillant
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Серия бойлери VSL за подгряване на вода чрез слънчеви колектори

на Vaillant - Германия. Моделът с вместимост 150 литра има възмож-

ност за допълнително подгряване чрез проточен електрически бой-

лер или двуконтурен газов уред Vaillant, тип VUW. 250-литровият бой-

лер се предлага във варианти с една или две серпантини. При вари-

анта с две серпантини, едната е за подгряване от слънчевите колек-

тори, а другата за подгряване от отоплителен уред. При варианта

с една серпантина подгряването на водата става от слънчеви колек-

тори и допълнителен електрически нагревател. Бойлерите тип VSL

са с вградено управление, циркулационна помпа и всички необходими

елементи за функциониране на слънчевите колектори. Габарити

∅600х1082 mm. Гаранция 2 години.

Производител: Vaillant

Хоризонтални бойлери серия Vitocell-H 100 с

обем на водосъдържателя от 130 до 200 литра. Дву-

слойно вътрешно покритие от Ceraprotect емайл на

стоманения водосъдържател. Допълнително е мон-

тиран магнезиев анод (пасивна защита) или елект-

род за активна анодна защита. Оптимизирана гео-

метрия на топлообменните повърхности. Малки

загуби на топлинна енергия. Екологично чиста  топ-

лоизолация от пенополиуретан. Габарити от

907х640х654 до 1216х640х654 mm (ДхШхВ). Общо тег-

ло от 90 до 116 кг. Гаранция 2 години.

Цена: от 2160 до 2593 лв. без ДДС

Производител: Viessmann

Вертикален кубичен бойлер модел VITOCELL-

W100 на Viessmann с вместимост 80 литра, за мон-

таж до стенни котли. Корозионно устойчив во-

досъдържател с вътрешно покритие от Ceraprotect

емайл. Допълнителна катодна защита чрез магнези-

ев електрод за пасивна защита. Минимални загуби на

топлинна енергия, благодарение на високоефектив-

ната топлоизолация  от  пенополиуретан. Габарити

от 473х560х850 mm (ДхШхВ). Общо тегло 68 кг. Гаран-

ция 2 години.

Цена: 1512 лв. без ДДС

Производител: Viessmann
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ПРАВИЛНО ЛИ ПРИГОТВЯМЕ ХРАНАТА?

Вековният опит използва като единствени критерии

за хубава храна добрия подбор на продуктите и начина

на приготовление, които я правят вкусна и с привлека-

телен вид. Към това не малко хора вече прибавят и ко-

личеството на калориите, което безпорно има своето

значение за правилното хранене. Съществува обаче един

фактор, който засега остава настрани от вниманието

не само на обикновената домакиня, но дори и на профе-

сионалните готвачи. Според специалистите в област-

та на храненето и съответните държавни органи в не

малко страни, той повече не трябва да бъде пренебрег-

ван.

Става въпрос за задължително ограничаване на разви-

тието и за унищожаване на вредните бактерии, които

неизбежно съществуват в хранителните продукти. Това

може да ни предпази не само от класически заболявания

като салмонела, но и от най-новите, за които непрекъс-

нато четем и слушаме. Изследванията показват, че през

С термометър
в кухнята

Последното столетие коренно промени живота на хората. Все по-бързи

транспорни средства, всевъзможни улеснения в работата и общуването ни

със света, какви ли не домакински уреди и средства за развлечение в сво-

бодното време. И на фона на всичко това почти непромененият начин на

приготовление на храната. Съвременната домакиня определя необходимата

температура за готвене както баба си – чрез многократни опити, докато

установи, че "агнешкото се пече най-добре при 2 на горния реотан на фурната

и 3 на долния". Натрупването на опит обикновено е свързано със загаряне

или изкипяване на ястието или пък с полусварени картофи и грах в супата.

Как всичко това може да остане в миналото чрез използване на специа-

лизирани термометри за храни и от какви опасности те ни предпазват

ще научите от Стефан Куцаров

2000 г. количеството на вредните бактерии в тези про-

дукти е било 5 пъти по-голямо от това през 1942 г. Спо-

ред мрачната статистика милиони хора годишно се раз-

боляват поради бактериите в храната, като при това

обикновено смятат, че причината е поредният грип. В

някои случаи болестното състояние на организма се про-

явява половин час след хранене, а в други – след повече

от месец, което затруднява установяването на действи-

телната причина. Особено уязвими към бактериите в хра-

ната са деца и възрастни, бременни и хора с отслабнала

имунна система поради лечение, например на бъбречни

заболявания или диабет.

Какво все пак трябва да направим, за да предпазим

тези, които обичаме и за които се грижим? Отговорът

е толкова прост, колкото и ефикасен. Трябва да преста-

нем да определяме дали ястието е готово само по вкуса

или външния му вид (крехкото и с хубав кафяв цвят пече-

но все още не е гаранция, че вредните бактерии в него

са унищожени). Необходимо е и измерване на температу-

рата му!
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СЪВЕТИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТА

При печене на каквото и да е ястие във фурната на

готварската печка нейният регулатор трябва да е по-

ставен най-малко на 160°С.  Освен това би трябвало тем-

пературата във вътрешността на ястието да е равна

или малко по-голяма от тази, при която бактериите за-

гиват. С това се гарантира едновременно чистота и

запазване на хранителните качества. Температурата

зависи от вида на ястието и е много различна от тази,

която се нагласява с регулатора на печката. Затова

правилният начин за измерването й е със специализиран

термометър за храни. Същото се отнася и за готвени и

притопляни ястия. Има многобройни изследвания на раз-

лични институции и следващи от тях препоръки за необ-

ходимата температура за приготовление на храна. Да-

дените в таблицата на съседната страница са според

американската организация FSIS. Възможно е за едно и

също ястие да намерите различни температури. За да

бъдете сигурни, използвайте най-високата от тях.

ТЕРМОМЕТРИ ЗА ХРАНИ СЪС СТРЕЛКА

По принцип измерването на температурата е отдав-

на и широко разпространено в какви ли не области на

човешката дейност. Това определя съществуването на

много методи и средства, значителна част от които

чрез неголеми промени се използват и за храни. Самото

наименование „термометър за храна“ показва, че измер-

ването се извършва чрез поставяне на съответната

част на термометъра във вътрешността на храната.

Термометрите със стрелка отчитат температурата

чрез завъртането й до определено положение. Самото

измерване става с помощта на две заварени пластинки

от различни метали, откъдето е другото наименование

биметални термометри. При нагряване пластинките се

огъват, което предизвиква завъртане на стрелката,

пропорционално на температурата. Термометрите са

кръгли с тънко метално острие, дълго между 5 и 7 сан-

тиметра, което се забива в храната. Показанието на

стрелката зависи от средната температура по проте-

жение на острието, поради което за точно измерване то

трябва изцяло да е в храната. При храни с голяма дебели-

на (например агнешки или свински бут), за каквито основ-

но се препоръчват тези термометри, това става лесно.

Възможно е измерване на температурата и на тънки

парчета месо, но острието трябва да се поставя хори-

зонтално. Част от биметалните термометри са предназ-

начени за поставяне заедно с ястието във фурната и

непрекъснато показват температурата му. При тях ре-

ално показание се получава 1-2 минути след поставяне-

то им. Друга част от термометрите се използват само

за извадени от фурната ястия, като при тях времето за

получаване на реално показание е не повече от 20 секун-

ди (някои производители ги рекламират като биметални

термометри с моментално отчитане). Препоръчва се

използването им само в крайната фаза на приготовление,

когато преценяваме, че ястието е почти готово. И при

двете разновидности за да сме сигурни, че бактериите

са действително унищожени, трябва да измерим темпе-

ратурата поне на две места.

ЦИФРОВИ ТЕРМОМЕТРИ ЗА ХРАНИ

Измерването с тези термометри е по-удобно и бързо,

но и цената им е по-висока. Те също имат метално ост-

рие, на върха на което е термочувствителният елемент.

Той превръща температурата в електрически сигнал,

който чрез вградената електроника осигурява показани-

ето на дисплея на термометъра. Малките размери на

елемента позволяват диаметърът на острието да е не
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повече от 3-4 милиметра, което улеснява забиването му

във всякакво месо. За разлика от биметалните термо-

метри, температурата се мери само в мястото, където

е върхът на острието, което позволява тези термомет-

ри с лекота да се използват и за тънки парчета, напри-

мер пържоли и котлети. Същевременно лесно и сравни-

телно бързо може да се измерва температурата в раз-

лични части на печеното, което е особено полезно при

цели птици, бутове и др. Известно ограничение при из-

ползването на цифровите термометри е невъзможност-

та да бъдат във фурната по време на печенето. Затова

и тяхното използване трябва да е малко преди ястието

да е готово.

В зависимост от вида на термочувствителния еле-

мент има два типа цифрови термометри. Първият изпол-

зва полупроводников прибор, наречен термистор, чието

съпротивление се променя с температурата. Времето на

измерване е не повече от 10 секунди, а върхът на остри-

ето трябва да е на дълбочина поне 1,5 сантиметра.

Вторият тип цифрови термометри използват така

наречената термодвойка, представляваща два проводни-

ка от различни метали, заварени в една точка с диаметър

около милиметър. Мястото на заварката се поставя във

върха на острието и нагряването му води до създаване

на електрическо напрежение. Начинът на измерване и

приложенията са както при термометрите с термисто-

ри, но тук необходимото време е не повече от 5 секунди,

а дълбочината на поставяне на острието трябва да е

най-малко 7 милиметра.

Специално за тънки храни, например за печене на ска-

ра, съществуват цифрови термометри с две успоредни

остриета, което позволява използването им и като ви-

лица. За правилно измерване е достатъчно забождане на

дълбочина 6-7 милиметра, за препоръчване в най-дебела-

та част на месото. Дисплеят на тези термометри е в

дръжката.

Съществува специална разновидност на цифровите

термометри с термистор, при която острието не е

свързано неподвижно към кутията, а чрез дълга не по-

малко от половин метър гъвкава метална жица. Остри-

ето се поставя в ястието, а кутията се закрепва отвън

на печката. Това позволява измерване на температура-

та без отваряне на фурната и изваждане на ястието. При

някои модели дори има възможност за нагласяване на

желана температура, при достигане на която се чува

звуков сигнал.

Друга разновидност термометри осигурява звуков

контрол по време на целия процес на приготовление на

храната. Обикновено те са за печене на месо на скара и

имат обхват от +40 до около +85°С. Той е разделен на

няколко нива (например 6) и достигането на всяко от тях,

т.е. на точно определена температура, се съобщава от

термометъра със звуков сигнал. Така домакинята, без да

се откъсва от останалите си задачи, може да следи

процеса на печене.

ДРУГИ ТЕРМОМЕТРИ ЗА ХРАНИ

Все още се използват първите появили се на пазара

термометри за храни, чийто външен вид наподобава тези

за измерване на температурата на въздуха. Острието им

е стъклено или метално, съдържа спирт, а измерването

на температурата е както при термометрите за възду-

ха. Тези термометри мога да се оставят в храната по

време на цялото й приготовление. Подходящи са и за

готвени ястия, включително супи.

Съществуват термометри, предназначени специално

за измерване на температурата на горещо олио (за

пържене на месо и картофи) и на кремове, желета и дру-

ги подобни за торти и сладкиши. Измерването и отчита-

нето на температурата е както предишните, но об-

хватът е до +200°С.

Кому не се е случвало при сутрешното бързане да опи-

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИ ПЕЧЕНЕ

Нарязано телешко, свинско, говеждо и агнешко месо 71 °С

Нярязано пилешко и пуешко месо 74 °С

Прясно телешко, свинско, говеждо и агнешко месо 77 °С

Цели пилета и пуйки 82 °С

Птичи гърди 77 °С

Птичи крила и бутчета 82 °С

Патици и гъски 82 °С

Пълнеж (при самостоятелно печене или в птицата) 74 °С

Пресен бекон или шунка 71 °С

Ястия с яйца 71 °С
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та да изпие вряло кафе или чай и после цял ден да си спом-

ня за това? Да не говорим за ежедневната грижа от под-

насяне на децата ни на достатъчно топло, но не горещо

мляко или какао. И какво по-хубаво от това да установим

най-добрата температура за поднасяне на виното или

уискито и винаги да я спазваме! В тези и други подобни

случаи могат да бъдат използвани цифрови термометри,

подобни на тези за приготвянето на храни. Термометри-

те се използват и за контролиране на температурата на

тестени изделия и сладкиши. Във външния им вид и начина

на използване няма нищо особено – техният тънък и дълъг

накрайник от неръждаема стомана се поставя в храната

или питието и след няколко секунди температурата се

изписва на дисплея. Тези термометри измерват темпера-

тури във впечатляващо широки граници – от -50°С до +150/

300°С (в зависимост от модела) с точност 1°С.

Някои от тези термометри имат и екстри – автома-

тично изключване на батерията при неизползване от

няколко минути, аларма за температура над или под за-

дадена от потребителя стойност (термометърът „свир-

ва“, когато кафето е горещо), памет за запомняне на

важни температури.

ТЕРМОМЕТРИ ЗА ХЛАДИЛНИЦИ И ПЕЧКИ

Размножаването на вредните бактерии спира при

температура под около +4°С, която не се препоръчва да

бъде надхвърляна в което и да е място в хладилника. От

друга страна, запазването на качеството на храните при

дълбокото им замразяване изисква температурата във

фризера да е не по-висока от -18°С. Специализираните

термометри за хладилници и фризери са биметални и

съответно отчитат температурата със стрелка.

ПРОВЕРКА НА ТЕРМОМЕТРИТЕ

След като температурата за съхраняване и приготов-

ление на храните е важна, трябва да сме сигурни, че

термометрите измерват правилно. Грешката на измер-

ване на термометрите би трябвало да е дадена в про-

спекта им, но обикновено тя е между 1 и 2°С на предназ-

начените за измерване по време на приготовлението на

ястия.

Класическият начин за проверка на един термометър

е сравняване на показанията му с друг, чиято точност е

гарантирана. С напълно достатъчна точност можем да

проверим термометъра си и вкъщи с подръчни средства.

Удобен начин за това е да напълним около 2/3 от съд със

силно счукан лед и да долеем вода, за да го покрие. Изчак-

ваме около 5 минути и потопяваме само острието на

термометъра на дълбочина поне 5 сантиметра, като

внимаваме то да не се опира в стените или дъното на

съда. След минута отчитаме измерената температура,

която при изправен термометър трябва да е 0°С (това

е температурата на топящ се лед). Много термометри

имат възможност за калибриране, която можем да изпол-

зваме – без да вадим термометъра от водата регулира-

ме показанието му на 0°С. По принцип могат да се калиб-

рират цифровите термометри с термодвойки, някои

модели с термистори и някои термометри със стрелка.

ИНДИКАТОРИ ЗА ТЕМПЕРАТУРА

Съществуват полезни миниатюрни приспособления,

които не измерват температура, а показват чрез промя-

на на цвета си кога тя е достигнала определена стой-

ност. Индикаторите са за еднократна употреба и ни

спестяват необходимостта на помним каква е необходи-

мата температура на различни храни. Използването е

просто – когато визуално преценим, че ястието вероят-

но е готово, индикаторът се забожда в него. Ако цветът

остане непроменен, печенето трябва да продължи.

Друг вид индикатори, използвани главно при печене на

птици, се забождат в тях и остават така по време на

цялото печене. Когато определената температура бъде

достигната, бутончето на върха им се освобождава.

НЯКОИ СЪВЕТИ

При измерване на температурата на дебели печени

меса, термометърът трябва да се поставя в средата или

в най-дебелата част далеч от кокали, тлъстини и хрущя-

ли. Често температурата не е еднаква в различните

части, поради което е добре да се направят няколко из-

мервания на различни места. Ястието е готово, когато

на нито едно от тях температурата не е по-ниска от

необходимата. Температурата на печените пилета се

проверява в бутчетата (отново без да се докосва ко-

калът) и едва след достигането й се измерва и тази на

пълнежа. За измерване на температурата на пържоли,

котлети, стекове или сандвичи, поставени на скара, е

добре те да се преместят на странична дъска или чиния

и тогава да им измерим температурата (все пак не

трябва да изгаряме пръстите си).
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РАЗПОЛОЖЕНИЕТО

Най-ефективният начин да подобрите качеството на

звука от вашите колони е и най-елементарният. Просто

трябва да ги разположите правилно. В общият случай изис-

кването е високотоновият говорител на всяка колона да

бъде на нивото на ушите ви и насочен директно към тях.

Старо правило гласи, че ако не виждате някоя колона,

няма и да я чувате както трябва. Ако искате да сте

абсолютно прецизни при разполагането на предните ко-

лони, ето един изпитан начин. Закрепете на челото си

малко огледалце и седнете на любимото си място. Помо-

лете някой услужлив член на семейството или приятел да

застане последователно до лявата, централната и дяс-

ната предна колона, на височината на говорителите и с

поглед, отправен в посоката, в която те са насочени.

Така той трябва да вижда отражението им в огледалце-

то, когато извърнете глава към съответната колона. Ако

не е така – преместете ги, или ги завъртете.

Получената по този начин звукова картина може да ви

се стори прекалено концентрирана и ясна. В такъв случай

обърнете леко страничните колони, за да я омекотите.

Друга хитрост е да залепите под всяка колона гумени

или направени от друг мек материал подложки, за да не

Тънкости в настройката
на домашния звук

Невинаги е необходимо да похарчите маса пари, за да си осигурите аудио-

изживяване от висока класа. В брой 2 на Технологичен дом Яна Илиева ви

запозна с основните правила за оптимално подреждане на озвучителните

тела в дома. Тук ще ви светнем за някои тънкости и хватки в настрой-

ката на домашната аудиосистема, подбрани от Вълко Шаров

контактува директно с пода или поставката, върху коя-

то евентуално стои. Така можете да избегнете дразне-

щите резонанси и тъй нареченото оцветяване на звука.

НА СТОЙКИ, ПО РАФТОВЕ И МЕБЕЛИ

Пригответе се за евентуален сблъсък с тази, която

командва вкъщи. Практиката сочи, че тя трудно се при-

мирява с гледката на любимите ви хай-тек озвучителни

тела, курдисани на ключови места в интериора. Борете

се. Не се съгласявайте да ги криете по лавици и шкафо-

ве. Това неминуемо води до звук "като от сандък".

Най-доброто решение от акустична гледна точка е да

закрепите колоните директно на стените. Използване-

то на елегантните стойки, които повечето производи-

тели предлагат, също е хитър ход. С тяхна помощ може-

те да се впишете в дизайнерската концепция на любима-

та, без да допуснете компромиси в саунда.

ЦЕНТРАЛНАТА КОЛОНА

обикновено се разполага под или над телевизионния екран.

При този избор трябва да се стремите високотоновият

говорител да бъде на нивото на ушите ви. Понякога вме-

сто една, се слагат две централни колони една до друга

или от двете страни на екрана. Това може да се окаже
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не особено удачно, защото ако не седите точно по сре-

дата, звуковият център ще е изместен. В този случай

поставянето им отгоре и отдолу си е най-добре.

Не се поддавайте на изкушението да използвате вгра-

дената озвучителна система на телевизора вместо цен-

трален говорител. Ще бъдете презрян от целокупната

хай-фи общност. Звукът, който ще получите от една

качествена централна колона е несравнимо по-добър.

СЪРАУНДЪТ

Има два типа съраунд колони – директни и диполни.

Директните наподобяват умалена версия на предните ко-

лони. Диполните имат два комплекта говорители в общо

тяло, разположени и излъчващи под ъгъл около 90 градуса.

Както личи от името им, „номерът“ на директните е

да доведат звука направо до ушите ви. По тази причина

най-добре е да ги разположите малко над нивото на гла-

вата си и леко зад равнината, в която седите. Съществе-

но изискване при директните съраунд колони е да са

възможно най-раздалечени. А това пък е трудно пости-

жимо, ако нямате просторен хол. В този случай на помощ

идват диполните колони. Те осигуряват по-обемен звук,

без да е необходимо помещението да е с акустиката на

Александър Невски.

СЪБУФЕРЪТ

Ако някой ви каже, че най-доброто място за събуфера

е в ъгъла на стаята, не бързайте да го местите. Това е

вярно само за най-малките модели, при които разполага-

нето „на кьоше“ осигурява допълнителна мощ и плътност

на басите. При по-обемните събуфери така ще си осигу-

рите само неестествено и дразнещо подсилване на най-

ниските тонове.

За да откриете оптималната позиция за събуфера,

можете да използвате една стара хайфарска процедура.

Ето я: Най-напред слагате събуфера на мястото, откъде-

то ще слушате, или близо до него. И то не на пода. Пус-

кате любимото парче, падате на четири крака и започ-

вате да пълзите по килима. Там, откъдето басовете се

чуват най-яко, е и най-доброто място за събуфера.

Друг важен елемент е изборът на граничната често-

та (crossover). С други думи – честотата, от която на-

долу звуците ще се възпроизвеждат само от събуфера.

При по-малките модели тя е 80 Hz. За голям събуфер мо-

жете да изберете 40 или 50 Hz (стига усилвателят ви

да осигурява такава възможност). Ако пък сте върл фен

на Джордж Лукас и неговата THX сертификация, имайте

предвид, че тя изисква 80 Hz.

ДВЕ Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО

Не смятайте,че ".1" в обозначението 5.1 ви задължава

да имате само един събуфер. С презумпцията, че две е по-

добре от едно и в случай че разполагате с повечко мяс-

то и средства, можете да се снабдите с още един. Така

ще разширите звуковото покритие в дома си, ще се на-

слаждавате на много по-равни баси и не на последно

място, ще можете да разчитате на по-голяма пикова

мощност. Да му мислят съседите…

КАБЕЛИТЕ

Въпреки някои маркетингово обусловени залитания,

вниманието, което най-запалените аудиоманиаци отде-

лят на връзката между колоните и усилвателя, е оправ-

дано. Висококачествените кабели реално могат да подо-

брят начина, по който говорителите възпроизвеждат

фините детайли и да допринесат за стабилността на

звуковата картина. Най-общото правило е да използва-

те кабели с жила от мед с висока степен на чистота и

качествена изолация от политетрафлуоретилен (PTFE)

или тефлон. И не се увличайте по дебелината.

ДА НАСТРОИМ НИВАТА

Напоследък производителите на озвучителни системи

за домашно кино отиват в крайности в инструкциите за

настройката им. Някои автоматизирани процедури дори

включват използването на микрофони. Нерядко обаче

безкритичното следване на указанията води до прекомер-

но усилване на съраунд колоните. Опитайте, за да види-

те дали ако позасилите предните говорители, резул-

татът няма да се подобри.

Това в най-голяма степен е валидно, когато слушате

музика. Причината е, че изпълнителите и тонинженерите

в студиото обикновено държат повече на индивидуалната

си звукова концепция, отколкото на модните ефекти.

източник: СОФИЯ АУДИО ЦЕНТЪР

източник: БОСЕ ЦЕНТЪР СОФИЯ
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Клавиатурeн
подстъп
към домашните
файлове

Клавиатурата все още е основният инструмент, чрез който се ползват

ресурсите на персоналния компютър. Въпреки че популярността на гра-

фичния софтуер избута напред рейтинга на мишката, придобиващата все

по hi-tech вид клавиатура си остава фаворит. Един от плюсовете на двете

устройства е, че са доста взаимозаменяеми. С клавиатурата можем бързо

да заместим курсора на мишката. Задаването на ново име на файл или

директория става с F2, а с комбинацията ALT+F стартирате файловото

меню. По-бързо е от лазещия курсор и ляв/десен бутон на мишката. Е, за

някои ползването на бързите бутони и клавишни комбинации си остава

по-кофти начинът. Трябва да се запомни и т.н. Сложна работа, но и въпрос

на практика. Все пак, като ефективен мишкозаместител при работа с

най-често използваните команди, клавиатурата печели по точки. Дори и

поради факта, че когато сътворим какъвто и да е файл, трябва все някак

си да го запишем. С текст. В името на спецификите на клавиатурата,

няколко часа не свали ръце от нея Яна Илиева
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Когато прекрачим в света на компютърните клавиа-

тури, срещаме два типа потребители - едни, за които те

си остават пишеща машина с модерна визия, и други,

които държат на допълнителнителните екстри - бърз

достъп до мултимедия и специфични софтуерни приложе-

ния, по-екстремните решения с връзка на периферни

устройства директно към клавиатурата или улеснени

мобилни комуникации. Вие кой отбор си избирате?

Където и да се причислите, така или иначе всички

съвременни модели клавиатури, които ще срещнете на

пазара, сe подчиняват повече или по-малко на върховния

клавиатурен закон: „Бъди опростен и ергономичен!“ Ма-

кар да ви се струва, че достиженията в дизайна на този

основен PC аксесоар отдавна са опрели до ръба на ино-

вационното изчерпване, това съвсем не е така. Да речем,

че външният вид е първият стимул да посегнете към

определен модел. После задължително ще ви се прииска

и да опознаете

ДУШАТА НА КЛАВИАТУАТА

Или какво има вътре? Най-общо казано - матрица от

контакти под клавишите и управляващ чип (контролер).

Той разпознава позицията на натиснатия клавиш в мат-

рицата от бутони и изпраща резултата по кабел към

приемник в компютъра. В случай че натиснете повече от

един клавиш, контролерът установява дали тази комби-

нация е валидна и какво означава. Нали знаете - буква

плюс бутон Shift, ще изобрази главна буква. Компютърът,

или по-точно, неговата операционна система, проверява

дали комбинацията не е системна команда – например

популярната Control Alt Del, или команда на самото прило-

жение – например Control C. Ако това не е така – сравня-
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ва получения код със символната карта в паметта си. И

отбелязва съответния знак върху екрана. Картата със

символи, благодарение на която клавиатурата „пише“ на

вашия език, при езиците, в които няма латински еквива-

ленти на буквите, може да бъде заменена с друга. В за-

висимост от програмите, заложени в управляващия чип

и компютъра, клавиатурата може да прави за вас и още

много други неща, но за тях – по-нататък.

За това доколко удобно ще се работи с определен

модел клавиатура, голямо значение има технологията, на

която е базирана.

Клавиатурите с еластични камбанки са вероятно

най-популярните. Тук под всеки бутон е разположена

обърната гъвкава пласмасова чашка, от вътрешната

страна на дъното на която е залепено мъничко парченце

токопроводяща гума. Когато натиснете клавиша, той

деформира чашката и токопроводящата гума дава

„накъсо“ двата контакта, разположени на платката под

нея.

Мембранните клавиатури имат под клавишите пла-

стмасов лист с изпъкнали зони. От долната му страна

са нанесени токопроводящи пътечки, които при натис-

кане опират в друг пластмасов лист с токопроводящи

пътечки от горната му страна. Недостатък на тези

клавиатури е късият ход на клавишите.

При клавиатурите с метални контакти под всеки

клавиш е разположен отделен механичен ключ. Тези кла-

виатури са много удобни за работа, качествени, но и по-

скъпи.

Капацитивните клавиатури вместо механични кон-

такти имат миниатюрни кондензатори, капацитетът на

които се променя при натискане на клавишите. Това е

надеждно решение.

Клавиатурите със сензори на Хол са шампиони по

издържливост. За съжаление – и по цена. Тук всеки кла-

виш носи малко магнитче, което при натискане се доб-

лижава до своя сензор и го задейства.

ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА КЛАВИШИТЕ

обикновено се преценява по необходимата сила на натиск

и по времето за реакция. Много от нас са свикнали да

чуват характерното „кликане“ при писане. Добрата но-

вина е, че с усъвършенстването на технологиите, този

звук става все по-приглушен; при това без натиснатият

бутон да „засяда“ на дъното. Нещо, което се смята за

безспорно достойнство на най-новите модели клавиату-

ри, елегантно заимствано от мобилните компютри.

Друг определящ фактор е дълговечността при упот-
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реба. Трябва да признаем, че, пренебрегвайки технологи-

ята и прецизността на изработка, повечето потребите-

ли прибягват до простички критерии при избор. А кога-

то и те липсват, хората просто си пазаруват по-честич-

ко по-евтини модели, преследвайки елементарната

тръпка от новата придобивка. Тогава най-често влиза в

играта принципът „око да види, ръка да пипне“. Едно от

нещата, което различава моделите клавиатури на паза-

ра е

ФОРМАТА НА БУТОНИТЕ,

видът и разположението на по-основните от тях, които

се ползват най-често, като Backspace, Enter, ляв и десен

Shift, Esc. Прието е тези бутони да са поне един и поло-

вина пъти по-големи от буквените клавиши, за да могат

при по-бързо писане да се нацелват без усилия. Например

Enter, един от най-често подложеният на пръстовите ни

удари клавиш, може да бъде прав, L-образен, или във фор-

мата на седмица. За най-удобен се смята L-образният

Enter. Лесно и бързо го натискаш със затворени очи. Важ-

но предимство не само за текстописците, но и за пове-

чето върли интернет потребители. Някъде между тези

две категории са и хората, които подбират клавиатура

според фактора

МУЛТИМЕДИЯ И ЕКСТРИ

Оглеждайки се на пазара ще откриете от най-опрос-

тените модели с буквички и скромен sleep бутон до об-

сипаните с копчета като пулт на космически кораб мул-

тимедийни клавиатури. Оформената в началото на 80-те

от IBM базова конструкция на клавиатурата, привнася

допълнителните функционални и контролни клавиши, ко-

ито в днешно време са си класика в жанра. Така наречна-

та мултимедийна клавиатура донася нова вълна удобство

за юзъра, посредством още полезни и бързи копчалъци. Ще

срещнете и модели с програмируеми бутони, които, за да

пестят място, просто са предвидили един MF (Multimedia

Function) (или EasyKey) превключващ бутон, който стар-

тира клавиатурата в мултимедиен режим.

Задачата на мултимедийните клавиатури е да улеснят

живота на потребителите, които искат с едно натиска-

не да отворят бързо приложенията, които ползват най-

често. Тук вие избирате кои са те и имате възможност

да ги зададете в настройките на клавиатурата. Приложе-

ният диск с драйвери ще ви помогне да направите това.

Стандартното предложение включва бърз достъп до ин-

тернет браузър, плюс навигация напред-назад из сайтове-

те и страници, бързо отваряне на пощенския клиент и т.н.

По-съществен принос за името на този тип модели са
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КЛАВИШИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЛЕЪР

Предвидени са специални бутони за спиране,

превъртане напред-назад, пускане, увеличаване на зву-

ка, бърз достъп до файловата система или скоростно

изваждане на CD-то от оптичното устройство. Геймъ-

рите също са облагоделствани. Тъй като посредством

допълнителни настройки, стрелките за навигация дори

и в най-опростената клавиатура от този тип стават

основен инструмент за ползването на играта. Най-че-

сто ще ги срещнете разположени на нивото над основ-

ните функционални бутони. Ако сте фен на PC забавле-

нията, сигурно ще изберете мултимедийна клавиатура.

За по-практичните потребители обаче, главният крите-

рий за удобството на клавиатурата е наличието на

допълнителни

БУТОНИ ЗА РАБОТА С ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

С далечната поява на Windows 95 настъпи размества-

не в света на стандартните клавиатури със 101 кла-

виша. Появиха се бързи бутони за пускане на стартово

меню (бутонът с логото на Windows). Едно почти стан-

дартизирано удобство при всички масово предлагани

модели. Ако работите в Windows среда, това е услужлив

жест. Но пък, какво правят тези, които ползват Linux?

Въпрос, на който големите производители на клавиатури

са подготвили отговор, при това пуснат в продажба. За

феновете на операционните системи с отворен код се

предлагат специални модели дори за определена дист-

рибуция (SuSe, например). А върху корпуса им нерядко се

мъдри и добрият пингвин. Все пак трябва да се признае,

че с пингвинова клавиатура у нас ще се сблъскате по-

чти толково често, колкото и с такава с тайландски

букви.

Доста важно е, когато подбирате новата си клавиа-

тура, естествено с върховен дизайн и множество буто-

ни, да не стане така, че често да

ПРИСПИВАТЕ PC-ТО С ЕДИН СЛУЧАЕН УДАР

по бързата процедура. Удобството на клавиатурата за-

виси и от разположението на някои специфични бутони с

контролни функции. Клавишът Sleep е един от тях. С него

включвате/изключвате компютъра в standby режим (от

Windows 98 нататък). Част от sleep отбора са бутони-

те Power off (on също), Wake Up бутонът (изобразявани

с иконка на луничка или будилник). Позицията им е доста

важна. Добре разбирате какво се случва, ако неволно ги

натиснете, след половин час работа върху незаписан

файл. Така че се постарайте да подберете клавиатура,

в която Sleep клавишът стои далеч от периметъра на

хвърчащите пръсчета.

Технологиите са хубаво нещо, когато

правят живота по-лесен. Захранвани

с батерии, безжичните Bluetooth кла-

виатури позволяват да работите, без

да сте приковани към бюрото. Удоб-

ство и преносимост са ключовите

думи за избор на подобна клавиатура,

комуникраща с компютър или прено-

симо устройство, посредством

Bluetooth протокол. За разлика от без-

жичните клавиатури с инфрачервена

връзка, те не изискват пряка види-

мост към приемник и имат доста по-

голям обхват. Най-атрактивните кла-

виатури от това семейство се пол-

зват за работа с мобилни устройства

- органайзери, Pocket PC-та, смарт-

фони, ноутбуци, поддържащи Bluetooth.

По-усъвършенстваните модели позво-

ляват безжична работа на повече от

седем метра разстояние (стига да

четете оттам) и имат опция за пе-

стене на захранването след опреде-

лен период на неактивност.

BLUETOOTH КЛАВИАТУРИ
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ИНТЕРФЕЙСЪТ ЗА СВЪРЗВАНЕ

Двете основно предлагани на пазара модификации са

с USB и PS/2 накрайници. Да не говорим за популярните

напоследък безжични клавиатури. Те работят на батерии,

за които не е зле да предвидите зарядно устройство. И

са отделна тема. Макар и с тенденцията да отстъпват

технологично пред wireless клавиатурите, предшествени-

ците им с кабел все още здраво се крепят на пазара. А в

някои случаи дори са по-подходящият вариант. Най-чес-

то срещаните модели, според типа комуникация с PC-то,

са ползващите:

PS/2 (или още мини DIN PS/2) конектор. Аналогичен

вход се ползва и за мишката. По тази причина отзад

на компютъра ще ги откриете оцветени в различни

цветове (бледорозов за клавиатурата и зелен за миш-

ката).

Клавиатурите с USB конектор напоследък са все по-

предпочитани. Дължи се в голяма степен на масовизаци-

ята на USB. Допълнителната екстра е възможността

посредством USB порт да свързвате едновременно и

други устройства, както и да включвате мишката дирек-

тно към клавиатурата. Някои модели клавиатури сами

играят ролята на USB хъб. Например доста удобно е да

свържете цифровия фотоапарат директно към вградения

в клавиатурата USB вход.

КОМПАКТНАТА КЛАВИАТУРА

е мечта на много юзъри. По-големите клавиши са безспорно

удобство. Но като прибавим и подложка, и допълнителен

блок мултимедийни бутони, може да се наложи да изхвърлим

монитора, за да има място за клавиатурата. Тенденция-

та е към по-компактни модели с логично подбрани и пози-

ционирани функционални бутони. Пести се от  междинни-

те пространства и по-тънки бордове. На пазара ще срещ-

нете ефектни мини клавиатури, с едва ли не двойно по-

малък размер от стандартните. Имайте обаче предвид, че

за човек с по-големички ръчища, това не е клавиатура, а

изящен hi-tech ад. Особено, ако ще се налага да се взира в

не един, а цели два комплекта буквички. Което е

ЕЗИКОВАТА СТРАНА НА НЕЩАТА

Масовите клавиатури, които ще стрещнете на родния

пазар, са с латински и кирилски символи. Не се учудвайте

и ако попаднете само на латински буквички. Ако сте свик-

нали да пишете на т.н. фонетична кирилица, това не е про-

блем. Други пък предпочитат далеч по-удобната за бързо

десетопръстно писане БДС подредба. При всички случаи за

нашата страна означенията на кирилица и латиница върху

клавиатурата са по-добрият вариант за избор, тъй като

може да се окаже, че печатарското удобство за един член

от фамилията е истинска мъка за друг.

През 1874 E. Remington & Sons, всъщ-

ност по-известни с огнестрелното

оръжие, пускат за пръв път в продаж-

ба патентования от Кристофър Шулс

прототип на механична клавиатура.

Това е прославеното Qwerty, носещо

името си от поредицата шест букви

от първия ред отляво-надясно. Колко-

то и абсурдно да е, първата пишеща

машина на Шулс е измислена с нароч-

но усложнена подредба на буквите.

Станало ясно, че прекаленото удоб-

ство при печат лесно води до заклещ-

ване на чукчетата на пишещата ма-

шина. Затова "размесили" буквите, за

да забавят набирането на текста.

Повече от 100 години след появата й

нещата са си още същите. Едва през

20-ти век са направени опити да се

наложат Qwerty алтернативи (клави-

атурите XpeRT и Dvorak). Те позволя-

ват дори и на начинаещи потребите-

ли да достигнат респектиращи ско-

рости на набор.

100 ГОДИНИ НЕУДОБСТВО
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Не мислите ли, че градина, в която има вода, а няма помпа, звучи малко първобитно. Особено след като

помпите отдавна не са ръчни, да не говорим за герана и магарето. За качествено водоснабдяване, разпро-

страняване и разпределение на живителната течност за градински нужди отдавна се грижат супермодерни

технологии, които са надеждни, с дълъг експлоатационен живот, тихи, енергийно ефективни и така на-

татък. Нека спрем със суперлативите дотук, защото характеристиките на представените в това TD ревю

градински помпи са красноречиви сами по себе си. Всичко останало е въпрос на приложение, изисквания и

лични предпочитания, за да затупти сърцето на вашата градина по най-съвременен начин.

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

Супер модели

Помпи за градината

Водна монофазна потопяема помпа модел 1,5 ТМ 20 на Троян

Мотор. Мощност 1,5 kW. Степен на защита IP 68. Дебит 1,5 l/s. Напор

22 м / воден стълб. Метална решетка с отвори ∅12 mm. Изход G 1. Маса

25 kg. Габаритни размери 525/220 mm.

Цена: 150 EUR с ДДС

Производител: Троян Мотор

Водна монофазна помпа модел 1,5 ТМ 20 на

Троян Мотор.  Мощност 1,5 kW. Степен на защита

IP 54. Дебит 2,5 l/s. Напор 15 м/воден стълб. Допус-

тима вакуумметрична височина 6,5 m / воден стълб.

Вход G 1 и 3/4, изход G 1 и 1/4. Маса 24,5 kg, Габарит-

ни размери 370/190/220 mm.

Производител: Троян Мотор

Цена: 120 EUR с ДДС
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Помпи тип Е на българския производител Турбо-С.

Дебит от 0,5 до 3,5 l/s.Напор от 12 до 27 m. КПД от

24 до 60 %. Допустим вакуум от 5 до 7 m. Мощност

на двигателя от 0,55 до 1,1 kW.

Цена: от 180 до 210 лв. без ДДС

Производител: Турбо-С

Ръчна помпа кладенчова на българския производител Турбо-С. Мак-

симална дълбочина - до 7 метра. Напор 0,6 л/сек.

Цена: 80 лв. без ДДС

Производител: Турбо-С

Вертикални моноблок помпи серия HVX на

Caprari. Подходящи за оранжерии, домашно водоснаб-

дяване, обществено водоснабдяване, промишлено во-

доснабдяване, противопожарни системи, спортни

терени, фонтани, автомивки, водонапорни кули, ма-

шини за сняг. Удобни за инсталиране, сигурна работа,

лесна експлоатация и поддръжка. Дебит до 7 l/s.

Напор до 180 m. Мощност до 7,5 kW.

Производител: Caprari
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Многостъпални хоризонтални помпи MEC-MR

на Caprari. Дебит до 90 l/s. Мощност до 120 kW. На-

пор до 200 m. Подходящи за акведукти, водоснабдя-

ване, пожарогасене, паркови пространства, машини

за сняг, напояване. Изработени са със здрави пети,

даващи възможност за куплиране с ел. двигател на

обща рама. Помпите са с едностранно втичане на

флуида.

Производител: Caprari

Едностъпални центробежни помпи IC на City Pumps за изпомпва-

не на чиста вода и химически неагресивни течности. Осигуряват добър

смукателен капацитет при слабо и високо натоварване. Имат висока

издръжливост без опасност от претоварване на двигателя. Окомплек-

товани са с асинхронен двигател с постоянно действащ кондензатор,

който е  снабден с охладителен вентилатор и е подходящ за продължи-

телна работа. Монофазните помпи са с вградена термозащита, а при

трифазните помпи е необходимо да се инсталира външна защита на

двигателя. Максимална височина на засмукване: 7 m. Максимална тем-

пература на течността: +60 °C. Максимална температура на околна-

та среда: +40 °C. Моделът се използва за напояване на малки и средно

големи градински площи, автоматично разпределяне на вода в малки

резервоари и изпразване на резервоари, за прехвърляне на вода и други

чисти течности.

Цена: 152,88 лв. с ДДС

Производител: City Pupms

Центробежни помпи с висок дебит ICH 100M на City Pumps. Под-

ходящи за изпомпване не само на чиста, но и на леко замърсена вода,

което ги прави подходящи за изпомпване на вода от езера, реки, кла-

денци и др. Подходящи са и за дъждови напоителни системи. Под-

държат добър смукателен капацитет както при малък, така и при

голям дебит, както и голям дебит при нисък и среден напор. Помпите

са свързани директно с високоефективен  асинхронен двигател, който

работи почти безшумно, охлажда се външно и е подходящ за продължи-

телна работа. Изолация клас F (B при 0,75 kW и 1,1 kW трифазни помпи).

Монофазните двигатели са с вградено термореле (защита). При три-

фазните двигатели е необходима външна защита на двигателя. Макси-

мална височина на засмукване: 7 m. Максимална температура на теч-

ността: +60 °C. Максимална температура на околната среда: +40 °C.

Цена: 287,41 лв. с ДДС

Производител: City Pumps
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Самозасмукваща центробежна помпа JET 300 M на DAB, подходя-

ща за  водоснабдяване в домакинството, малки земеделски стопанства

и напояване, където е необходимо самозасмукване. Механично уплътне-

ние - графит/керамика. Асинхронен електродвигател затворен тип с

външно охлаждане. Вградена термична и токова защита. Постоянен

кондензатор за монофазната версия. За трифазната версия е препоръ-

чително използуването на подходяща защита срещу претоварване. Ра-

ботен обхват за двуполюсен мотор: от 0.4 до 10.5 м3/h с напор до 51

метра. Работна течност: чиста, без наличие на твърди и абразивни

частици, невискозна, неагресивна, некристализираща и химически неут-

рална с близки характеристики до тези на водата. Максимално работ-

но налягане: 6 bar (600 kPa). Степен на защита на ел. двигателя : IP 44.

Степен на защита на клемната кутия: IP 55. Клас на изолация: F.

Цена: 524 лв. с ДДС

Производител: DAB

Центробежна помпа модел К 40/200T на DAB с една работна тур-

бина, създадена за употреба в домакинството, земеделие, пренос на вода,

смесване и капково напояване. Помпено тяло и супорт на двигателя

изработени от чугун. Турбина от чугун или технополимер в зависимост

от приложението. Вал от неръждаема стомана. Механично уплътнение:

графит/керамика. Асинхронен електродвигател затворен тип с външно

охлаждане. Вградена термична и токова защита. Постоянен конденза-

тор за монофазната версия. За трифазната версия е препоръчително

използването на подходяща защита срещу претоварване в съответ-

ствие със законовите норми. Работен обхват: от 1.8 до 22 м3/h  и напор

до 42 метра. Работната течност трябва да е чиста, без наличие на

твърди и абразивни частици, невискозна, неагресивна, некристализира-

ща и химически неутрална с близки характеристики до тези на водата.

Температура на работната течност: от –10 °С до +50 °С

Цена: 600 лв. с ДДС

Производител: DAB

Монофазна градинска помпа модел LЕ-GP Jet

900 Niro на Einhell. Мощност: 900 W. Максимален

дебит 3100 l/h. Максимална височина на изпомпване

48 m. Максимална височина на всмукване 6 m. Пред-

лага се в комплект със смукателен маркуч с възвра-

тен клапан и разпръсквач за поливане.

Цена: от 190 лв. с ДДС

Производител: Einhell
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Еднофазна фонтанна помпа LE-TP 1750 Niro на

Einhell с мощност 50 W. Максимален дебит 1750 l/h.

Максимален напор 2 m. Максимална дълбочина на по-

тапяне 3 m. Височина на фонтана до 1,1 m. Всмука-

телният филтър е от материал, осигуряващ както

механично, така и естествено, биологично почи-

стване на водата. Това създава естествен процес

на биологично равновесие в езерото.

Цена: от 60 лв. с ДДС

Производител: Einhell

Многостъпална помпа модел 4000/4 Inox

Multi 3 на Gardena, предназначена за водоснабдя-

ване, повишаване на налягане, изпомпване на

дъждовна вода и хлорирана вода от басейни. Ра-

боти с чиста вода, която не съдържа механични

примеси и агресивни съставки. Автоматична

термозащита на двигателя. Автоматично само-

изпомпване на водата с цел защита от замръзва-

не. Максимален дебит 4000 l/h. Максимална за-

смукваща височина 8 m. Консумирана мощност

0,8 kW. Тегло 10,5 кг.

Производител: Gardena

Потопяема многостъпална помпа модел

4000/5 Inox на Gardena, предназначена за изпом-

пване на вода от дълбоки кладенци и водоизточни-

ци с диаметър на отвора по-голям от 100 mm.

Работи с чиста вода, която не съдържа механич-

ни примеси и агресивни съставки. Задвижва се от

монофазен електродвигател с вградена термоза-

щита. Максимален дебит 60 l/min. Максимален

напор 55 m. Диаметър на напорния тръбопровод 1".

Максимална дълбочина на потапяне 20 m. Консуми-

рана мощност 1 kW. Максимална температура на

течността 35 °C. Тегло 11,5 кг.

Производител: Gardena
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Помпи за домашно водоснабдяване от серия-

та MQ на Grundfos. Помпата MQ е компактна, пред-

назначена за водоснабдяване на едно- и двуфамилни

къщи и вили. Благодарение на самозасмукващата

система, тази малка помпа може да засмуква вода

от 8 м. Вграденият мембранен резервоар позволява

бърза инсталация в ограничени пространства, без да

е необходимо поставянето на допълнителен мемб-

ранен съд. Снабдена с ел. кабел (2 m) и щепсел.

Производител: Grundfos

Потопяеми помпи SPO на Grundfos. SPO помпата е предназначена

за водоснабдяване и дренаж в домове и вили. Широката гама продукти

покрива всички възможни типове монтаж като традиционните 5“ или

6“ сондажи/шахти, отворени сондажи/шахти и събиране на дъждовна

вода в резервоари. Корозионно устойчивите материали и части от

неръждаема стомана ви осигуряват дълъг живот на помпата. Окомп-

лектовани с кабел, щепсел и вграден кондензатор, поплавък за лесен и

бърз монтаж.

Производител: Grundfos

Серия BG самозасмукващи хоризонтални пом-

пи с вграден ежектор за изпомпване на чисти до

леко замърсени течности на Lowara. Засмукваща

височина до 8 m.  Подходящи за питейна вода, водо-

снабдяване за битови нужди, филтриращи системи,

басейни. Дебит до 4,2 m3/h. Напор до 53 m. Максимал-

но налягане в системата до 8 bar. Корпус, работно

колело – неръждаема стомана AISI 304. Клас на изо-

лация F. Степен на защита IP55. Механично уплътне-

ние: графит/керамика/ NBR.

Цена: от 253 лв. без ДДС

Производител: Lowara
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Серия SCUBA многостъпални потопяеми помпи в блоково из-

пълнение за сондажни кладенци с диаметър над 135 mm на Lowara. Мак-

симално съдържание на пясък до 150 g/m3. Подходящи за битово водо-

снабдяване, спринклерни и противопожарни системи, повишаване на

налягането, фонтани, филтриращи системи, напояване. Дебит до

7 m3/h. Напор до 80 m. Максимална дълбочина на потапяне 20 m. Кор-

пус, дифузьори, вал – неръждаема стомана AISI304; работно колело –

норил. Клас на изолация F. Степен на защита IP685. Механично уплът-

нение: Sic/Sic/NBR.

Цена: от 445 лв. без ДДС

Производител: Lowara

Монофазни помпи серия Betty

на Pedrollo. Мощност от 0,37 до

0,75 kW. Максимален напор от 32

до 66 m. Максимален дебит от 40

до 50 l/min. Присъединителни раз-

мери: вход – 1", изход – 1".

Цена: от 216 лв. с ДДС

Производител: Pedrollo

Монофазни помпи серия Top Multi на Pedrollo.

Мощност от 0,37 до 0,55 kW. Максимален напор от 29

до 38 m. Максимален дебит от 60 до 100 l/min. Изход

1". Помпите са подходящи за чиста вода или вода със

съдържание на пясък не повече от 50 g/m3. Помпите

са подходящи за изпомване на вода от резервоари

или дълбоки кладенци, дъждовна вода от водоеми за

поливане или за захранване на поливни системи.

Цена: от 441,60 лв. с ДДС

Производител: Pedrollo
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Градински помпи серия M на Saer. Подходящи за поливни системи,

фонтани, декоративни скали и др. Максимален дебит: до 60 l/min. Напор

до 48 m. Мощност  до 1,15 kW. Възможност за избор на двигател: моно-

или трифазен. Габарити 200х391х206 (ШхВхД) mm. Тегло от 7,8 до 9,3 кг.

Цена: от 190 до 220 лв. без ДДС

Производител: SAER ELETTROPОMPE

Потопяеми помпи серия MBS на Saer за изпомпване на вода от от-

ворени пространства или от сондажи с диаметър над 6". Подходящи

за поливни системи, фонтани, декоративни скали и др. Максимален де-

бит: до 300 l/min. Максимален напор: 116 m. Максимално допустимо ко-

личество пясък във водата: 50 g/m3. Възможност за засмукване на

твърди частици: до 2,5 mm. Максимална дълбочина: до 70 m. Степен на

защита: IP68. Асинхронен двигател от стомана AISI 304l, който се ох-

лажда с течността от помпата. Еднофазният двигател е окомплекто-

ван с електрически контролен панел с вградена защита и контакт

"Шуко". Трифазният вариант може да се достави по заявка със защита

и контролен панел. Габарити от 147х461 до 147х815 mm. Тегло от 21 до

30,2 кг.

Производител: SAER ELETTROPОMPE
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Портативна едновинтова помпа

модел 1"EQP на чешкия производи-

тел SIGMA за сух монтаж. Подходяща

е за чиста и санитарна вода, както и

за вода със съдържание на твърди ча-

стици с размери до 5 mm. Може да се

използва за отводняване, изпомпване

на подземни и отпадни води, при водо-

очистителни инсталации, както и в

напоителни системи. Дебит 0,6 l/s.

Напор 60 m. Възможност за моно- или

трифазен двигател с мощност съот-

ветно 1,5 kW/0,75 kW.

Ценa: 650/500 лв. без ДДС

Производител: SIGMA PUMPY

HRANICE

Центробежна хоризонтална помпа 25-SVA на

чешкия производител SIGMA, подходяща за водоснаб-

дяване, поливни системи за градини. Дебит от 1 до

1,5 l/s. Напор от 40 до 90 m. Помпата работи с три-

фазен двигател с мощност 0,75 kW.

Цена: 450 лв. без ДДС

Производител: SIGMA PUMPY HRANICE

Вихрова електрическа помпа КРМ 50 на Speroni.

Периферна водна помпа с високо налягане при срав-

нително ниска консумация на енергия. Подходяща за

домашно ползване, когато нормалното налягане на

водата е недостатъчно. За правилната работа на

помпата е необходимо да се ползва само чиста вода

или неагресивни течности без твърди примеси.

Максимална височина на засмукване: 7 m. Максимал-

на температура на течността: +60 °C. Максимална

температура на околната среда: +40 °C. Изолация

клас F. Степен на защита IP 44. Тегло 6,2 кг. Габари-

ти 170х285х170 mm (ШхДхВ).

Цена: 120 лв. с ДДС

Производител: Speroni
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Центрофужна многоетапна водна помпа

SM 98-5 на Speroni. Създава високо налягане и ви-

сок воден стълб при сравнително ниска консумация

на енергия. Универсална помпа с приложение във ви-

соконапорни системи за напояване. Максимално ра-

ботно налягане 8 bar. Максимална височина на зас-

мукване: 8 m. Максимална температура на течно-

стта: +35 °C. Максимална температура на околна-

та среда: +40 °C.  Изолация клас F. Степен на защи-

та IP 44. Тегло 13 кг. Габарити 210х450х225 mm

(ШхДхВ).

Цена: 350 лв. с ДДС

Производител: Speroni

Потопяеми дренажни помпи с турбулатор за отвод-

няване на помещения от серия Wilo-Drain TMW Туистър

на WILO AG. Подходящи за изпомпване на чиста и леко замър-

сена вода от наводнени помещения, шахти или ями. Осигуря-

ва чиста помпена шахта посредством завихряне в смукател-

ната част. Лесна за монтаж и с висока надеждност при експ-

лоатация. Модели TMW 32/8 и TMW 32/11.

Цена: 155 лв. и 229 лв. без ДДС

Производител:  WILO

Самозасмукващи Jet помпени системи, състо-

ящи се от WJ помпа и 25-литров мембранен съд, от

серията Wilo-Jet HWJ. Използва се за стационарно

изпомпване на вода с режим на засмукване или пода-

ване на вода от резервоари за битово водоснабдя-

ване. Помпата е корозионно устойчива, а наличието

на мембранен съд предотвратява честите включва-

ния на мотора. Системата е изцяло окомплектова-

на и лесна за монтаж. Модели HWJ 202 X EM 25 L и HWJ

203 X EM 25 L.

Цена: 225 лв. и 235 лв. без ДДС

Производител: WILO
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Електронни
средства за борба
с вредителите

Прекрасна неделна утрин. Събуждате се в отлично настроение с мисълта

как ще се отпуснете на терасата с чаша кафе в ръка и ще се радвате

на зеленината на поляната пред вас. Отваряте прозореца и от доброто

ви настроение не остава и следа – окосената предния ден поляна е осеяна

с многобройни купчинки пръст. Къртиците са се настанили и във вашия

двор. И докато се чудите какво да правите, чувате гласа на жена си:

"Виж картофите, които купих вчера!" И тя ви показва няколко нагризани

от мишки картофи, които са били оставени в мазето.

Апокалиптична картина? Реалност, която може да се случи всекиму! И по-

неже сте енергичен, решавате още утре да купите отрова за мишки и капан.

А къртиците? Съседът съветва да ги удавите. "Нищо по-лесно!" – пъхвате

маркуча в една от дупките и чакате водата да си свърши работата. И тя

я свършва – след час мазето е пълно с вода, тъй като къртицата е стигнала

и до него. А дали се е удавила? Можете само да гадаете и да чакате новите

купчинки по поляната. Ако къртицата е жива и здрава, с намокрянето на

земята вие просто сте улеснили подмолната й дейност.

Всичко това може и да не се случи. Вече съществуват електронни при-

бори, които гонят вредителите от дома и двора. При това без никакви

странични и неприятни ефекти. За действието на такива уреди за борба

с къртици, мишки, плъхове, съсели, невестулки и катерици, както и за

начина на използването им разказва Стефан Куцаров
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КЪРТИЦИТЕ

са дълги 10-20 сантиметри, живеят изцяло под земята и

са от категорията на насекомоядните животни (не са

гризачи!). Реално те не виждат, а само долавят наличие-

то на светлина. Хранят се с червеи, насекоми и техни

ларви, но не ядат корени и грудки на растения, както

мнозина си мислят. Дневната им дажба е между 70% и

100% от тяхното тегло и в търсенето й копаят хоризон-

тални проходи непосредствено под повърхността на зе-

мята. Работоспособността им е учудваща – регистри-

рани са случаи една къртица да прокопава 60 метра про-

ходи за 24 часа. Купчинките изхвърлена пръст (къртичи-

ни) са по-малката беда, въпреки че в продължение на

месец само една къртица може да направи до 200 (по 7

на ден!). Реално къртиците унищожават земните червеи,

с което постепенно се влошава качеството на почвата.

Затова съветите за изгонване на къртиците чрез хими-

ческа обработка на почвата с цел унищожаване на чер-

веите не са особено добри. Поради разравянето на

пръстта под растенията (където обикновено има най-

много червеи) корените им "увисват" и не осигуряват

достатъчно хранене. Към тази косвена вреда за расте-

нията се прибавя още една – нерядко проходите на кърти-

ците биват използвани от гризачи, които се хранят с

корени и грудки. Пораженията от къртиците са най-го-

леми в края на зимата и началото на пролетта, когато

почвата е най-мека.

Къртиците живеят сами и пазят територията си по

подобен начин, както много от хищниците. През пролет-

та те се събират по двойки за създаване на поколение

(обикновено 3 малки), което е източник на бъдещи непри-

ятности.

Класически метод за борба с къртиците е използване-

то на отрови. Това изискват неколкократно обработва-

не на почвата с тях в рамките на един сезон, но отрови-

те остават в нея, което има своите последици. Някои

хора се опитват да ги улавят, когато за кратко се пока-

жат от дупка на земята, но това изисква много време,

голямо търпение и невинаги се увенчава с успех (кърти-

чините са много – пред коя да чакаме?). За сметка на

това, като уловим къртица, можем да сме почти сигур-

ни, че няма друга.

ЕЛЕКТРОНИКАТА СРЕЩУ КЪРТИЦИТЕ

Електронните прибори се използват да изплашат и

изгонят къртиците от определен район, без да ги унищо-

жават, с което не нарушават равновесието в природа-

та. Приборите представляват тънко цилиндрично тяло

от неръждаем материал с дължина около 40 сантиметра

и диаметър около 5 сантиметра. Забиването им в земя-

та се прави само чрез натиск и в никакъв случай чрез

удари. За улеснение почвата предварително може да се

намокри. Някои фирми предлагат като допълнително при-

способление към прибора свредел за пробиване на отвор

в земята. Повечето модели въобще не стърчат над

повърхността на земята и не пречат на ходенето и ко-

сенето на тревата. След поставяне на прибора празно-

то място около него трябва плътно да се запълни с

пръст. Най-често приборите се захранват от батерии

(обикновено кръгли за джобно фенерче) и работят с един

комплект от 4 до 6 месеца. Съществуват модели, захран-

вани от слънчеви батерии, които същевременно зареж-

дат и вградения акумулатор. При липса на условия за

зареждане, акумулаторът осигурява работата на прибо-

ра в продължение на 1 седмица.

Съществуват два вида прибори. Първият вид излъчват

под земята звукова вълна с честота 300-400 херца, коя-

то плаши къртиците. При някои модели честотата се

променя непрекъснато в процеса на работа, за да не

могат къртиците да свикнат с нея. Дългият живот на

батериите на приборите се осигурява, като излъчване-

то се извършва за кратко време (до 1 секунда) през ин-

тервали от 15 до 30 секунди в зависимост от модела. Об-

хватът на действие на приборите е в радиус между 10 и

20 метра около тях, зависи в голяма степен от вида на

почвата. Той е най-голям в твърди почви, например гли-

нести, тъй като звуковата вълна губи по-малко енергия

при движението през тях и намалява при песъчливи почви.

Вторият вид е последният вик на модата. Тези прибо-

ри са снабдени със специален електродвигател, който при
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въртенето си създава вибрации в почвата. Къртиците ги

чувстват като заплаха, която ги кара да напускат рай-

она. Честотата на вибрациите и тук непрекъснато се

променя, а обхватът на действие е както при предния вид.

И двата вида уреди имат почти същото въздействие

и върху някои подземни гризачи, като полски мишки. Във

всички случаи действието им не е моментално. През

първите няколко дена вредителите практически не реа-

гират на въздействието на уредите. След това започват

да стават неспокойни и все по-често и за по-дълго да се

показват от дупките си (сега е моментът да си създа-

дете име на добър ловец на къртици!). След десетина дена

до 2 седмици резултатът вече е налице – къртицата

напуска поляната.

Тук веднага може да последва въпросът: "Тези вълни или

вибрации в земята не са ли опасни?" Отговорът е "Кате-

горично не!". Причината е, че тяхната амплитуда е дос-

татъчно малка, за да остава незабелязана за хората и

дори за децата, както и за домашните животни и наши-

те домашни любимци.

БОРБАТА С ПЛЪХОВЕ И МИШКИ

Електронната борба с тези гризачи се води по два

начина, от които с най-голямо приложение е този с улт-

развук. Той е с честота над 20 килохерца и не се възпри-

ема от нашето ухо. Не е така с гризачите. Техният слу-

хов апарат улавя ултразвуковете, които въздействат на

нервната им система и ги плашат. И когато това трае

достатъчно дълго време, гризачите напускат мястото.

Естествено, че възникват въпроси: "След колко време

гризачите биват изгонени? Всички ли напускат зоната на

действие на прибора? Някои от тях няма ли да се завър-

нат?". Общият отговор е, че ултразвуковите прибори

нямат 100-процентово действие (впрочем има ли препа-

рат, който дава точно желания резултат в 100% от слу-

чаите?).

Ефективността на всеки прибор зависи, естествено,

от неговите параметри и начина на използването му.

Нещо повече, препоръчва се приложението на ултразву-

ковите прибори да се прави съвместно с известните

класически мерки. Първата от тях е да не се оставят

непокрити и достъпни за гризачите храни и да се под-

държа чистота. Едно гладно животно ще преодолее вся-

какви препятствия, за да достигне до храна! Освен това

под въздействието на ултразвука гризачите стават по-

неспокойни, лесно напускат убежищата си и могат да по-

паднат в капани.

Ефективността на действието на ултразвуковите

прибори в значителна степен зависи и от поставянето

им на правилно място. Това налага познаването на някои

особености на разпространението на ултразвука. Той не

преминава през стените, подовете и таваните, което

налага поставянето на прибор във всяко помещение.

Мястото му трябва да е избрано така, че от него да се

вижда възможно най-голяма част от помещението. При-

чината за това е, че ултразвукът не преминава и през

твърди прегради (старо легло в мазето). При поставяне

на прибора в жилищни помещения трябва да се има пред-

вид, че ултразвукът се поглъща (а не се отразява) от

мека мебел, килими и други подобни. С това те намаля-

ват ефективността на действието на прибора.

Такива ограничения в открити пространства няма.

Така с един прибор бихме могли да "озвучим" целия си двор

и да не позволяваме мишките и плъховете да преминават

по земята през него и се настаняват в къщата. Това не

отменя приборите в помещенията, тъй като подземни-

те пътища остават незасегнати поради поглъщането на
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ултразвука в земята. Времето също влияе върху разпро-

странението на ултразвука и съответно върху ефектив-

ността на приборите – тя намалява при влажно време,

тъй като ултразвукът се поглъща по-силно от наситен

с водни пари въздух.

Съществено предимство на всякакви ултразвукови

уреди е, че не оказват влияние на работата на електри-

ческите и електронните уреди.

Приборите излъчват ултразвук с честота между 25 и

85 килохерца, докато неговата сила може да се сравни с

тази на звука в дискотеките, а често е по-голяма от

тази на излитащ реактивен самолет. Честотата пери-

одично се променя, за да не свикват гризачите с него.

Някои прибори излъчват непрекъснато, а при други това

се прави за кратко време през интервали от няколко

десетки секунди. Самото излъчване се извършва от вгра-

дения в прибора специален високоговорител. За осигуря-

ване на максимална ефективност на действието, той

трябва да бъде насочен към охраняваната площ и да е

закрепен неподвижно.

Площта, покривана от един прибор, обикновено е между

60 и 150 квадратни метра. Съществуват модели за го-

леми помещения с площ до 400 квадратни метра.

Предлагат се и комбинирани ултразвукови прибори със

специален ключ или бутони на лицевата си плоча. Чрез тях

се избира какви животни приборът ще прогонва – освен

плъхове и мишки може да бъде за летящи насекоми, пая-

ци, прилепи и кърлежи. Специално за последните приборът

се монтира отвън на защитено от дъжд място и се на-

сочва към двора.

Тъй като излъчваният ултразвук достига не само до

мишките и плъховете, а и до всички други обитатели в

дома, е логично да се запитаме: „Той не им ли въздейства

и няма ли да прогони и тях?“ За хората е известно, че не

чуват ултразвуците, но как стои въпросът с домашни-

те животни и любимци? Котките и рибките не ги чуват

и поставените ултразвукови прибори не им влияят. Но в

помещения с кучета, хамстери, морски свинчета, зайци,

бели мишки и някои други дребни домашни животни, от-

белязвани в каталога на прибора, не трябва да се поста-

вя ултразвуков прибор.

Освен за жилища и открити площи, ултразвуковите

прибори с успех могат да се използват в магазини и скла-

дове за храни, в офиси и на други места.

Вторият метод за борба с плъховете и мишките е

създаване в желания район на подходящо електромагнит-

но поле, като за целта се използва съществуващата във

всеки дом електрическа инсталация. Електромагнитни-

те прибори приличат на електромери и се препоръчва да

се включат в контакт на електрическата инсталация,

близък до таблото с предпазителите. Те използват ин-

сталацията като антена за създаването на електромаг-

нитно поле. Неговото действие е подобно на това на ул-

тразвуковите прибори. Предимството е, че полето пре-

минава без усилие през стените, мебелите и килимите.

Единствената му преграда са големи метални предмети,

но такива в жилищата обикновено няма. Тези особенос-

ти позволяват на един прибор да се използва за средно

голямо жилище, тъй като може да осигури покриване на

площ 100-120 квадратни метра. Параметрите на елект-

ромагнитното поле са подбрани така, че да влияят само

на гризачите – върху хората и домашните животни те

не оказват влияние. Също няма влияние и върху електро-

домакинските уреди и развлекателни апаратури.

Някои производители на електромагнитни прибори

препоръчват използването им съвместно с ултразвуко-

ви. Други отделят средства за научни изследвания с цел

точно изясняване на начина на въздействие на прибори-

те, като очакват по този начин да подобрят ефектив-

ността им.
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ЕЛЕКТРОННИ КАПАНИ

Да, и това го има! Капаните се захранват от батерии

и не е нужно в тях да се поставя примамка. Снабдени са

с кръгъл отвор (все едно дупка в стената) и са с такава

конструкция, че влязлото вътре животно не може да

излезе. Попадналото в капана животно неизбежно докос-

ва два електрода, високото напрежение между които го

убива (това е в пълно съответствие с международните

норми за хуманно отношение към животните). Сигнална

лампа на капана показва, че има уловена жертва. Един

комплект батерии обикновено е достатъчен за улавяне-

то на около 50 мишки или на 10-15 плъха.

НЯКОЛКО СЪВЕТА

Приборите за прогонване на вредители същевременно

предпазват "своя" район от тяхната поява. Затова винаги

е за предпочитане да ги поставите още преди да е ус-

тановено наличието на нежелани гости в мазето или

двора. Това е особено важно за къщи в близост до поле-

то, тъй като през есента полските мишки могат да

изберат мазето за свое зимно скривалище.

Ако преди закупуването на ултразвуков прибор сте се

опитвали да спрете нашествието на мишките, като за-

пушвате дупките им, след инсталирането на приборите

трябва отново да ги отворите. Така ще улесните бяг-

ството на подплашените гризачи.

В сравнително редки случаи някои хора могат да имат

чувството, че чуват ултразвука и той да ги дразни. Това

се избягва чрез закупуването на ултразвукови прибори с

честоти над 30 килохерца.

Някои фирми препоръчват поставянето на ултразвуко-

ви прибори само в жилищните помещения. За изгонване-

то на плъховете и мишките и от мазето и гаража си зас-

лужава да бъдат отделени средства за още два прибора.

За да бъде борбата с гризачите ефективна, прибори-

те трябва да работят непрекъснато. Това няма да уве-

личи кой знае колко сметката за ток, тъй като един

прибор консумира месечно 1-2 киловатчаса.

Електронната битка с гризачите не трябва да се

придружава с поставяне на отрови, тъй като те ги при-

вличат като храна.

Електромагнитните прибори за борба с мишки не тряб-

ва да се свързват към електрическата мрежа с удължите-

ли, тъй като това намалява ефективността им.
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ВМЕСТО БЕНЗИНОВА ЛАМПА

Бензиновите лампи са отдавна известно средство за

сваляне на блажна боя от дърво. Може ли да продължава-

ме да ги използваме или трябва да ги заменим с появили-

те се сравнително неотдавна пистолети с горещ въздух?

Отговорът е: „Можем, но е по-добре да ги заменим“. При-

чините са няколко – работата с бензиновите лампи изис-

ква повишено внимание, тъй като сваляната боя може да

се подпали, дървото да обгори и да се спука някое стъкло.

Всичко това може да се случи и при използването на пис-

толети с горещ въздух, но вероятността е значително по-

малка. А това означава, че с пистолетите се работи по-

спокойно, което не е за пренебрегване, тъй като при

продължителна работа вниманието неизбежно отслабва.

Пистолетите се изключват лесно, когато не ги използва-

ме, докато бензиновата лампа се оставя работеща с всич-

ки неприятности от това – опасност от пожар или нара-

няване на човек, излишен разход на гориво. Пистолетите

са по-леки и удобни за работа и не отделят неприятни и

вредни газове, особено важно при работа в затворени

помещения. Безспорен е и недостатъкът им – за работа-

та им е необходимо свързване към електрическата мре-

жа, което ограничава подвижността им и налага повише-

Пистолетите
с горещ въздух

Лято е. Време за отпуски и... ремонти. Старата дограма отдавна се

нуждае от боядисване и повече не можем да отлагаме. И тъй като искаме

всичко да стане максимално добре, решаваме най-напред да свалим ста-

рата боя. Естествено, че сме чували от приятели за пистолетите с горещ

въздух и за удобствата, които предлагат при свалянето. Но се колебаем

– да отделим ли средства за покупката и заслужава ли си да правим това

само за една боя? Не е ли по-добре да използваме старата бензинова

лампа, служила вярно на не едно поколение? А ако все пак се решим да

купим пистолет, не може ли да го използваме и за нещо друго? Какъв

модел да изберем, как рационално да го използваме? Няма ли опасност

горещият въздух да повреди нещо? Въпроси, въпроси... Отговорите на

всички тях и множество неподозирани възможности на пистолетите с

горещ въздух ще научите от Стефан Куцаров

но внимание шнурът да не попадне в струята горещ въздух.

Така че, когато става въпрос за сваляне на блажна боя,

изборът между лампа и пистолет трябва да направим сами.

Все пак е вярно, че който веднъж е използвал пистолет,

не желае повече да работи с бензинова лампа.

Реално съвременните пистолети с горещ въздух не са

обикновена алтернатива на бензиновите лампи. С тях

вече могат да се извършват толкова много дейности, че

специалистите ги нареждат сред най-универсалните

електрически инструменти. А работещите с тях не-

прекъснато намират все нови и нови приложения.

КАК РАБОТЯТ ПИСТОЛЕТИТЕ?

Съвсем просто! В тяхното пластмасово тяло с удоб-

на ръкохватка са поставени електрически нагревател и

вентилатор. Вентилаторът засмуква въздух, прекарва го

през нагревателя и го насочва навън чрез накрайника на

пистолета. "Но това е също като сешоар!" би възкликнал

някой познавач. Да, точно така, но сешоарът не може да

бъде използван като пистолет с горещ въздух, а писто-

летът като сешоар би бил доста опасен. Причината е в

мощността на нагревателя – при пистолетите тя е

между 1000 и 2000 W и може да осигури опасно висока

температура на струята въздух. Именно тази темпера-

и
зт

о
ч
н
и
к
: 

В
А
Л
Е
Р
И
Й
 
С
&
М

 
Г
Р
У
П



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

ñòð. 87ñòð. 87

тура определя приложенията на пистолетите.

При най-обикновените пистолети мощността на на-

гревателя и съответно температурата на въздуха имат

само две стойности, променяни чрез съответния ключ.

Същото се отнася и за оборотите на вентилатора, т.е.

за количеството въздух в струята. Често регулирането

става едновременно – при високата температура се

осигурява повече въздух. Само едната от температури-

те се използва за сваляне на боя, при което промяната

на нагряването на обработваната повърхност се прави

чрез приближаване и отдалечаване на пистолета от нея

или изменение на ъгъла, под който въздушната струя

попада върху нея. За да могат да се свалят стари бои,

температурата на струята трябва да е не по-малка от

600°С. Оборотите обикновено са между 400 и 600 в ми-

нута. Вместо тях в проспектите по-често се дава кол-

ко литра въздух в минута излизат от накрайника на пи-

столета, като обикновено те са между 200 и 500.

По-усъвършенстваните модели позволяват регулиране

на температурата и количеството въздух на повече сте-

пени и дори плавно. Има пистолети, в които количество-

то на въздуха се променя на 10 степени, при това неза-

висимо от температурата, и стойността му също се

вижда на дисплея.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ

За многостранното използване на пистолетите към

голяма част от тях се предлагат многобройни принадлеж-

ности. Те са не по-малко важни от температурата и

количеството на въздуха, осигурявани от пистолета.

Основната част от принадлежностите са различни сме-

няеми накрайници, всеки предназначен за извършване на

определен тип работа. Най-често използваните от тях

влизат в комплекта на пистолета, а останалите могат

да се купят допълнително. Освен тях, към много писто-

лети има и други принадлежности като комплект шпак-

ли за сваляне на боя, валяк за залепване на пластмасови

кантове и фолио върху дървени плоскости и др. Подходя-

щите принадлежности не само улесняват работата с

пистолета, но в много случаи го превръщат в нов инст-

румент с неочаквани възможности.

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПИСТОЛЕТИТЕ

Майсторите на дървени изделия могат да намерят в

пистолетите свой верен помощник. Необработено дърво

може да се направи твърде интересно, като чрез внима-

телно нагряване с пистолет му се придаде кафеникав

цвят. За огъване на дърво то се намокря добре, извива се
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и се фиксира в това положение докато изсъхне. Съхнене-

то се ускорява значително с помощта на пистолет.

Огъването на РVС тръби вместо със запален вест-

ник много по-удобно и лесно се прави с пистолет при тем-

пература на струята около 300°С. Пистолетът със съот-

ветния накрайник се закрепва неподвижно, тръбата се

поставя на пътя на горещия въздух и след омекването й

се огъва. Както хората с опит добре знаят, тя предва-

рително трябва да се напълни с пясък, за да не се пукне.

По подобен начин могат да се огъват краищата на пла-

стмасови плоскости – това се прави след омекването им

на ръба на маса. За съединяване на две тръби с еднакъв

диаметър  краят на едната (поне 4 сантиметра) се на-

грява с пистолет, като тя непрекъснато се върти. След

омекването на края в него се пъхва другата тръба.

Възможно е дори огъването на медни тръби, но това

изисква повече време и търпение. Причината е много

добрата топлопроводност на медта, поради която пис-

толетът реално трябва да нагрее цялата тръба, а не

част от нея. Тук задължително трябва да се работи с

топлоизолиращи ръкавици.

Свързването на тръби без пъхане една в друга е

възможно чрез пистолети със специален накрайник.

Тръбите трябва да са от еднакъв материал, който опре-

деля температурата на струята. Ако видът на матери-

ала не е известен, той трябва да се установи по опитен

път. Процедурата по свързването започва с почистване

на краищата на тръбите, като по залепваните повърхно-

сти не трябва да има мазнини. Тръбите се поставят

долепени в накрайника, нагряват се и след омекването им

заедно с него се отделят от пистолета. Свързването се

прави чрез притискане за 15-ина секунди. Тръбите не се

залепват за накрайника, тъй като той има специално

покритие. По подобен начин могат да се залепват пласт-

масови мушами. Те се припокриват с 2-4 сантиметра,

мястото се нагрява с пистолета (температура 300-

400°С) и след това силно и равномерно се притискат. Пос-

ледното е най-добре да се прави с валяка, влизащ в ком-

плекта на някои пистолети. Невинаги от първи опит се

получава добър резултат. Ако изстиналите мушами се

разделят при дръпване, залепването трябва да се повто-

ри при по-висока температура и с по-силен натиск.

Топлата струя въздух може да се използва за бързо

изсушаване . Например за боядисани или лакирани

повърхности е необходима температура 30-50°С и мак-

симално силна струя въздух. Това изсушаване трябва да

се прави в чисто помещение, тъй като въздушната струя

може да увлече прах, който да се налепи върху повърхно-

стта. Същевременно трябва да има добра вентилация за

отстраняване на неприятните, а понякога и вредни изпа-

рения. За изсушаване на дърво, например, преди китване

или боядисване, е необходима температура между 100 и

200 °С.

Запушването и уплътняването на отвори обикнове-

но се прави със смоли. Те се втечняват и изливат в съот-

ветния отвор. При допира до неговите студени стени се

втвърдяват бързо, не успяват да проникнат навсякъде и

уплътнението се оказва некачествено. Чрез пистолет
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може да се нагреят излятата смола и стените около нея,

тя отново да се размекне и вече проникне навсякъде.

Добър пример за такова приложение е уплътняването на

бетонни плочи и покриви.

При монтирането на улуци определени техни части

трябва да се запоят. Бензиновата лампа и тук може да

се замени с пистолет.

И нещо за автомобилистите. Когато двигателят не

може да запали поради овлажняване, свещите и разпреде-

лителят могат да се изсушат с топъл въздух. Изпиране-

то на килимчетата, които сте поставили в краката на

пътниците за повече уют, е лесна работа. Но съхненето

изисква време, което често ни кара да се откажем и от

прането. И тук на помощ отново идва пистолетът с топъл

въздух (топъл, а не горещ, за да не ги повредим). Малко са

хората, на които не се случвало да опитват да отвият

ръждясали гайки и болтове. Вероятността да успеете,

като ги нагреете с горещ въздух е твърде голяма.

Горещият въздух може да се използва и за бързо

втвърдяване на някои лепила, например за залепване на

кантове и листове върху дървени плоскости (най-често

използвани в кухненски мебели). Тук вместо ютия може да

се използва пистолет, като необходимата температура

е 300-400°С.

Размразяването на хладилници и фризери е бързо и лесно

с пистолет. Работи се с ниска температура на струята,

за да не се повредят пластмасовите части. През зимата

с пистолетите могат да се размразяват и водопроводни

тръби, заледени стъпала и замръзнали брави.

Любителите на зимни спортове могат да използват

пистолетите с горещ въздух за отстраняване на вакса-

та и полагане на нова върху ски и сноубордове. По същия

начин, вместо с ютия, може да се махне капнал восък от

различни повърхности.

Знаем, че микробите и вирусите умират при висока

температура. Това определя едно сравнително неочаква-

но приложение на пистолетите с горещ въздух – за

дезинфекциране на метални клетки на птици и живот-

ни при температура на струята около 600°С. По същия

начин, но с температура около 500 °С, може да се обра-

боти почвата за саксии. При тази температура загиват

почти всички намиращи се в нея бактерии, микроби, чер-

веи и дървесни кърлежи.

Любителите на скарата добре познават неприятните

усилия по разпалването на дървените въглища и опас-

ното му улесняване чрез поливане със спирт. Пистолетът

с горещ въздух ни кара да забравим този проблем – въгли-

щата лесно и безопасно пламват от насочената върху

тях струя.

И понеже стана въпрос за хранене, ето още едно нео-

бичайно приложение. Приготовлението на сладкиши от

разбит белтък (например целувки) в домашни условия е

много деликатна работа. Фурната трябва да е затопле-

на до точно определена температура и сладкишите да не

престояват в нея и секунда повече от необходимото

време. Достатъчно е за малко да ги изпуснем от погле-

да си и те вече са прегорели. Немалко домакини в Запад-

на Европа ги пекат с пистолет с горещ въздух, като лесно
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улавят точния момент, когато те са готови.

За всяко приложение специалистите са установили

най-доброто съчетание на температура и количество на

въздуха. За улеснение на ползвателите вече се предлагат

пистолети с няколко фабрично програмирани режима на

работа. Избирането им става чрез просто натискане на

бутон, като при всеки се установяват точно определе-

на температура и количество на въздуха, необходими за

извършване на дадена работа. Броят и видовете на про-

грамите естествено зависи от модела. Може да има

програми за огъване на пластмасови тръби, за свързва-

нето им, за сваляне на блажна боя.

Не са малко пистолетите, които предоставят възмож-

ности за запояване (температура около 550 °С) на мед-

ни проводници. Пистолетът реално замества поялник,

като единственото условие е да се използва накрайник,

който концентрира въздушната струя върху малка площ.

СЪВЕТИ ПРИ ИЗБОРА

Пистолетът трябва да е лек (масовите модели са с

тегло между 700 грама и 1 килограм) и удобен за държа-

не. Обърнете внимание на  ключа за включване и изключ-

ване. От гледна точка на безопасната работа за пред-

почитане са ключове, които трябва да се държат натис-

нати, за да работи пистолетът. Така при случайното му

изпускане той автоматично се изключва. Но трябва да

преценим дали при продължителна работа пръстът ни

няма да се измори.

Многобройните възможни приложения правят пистоле-

тите с регулиране на температурата и въздушната

струя много по-привлекателни, независимо от по-висока-

та цена.

Много често в желанието да свършим работата си

бързо, работим без да спираме. Това създава опасност от

прегряване и дори повреда на пистолета. Тя е избегната

в моделите с автоматично изключване при прегряване.

След изключване на нагревателя вентилаторът про-

дължава да работи, пистолетът се охлажда и нагревате-

лят отново автоматично се включва. Целият процес трае

няколко секунди и може да остане незабелязан за работе-

щия. В това отношение най-добри са моделите с елект-

ронно регулиране на температурата, които работят по

подобен начин и автоматично поддържат зададената й

стойност.

Пистолетът трябва да е снабден с филтър за влиза-

щия въздух. Филтърът трябва да може лесно да се сваля

за почистване или смяна. Това трябва да се прави редов-

но, тъй като при замърсен филтър се намалява притокът

на въздух и работата на пистолета не е толкова ефек-

тивна.

Добре е да се обърне внимание и на „незначителни“

подробности, които биха улеснили работата с пистолета.

Наличието на поставка за оставянето му неподвижен в

работещо състояние е добър атестат. Конструкцията на

някои пистолети дори не изисква такава поставка, тъй

като те могат да се поставят на ръкохватката си дос-

татъчно стабилно. Това е сериозно улеснение, когато

нагряваният предмет трябва да се държи с две ръце.
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КАК ДА ПОЛЗВАМЕ ПИСТОЛЕТИТЕ

Естествено в съответствие с упътването! То може

да бъде намерено и в Интернет. За целта е най-добре да

влезете в сайта на фирмата-производител и да намери-

те закупения модел. Упътванията на пистолетите на

големите производители обикновено са на десетина ези-

ка, така че ще можете да подберете най-удобния.

Все пак не трябва да се забравя, че пистолетите с

горещ въздух не могат да се използват за сваляне на

блажна боя от пластмаси (повечето от тях ще се раз-

топят заедно с боята) или от метални повърхности.

Въздушната струя нагрява метала изцяло и температу-

рата не може да стане достатъчна за размекване на

боята.

Като неписано правило преди започването на каквато

и да е нова работа трябва да се направят предварител-

ни проби за установяване на най-добрата температура,

количество на въздуха  и разстояние на пистолета от

обработваната повърхност. Това ще спести нежелани

повреди върху нея, време и нерви. Преди свалянето на боя

е добре тя да се мине с едра шкурка. За ефективно сва-

ляне на боята трябва горещият въздух да се плъзга по

достатъчно голяма площ пред накрайника, тъй като за

размекването  са необходими 4-5 секунди. Отстранява-

нето на размекнатата боя в по-голямата част от моде-

лите се прави чрез специално пригодения накрайник, кой-

то се притиска и бавно се плъзга. В друг случай се изпол-

зва специален нож. За оставащата в ъглите боя могат

да се използват специални четки с бронзови нишки. Стру-

ята въздух не трябва да е перпендикулярна на обработ-

ваната повърхност, тъй като част от нея отива излиш-

но назад към вече очистената повърхност. Най-подходя-

щият ъгъл на струята се установява в процеса на рабо-

та.

Част от размекнатата сваляна боя се налепва по на-

крайника, с което възпрепятства потока горещ въздух.

Тя трябва да се отстранява своевременно чрез метален

предмет с изолирана дръжка (например голяма отверт-

ка), най-добре при изключен пистолет.

Струята или част от нея не трябва да попада пряко

върху стъкло, тъй като го нагрява и то може да се спу-

ка. Затова ако ремонтът на прозорците включва и смя-

на на стъклата, те трябва да се махнат, да се изчисти

останалият маджун, да се свали боята и едва тогава да

се поставят новите стъкла. Когато стъклата няма да

се сменят, е добре да се използват специални накрайни-

ци, предлагани като принадлежности към много модели.

Те ограничават опасното пряко попадане на въздушната

струя върху стъклата.

Шнуровете на пистолетите са с дължина 2-3 метра.

Когато тя не е достатъчна и се налага използването на

удължител, неговите проводници трябва да са със сече-

ние най-малко 1,5 квадратни милиметра. В противен слу-

чай, поради значителната мощност на повечето писто-

лети, удължителят може да се повреди. При използване

на удължителна макара не трябва никаква част от кабе-

ла да остава навита върху нея, също поради опасност от

прегряване.

ПРОВЕРКА НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

Вид Начин на разпознаване Температура

на залепване

Пластифициран Жълтозелен пламък при горене,

РVС остра миризма на пушека, гъвкави 400 °С

Пластмаса ABS Черен, лек сладникав дим, чупливи 350 °С

Твърд РVС Овъгляване при изгаряне, гаснат

сами при запалване, остра

миризма на пушека, чупливи 300 °С

Твърд полиетилен Светложълт пламък, падащите

(HDPE) капки продължават да горят,

миризмата на дима е като на

изгасена свещ, чупливи 300 °С

Пластифициран Светложълт пламък, падащите

полиетилен (LDPE) капки продължават да горят,

миризмата на дима е като на

изгасена свещ 250 °С

Полипропилен Светъл пламък със синя вътрешност,

падащите капки продължават да

горят, пушекът е с остра миризма

на парафин, чупливи 250 °Си
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Чаша чиста чешмяна вода от машина

Íîâè òåõíîëîãèè, òåíäåíöèè, ïðîäóêòè

PUR е иновативна система за фил-

триране на питейна вода. Доскоро

атрибут на офисните удобства, уре-

дите за вода все по-уверено навлизат

и в семейните кухни, давайки възмож-

ност на обитателите да се радват на

глътка чиста вода по всяко време.

Разработката на компания Altitude,

наречена PUR, представлява уред, ед-

новременно филтриращ и охлаждащ

водата, подобрявайки вкуса й. Вместо

неудобните за пренасяне туби мине-

рална вода или разправията с амбала-

жа пълно-за-празно при доставянето й

от специализираните фирми, уредът

PUR предлага пречистена вода (при

това с желаната от вас температу-

ра), която не ви струва допълнителни

средства и усилия. В повечето случаи,

обикновената чешмяна вода изисква

само опростена филтрация за по-доб-

ри питейни качества. PUR разполага

с монтируем в горната част воден

резервоар, побиращ близо 12 литра.

Той се пълни направо от чешмата,

което спестява нуждата от пазарува-

не на вода. Както като зареждаме

познатите от офиси и обществени

места машини за минерална вода. PUR

е подобна, но далеч по-ергономична и

функционална система. Резервоарът

на устройството е с правоъгълна

форма и с удобни дръжки, така че лес-

но да се захване и задържи, дори и

когато е пълен. Основният корпус е

поставен на земята. Достатъчно нис-

ко, за да се монтира към него резер-

воарът, без тежкоатлетни усилия.

Водата се филтрира от два филтъра

с активен въглен, вградени в тръби-

те, разположени под гнездото за ре-

зервоара. В централната част на уре-

да, непосредствено до бутоните за

управление, са предвидени и две мини-

лампички, които излъчват слаба свет-

лина. Колкото да ориентирате през

нощта в тъмната кухня, в случай че

ви се допие чаша освежаваща вода.

Дизайнерите на този уред са съвмес-

тили в един корпус едновременно на-

гряващи и охлаждащи елементи. Бла-

годарение на тях, се предоставя не

само пречистена, но и според предпо-

читанията за сезона, леко затоплена

или охладена вода.

Единственото изискване към под-

дръжката на уреда е пречистващите

филтри да се сменят на всеки два или

три месеца, за да се гарантират по-

стоянно добри питейни качества на

водата. Дизайнът на уреда оптимизи-

ра функционалността на цял набор

продукти от това семейство, предла-

гайки по-удобен за ползване и евтин за

поддръжка филтратор за вода от ново

поколение, който успява освен всичко

и да се впише в стилната визия на

вашата кухня. Пречистващата систе-

ма PUR бе отличена със сребърна на-

града на IDEA 2005 за постижение на

индустриалния дизайн сред потреби-

телските стоки.

Самозареждаща се противодимна аларма пази от пожар

Доколко надежно можете да пове-

рите защитата си от пожар на една

батерия? Най-вероятно само ако сте

сигурни, че е винаги заредена. Благо-

дарение на интересна и изключител-

но полезна иновация, предлагана на

пазара от щатската компания

DuPont, оставяте грижата за проти-

водимната аларма в нейните соб-

ствени ръце. Самозареждащата се

противодимна аларма на DuPont е

малко устройство, доста подобно на

стандартните противодимни алар-

ми, но пригодено за локално ползване

в дома. За разлика от по-големите си

централизирани в инсталация събра-

тя, то се свързва дирекно към фасон-

ката на електрическата крушка.

Обикновено на тавана на помещени-

ето, а не при странично стенно ос-

ветление.

Когато включите лампата си,

вградените в алармата акумулатор-

ни се батерии, започват да се за-

реждат. По този начин имате гаран-

тирана 100% готовност на устрой-

ството да сигнализира, в случай че

засече определено количество дим.

Подходящо за ползване както в цен-

тралната част на дома, така и в

сервизни помещения (пералня, га-

раж). Периодично можете да те-

ствате функционалността на алар-

мата чрез ползване на специално

предвидения тестов режим за рабо-

та. Устройството е активно в рам-

ките до един месец без презарежда-

не, в случай че в дома ви е изключе-

но електричеството за по-дълго

време или не осветявате съответ-

ното помещение.
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 Желая да направя абонамент за списание

Технолгичен дом на стойност 36 лв. с включен ДДС

дата:   /   /     (дд / мм / гггг)

име: __________________________________________________________________________

презиме: _____________________________________________________________________

фамилия: _____________________________________________________________________

компания: ____________________________________________________________________

длъжност: ___________________________________________________________________

адрес за получаване: служебен   домашен 

пощ. код:        населено място _______________________________

ул.  / жк. ____________________________________________No.:  / бл. _________________вх. _____ ет. _____ ап. ______

тел.: __________  / _________________мобилен: ___________  / ____________________ e-mail: _____________________________________

Желая данъчна фактура: да    не плащане: пощенски запис    банков път 

Организация: _______________________________________________________________________________________________________________

Дан. Номер:                БУЛСТАТ:          

МОЛ: ____________________________________________________________________________________ град: _____________________________

Седалище: __________________________________________________________________________________________________________________

Включвате ли? Списание 
Абонирайте сАбонирайте сАбонирайте сАбонирайте сАбонирайте сеееее,,,,, з з з з за да поа да поа да поа да поа да полллллучавате всучавате всучавате всучавате всучавате всеки брой вкеки брой вкеки брой вкеки брой вкеки брой вкъщи илъщи илъщи илъщи илъщи или в офиси в офиси в офиси в офиси в офиса цяла цяла цяла цяла цяла година.а година.а година.а година.а година.

!

За да станете абонат на сп. Технологичен дом:
• попълнете този талон или формата на www.tech-dom.com
• заплатете сумата от 36 лв. с ДДС по някой от следните начини:

банков превод: Ти Ел Ел Медиа ООД, ОББ – клон Цар Борис III,
BIC CODE: UBBS BGSF, IBAN: BG04 UBBS 78271013893307
пощенски запис: София 1612, бул. "Акад. Ив. Гешов" 104,
офис 9, Ти Ел Ел Медиа ООД, за Людмил Василев Васев

• пратете талона и копие от платежния
документ по пощата или на факс: 02/ 818 38 00

Абонаментите стартират веднага след получаване
на потвърждение за извършеното плащане.
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Абонаментът
за списание

едно доволно
добро решение


