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Неопренов калъф за Olympus
m 720 SW - на ръката

Ако лятото за вас продължава да е горещо във всякакъв
смисъл (благодарим, че четете TD), концентрирайте вниманието си върху новия уникален калъф за фотоапарат
на Olympus. Изработен от
неопрен и предназначен за
носене на ръката, той позволява да ползвате водонепромокаемия и ударозащитен фотоапарат Olympus m 720 SW
където и да сте и каквото и
да правите - докато катерите екстремно някои скали,
летите със скейта или порите вълните със сърфа. Носейки го, едната ръка винаги
остава свободна, за да не
пропуснете момента.

Новият Sony BRAVIA X
Макар че последната разработка от линията телевизори Sony
BRAVIA се нарича серия X, тук неизвестни няма. Предлагани
в 40-, 46- и 52-инчови разновидности, Sony BRAVIA X са LCD
Full High Definition телевизори, което е истинска новост за
българския пазар. Имат вродена достойна за възхищение способност да контролират качеството на изображението.
Ключовите думи тук са новичката BRAVIA ENGINE EX и Live
Colour Creation технологиите за супер ярки и реалистични
цветове.
Голямата грижа на този вид телевизори е оставена в миналото, защото се използва S-PVA (Super Patterned Vertical
Alignment) технология, чрез която се постига забележително
широк ъгъл на видимост от 178 градуса. Телевизорите от
серията BRAVIA X разполагат с два HDMI входа, с които
могат да приемат 1080p сигнал и са готови да посрещнат
Full HD (1920 x 1080) бъдещето.
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Pocket LOOX N100 Series на Fujitsu
Siemens Computers

Fujitsu Siemens Computers представи ултракомпактният и лек
персонален асистент за навигация, идеален за ползване в
колата, на колелото или докато ходите. Pocket LOOX N100
използва най-новата версия на навигационния софтуер MobileNavigator|6 на компанията NAVIGON. Можете най-свободно
да се движите из Европа, тъй като устройствата идват с
37 подробни карти на улици на DVD, които инсталирате и
ползвате без нужда от регистрация. Тежи 110 грама. Можете да сменяте капачките на предния панел. Освен че ще ви
доведе дотам, закъдето сте тръгнали, Pocket LOOX N100 ще
ви весели с вградения MP3 плейър.
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GE Consumer & Industrial оповести
виждането си за кухнята
на 2035 година

Визията си за кухнята на
бъдещето американската
компания GE Consumer &
Industrial вижда като свързана и комуникираща система
от интерактивни продукти:
Хладилник - сензори в него
обновяват непрекъснато
списък със съдържанието му,
софтуер измисля и предлага
какво може да се приготви
от наличното. Според вида
на съхранявания продукт,
около него се създават оптималните за свежестта му
условия - температура и
влажност.

Остатъчната топлина се
използва за подгряване на
водата в миялната машина.
Плотът за готвене разпознава размера на сложения
върху него съд и оптимизира
зоната на нагряване. Специални сензори установяват
процес на кипене и намаляват температурата за предотвратяване на изкипяване.
Йонизираща вентилация, елиминираща дима и миризмите,
и с използването на йонизиращи HEPA филтри връща
абсолютно пречистен въздух
в помещението.

Бързоготвеща фурна - с
комбинирането с ярки халогенни лампи храната се приготвя 8 пъти по-бързо. Сензор разпознава полуфабрикатите и автоматично се
програмира за приготвянето им без потребителска
намеса.

Водопроводната система
използва ултравиолетова
светлина за подсигуряване
срещу бактерии, без използване на химикали. По заявка
от крана излиза или пречистена вода, или ледено студена, или топла.

Мултитехнологична фурна комбинират се няколко вида
технологии за по-доброто и
по-бързо сготвяне на храната. Термосканиране разпознава температурните зони в
приготвяния продукт за прецизен контрол на готвенето.

Миялната машина се зарежда с миещ препарат веднъж
годишно и се разтваря чрез
алгоритми за минимизираното му използване. Отпадната от миенето вода се пречиства за поливане и други
градински нужди.
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Нов, още по-интелигентен
хладилник-фризер на Ariston

БТК центрове в МЕТРО

е на нова позиция. Във
вътрешността на хладилника и фризера грее в нежно
целено новият цвят на пластмасовите прозрачни елементи.

Там посетителите с интерес към услугите и на двете
компании могат бъдат професионално консултирани от
експертите на телекомуникационната компания, да опитат качеството на ADSL
Internet връзката и да си проверят електронната поща на
специално инсталираните за
целта демонстрационните
конзоли. Абонатите на БТК и
vivatel могат да си заплатят
сметките за ползвани услуги, дори и ако са закъснели.
Стартът на новите БТК
центрове се съпътства и от
промоция за високоскоростен
Internet чрез БТК ADSL с 20%
отстъпка, плюс безплатен
стартов пакет за предплатена услуга на vivatel.

На нашия пазар бе представен нов 70-сантиметров
хладилник-фризер на Ariston с
обновен дизайн (дело на дизайнера Макио Хасуике) и
разширени функции. Като
обходите с поглед вратата
му, ще откриете, че логото

Нов е и цифровият дисплей,
който общува с потребителя и го информира за състоянието на устройството. В
случай на прекъсване на
електрозахранването или
повишаване температурата
в хладилната или фризерната част, автодиагностичната система задейства звукова аларма. Системата
сигнализира и когато храната започва да потъмнява и
се налага скоро да бъде
сготвена, или ако вече е
негодна за консумация. Нова
е функцията Ice Party, охлаждаща примерно шампанското
до желаната температура
за минути. Новият хладилник
предлага функционалностите на другите модели от
гамата на Ariston - система
за охлаждане No Frost, A.I.R.
вентилиране, I Care - автоматчно избиране на оптималната за дадена храна
температура, Ever Fresh система за вакуумно съхранение на храната, и др.

София, и в Пловдив, Бургас и
Варна).

От началото на горещия юли
Българската телекомуникационна компания заедно с
Метро Кеш енд Кери България откриха БТК центрове в
пет от седемте магазина
МЕТРО в страната (два в

Xerox с нови широкоформатни монитори
Широкоформатни 19-инчови LCD монитори от ново поколение
- Xerox XM3-19w, представи у нас Xerox България. Те са предназначени както за бизнеса - за презентации и други, така
и за гледане на филми и за игри. Имат яркост 300 cd/m2,
контраст 500:1, време за реакция 8 ms, вградени високоговорители, ъгъл на видимост 150° вертикално и 130° хоризонтално, максимална разделителна способност 1440 х 900
dpi. Отличително за XM3-19w е фунцията XinputTM Signal
Selection, която позволява включването на монитора към
едновременно три външни устройства. Това става чрез
наличието на един цифров (DVI-D) и два аналогови (D-SUB*2)
видеопортове, превключването между които става само
чрез един бутон.
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Технологичният дом
на Евгени Минчев
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снимки: ВИКТОР ГУЦЕВ

Òåõíîëîãè÷íèÿò äîì íà...

В мансарда, намираща се на пъпа на столицата, живее
един от най-известните й граждани – светският хроникьор, PR и продуцент Евгени Минчев. Човекът, за когото
не би следвало да има тайни сред т.нар. български елит,
ни сюрпризира още на входа на апартамента си, заявявайки, че за него домът е място, в което човек си получава
пощата. Едва прекрачили прага в дома на най-светския
мъж в държавата се озоваваме в атмосфера, формирана
от огледала със златни рамки в стил Луи ХIV, многобройни портрети на г-н Минчев с настоящи и бивши местни
и световни величия, копринени пердета, антикварни мебели и многобройни дреболии, издаващи отношението на
домакина ни към детайла. За разлика от стила в обзавеждането, свидетелстващ за афинитета на г-н Минчев към
отминали преди столетия времена, дори и бегъл поглед
към техниката в апартамента ни увери в съвременното
й технологично ниво. В подкрепа на вече направената от
нас констатация Евгени Минчев ни увери, че е ценител
ñòð.
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на модерните технологични решения за дома, въпреки че
поради естеството на професията си предпочита да
прекарва времето си в президентските апартаменти на
хотели у нас и по света.
Централно място във всекидневната на апартамента заема масивно писалище от естествено дърво. Тук,
на компютъра Dell г-н Минчев твори следените с интерес от голям брой представителки на нежния пол рубрики за светски новини и събития в печатни и електронни медии. В работата на Евгени Минчев като продуцент и PR му помагат телефон/факсът Panasonic и принтерът Canon. „У нас и висшето общество е полувисше“,
уверява ни г-н Минчев, допълвайки: „Славата е част от
професията ми. Има много хора, които са по-достойни
за слава от мен, но те не са известни сред широката
общественост“. Непосредствено до дивана в дневната
на домакина ни, дал повод за не един и два коментара,
се намира музикална уредба с марка Technics. „Харесвам

ВЪЗХВАЛЯВАН ИЛИ ОТРИЧАН,
Евгени Минчев се нарежда сред най-популярните българи. Нестандартен в мисленето и поведението си, светскиът хроникьор е сред хората, за които всеки има
мнение. Впечатлява не само с маниерите и външността
си, но и с твърдението, че го изненадва доброто отношение на хората. "Това е най-рядката стока – едно от
много малкото неща, които не могат да се получат със
златна кредитна карта", уверява ни г-н Минчев. Сред
най-новите му професионални предизвикателства са
продуцираният от него Руски бал, който ценителите на
подобни светски прояви могат да очакват през есента,
и конкурсът Мис Лято, организиран в Слънчев бряг.
Евгени Минчев е известен и като издател на Internet
списание за светски новини (www.minchev.com).

хубава музика, независимо от това дали е оперна или
чалга, европейска или руска“, заявява Евгени Минчев. На
колекцията от дискове на домакина ни би могъл да завиди всеки меломан. Че музиката има специално място
в живота му, потвърждават и наскоро придобитият iPod
на компанията Apple и монтираните в банята музикални колони, директно свързани с уредбата във всекидневната.
Че домакинът ни е много далеч от всякакви общовалидни норми и стандарти, се потвърждава и от вида на
кухнята в апартамента му. Все пак, колко са кухните, в
които тостерите, в случая на Tefal, са намерили естественото си място върху оригинална китайска масичка?
Или артистичното виждане стъклокерамичният плот на
готварската печка Ariston да се превърне в място за
временно съхранение на всякакви дребни джунджурийки.
Или кухните, в които готварските печки никога не са
използвани, според уверенията на г-н Минчев. Съвсем

логично, предвид това кой е любезният ни домакин и
факта, че на стената до готварската печка виси платно на Николай Панайотов. Техниката в кухнята се допълва хармонично с иноксовия хладилник от Samsung, снабден с ледогенератор.
И техниката в спалнята на известния ни домакин има
достойни представители – плазмен телевизор на LG, DVD
рекордер на Sony и видеорекордер на Samsung. Вниманието на домакина ни провокират образователно-развлекателни програми като Discоvery и Animal Planet. Осведомеността си за полическите събития у нас и по света г-н
Минчев поддържа, следейки новинарските емисии. За разлика от тях, новите заглавия в киноафишите не представляват интерес за Евгени Минчев, поради което не
ги търси на DVD и гледа филми рядко, в случаите, когато
попадне на тях случайно по телевизията.
Рубриката води: Амелия Стоименова
ñòð.
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Планински вятър
или морски бриз?

източник: БУЛКЛИМА

Климатици, пречистващи въздуха вкъщи
"Виждам какво дишам!" Този израз от градския фолклор може и да е пресилен, но съдържа значителна доза истина. Жителите на големите, а и
на не толкова големите градове привикнаха с праха по улиците, бензиновите пари, синкавия полупрозрачен от тютюневия дим въздух в някои
заведения, миризмите от кофите за боклук и с какво ли още не. Напоследък и селища, славещи се с чистия си въздух, биват атакувани от близкия завод с амонячни, серни и други газове, повече или по-малко вредни.
Техническите достижения, с които толкова се гордеем, все повече се
обръщат срещу нас. И понеже не можем да спрем прогреса, нито да
разчитаме само на мерките на правителствата за намаляване на замърсяването на атмосферата, не ни остава нищо друго, освен да опитаме
да направим дома си малък оазис. Поне там да имаме чист, свеж и здравословен въздух. Така стигаме до логичното решение да се снабдим с
климатик. И понеже сме прецизни люде, решаваме да направим проучване.
Снабдяваме се с рекламни материали, каталози и започваме да четем. И
се сблъскваме с множество нови и специфични технически термини –
плазмени и нанотехнологии, биофилтри, ензимни, фотокаталитични, плазмоклъстерни йонни и какви ли не други филтри, и още, и още... Ако желаете
да разберете как работят всички тези чудеса и с това евентуално да си
помогнете при избора на климатик, прочетете следващите страници, подготвени от Стефан Куцаров

СЪВРЕМЕННИТЕ КЛИМАТИЦИ
Основната задача на климатиците, наложила се през
десетилетията на масовото им използване, е да поддържат желана постоянна температура в помещениято
– в горещо време да го охлаждат, а в не много студено
да го затоплят. Как климатиците изпълняват тази си
функция, какви видове има и много полезни подробности
за тях вече бяха разгледани в статията „Икономичните
климатици“ - TD#5/2006 и ревюто „Топ модели сплит
климатици“ - TD#6/2006.
ñòð.
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От няколко години се появи категория климатици, които имат още една, не по-малко важна функция – да осигуряват и чист, здравословен въздух в помещенията. За
целта те използват един или няколко филтъра, всеки от
които отстранява определени замърсители или миризми.
В допълнение някои модели създават полезни съставки на
въздуха, съществуващи в природата, но позагубили се в
жилищната среда. Като се имат предвид качествата на
тези климатици, може да се очаква, че техният брой и
разнообразие ще растат, а цените им ще намаляват.

източник: МАГНУМ-Д

ВЪЗДУХЪТ
Необходимият за съществуването на всички живи
същества кислород е 21% от атмосферата и към това
съдържание е нагодена дейността на човешкия организъм.
Приема се, че все още е безопасно намаляването на кислорода до 18%, след което настъпва така нареченият
кислороден глад. Между 14 и 18% дишането и пулсът се
ускоряват, чувства се отпуснатост и сънливост. При
съдържание на кислорода под 14% се появява главоболие,
телесната температура се повишава и работоспособността рязко намалява.
Освен кислорода, азота и останалите газове във въздуха, който дишаме, има и много други нежелани миниатюрни частици. Тези с размери над десетина микрометра (един
микрометър е една хилядна от милиметъра) се виждат с
просто око, а по-малките – само с микроскоп. За сравнение човешкият косъм е с дебелина около 100 микрометра.
Прахът във въздуха съдържа частици с размери между
няколко десети и няколко десетки микрометра, а саждите
са още по-големи. Нежелателното им действие е добре
известно на всички. Във въздуха има стотици видове бактерии с приблизително същите размери, както праха (малка част можем дори да видим, но просто не знаем, че са
бактерии). Из въздуха се носят и вируси, но поради нищожните си размери (около стотна от микрометъра) те могат да бъдат видени само с електронен микроскоп. Бактериите и вирусите могат да засегнат всеки, но са
особено опасни за хора с алергии. Същото се отнася и за
цветният прашец (известен и като полени). През пролетта алергичните хора са принудени да се крият от него в
плътно затворени помещения, където със сигурност кислородът не достига. И не на последно място, нали знаете,
че твърде често в жилищните помещения има плесени,
чиито спори се носят из въздуха.

Този не особено радостен анализ на въздуха, който
дишаме, става още по-тъжен, като си спомним за цигарения дим, който ни посреща на много от любимите ни
места за отдих. А да споменаваме ли за всевъзможните
миризми, които нерядко проникват през отворения за
проветряване прозорец?
Всичко това е една реалност за все повече места по
нашата планета. И за да си вдъхнем доза оптимизъм, нека
се запознаем с вече съществуващите технически решения, чрез които поне вкъщи можем да имаме чист, приятен и здравословен въздух.

ПРАХОУЛОВИТЕЛИ
Най-старото и най-логично средство за очистване на
въздуха е премахване на праха в него. В класическите
прахоуловители прахът преминава през механичен
филтър, който задържа твърдите часттици (като в прахосмукачките). За нормалната работа на климатика трябва филтърът редовно да се почиства и сменя, което се
прибавя към многобройните ни домашни задължения. И ако
пропуснем да направим това, въздухът в помещението
престава да е толкова чист, консумацията на електроенергия от климатика нараства, което понякога е съпроводено и с по-шумна работа.
В някои от своите климатици Panasonic използва самопочистващи се филтри. При всяко включване специална четка автоматично почиства част от филтъра, а
натрупаният в него прах се изсмуква и изхвърля навън.
При следващото включване се почиства друга част и
т.н. Освен това климатикът осигурява пълно почистване на филтъра на всеки 36 часа работа.
За по-добро улавяне на праха се използват и други видове филтри. Сред масово разпространените са електростатичните. При тях замърсеният въздух преминава
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източник: КОНДЕКС
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източник: ТЕХНОЛУКС
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между две плочи, на които е приложено високо напрежение. Твърдите частици от въздуха се зареждат с положително електричество и се привличат от плочата с
отрицателно напрежение, където се събират и лесно
отстраняват при почистването на филтъра.
В в някои климатици се използват ултразвукови филтри. Там ултразвукът уплътнява и дори залепва една за
друга частиците, което прави по-ефективно задържането им.

ВЪГЛЕНОВИ ФИЛТРИ
Дървените въглища, освен за приготвяне на скара,
имат и други приложения. Тяхното свойство да поглъщат
цигарения дим и много други миризми, например специфичните за домашните ни любимци, определя използването
им като дезодориращи филтри в климатиците. Любопитно е, че функцията им се възстановява при поставянето
на филтъра за няколко часа на слънчева светлина. Производителите препоръчват това се прави 2 пъти годишно.

НАНОТЕХНОЛОГИИ
През последните години този термин добива все поголяма популярност. Нанотехнологиите използват материали, съставени от частици с размери до няколко стотици нанометра (1 нанометър е 1 милиардна част от
метъра), т.е. малко по-големи от вирусите. Оказва се, че
тези материали имат твърде различни и понякога неочаквани свойства в сравнение с класическите плътни материали от същите химични вещества. Мнозина считат, и
вероятно това не е преувеличено, че овладяването на
нанотехнологиите ще е поредната техническа революция.
Въглеродните филтри, изработени по нанотехнология,
представляват пластинка от топчици с диаметър между 200 и 500 нанометра. В нея се задържат частиците
на преминаващия въздух, носители на миризми, т.е. по
същество това са дезодориращи филтри. Задържат се
почти всички видове миризми – от готвене, от смардливи домашни любимци, от тютюнев дим. Sharp е приела да
ги нарича дезодориращ биофилтър. Изследвания на LG са
ñòð.
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показали, че при едночасова работа на климатик с такъв
филтър концентрацията на миризми намалява 10 пъти.
От Samsung пък използват антибактериалните свойства на среброто, като върху различни повърхности нанасят сребърен слой с наноструктура. Съдържащите се
в него сребърни йони унищожават около 99,99% от бактериите и вирусите във въздуха, докосващ повърхността. Тези покрития се нанасят върху електростатичните филтри и топлообменниците на климатиците. Последното е особено наложително, тъй като винаги влажният топлообменник е великолепна среда за развитие на
плесени.
Също наночастици, но манганови, използва Mitsubishi
като покритие на своите керамични филтри, основно
предназначени за отстраняване на неприятни миризми.
Според производителя, един такъв филтър очиства площ
от 1700 квадратни метра.

ПЛАЗМЕНИ ФИЛТРИ
В нормални условия практически всички частици на
въздуха са електрически неутрални. Когато между две
повърхности съществува достатъчно голямо електрическо напрежение, се създават условия някои от частиците
да загубят своята неутралност и се превърнат в йони.
Така се получава йонизиран въздух, за който се използва
научното наименование плазма.
Плазмените филтри в климатиците имат две плочи,
между които е приложено постоянно напрежение около
5000 V. Въздухът преминава между плочите, където се
създава плазма. Частиците на замърсителите се йонизират и привличат от едната плоча, т.е. остават във
филтъра и въздухът се изчиства. В тези филтри се задържа и най-финият домашен прах заедно с практически
всички частици, които предизвикват алергии, поради
което не малко производители наричат тези филтри антиалергични. Те са особено полезни за болни от астма.
Сред последните новости са плазмоклъстерните йонни филтри, унищожаващи бактерии, вируси, алергени и
гъбични образувания. Клинични изследвания показват, че
филтри от този тип, патентовани от Sharp, унищожа-

източник: ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ

КАК ЙОНИТЕ ДЕЗАКТИВИРАТ ВРЕДНИТЕ КОМПОНЕНТИ ОТ ВЪЗДУХА

ват 99% от вирусите на птичия грип във въздуха. Нещо
повече, поради принципа си на действие тези филтри
притежават потенциалната възможност да унищожават
и новопоявили се вируси. Как действат ли? При преминаване на въздуха през тях, неговите водни пари се разлагат на положителни водородни и отрицателни кислородни йони. Около всяка частица на замърсителите се натрупва група (клъстер) от йони. Те влизат в химична
реакция с частиците, като отнемат водороден атом от
мембраната им и разкъсват тяхната протеинова обвивка, с което ги унищожават. След като си свършат работата, йоните се съединяват и отново превръщат във
водна пара. Целият този процес реално е заимстван от
природата – във въздуха винаги има известно количество
положителни и отрицателни йони, чиято концентрация е
значително по-голяма в горите. Йоните се съединяват с
различни вредни вещества от органичен произход и ги
неутрализират по описания начин. Самите йони са
напълно безопасни за човека. Освен ефективното действие на тези филтри, те имат и нищожна консумация
на електрическа енергия (до 0,5 kWh месечно), за работа-

та им не е необходим вентилатор и по тях не се натрупват замърсявания.

БИОФИЛТРИ
В това наименование се включват няколко вида филтри с различно предназначение и действие.
Първият вид са т.нар. екологични биофилтри, които
използват извлечени от растения вещества, унищожаващи определени бактерии и премахващи миризми. Сред найпопулярните са катехиновите. Наименованието им идва
от веществото катехин, съдържащо се в листата на
зеления чай. То се нанася на повърхността на филтъра и
унищожава попаднали върху нея бактерии и вируси. Освен
това тези филтри улавят и ситен прах и цигарен дим.
Почистват се с прахосмукачка веднъж на 6 месеца. Според производителите експлоатационният им срок е около 10 години. Алтернатива на катехиновите са биофилтрите с женшен или гинко.
Друг интересен вид са противоокислителните (антиоксидиращи) филтри. Тяхната цел, според създателите
им, е да забавят стареенето на хората. Според най-раз-
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източник: МАГНУМ-Д

пространената съвременна теория, то се предизвиква от
така наречените свободни радикали. Това са силно активни химични съединения, които лесно окисляват различни
вещества. При попадането им в организма окислението
води до дефекти в клетките с последващо стареене и
умиране. Смята се, че свободните радикали са една от
причините за много болести, между които сърдечни, рак
и парализа. Разбира се, че природата е предвидила защита от свободните радикали, основно чрез приемането на
достатъчно витамини. Но наличието във въздуха на много
радикали не позволява на организма да се справи с всички тях и последствията са налице. А и не малко съвременни продукти са източник на свободни радикали. Достатъчно е да бъдат споменати многобройните пластмаси, емисиите на копирните машини, изгорелите газове от
колите и тютюневият дим.
В основата на противоокислителните филтри е специално вещество, което като катализатор ускорява превръщането на свободните радикали от въздуха в химически
неактивно съединение. Самите филтри се състоят от
керамични влакна, покрити с такова вещество. Те могат
да се мият и реално имат експлоатационен срок от 10
години. Добрите качества на филтрите не свършват дотук. Лабораторни изследвания са показали, че при работата на филтрите концентрацията на грипни вируси и на
някои видове бактерии намалява около 100 пъти.
Съществуват и ензимни филтри. По принцип ензимите са белтъци, предназначени да ускоряват протичането на химичните реакции в човешкия организъм. Във филñòð.
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трите от този тип на Mitsubishi се използват влакна,
покрити с изкуствени ензими. Те елиминират действието на различни алергенни протеини и на цветния прашец.
Това се постига като при преминаване на замърсения
въздух между влакната, ензимите разкъсват съществуващите връзки между атомите на сярата в протеините,
с което те вече не могат да предизвикат алергии. Подобно е действието на филтрите на Panasonic, но те
използват ензими, извлечени от яйчен белтък. Тези филтри унищожават стафилококовите вируси и спорите на
плесента.

АНТИБАКТЕРИАЛНИ ФИЛТРИ
Те съдържат едно или повече химически вещества,
всяко от които е предназначено за поглъщане и унищожаване (обикновено около 99%) на определена група бактерии или вируси. Точно каква, зависи от модела. Има
филтри за грипни вируси, за алергени, за стафилококи, за
спори на плесен и гъбички. Някои фирми използват наименованието антиалергенни филтри.

ФОТОКАТАЛИТИЧНИ ФИЛТРИ
Осъществяването на химически реакции под въздействието на светлина се нарича фотолиза. Такива реакции непрекъснато се извършват в атмосферата. Когато
на мястото на осъществяване на фотолизата присъства
катализатор за ускоряване на нейното протичане, е налице фотокатализа. Именно тя се използва в фотокаталитичните филтри.

Повърхността на фотокаталитичния филтър е покрита с тънък слой от топчици (с диаметър 20 нанометра)
от полупроводника титанов двуокис. При осветяване на
повърхността ултравиолетовите лъчи избиват електрони от слоя. Така той става много силно химически активен. От своя страна, електроните разграждат водните
пари на въздуха и получените от това вещества влизат
във взаимодействие с много от органичните и неорганичните замърсители на въздуха и ги разграждат до безопасен въглероден двуокис и вода. По този начин филтрите очистват въздуха от цигарен дим, алергени, миризми,
спори на плесени и много други. Особено полезно свойство
на филтрите е, че не губят с течение на времето свойствата си, тъй като ги възстановяват под действието
на светлината.

УЛТРАВИОЛЕТОВИ ЛАМПИ
Отдавна е известно, че невидимите за човешкото око
ултравиолетови лъчи с дължина на вълната 254 нанометра унищожават микроорганизми, бактерии, вируси и плесен. Поради това ултравиолетови лампи се използват за
дезинфекция главно в медицински заведения и сравнително
по-рядко за жилищни помещения. От своя страна, ултравиолетовите лъчи с дължина на вълната 185 нанометра
създават във въздуха пред лампата озон с безопасно
малка концентрация, който премахва неприятните миризми. Тези две възможности се използват в някои съвременни климатици чрез вградената ултравиолетова лампа,
включвана по желание.

ГЕНЕРАТОРИ НА КИСЛОРОД
За създаване и поддържане на необходимите 21% кислород във въздуха в помещението, някои климатици използват генератор на кислород. Той съдържа една или повече силициеви мембрани с дебелина около десета от
микрометъра. През тях въздухът преминава само в една
посока. При това скоростта на преминаване на кислорода е няколко пъти по-голяма от тази на останалите
съставки на въздуха. Резултатът от това е, че излизащият въздух е с по-високо съдържание на кислород от
влизащия, т.е. реално те представляват обогатители
на кислород. Обикновено при влизане на въздух с 21%
кислород, излизащият е с около 30%. Използването на
климатици с генератор на кислород прави ненужно периодичното проветряване на помещения с хора, което
винаги е свързано с влизането на прах, шум и въздух с
нежелана температура. Такива климатици са особено
полезни в офиси и спални помещения с модерна свръхуплътняваща дограма. Някои модели имат вграден сензор
за измерване на процентното съдържание на кислород
в помещението. Намаляването му под 21% включва генератора, а при надхвърлянето му го изключва. Понякога тези климатици са снабдени и с цветни светлинни
индикатори за качеството на въздуха.

ЙОНИЗАТОРИ
Въздухът в природата съдържа относително малко количество отрицателно заредени йони (в 1 кубически сантиметър обикновено те са между 1000 и няколко десетки хиляди). Тяхното наличие е важно за човешкия организъм. При постоянно пребиваване в среда с намалено количество йони (затворено помещение без вентилация) се
чувства не само отпадналост, но и се създават условия
за възникване на някои хронични заболявания. Обратно,
голямото количество йони (високо в планината, в борова гора, до водопади) като правило обуславя прилив на
физически и душевни сили. Освен това отрицателните
йони възпрепятстват развитието на мравки, комари,
брашнени червеи и плесени, което допринася за чистотата на дома.
Йонизаторите като самостоятелни прибори са известни отдавна. В тях йоните се създават чрез високо напрежение, подобно на плазмените филтри. Днес те се
вграждат в някои модели климатици и могат да се включват по желание. Ефективността им е забележителна –
количеството създавани йони и съответно здравословният ефект на въздуха са като на високопланинска борова гора. Последното е причина и за наименованието бионизатори, използвано от Sharp и Samsung.
ñòð.
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Вентилация
под покрива
Доброто качество на въздуха в помещенията, осигурявани от правилна
вентилационна система, е от особена важност в съвременния изолиран
дом. Има още едно приложение на вентилацията, което спомага за постигането на по-добро ниво на комфорт и за дългосрочно запазване на вложените в дома инвестиции. Става въпрос за подпокривното пространство. За това какви са предимствата от вентилирането на въздуха над
тавана и как се осъществява то, разказва Гълъбинка Иванова
Предназначението на вентилирането на таванското
пространство е да се изравнява температурата на
въздуха под покрива и околната навън. А това е важно по
няколко причини. През лятото се акумулира значителна
топлина, когато слънцето напича продължително покрива и затвореният в пространството под него въздух
може да достигне температура

НАД 60 °C В НАЙ-ГОРЕЩИТЕ ЛЕТНИ ДНИ
Тогава чрез топлообмен топлината се предава надолу
към помещенията и градусът вътре се вдига. Доброто
вентилиране на въздуха в подпокривното пространство
подпомага усилията ви за охлаждане и подобряване на комфорта в жилищните помещения под тавана, а пести и
разходи, тъй като по този начин се намалява интензивността, с която климатичната инсталация трябва да работи, с което пък падат скъпите им енергийни разходи.
Ограничаването на жегата под покрива е полезно и с
това, че намаляването температурата на въздуха там
е и един вид превенция срещу деформирането и рушенето на дървените покривни елементи и преждевременното повреждане на покривната конструкция, покритие,
обшивки, изолации и т.н.
Сигурно точно тук в съзнанието светва въпросът –
добре, лятото – да.

АМИ ПРЕЗ ЗИМАТА?
През зимата топличката шапка от въздух, затворен
между тавана и покрива, е перфектната изолация за съхраняване на градусите вътре от време оно. Ако изгоним
топлия навън, студеният въздух над помещенията непрекъснато ще ги охлажда. Звучи логично, и е вярно. Но, топлият въздух горе не е безусловен съюзник – разликите в
ñòð.

16

температурата при студено време и отоплен дом са причинител за образуването на влага във въздуха и активното му кондензиране по студените области - подпокривните повърхности, по гредите. Това кондензиране може да
причини появата на мухъл, дори загниване на дървото и
ръждясване на скрепителните и другите метални компоненти от покривната конструкция. Може доволно да навлажни изолацията, намалявайки нейната ефективност.
Температурните разлики са и в основата на образуването на ледени блокове върху покрива през зимата, особено
в краищата на покрива, където е по-студено.
Спорни или реални, и различни при различните покриви, негативите от затворения въздух в подпокривното
пространство отиват в забвение при използване на подходящ метод на вентилация. Независимо дали става дума
за естествена или принудителна вентилация, както и за
техниките и оборудването, с което се постигат, основната цел на мероприятието е осигуряването на добър
контрол на температурата и влажността в подпокривното пространство.

ЕСТЕСТВЕНАТА ВЕНТИЛАЦИЯ
е един от най-разпространените и енергийно ефективни методи за постигане на това. В основата й са два
принципа. Първо, по-топлият въздух е по-лек и се издига
нагоре. Второ, движението на вятъра през и около дома
създава области с високо и ниско налягане. Ако подпокривното пространство има високо разположени отвори
за отвеждане на въздуха вътре в компанията на ниско
разположени за влизането му отвън, вентилацията се
случва, тъй като въздухът вътре е топъл. Колкото поголямо е вертикалното разстояние между входния и изходния отвор, толкова по-силно вентилиране ще има. За

ЕСТЕСТВЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ ОТ РАЗЛИКА В ТЕМПЕРАТУРАТА

Вентилацията, провокирана от разликите на налягането от вятъра, може да се осъществи и на по-малки покриви, докато тази, ставаща по законите на гравитацията, е по-ефективна при по-мащабни покривни конструкции. Да гониш вятъра, знаете, е изгубена кауза – това
важи и при вентилирането на подпокривното пространство, тъй като честата промяна на посокота му на духане поставя на нестабилна основа решението къде да
бъдат поставени вентилационните отвори. Затова такива инсталации са най-добри при покриви, които имат
стрехи от четирите си страни. Отворите за извеждане на въздуха се предлагат в множество изпълнения, дори
и такива по цялото продължение на билото на покрива.
Всички те, обаче, трябва да са конструирани така, че
дъждът и снегът да не могат да проникнат вътре.
Там, където системите за естествена вентилация не
са лесно и надеждно изпълними, или са недостатъчни, се
използва методът на
ЕСТЕСТВЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ ОТ РАЗЛИКА В НАЛЯГАНЕТО

ПРИНУДИТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ

целта отворът за отвеждане на въздуха трябва да е
буквално на върха, докато тези, позволяващи навлизането – някъде на нивото на тавана или под стрехите на
покрива.
ñòð.
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ПРИНУДИТЕЛНАТА ВЕНТИЛАЦИЯ
В домове, в които не функционира климатична инсталация или друг вид механично охлаждане на въздуха, температурата в подпокривното пространство може да се
контролира чрез използване на вентилатори за изсмукване и отвеждане на въздуха. Тези устройства обикновено
се монтират на няколко места, а равномерното им разпределение и функциониране не води до създаване на високо налягане. Външният въздух влиза вътре от отворено прозорче или отвори с решетка.
Друг вид инсталация за принудително вентилиране на
въздуха е инсталирането на вентилатор за отвеждането му извън помещението на покрива. Той трябва да бъде
на максимална височина, а отворите, от които влиза
външният въздух, е добре да се разположат възможно найниско, може и под стрехите.
Вентилаторите за принудително отвеждане на въздуха имат множество предимства. Те осигуряват добро
вентилиране при всякакви климатични условия, без функционирането им да зависи от това накъде духа вятърът.
Вентилаторите издухват въздуха навън от таванското
пространство при нужда, като обикновено са оборудвани с термостати, които активират устройството при
достигането на предварително зададена температура.
Тези модели обикновено се монтират близо до върха на
покрива и препоръчително на задния му склон, където се
виждат по-малко от улицата. Опционално може да се
използва и сензор за влажност, по информация на когото
да се стартира устройството, за да отстрани излишната влага, особено през зимата. Повечето от моделите вентилатори са пригодени за работа на покрива.
Например, има такива, снабдени с автоматични или моторизирани решетки с жалузи, които затварят достъпа
на прах, насекоми и други натрапници, когато вентилаторът не работи.

Âåíòèëàöèÿ

Прозорците под контрол
източник: БЕЛИМО БЪЛГАРИЯ

чрез системите за автоматично
отваряне и затваряне
Лято е. Жега. Човек седи на любимия си диван в хола и поглеждайки навън
си мечтае ей така да щракне с пръсти и прозорецът леекичко да се открехне, осигурявайки живителна струя свеж въздух. Е, да речем, че не щракаме
с пръсти, а натискаме бутона на дистанционното управление. А тази
невидима, услужлива ръка всъщност е автоматичната ни система за отваряне и затваряне на прозорците в дома ни. Винаги под точния ъгъл
и точно когато е нужно. Някои производители наричат тези решения интелигентни системи за естествена вентилация на въздуха в дома или с попростичкото "моторизирани прозорци". Както и да ги определим, те са още
една улесняваща екстра, удължаваща комфортните мигове в дома. Как точно
го постигат, разказват Амелия Стоименова и Яна Илиева

Имате просторно жилище с големи прозорци, от които струят потоци светлина. Или обитавате разчупени
пространства с по-труднодостъпни, монтирани на тавана или високо над нивото на пода прозорци. Безспорно и
двата варианта биха ви накарали да оцените удобството цялата тази стъклена конструкция да се управлява
само с едно движение. Отвъд него стои несложно конструирана, но затова пък интелигентна и лесна за боравене автоматична система, замислена да замести ръчните усилия.
Ако вече сте вдъхновени от възможностите на системата, вероятно си задавате логичния въпрос

КАКЪВ ТИП ПРОЗОРЦИ УПРАВЛЯВА?
И пригодима ли е за инсталиране точно във вашия дом?
Със сигурност да, тъй като е разработена както за
дървени, така и за алуминиеви и PVC прозорци. Би паснала идеално освен на всякакъв материал, и на различни
като функционалност, размери и начин на отваряне дограми. Би могла да се предвиди при монтажа на прозорците в новостроящ се дом или, разбира се, да се добави към

старото остъкляване. Добре е да имате предвид, че при
втория случай се изискват допълнителни дейности,
свързани с реконструкцията на прозорците и монтажа на
системата.

КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА?
Сърцето на системата е задвижващ механизъм, който обикновено се захранва с 220 волта. Монтира се върху
рамката на прозореца, обикновено на мястото на дръжката. Задвижващият механизъм е свързан с предавателен
механизъм. Звучи сложно, но на практика не е. Задачата
на задвижващия механизъм е да завърти с определени
обороти вала, а на предавателния - да преобразува въртеливото движение във възвратно-постъпателно. Простичко казано, необходимо е системата да имитира движение,
наподобяващо това на човешката ръка при отварянето,
затварянето и блокирането на прозореца. Или поне целта е да има същия ефект.
Обикновено, в модула, в който е монтиран задвижващият механизъм, е поставен и контролер. В него въвеждаме програмата, по която работи системата. Съвременñòð.
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ните решения предлагат възможност за въвеждане на две
или повече програми за работа на системата в различни
ситуации. Тук вече сигурно се питате: каква програма.
Става въпрос през какъв период от време бихте искали
да се отварят прозорците, колко дълго в стаите ви да
нахлува външният въздух, как да реагира системата на
определени събития и т.н. Също така, тези системи
могат да се интегрират в

ОБЩАТА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА
която осигурява не само естествената вентилация в
дома ви, но и управлява осветлението, бди за сигурността на къщата или осигурява най-добрия според вашите
вкусове музикален фон. С други думи – можете да
превърнете автоматичното отваряне/затваряне на прозорците в част от общата, централизрана автоматизирана система, която управлява различните функции в
дома ви.
Сами се досещате, че системата не би била достатъчно ефективна, ако предполага опасност за помещенията във ваше отстъствие. Каква опасност? От внезапен
пороен дъжд, градушка или силен вятър, например. Затова и основен елемент от системата е компонентът,
който следи кога трябва да затвори прозорците, в случай че вие не сте си вкъщи, за да свършите ръчно тази
толкова важна работа. Този елемент е

КЛИМАТИЧНИЯТ СЕНЗОР

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

или, образно казано, шестото чувство на вашата система, което я превръща в интелигентно решение за проветряване, дори и в месеците с нестабилна метеорологична
картина. В действителност той представлява модул,
който обединява различни сензори – за температура, за
влажност, за вятър и т.н. Съвсем естествено, колкото
повече датчици влизат в търбуха на вашия сензор за
времето навън, толкова по-многофункционална ще е вашата система. Предназначението на чувствителното
към прищявките на времето устройство е да следи клиñòð.

матичните условия вън от жилището. Ако докато ви няма
вкъщи, излезе силен вятър или внезапно рукне дъжд, сензорът има задачата да активира задвижващия механизъм,
така че да не откриете любимия си интериор подгизнал.
Разполагайки със сензор за времето, вашата система на
практика ви спестява скъпите ремонти.
Ако за ваше щастие не сте били потърпевши от оставен отворен прозорец по време на лятна буря, със
сигурност поне си представяте последствията. От едно
недоглеждане изведнъж ви се отваря много работа и
много непредвидени разходи. Новият ви паркет се е повредил, скъпите пердета изглеждат като парцал. Да не
говорим за оставения в близост до прозореца компютър.
Решението на този казус е заложено с предвидения датчик за влажност. С неговата намеса, системата би затворила сигурно прозорците още при първите капки. Понякога и силният вятър е точно толкова или дори по-опасен от дъжда. Но и той не би бил риск за дома ви, ако
автоматиката разполага с необходимия датчик за вятър.
Благодарение на него, ще сте сигурни, че вазата, наследство от баба, няма да се счупи от препускащото около
мебелите течение.
Ако споменатият задвижващ механизъм е сърцето на
управлението, а сензорите неговите сетива, то ключът
за удобството е стоящото винаги на една ръка разстояние от вас
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с чиято помощ лесно контролираме цялата система. За
да управлявате отдлечено от канапето автоматично
отварящите се прозорци, не е нужно да добавите към
купчинката дистанционни и такова специално за тях.
Вземете го назаем от телевизора. Просто го насочвате
към блока за управление на системата и вграденият в
дистанционното инфрачервен датчик се свързва с този
на блока. Това е сигнал за системата да включи задвижващия механизъм и прозорецът да се отвори. Като цяло
обслужването не е по-различно от включването и изключ-

ването на телевизора. За сигурност, някои системи разполагат и с бутон, намиращ се върху или в близост до
рамката на прозореца. С едно натискане, прозорецът се
отваря. Разбира се, дори и тази лесна манипулция можете да оставите в ръцете на вградения контролер, който осигурява напълно автоматична работа на системата, според предварително въведената програма.

ОСИГУРЯВА ЕСТЕСТВЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ
Освен за превенция от дъжд и силен вятър, сензорите
имат и ангажименти към поддържане на добрия климат
вътре в помещението. Възможно е системата ви за
отваряне и затваряне на прозорците да бъде още поумничка и да следи температурата в съответната стая.
При достигане на определена стойност на температурата, под контрола на друг датчик за стайна температура, задвижващият механизъм автоматично се задейства и отваря прозорците. Една доста по-опростена
алтернатива на съвременните климатични системи, която също като тях се грижи за комфорта ни – да не ни е
нито топло, нито студено, но без скъпи съоръжения.
Просто отваря и затваря прозорците.

ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ У ДОМА
Кога точно да се отваря и затваря прозорецът, така
че хем в жилището да се осигури здравословна въздушна
циркулация, хем да не складираме праха и вредните газове от улицата? Преценката за най-оптималното време,
през което прозорецът да е отворен или затворен, е
грижа на програмируемият таймер. Също важен компонент от автоматичната система, той работи с предварително зададени периоди от време, през които се
задейства системата. Така прахта от домашните мебели, цигареният дим и всички вредни субстанции, които
дишаме, няма да ни безпокоят. Просто нашата система
ще се погрижи през точно определен период да отвори и
след това затвори прозорците, така че през цялото
денонощие въздухът в дома да е максимално чист.

чай, за нея просто не би било проблем при всяко задействане на системата, задължително да следва и заключване на прозорците.
Разбира се, за да се възползвате максимално ефективно от всички предимства на системите за автоматично отваряне и затваряне на прозорците, е препоръчително да прецените какъв тип система е най-подходяща за
прозорците във вашето жилище и за вашите изисквания.
В този момент помощта на специалист от специализиран доставчик е наложителна. Така не бихте имали опасения, че механизмите на вашите нови моторизирани
прозорци няма да ви служат вярно години наред.

ДОЛУ ЕНЕРГИЙНИТЕ ЗАГУБИ
И все пак, ако една умна система може да ви предпази
от крадци, дали може да предпази джоба ви от собствената ви разсеяност? Когато стане дума за енергийна
ефективност, всеки ще си припомни поне един случай от
ежедневието си, когато е забравил прозорец вкъщи отворен през зимата. Излишно е да се споменава, че през
него неизменно изтичат на вятъра определено количество топлина и средства. Нещо, което не би могло да се
случи на жилището с моторизирани прозорци, поставени
под строгия контрол на таймер. След въведения от вас
период от време, той безотказно ще затвори забравените прозорци.

ДОМЪТ Е ПО-СИГУРНО ЗАЩИТЕН
Този въпрос си го задава всеки и най-вече стопаните
на еднофамилни къщи и апартаменти на нисък етаж.
Навикът да заключваме входната врата, когато излизаме, и да оставим прозорците отворени за проверяване е
вече почти втора природа. И сега е моментът да помислим за автоматичната система, която управлява прозорците ни, не само като плюс към домашния комфорт, но и
като верен съюзник в сигурността на дома. Във възможностите на тези системи е не само да отварят и респективно затварят прозорците, но и да ги заключват. А
ако вашите моторизирани прозорци разполагат с управляващ контролер, те биха могли да се включат и към
цялостната система за сигурност в дома ви (видеонаблюдението, алармената инсталация и т.н.). В този слуñòð.

21

ÂèÊ îáîðóäâàíå

Тоалетната тук,
тоалетната там

източник: PROSTREAM GROUP

Санитарни станции за отпадни води
Случвало ли ви се е да стискате колене и да потропвате нервно пред
вратата на тоалетна – и то не обществена, а вашата собствена? На мен
– да. И тогава винаги се заричам, че лятото на всяка цена трябва да
направим допълнителна тоалетна и баня. Когато, обаче, се стигне до
реализация, се оказва, че канализационният проект не позволява изграждането й. Просто мръсен канал няма там, където би могла да се изгради
нова тоалетна, баня или друго мокро помещение. Решението е устройство, което се нарича санитарна станция и поради конструкцията си
позволява мръсният тръбопровод да пропълзи до където си искате.
Така че, ако не сте от щастливците, притежаващи дом, в който всеки
обитател разполага с персонална баня и тоалетна, заровете томахавката
на семейните войни, като премахнете канализационните си бариери със
санитарна станция за отпадни води. За това какви са съвременните й
технически възможности разказват Амелия Стоименова и Иво Минов
Представете си само - наследили сте чудесен голям
апартамент в центъра на Варна, или сте горд собственик на новопостроено жилище в прекрасен квартал. На
пътя да реализирате мечтата си, както винаги, стои
едно голямо НО. Тъй като не сте проектирали сами
вътрешното пространство на апартамента, то е, казано честно, несъвършено. В мечтите си сте си представяли спалнята направо и вляво, а тя е веднага вдясно,
точно на „законното“, според вас, място на хола. И ако
функциите на основните помещения могат да бъдат
разменени с помощта на допълнителна стена или големички количества въображение, все пак стигате до безизходица, когато решите да преместите банята и тоалетната.
Да не говорим за случаите, когато увеличеният брой
на членовете на семейството или усъвършенстваната ви
представа за удобство ви карат да планирате построяñòð.
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ването на напълно нови, допълнителни помещения. В този
случай, наличието на непреодолими носещи стени, например, би могло да се окаже неединственото сериозно препятствие пред плановете ви за по-добър дом. Ваш сериозен проблем би било нещо много прозаично, но също
толкова много и необходимо – заложеното от проектанта място на канализационната система в дома ви. Всеки знае, колко е трудно, скъпо, а понякога и невъзможно
канализационните тръби да бъдат произволно удължавани и отвеждани с десетки метри към другия край на
жилището. Стандартният подход при проектирането на
канализацията разчита на естествената гравитация,
затова и доскоро всички опити за несъобразяване с тази
сила бяха свързани или с неуспех, или с главозамайващи
инвестиции. Но, ура! Вече има решение на проблема, и то
елементарно, интелигентно, елегантно и напълно достъпно – т.нар. санитарни станции.

източник: GRUNDFOS - БЪЛГАРИЯ

източник: GRUNDFOS - БЪЛГАРИЯ

източник: GRUNDFOS - БЪЛГАРИЯ

КОМПАКТНА И ЕФЕКТИВНА АНАТОМИЯ
Ако още не сте виждали санитарна станция, лесно
бихте могли да я объркате с добре познатото ви казанче за тоалетна чиния. Дизайнът й съвсем естествено се
вписва в интериора на вашата баня или тоалетна. Приликите обаче спират дотук, защото вътрешното устрой-

ство на уреда разбираемо достига едно по-високотехнологично ниво. На първо място, вашата санитарна станция съдържа в търбуха си помпа. Тя осигурява изпращането на отпадните води към канализационната система
на блока или къщата ви с достатъчно голяма тяга. Разбирате, че това от своя страна позволява използването

ñòð.
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източник: КСЕЛЕКС
източник: PROSTREAM GROUP

източник: PROSTREAM GROUP
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на максимално компактен „посредник“ – тръбопровод с
много по-малък, и, разбира се, удобен за творческите ви
планове по прекрояването на апартамента, диаметър.
Челно място в йерархията по важност заема датчикът
за ниво. Сигурно се досещате каква е функцията му.
Когато насъбралата се вода достигне максималното
ниво, помпата автоматично се включва и освобождава
станцията от нейното съдържание. И обратно – при
достигане на минимално ниво, помпата се изключва.
Продължаваме прегледа на основните елементи, които съжителстват в симбиоза в санитарната станция режещата система. Изработена най-често от неръждаема стомана, тя съвестно раздробява съдържанието на
отпадните води така, че да позволи безпрепятственото
им отвеждане по необичайно тесния тръбопровод. Специален възвратен вентил пък се грижи избутаните от
помпата отпъдъчни маси да не се върнат обратно в резервоара под действието на вездесъщата гравитация.
Добре е да споменем и още един привидно малък, но
всъщност доста важен детайл. Обемът на санитарната
станция не е случаен. Конструкторите предвидливо са го
ñòð.
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направили малко по-голям от този на тоалетното казанче. По този начин станцията може спокойно да поеме
цялото количество вода, която се оттича от казанчето
при еднократното му задействане.

САНИТАРНИ СТАНЦИИ ЗА ВСЕКИ ВКУС
Казвате си – дотук добре, вече знам как да си направя
допълнителната тоалетна, която толкова липсваше на
идеалния ми дом. Преди, обаче, да се втурнете към магазина, е добре да обмислите инвестицията така, че тя да
ви осигури най-подходящата за конкретните ви нужди
санитарна станция. А ползата от това устройство не
подлежи на съмнение – моделът му зависи не само от вида
на отпадните води, за които ще го използвате, но и от
произволната комбинация от уреди, които в крайна сметка ще обслужва. Така например, бихте могли да оборудвате дома си с модел, подходящ само за една тоалетна
чиния, за тоалетна чиния и мивка, за душ и мивка, както
и – затаете дъх - разновидност за тоалетна чиния, мивка, душ и биде, или санитарна станция, обслужваща пералнята и кухненската ви мивка – ако такива са творчес-

ñòð.
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източник: ВИЛО БЪЛГАРИЯ

ките ви планове. Възможно е пространствените ограничения на дома ви или пък свободно реещата се фантазия
да ви подскажат да инсталирате новата тоалетна под
стълбището. В такъв случай проблемите ви могат да
изникнат от всички страни, но не и по отношение на
приложимостта и ефективността на санитарната ви
станция. Естествено, станциите често са оптимално
решение на проблема с отпадните води във ваканционната ви къща – особено в случаите на отдалеченост от
големи населени места и съответната липса на канализационна система.

ЗА ДА Я ИНСТАЛИРАТЕ ПРАВИЛНО

източник: ДИТЕК

източник: АКВАСТАРТ

Монтажът и местоположението на санитарната
станция зависят основно от вида на отпадните води,
които преминават през „стомахчето“ й. За да служи вярно за дълго време санитарната ви станция, по отношение на най-подходящия за вас модел и местоположението й в дома е най-добре да се консултирате със специалист от фирмата-доставчик и инсталаторската фирма. Все пак, съществуват някои общовалидни правила,
които е добре да знаете. Така например, ако санитарната станция ще обслужва отпадните води от тоалетната ви чиния, следва да бъде монтирана директно под
тоалетното казанче. В случай че станцията ще играе
ролята на „разпределителна гара“ за всякакви други отпадни води от дома ви – но не и за тези от тоалетната, то е задължително тя да се монтира на по-ниско
ниво от това на входящите в нея тръби. Така мръсните течности ще достигат до устройството, благодарение на силата на гравитацията, за да бъдат впоследствие изтласкани по съответни тръби към канализационната система.

НЯКОЛКО ВАТА В ПОВЕЧЕ
Не на последно място стои и въпросът с разхода на
енергия, необходима за захранването на санитарната
станция. На пръв поглед, естеството на нейните функции – а именно да раздробява това-онова и да заменя
успешно всесилната гравитация, внушават усещането
за ненаситно устройство, което ще се отрази видимо
и болезнено върху месечната ви сметка за ток. Истината, обаче, е съвсем различна. Въпреки че станцията
има нужда от постоянен контакт с електрическата
мрежа, за да извършва своята дейност, нейната консумация е пренебрежимо малка и се равнява на включването на няколко допълнителни електрически крушки. В
крайна сметка, ако жилището ви или лятната вила имат
крещяща нужда от преустройство на канализационната система, ако искате да изгладите заложените в
архитектурния проект на апартамента ви несъвършенства, или просто да се поглезите с инсталацията на
допълнителна мивка, душ или тоалетна – санитарната
станция е един добър избор.
източник: КСЕЛЕКС
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Акумулаторите
в джоба
За все повече от нас думата акумулатор предизвиква асосициации с мобилен телефон или лаптоп, а не с автомобил. И това е съвсем естествено, тъй като миниатюрните акумулатори завладяват все повече пространства. Днес те имат многобройни приложения, сред които е достатъчно
да се споменат развлекателните апаратури и електрическите инструменти. За правилното използване на всеки тип акумулатор е добре да се
познават неговите особености, основни параметри и начин на експлоатация. Така акумулаторът ще ни служи максимално дълго и няма да има
опасност от разреждането му в неподходящ момент или преждевременна
повреда. Тези въпроси коментира Стефан Куцаров

МАЛКО ИСТОРИЯ
Първият акумулатор е създаден през 1859 година от
френския физик Гастон Планте и е прадядо на съвременните оловни акумулатори, познати на всеки притежател
на автомобил. През 1978 година се появяват херметически затворените оловни акумулатори, които не се нуждаят от поддръжка по време на експлоатацията им – няма
измерване на гъстотата на електролита, нито доливане на вода или киселина.
През 1899 година шведът Валдмар Юнгнер създава
първия никел-кадмиев (NiCd) акумулатор, но трябва да
измине половин век до 1947 година, когато се появява
херметически затворена негова разновидност. Тя вече
има всички шансове за масова употреба, независимо от
високата цена, необходимостта от зареждане в
продължение на 24 часа и бързото саморазреждане. Следват многобройни подобрения и през 1960 година започва
промишлено производство на NiCd акумулатори и използването им в преносими уреди. Може би е любопитно да
се знае, че в продължение на три десетилетия те са
основният вид акумулатори в американските космически кораби и станции.

В 1901 година един от най-големите изобретатели на
всички времена, американецът Томас Едисон патентова
никел-алкален акумулатор, който постепенно се превръща
в съвременните никел-метал-хидритни (NiMH) акумулатори с популярното наименование алкални акумулатори.
Тяхното промишлено производство започва през 1989
година.
Съвременните литиеви акумулатори имат своето
начало през 1970 година. Тук развитието е значително побързо – през 1991 година започва промишленото производство на литиево-йонни (Li-Ion) акумулатори, а през 1999
година – на литиево-полимерни (Li-Poly, Li-Polymer) акумулатори.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ПАРАМЕТРИТЕ?
Смисълът на по-голяма част от параметрите на акумулаторите е практически същият, както на батериите. За читателите, които не са успели да се снабдят с
брой 6 на Технологичен дом и да прочетат материала
"Батериите вкъщи и навън", ето накратко някои от тях.
Капацитетът е количеството на електрическата
енергия, която може да се получи от зареден акумулатор
ñòð.
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до изтощаването му. При големите акумулатори той се
измерва в амперчасове (Ah), а при малките – в милиамперчасове (mAh). Капацитетът зависи от типа на акумулатора, т.е. от веществата, между които протича химическата реакция и от количеството им. Затова като
правило по-големите акумулатори са с по-голям капацитет и съответно работят по-дълго време. Капацитетът
намалява с понижаване на температурата на акумулатора.
Когато зареденият акумулатор не се използва, в него
неизбежно протича макар и слаба химична реакция, която намалява капацитета му, което се нарича саморазряд.
Обикновено той се оценява чрез процентното намаляване на капацитета за 1 месец, което зависи и от условията на съхранение.
За разлика от батериите, капацитетът на акумулаторите обикновено е написан на корпуса или опаковката им.
Специфичен параметър на акумулаторите е броят на
циклите заряд-разряд. След него в структурата на акумулатора са настъпили необратими промени и неговият
капацитет значително е намалял. Акумулаторът работи,
но след като е зареден, много бързо се разрежда.

АКУМУЛАТОРНИ КЛЕТКИ И БАТЕРИИ
Акумулаторната клетка съдържа два електрода със
специален разтвор между тях, наречен електролит. Електродите са свързани с полюсите на клетката - единят
положителен, а другият отрицателен. За зареждане на
клетката тя се свързва към зарядно устройство, което
осигурява протичане на ток през нея и съответно въвеждане на електрическа енергия. Тя предизвиква химична
реакция с образуване на съответните вещества по
повърхността на електродите. Това е преобразуването
на електрическата енергия в химическа – клетката се за-
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режда и напрежението между двата й извода нараства.
След определено време веществата, участващи в химичната реакция, се изчерпват и тя се прекратява – акумулаторната клетка е напълно заредена и напрежението й
достига своя максимум. 20-30 минути по-късно то намалява до номиналната си стойност.
Зареждането на всеки тип акумулатори се извършва
по начин, различен от този на останалите типове и задължително се прави със специализирано зарядно устройство. Нещо повече, за някои акумулатори съществуват
методи за бърз и стандартен (по-бавен) заряд и затова
при покупката на зарядно устройство трябва да се информираме какви видове се предлагат. Същото е в сила
и когато зарядното устройство е вградено в прибора,
който купуваме. Особено важно е да се знае, че неправилното зареждане и разреждане на акумулаторите скъсява живота им, т.е. намалява се броят на циклите зарядразряд.
Когато към изводите на акумулаторната клетка се
свърже електрически консуматор, започва химична реакция в обратна посока – новообразуваните вещества върху
двата електрода започват да се превръщат в тези на
незаредената клетка. Реакцията е свързана с отделяне
на електрическа енергия, поради което през товара протича ток. През това време върху клетката се установява така нареченото работно напрежение, което намалява в процеса на разреждане. При достигане на крайното
напрежение се счита, че клетката е напълно разредена.
В действителност химичната реакция може да продължи,
т.е. акумулаторът още да се използва, но това не трябва да се прави поради опасност от повреда на клетката
или намаляване на срока й на работа.
Цилиндричните клетки на всички видове акумулатори
имат почти еднаква структура. Електродите са тънки
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и дълги ленти, а между тях има изолационна лента, напоена с електролита и наречена сепаратор. Трите ленти
са навити на руло, с което голямата площ на електродите се съчетава с малък обем на клетката.
Две или повече свързани еднакви клетки образуват
акумулаторна батерия. В обикновения говор вместо точните понятия акумулаторна клетка и акумулаторна батерия се използва просто акумулатор. Най-често клетките се свързват последователно, при което напреженията им се събират и дават напрежението на акумулатора. Типичен пример са автомобилните акумулатори за
12,6 волта, които съдържат 6 клетки с работно напрежение по 2,1 волта. Капацитетът на такъв акумулатор
е равен на капацитета на всяка от клетките му. Сравнително по-рядко клетки се свързват успоредно за увеличаване на капацитета.

НИКЕЛ-КАДМИЕВИ АКУМУЛАТОРИ
Наименованието им се дължи на наличието в разредения акумулатор на никелов хидроокис като положителен електрод и на кадмий за отрицателен електрод.
Електролитът е калиева основа, а напоеният с него сепаратор е от специална тъкан. Използването в
продължение на повече от 30 години като основен вид

акумулатор във всякакви преносими уреди и инструменти бе причината за многобройни подобрения в конструкцията им. Характерна особеност на тези акумулатори
е възможността за стандартно и бързо зареждане.
Стандартният заряд изисква време от 6 до 15 часа,
чиято точна стойност се дава от производителя на акумулатора. Необходими са сравнително прости и евтини зарядни устройства. Бързият заряд се прави за 1-2
часа, но за някои типове акумулатори това време е
намалено на 15 минути. За сметка на това удобство
зарядните устройства са значително по-сложни и скъпи.
Всеки от двата типа заряд е задължително да бъде
прекратен, когато акумулаторът е напълно зареден,
което се прави автоматично от зарядното устройство.
И двата вида заряд трябва да се правят при околна
температура между +5 и +45°С, но най-добре е тя да е
от +10 до +30°С. Зареждане при температури под +5°С
и над +45°С крие опасност от повреда.
При разреждане токът, който се консумира от акумулатора, не трябва да надхвърля определена стойност,
обикновено 1 до 3 пъти капацитета му. Съществуват
специални акумулатори за по-голям ток и бързо зареждане, особено подходящи за електроинструменти. Разреждането може да се прави в по-широк температурен обхват в сравнение със зареждането (обикновено от -20°С
и +60°С). Много е важно разреждането да се прекрати
навреме – преди напрежението да падне под критичната
стойност. Увлечени в работа често допускаме опасния
„ефект на последната дупка“ – бормашината явно е с
изтощен акумулатор, но все още може да се пробива,
макар и с по-малки обороти. Тогава си казваме: "Само още
една дупка", но вместо това продължаваме да работим и
повреждаме акумулатора.
Нерядко можем да изпаднем в следното положение.
Индикаторът на уреда показва частично разреден акумулатор, но понеже ни предстои много работа с него, решаваме да го дозаредим. Това не трябва да се прави с NiCd
акумулатори, тъй като постепенно ще ги повреди. Причината е в така наречения ефект на паметта (Memory
Effect). Той представлява образуването на нежелани кристали в електролита, с което капацитетът на акумулатора намалява – той се зарежда напълно, но много бързо
се разрежда и става практически неизползваем. Същото
се наблюдава и при свръхзареждане, когато напълно зареденият акумулатор се остави да се зарежда, вместо
да бъде изключен.
Продължителното съхранение на акумулаторите, без
те да бъдат използвани, също има някои особености.
Колкото температурата е по-висока, толкова по-бързо
акумулаторът се саморазрежда. При съхранение повече
от година трябва помещението да е с температура
между +10°С и +30°С и акумулаторът периодично да се
зарежда в съответствие с упътването му.
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NiCd

Алкални

Li-Ion

Li Polymer

Оловни

Напрежение без товар

1,3V

1,3V

4,1-4,3V

4,1-4,3V

2,4

Работно напрежение

1,2V

1,2V

3,6-3,7V

3,6-3,7V

2,1

Цикли заряд-разряд

500-1500

250-500

над 500

над 500

200-500

Саморазряд
за 1 месец

15 - 20%

20 - 30%

6 - 10%

6%

5%

При правилна експлоатация един NiCd акумулатор може
да се използва между 3 и 5 години.
Сериозен недостатък на тези акумулатори е съдържанието на силно отровния кадмий. Затова още преди 10
години в много страни бяха създадени законови мерки
излезлите от употреба акумулатори да се събират и
рециклират. Най-доброто решение, на което сме свидетели през последните години, е постепенното им заместване с други видове без отровни вещества.

АЛКАЛНИ АКУМУЛАТОРИ
Това е популярното наименование на никел-метал-хидритните (NiMH), чийто положителен електрод е никелов
хидроокис. Отрицателният електрод е специална метална сплав, която може да абсорбира водород, а електролитът е калиева основа. Нито едно от химичните вещества в тях не е отровно, което е едно от големите им
предимства и съответно една от причините те все повече да се използват вместо NiCd акумулатори. Същевременно един алкален акумулатор работи около 40% подълго време от никел-кадмиев, преди да се наложи бракуването му. Той няма ефект на паметта и винаги може да
се дозарежда. При определен капацитет алкалните акумулатори са по-малки и по-леки. В това отношение съперник са им литиевите. Засега алкалните акумулатори са
с много голямо приложение, но бъдещето ще покаже дали
няма да бъдат изместени от литиевите. И още нещо положително – напрежението им е същото, както на алкалните батерии.
След казаните толкова хубави неща за алкалните акумулатори не трябва да се мисли, че те са идеални. При
зареждане те са по-капризни от NiCd – резултатът е посложно и скъпо зарядно устройство. Самото зареждане
също може да се извършва стандартно за 10-14 часа и
бързо за 1-2 часа. И в двата случая максималното напрежение на една клетка е 1,8V. Безспорно по-удобният бърз
заряд изисква зарядно устройство с по-сложно управление, което да може да измерва поне температурата и
напрежението на акумулатора. В противен случай има
опасност от повредата му.
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ЛИТИЕВИ АКУМУЛАТОРИ
Литият е много по-силно активен елемент от използваните в описаните дотук типове акумулатори и затова химическите му връзки с други елементи са много
здрави. За създаването и разкъсването им при химични
реакции е необходима голяма енергия. Това е причината
литиевите акумулаторни клетки да имат значително поголямо напрежение от всички останали видове. Тази особеност, съчетана с малкото тегло на лития, го прави
ценен за създаване на акумулатори.
В съответствие с принципа си на действие, литиевите акумулатори се делят на две големи групи.
Първата са литиево-йонните акумулатори, означавани
като Li-Ion. Единият от електродите им е от графит, а
другия – от метален окис на лития. Електролитът е органично вещество, напоено с течна литиева сол. Зареждането представлява движение на литиеви йони през електролита от единия електрод към другия, а разреждането
– също такова движение, но в обратна посока. Именно това
е определило наименованието на акумулаторите. Специфична особеност е, че съществуват множество разновидности на материалите за електродите, поради което
характерните напрежения на литиевите акумулатори не
са така точно фиксирани, както при другите видове.
Практически се използва само режим на бърз заряд,
който изисква 1-3 часа в зависимост от типа на акумулатора и зарядното устройство. Процедурата на зареждане е по-сложна в сравнение с предните видове, което
налага в самите акумулатори да се вграждат необходимите електронни схеми. Това е една от причините за повисоката цена на Li-Ion. Същевременно и в зарядното
устройство има твърде сложна електроника, която увеличава и неговата цена.
Хората, занимаващи се с техника, добре знаят, че
всяко усложняване на машина или устройство с цел подобряване на параметрите води със себе си някои недостатъци. В случая на литиево-йонните акумулатори е
необходимо зарядното устройство да следи по време на
заряд състоянието на всяка клетка. Когато само една от
тях е напълно заредена, се спира зареждането, а оста-
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ПАРАМЕТРИ НА АКУМУЛАТОРИ С ЕДНА КЛЕТКА

налите клетки остават недозаредени. Това е преодоляно само в скъпите зарядни устройства.
Предимство на Li-Ion акумулатори е малкото им тегло
- до 2 пъти под това на алкалните за осигуряване на даден
капацитет. Това определя основно приложение в мобилни телефони и преносими компютри, където сравнително високата цена се "скрива" в тази на целия продукт.
Други предимства са значително по-бавното саморазреждане и възможността за осигуряване на голям ток на разреждане. И не на последно място, акумулаторите винаги
могат да се дозареждат без опасност от повреда. Това
ни позволява сутрин, докато се бръснем или обличаме,
набързо да позаредим акумулатора на GSM-а. А ако обличането трае по-дълго – и напълно да го заредим.
Литиево-полимерните акумулатори (Li-Poly или LiPolymer) се различават от Li-Ion само по замяната на
течния електролит с такъв под формата на твърд полимер. Основното предимство е, че по принцип това премахва необходимостта от метална кутия, с което се
намаляват размерите и теглото. Същевременно могат
да се правят много тънки акумулатори. Основните параметри и начинът на използване са същите, както при LiIon. Известен недостатък е по-малкият максимален ток,
но това не пречи на приложенията, които са както на LIon акумулатори.
Съществуват толкова тънки акумулатори от този
тип, че е възможно вграждането им в кредитни и други
подобни карти. Очаква се появата на акумулатори, които се печатат върху пластмасово фолио и други
повърхности по начин, подобен на работата на принтерите. Дебелината им няма да надхвърля 1-2 десети от
милиметъра.

ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРИ
Тук повърхността на единия електрод на заредения
акумулатор е от олово, а на другия – от оловен двуокис.
Те са поставени във воден разтвор на сярна киселина.
Протичащата химична реакция при разреждането образува оловен сулфид на двата електрода, а съдържанието
на киселината н електролита рязко намалява и той се
превръща в почти чиста вода. Това е причината разредените акумулатори лесно да замръзват, което налага да
се оставят при минусови температури само заредени.
Съществува специална херметически затворена разновидност с пастообразен електролит. Тя има значителен капацитет, но не може да осигурява голям ток за
кратко време, какъвто е необходим за стартиране на
двигатели с вътрешно горене. Зареждането им е различно
от класическите с течен електролит, което налага използването на специални зарядни устройства.

ИНТЕЛИГЕНТНИ АКУМУЛАТОРИ
Зад този странен термин се крие поставянето в акумулаторите на електронни прибори, които прецизно кон-

тролират състоянието им. Приборите подават информация на захранваното устройство, което се изключва
при установяване на неправилна работа на акумулатора. Най-често това е напрежение извън допустимите
граници или температура над определена стойност. В
голяма част от интелигентните акумулатори се следи
наличното количество електричество. Сведенията за
него могат да се изписват на дисплея на устройството, а също да се подава сигнал за разреден акумулатор.

АКУМУЛАТОР ИЛИ БАТЕРИЯ?
Това е един от въпросите при покупка на прибор с
автономно захранване, независимо дали е дисков плейър
или цифров фотоапарат. Еднозначен отговор естествено няма, тъй като в противен случай всички прибори щяха
да използват само по-доброто решение. Затова изборът
трябва да направим сами. Следващите няколко реда могат да ви помогнат:
Акумулаторите са доста по-скъпи от батериите и
налагат закупуване на зарядно устройство, което е допълнителна първоначална инвестиция.
Акумулаторът може да се зарежда и разрежда поне
няколкостотин пъти, което спестява купуването на
толкова батерии. А тяхната обща цена би била по-голяма от тази на акумулатора и зарядното устройство.
Зареждането на акумулаторите изисква време и известни грижи, докато смяната на батериите става бързо.
Има немалко случаи (на екскурзия или къмпинг), когато не е лесно да намерим контакт за зарядното устройство.

ПРЕПОРЪКИ ЗА РАБОТА С АКУМУЛАТОРИТЕ
За да не предизвикваме повреди на акумулаторите при
използването им, трябва да се спазват някои основни
правила.
Всички акумулатори в едно устройство трябва да са
от един тип, с еднакъв капацитет, и нито един от тях
да не е стар (при нужда всички се сменят едновременно).
Не трябва едновременно да се използват акумулатори
и батерии.
Върху изводите на акумулаторите не трябва да се
запояват проводници.
Не проявявайте излишно любопитство, за да видите
устройството на акумулатора. При нарушаване на механичната му цялост рискувате електролитът да изтече
и повреди кожата и дрехите ви.
Поставянето на работещи акумулатори в херметически затворено пространство крие опасност отделяните
понякога газове да се натрупат и запалят от електрическа искра.
За избягване на неволно прекомерно разреждане на
акумулатора трябва захранваното от него устройство
да се изключва веднага след приключване на използването му.
ñòð.
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Топ серии

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

Серия LABEO на българския производител АТРА, позиционирана в
най-високия клас. Серията е комбинирана с полупрозрачни декоративни рамки от пластмаса, светещи нощно време, а също и с декоративни рамки от стъкло, алуминий и дърво. Отличава се с великолепие и елегантност на фирмите, предлагайки естетичност,
неподправен лукс и престиж.
Производител: АТРА
Серия ключове и контакти Елегант на смолянския производител ЕМЕ АД. Контакти: 16А/ 250 V,
предпазни клапи, изработен на модулен прицип.
Възможност за вграждане в кабелни канали. Цвят по
избор на клиента. Ключове: 10А/ 250V, единичен; сериен; девиаторен, изработен на модулен принцип.
Възможност за вграждане в кабелни канали. Цвят: по
желание на клиента.
Цена без ДДС: 2,34 лв. (контакти);
2,29 лв (единичен ключ);
3,64 лв. (сериен ключ);
2,43 лв. (девиаторен ключ)
Ïðîèçâîäèòåë: ÅÌÅ
Серия Carat на ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH. Акцент върху естествените материали и изчистените
форми. Пълна гама от функционални възможности,
осигуряващи комфорт и сигурност. Гамата включва
термостати, димери, дистанционно управление, PIR
сензори за движение, контакти със защита от пренапрежение, дефектнотокова защита и др. Осем цвята за лицевите панели, масивни рамки от 5 материала – злато, бронз, стомана, стъкло, хром. Произволно
комбиниране на лицев панел и рамка.
Цена: от 58,36 лв. без ДДС
Производител: ABB Busch-Jaeger Elektro
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Серия Impuls на ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH. Елегантен дизайн от комбинирането на кръг и квадрат;
уникален механизъм. Пълна гама от функционални
възможности, осигуряващи високо ниво на комфорт
и сигурност, включително термостати, димери,
дистанционно управление, PIR сензори за движение,
контакти със защита от пренапрежение, дефектнотокова защита и др. Пет цвята за лицевите панели, седем цвята за рамките. Произволно комбиниране на лицев панел и рамка.
Цена: от 43.40 лв. без ДДС
Производител: ABB Busch-Jaeger Elektro
Серия ключове LS plus на ALBRECHT JUNG, базирани на най-съвременни технологии, които осигуряват
високо ниво на функционалност. Елегантни пропорции. Изработени от първокласен материал с покритие от полиран хром. Рамките за серията LS plus
също се предлагат във вариант полиран хром, сатенирано стъкло и алуминий, което ги прави много
подходящи за различни интериорни решения.
Цена: 58 лв. с ДДС
Производител: ALBRECHT JUNG
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Серия Stainless Steel на немския производител
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG. Нов, атрактивен
дизайн и качество за модерни интериорни решения.
Класически изчистена форма на устройството и
капачките, изработени от чиста неръждаема стомана с матирана повърхност. Устройствата са базирани на най-съвременни технологии, които осигуряват високо ниво на функционалност.
Цена: 35 лв. (единичен ключ), 36 лв. (контакт);
42 лв. (сериен ключ) с ДДС
Производител: ALBRECHT JUNG
Серия LIGHT и LIGHT TECH на Bticino.
Италиански дизайн, изчистени линии. Серията се състои от: ключове, силови и сигнални контакти, регулатори на осветлението
(димери), термостати, таймери, IR датчици, газ-детектори, touch screen и други.
Всички елементи са обградени с декоративни рамки със строги форми и динамичен
дизайн. Комбинацията с дървени рамки им
придава интимен вид.
Производител: BTicino
Цена: от 15 лв. с ДДС (единичен ключ)

Серия LIVING на италианския производител
Bticino. Серия с неповторим дизайн и естетичен вид. Състои се от: ключове, силови и сигнални контакти, регулатори на осветлението (димери), термостати, таймери, IR датчици, газ-детектори и други. Всички елементи са с декоративни рамки в меки форми,
изработени от материали като алуминий,
стомана, бронз, графит, хром, титан.
Производител: BTicino
Цена: от 25 лв. с ДДС (единичен ключ)

Серия Coral на BJC - Испания. Позволява инсталиране на
механизми в рамки до 4 модула. По този начин се адаптира
към нарастващите нужди на електрическите инсталации.
Серията предлага голямо цветово разнообразие. Рамките
за 2, 3 и 4 модула имат опция и за вертикално монтиране.
Серията Coral е една от 8-те серии от продуктовата гама
на BJC, всяка от които се характеризира със собствен
дизайн. В серията са включени ключове (еднополюсен, сериен, девиаторен); контакти с детска защита; димери; розетки за TV-FM: R-TV-SAT; лихт-бутони; розетки за телефон;
ключове с индикатори.
Производител: BJC
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Серия КОСМОС ИНОКС на фирма DEMIRBAG Ltd. Метализирано
хромово покритие, което се отличава с добрата си трайност и високата плътност на металния цвят. Серията предлага всички видове елементи, включително и по-рядко използваните паник ключ и
ключ карта. Съществуващите рамки позволяват хоризонтален и
вертикален монтаж на 4 елемента. Механизмите са изработени от
материал с температура на запалване 850°С, като ключовете са
със система на монтаж - бърза връзка, контактната пластина е
сребърна с дебелина на пъпките 3 мм.
Цена: от 5,95 лв. до 6,15 лв. с ДДС (ключове и контакти),
от 6 до 10 лв. с ДДС (други модули)
Производител: DEMIRBAG
Серия ЛЪЧ с търговска марка DEMIRBAG. Включва електрически
ключове и контакти, които се отличават с високи технически характеристики, дължащи се на използвания при изработката на лицевите панели материал - Urea Formaldehid (негорим материал с висока
твърдост). Серията предлага всички видове елементи, включително
и по-рядко използваните паник ключ и ключ карта. Съществуващите
рамки позволяват хоризонтален и вертикален монтаж на 4 елемента. Механизмите са произведени от негорима пластмаса. Ключовете са конструирани със система на монтаж - бърза връзка, контактната пластина е сребърна с дебелина на пъпките 3 мм.
Цена: от 2,99 лв. до 3,35 лв. с ДДС (ключове и контакти),
от 3,35 лв. до 4,95 лв. с ДДС (за други модули)
Производител: DEMIRBAG

Серия ключове и контакти ELSO Classic на
ELSO GmbH. Отличава се с модерен, непреходен
дизайн, изчистени линии. Изпълнена е от огънат
алуминий, в цветове от потъмнен бронз или сребро,
идеално вписваща се в атмосферата на класическия
домашен комфорт. Ключовете са 10 А, а контактите - 16 А. Пригодени са за вертикален или хоризонтален монтаж. Използвани са първокласни и най-съвременни материали за здравина и надеждност.
Цена: от 14 до 39 лв. с ДДС
Производител: ELSO
Серия луксозни ключове и контакти ELSO Riva на
ELSO GmbH. Раздвижен дизайн и цветово многообразие комбинации с над 12 основни цвята и 5 допълнителни ефекта – бяло, перлено бяло, антрацитено сиво, алуминий, благородна стомана. Изработени са от удароустойчива пластмаса. Моделите Riva се предлагат и със стъклена рамка.
Ключовете са 10 А, а контактите - 16 А. Пригодени са за вертикален или хоризонтален монтаж. Изградени са на модулен
принцип, което гарантира практически неограничени варианти на изпълнение. Използвани са първокласни и най-съвременни материали, осигуряващи здравина и надеждност.
Цена: от 8 до 33 лв. с ДДС
Производител: ELSO
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Пълна гама механизми серия Eclipse на GE
Consumer&Industrial - модерно решение за дома
и офиса. Новата модулна серия ключове и контакти на GE предлага съчетание от надеждни
електрически елементи и авагардна цветова
гама. Подобрената конструкция дава възможност за бърз и сигурен монтаж, лесно комбиниране на няколко различни елемента в обща рамка и в същото време отлични електрически
характеристики на всеки механизъм.
Цена: от 5,20 лв. без ДДС
Производител: GE Consumer&Industrial
Серия ECO60 от гамата EuroDOMO на
GEWISS. Закръглени и квадратни капачки с оригинален дизайн. Широки възможности за избор –
14 цвята капачки с възможност за вграждане на
бели и черни компоненти - 28 комбинации за постигане на най-доброто интериорно решение
за дома. ECO60 e с иновативна патентована система за захващане, разработена да осигури висока степен на стабилност на монтиране при
всякакви инсталационни условия и специфики на
приложението.
Цена: от 4 до 12 лв. с ДДС
Производител: GEWISS
Серия SYSTEM от електроинсталационната
гама EuroDOMO на GEWISS. Серията включва модели с модерен, закръглен контур и ергономични бутони. Компонентите са в две разновидности – в бяло
и в черно. Новата SYSTEM BLACK серия предлага фин
контраст между черното сатенено покритие на бутоните и широката гама лъскави цветове на капачките. Серията SYSTEM WHITE е проектирана като
цялостна и функционална система за интериорно и
екстериорно приложение. Елегантност в 14 цвята.
Цена: от 7 до 15 лв. с ДДС
Производител: GEWISS

Интелигентни панели на финландския производител
HELVAR за управление на малки системи, офиси, конферентни
зали или цели сгради. Възможност за софтуерно програмиране на бутоните за използване на запаметени нива на светене
"сцени" или управление на индивидуални осветители или група.
Вход за дигитални системи, IR-дистанционно, настройка през
USB. Чувствителен на допир цветен 3.5“ панел. Виртуални
бутони и избор на тапети. Вграден часовник и календар. Програмиране за извикване на последователност от сцени през
денонощието или на определена дата.
Цена с ДДС: 280-390 лв. (панели), 2900 лв. (3.5" дисплей)
Производител: HELVAR
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Ключ със сензор на движение модел MCR10/11 и регулатор
на осветление с ръчно и дистанционно управление модел
MS13/11 от серията CLASSIC на KONTAKT SIMON – Полша. Ключът MCR10/11 включва светлината в стаята при
детекция на движение. 4 режима на работа - ТEST, AUTO,
ON, OFF. Обхват: минимум 7 м; 110 градуса хоризонтално.
Тегло: 165 г. 60-500W. Цвят: бял, пастелен. Регулаторът
MS13/11 може да се управлява както ръчно, така и с универсално дистанционно управление (на телевизор, видео, аудиоуредба и т.н.). Цвят: бял, пастелен. 60-500W, 230V.
Цена: 70.40 лв./19.88 лв. без ДДС
Производител: KONTAKT SIMON

Ръчен димер (ръчен регулатор на осветление)
модел NS9/24 от серията DYNAMIC на полския
производител KONTAKT SIMON. Ръчният димер
NS9/24 е изработен от метализирана пластмаса.
Цвят: мед, метализиран. 60-500W, 230V.
Цена: 20.54 лв. без ДДС
Производител: KONTAKT SIMON

Пълна гама механизми от серия Valena на Legrand.
Класически дизайн, предоставящ възможности за съчетаване с всеки интериор. Valena се предлага в двата основни цвята - бяло и кремаво, дискретно съчетани с декоративни ленти в кристално, син опал, жълт опал, сиво, оранжев опал, индиго, злато и хром, допълнение към гамата са
и шестте нови цветни рамки. Сигурността се гарантира от металната рамка на основата, гарантираща устойчивост и лесно свързване на един или няколко механизма. Компактните размери на механизма, съчетани с
автоматичните конектори за свързване и прехвърляне
и монтажните скоби, гарантират бърз и лесен монтаж.
Цена: от 7 лв. с ДДС
Производител: Legrand
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Серията Vela на Legrand включва два модела с различен дизайн на рамката - Vela Tonda и Vela Quadrа, с общи механизми и носещи рамки. Дискретни LED - индикатори за видимост и в тъмното. Vela е лесна за инсталиране и позволява свобода на действие. Уникална възможност върху
едномодулен механизъм да се постави лицев панел за 2 или 3 модула.
Моделите Vela Tonda са с метални или термопластични рамки. Характерни за тях са заоблените линии и грапавини, като има варианти с по-изразена грапавост или гладкост на метала. Различните цветове и матирани или гланцирани пластмасови покрития създават усещане за топлина.
Термопластичните рамки на Vela Quadra подчертават чистотата на
линиите чрез използване на прави ъгли. Елегантна комбинация на цветове, непрозрачност и прозрачност в разнообразни цветови теми.
Цена: от 10,50 лв. с ДДС
Производител: Legrand
Серия M-ARC на немския производител MERTEN.
Широко разнообразие ключове, мултифункционални
таймери, розетки за телефон, факс, ISDN, TV, FM, ключове за автоматичен контрол на осветлението във
всички стаи, бутони (ключове) за температурен контрол и детектори за движение, димери, контакти с
вграден таймер за обезопасяване и намаляване консумацията на енергия, Memobox за оставяне на съобщения и радиотермометър. Всички елементи са решени в елегантен дизайн и стилни цветови комбинации.
Цена: 27,81 лв. с ДДС
Производител: MERTEN
Серия TRANCENT на MERTEN, Германия. Мултифункционални ключове с елегантен дизайн и стъклена рамка. Модел, предназначен за включване и димиране на осветлението. Touch panel, реагиращ и на
най-лекото докосване, времетраенето на което не
трябва да е по-малко от 0,5 секунди. Възможност за
вертикален и хоризонтален монтаж.
Цена: 196 лв. с ДДС
Производител: MERTEN

Модел Finesse от серия SOLOGIC на немския производител N&L Elektrotechnik. Един-единствен универсален
SOLOGIC механизъм, чрез който електрическият превключвател реализира всяка отделна функция при електроинсталациите – обикновени, девиаторни, серийни,
двойно девиаторни, кръстати, бутони и т.н. Безвинтово свързване към механизма. Монтаж в стандартни конзоли. Контактите SOLOGIC позволяват включване на
кабелите от две страни, което улеснява правенето на
комбинации. Капачките и рамките дават възможност за
елегантен дизайн и цветово оформяне на помещенията.
Цена: от 19,64 лв. с ДДС
Производител: N&L Elektrotechnik
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Модел Format от серия SOLOGIC на N&L Elektrotechnik, Германия. Универсална система превключватели – само един SOLOGIC
ключ за всички приложения. Решение за функциите се взима на
обекта. Висока сигурност при планиране – само кабелните изходи. Функция "ключ" и функция "бутон", възможност за комбинация
"ключ-бутон". Бързина и сигурност с възможността за безвинтов
монтаж. Предварително вграден осветяващ модул. Контактите
SOLOGIC позволяват безвинтов монтаж на кабелите от двете
страни. Възможност за разклоняване през контакта. Елегантен
дизайн и цветови избор на капачките и рамките.
Цена: от 21,36 лв. с ДДС
Производител: N&L Elektrotechnik
Серия атрактивни продукти Aura Glas на немския производител OBO Bettermann. Комбинация от доказано качество
на технологията и фин, елегантен дизайн на стъклените рамки. Дискретно излъчване на
лукс и стил, богат избор на цветове, високо ниво на функционалност.
Производител: OBO Bettermann

Луксозна серия Aura Stein на
OBO Bettermann. Рамки, изработени от масивен мрамор и други видове камък за високо ниво на представителност и елегантност.
Всяка от рамките е създадена от
уникален къс камък, като може да
се избира между пет вида отбран,
масивен камък и мрамор. Създават
атмосфера на високо качество в
помещението. Перфектна функционалност и доказано немско качество на технологията.
Производител: OBO Bettermann
Серия Unica Plus на Schneider Electric. Включва отделни модули от механизми, кутии и декоративни рамки, които позволяват
огромен брой комбинации при монтаж. С широката цветова
гама (20 цвята), серията задоволява и най-взискателните интериорни изисквания. Рамките за 1, 2 и 3 модула са пригодени за вертикален и хоризонтален монтаж. Серията Unica Plus предлага и
пълна гама механизми – от най-традиционните до най-авангардните решения с електронна технология: едно- и двуполюсни, девиаторни и кръстати ключове, ротативни и бутонни димери,
телевизионни и телефонни розетки, ключове за управление на
щори, детектори за движение, ключове с вградени прекъсвачи
и дефектнотокови защити, елементи за управление и контрол.
Производител: Schneider Electric
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Серия луксозни ключове и контакти Unica Top на френския производител Schneider Electric. Рамки, изработени от естествени материали – бук, череша, табако, венге, както и от
хром, сатенирен хром и никел. Серията Unica Top предлага освен елегантни рамки, и богат избор на механизми (над 150 вида):
еднополюсни, двуполюсни, девиаторни и кръстати ключове, ключове за управление на щори, ключове с вградени автоматични
прекъсвачи и дефектнотокови защити (6А, 10А, 16А), TV/FM
розетки, телефонни розетки, димери, детектори за движение,
електронни термостати за контрол на отопление и климатик.
Серията е разработена за лесна и удобна инсталация.
Производител: Schneider Electric
Серия ARCUS с търговска марка PRODAX, собственост
на Schneider Electric. Елегантен дизайн за нестандартни интериорни решения. Уникална закръглена форма на рамките, откъдето идва името Prodax Arcus. Изчистени линии, богат избор от цветове. Освен традиционните бели и бежови, линията се предлага в четири светли и три метализирани тоналности. Високо качество на електрическите механизми и лекота на монтаж. Тъй като всички пластмасови декоративни елементи са произведени от поликарбонат, те се отличават с
висока здравина и дълготрайност. Контактите от серията
ARCUS са с патентован механизъм за изваждане на щепсела.
Цена: от 12 лв. с ДДС
Производител: PRODAX
Серия CLASSIC с търговска марка PRODAX, собственост на Schneider Electric, за почитателите на опростените, класически форми. Classic продуктите се вписват естествено и хармонично във всеки дом. Предлагат
се в 5 цвята и са произведени с UV стабилизиращи цвета добавки срещу избледняване. Тъй като всички пластмасови декоративни елементи са произведени от поликарбонат, те се отличават с висока здравина и дълготрайност. Блестящата гладка повърхност се чисти бързо
и лесно. Контактите от серия CLASSIC са с патентован
механизъм за изваждане на щепсела. Високо качество на
електрическите механизми и лекота на монтаж.
Цена: от 10 лв. с ДДС
Производител: PRODAX
Серия DELTA line на SIEMENS. С перфектни пропорции и изчистени линии, богато разнообразие цветове, най-новите от които са
титаниево бяло, алуминий, карбон металик,
за да отговорят и на най-взискателните
изисквания за дизайн. Функционалните характеристики включват комуникация, мрежи за
данни и глас, управление на щори, температурен контрол, таймер, контрол на осветеността, детекция на движението, възможност за GAMMA instabus връзка и други.
Цена: от 5 лв. с ДСС
Производител: SIEMENS
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Серия DELTA miro Glas на SIEMENS. Висококачествени
материали, чисти линии и плосък дизайн. Стъклената
рамка предоставя удобство и елегантна визия, като
може да се комбинира с четирите цвята на DELTA isystem устройствата. DELTA miro Glas осигурява и високо ниво на функционалност, включително комуникация,
мрежи за данни и глас, управление на щори, температурен контрол, таймер, контрол на осветеността, детекция на движението, възможност за GAMMA instabus
връзка и други.
Цена: от 10 лв. с ДСС
Производител: SIEMENS

Serie Simon 27New е най-новата серия на
Simon, Испания. В нея са включени продукти,
предназначени за различен тип монтаж –
повърхностен или вграден: електрически ключове и контакти; розетки за слаботокови инсталации; димери; ключ карти; паник бутони; розетки за озвучителна и известителна техника.
Предлагат се над 600 цветови комбинации, удовлетворяващи всякакви изисквания за дизайн.
Производител: Simon

Продуктова серия Serie 82 на испанския производител Simon, отличаваща се с елегантен дизайн и функционалност. Серията предлага: електрически ключове и контакти; розетки за слаботокови инсталации; димери; ключ карти; паник бутони; розетки за озвучителна и известителна техника. Възможни са над 600 цветови
комбинации и различен тип монтаж – повърхностен или вграден.
Производител: Simon

Серия MODUL на словенския производител TEM. Елегантност на формите, гланцирани повърхности, отговарящи на
изискванията на модерния дом. Комфорт със специално разработената Soft-touch технология. Серията MODUL обхваща цялостна гама елементи за всяко приложение и изисквания. Модулите са базовите компоненти на системата,
които лесно се комбинират вертикално или хоризонтално,
според предпочитанията. Комбинация от изчистени форми, богат избор на цветове на монтажните, покривните
рамки и лицевите панели, индикаторна лампа. Избор между черни и бели механизми. Високо ниво на сигурност. Лекота на монтаж и употреба.
Цена без ДДС: от 2,90 лв. (ключове) и от 4,45 лв. (контакти)
Производител: TEM
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Светлинните
огърлици
на дома
Шинни осветителни тела

източник: ИКИС СЛ

Макар че името им на български звучи претенциозно и дървено, тези осветителни конструкции, които англоезичният свят познава като Track Lighting,
са очарователно красиви и функционални. Внасят стил в огромни количества и създават атмосфера в помещението, дори и неработещи. За да
красят стаята, без да заслепяват с присъствието си, и да ви служат по
най-добрия начин, има някои тънкости, научи Гълъбинка Иванова

ñòð.

45

Îñâåòëåíèå

източник: ЛАЙТИНГ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ

източник: ИКИС СЛ

Шинните осветителни тела представляват шина –
тръбна, проводникова или друга, на която се закрепват
осветителните единици (или лампи) и която ги захранва. Шината обикновено се монтира на тавана, но може
да се инсталира и по продължението на стена или греда, както и да бъде спусната от тавана под формата
на прътове или проводници. Захранването обикновено се
подава към шината от края й (краен извод), но може да
бъде подавано и отвсякъде по протежението й чрез специални адаптери. Има също и адаптери, които позволяват различни конфигурации на шината, като ъгловите
(с L форма) и разклоненията (T-образни) са най-използваните. Това обаче невинаги означава, че различните
компоненти на шината просто се накупуват оттукоттам и се навързват безпроблемно: уверете се, че
всички светещи, носещи и захранващи компоненти са
съвместими.
Шинните осветителни тела са един от най-широко
използваните (особено при ремонти и преустройства), но
и най-недооценените типове осветителни системи. Те
са мощен инструмент в ръцете на дизайнерите, но приложението им може да бъде и доста объркващо, ако не
сте наясно с

са особено ефективни при използване за основно осветление в големи помещения. Макар че има море от стандартни шинни осветителни тела, годни веднага да
бъдат монтирани, след като забиете пръст в каталога на някой производител, тези осветителни системи
могат да бъдат прецизно проектирани и конфигурирани
съобразно уникалността на вашия проект и всичките ви
светлинни нужди и изисквания.
Красотата на шинното осветително тяло е в неговата

НЯКОИ ТЕХНИ ОСОБЕНОСТИ
Понеже отделните елементи на шинните осветителни тела излъчват подчертано насочен сноп светлина,
системите от такива тела се представят най-добре в
приложения като акцентно осветление или осветяване
на определени зони, като масата в трапезарията, например. Поради тези си конструктивни особености, те не
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ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Конфигурацията от лампите, накацали на шината,
може да бъде разширявана или променяна, отделните
осветителни компоненти могат да се местят, да се
добавят нови, да се променя техният тип, да се насочват в различни посоки и така нататък. Тази гъвкавост
е ултрапримамлива, но трябва да се имат предвид някои
съображения. За да се избегнат отблясъците и сенките,
шинните осветителни тела трябва да светят към близка стена или директно надолу върху работна повърхност.
Предвид че този тип осветителни системи са перфектни за акцентно и, така да се каже, работно осветление,
интересните обекти в помещението (предмети на изкуството, скъпи мебели, архитектурни елементи) веднага
попадат в периметъра им. За тази цел оптималното
разположение на шината трябва да бъде 50 – 90 см. навън
от стената (за стандартни като височина тавани).
Колкото по-висок е таванът, толкова по-навън от стената трябва да бъде шината.
При ниските тавани недостатък на този вид конст-

източник: ЛАЙТИНГ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ
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рукции е, че се виждат крепежните елементи и че може
да изглеждат малко претрупани. Обаче, при подходящо
оформление една добре планирана система от шинни
осветителни тела значително ще подобри интериора с
класи. На пазара има

ВПЕЧАТЛЯВАЩО РАЗНООБРАЗИЕ
за избор на шинни лампи, въпреки че разликите са основно в дизайна. Макар и да изглеждат и стоят на жицата
съвсем различно, ако различни шинни лампи съдържат една
и съща крушка, изходящата светлина би изглеждала по
доста сходен начин. Повечето шинни осветителни елементи използват крушки с насочен светлинен сноп. Наймасово използваните са халогенните, работещи с мрежово или ниско напрежение - енергийно ефективни и с отлични цветови характеристики. При инсталациите с
ниско напрежение, в системата играе и добре познатият трансформатор.
Светлинните източници могат да бъдат и всякакви –
обикновени или с ниско напрежение - с нажежаема жичка,
халогенни, компактни флуоресцентни или метал-халидни.
Важно е да се знае, че веднъж след като закупите шината, вече сте ограничени технически до избор на елементи за шинни осветителни тела от една и съща технология, а понякога и до предлагането на същия производител,
така че най-добре е да проучите всичко, преди да купите.
Халогенните осветители, работещи с ниско напрежение, са чудесни при акцентното осветление, поради прецизния контрол на светлинния сноп (подобно на вградените халогенни лунички). Това, обаче, не е плюс при осве-

тяването на по-големи зони, където веднага се появяват
неприятни сенки, затова за това приложение те не се
препоръчват.
Разумният подход при избор на шинно осветително
тяло е в придържането към оптималната технология за
вашия случай, така че важен е не само дизайнът. Найдобре е първата ви стъпка да е в избора на осветители,
които са най-подходящи за дадено приложение (акцентно, работно или стенно осветление). Едва след това
обърнете поглед към неизброимите варианти за шинни
осветителни тела, които ще ги подслонят на шината.
Шинните осветителни тела са

ПОДХОДЯЩИ ЗА ПОЧТИ ВСЯКА ОБЛАСТ
където се изисква насочено осветление. Тези осветителни системи са пословични с гъвкавостта си – нещо изключително ценно, ако се има предвид, че първоначалните планове и идеи за осветлението и обектите за осветяване почти никога не съвпадат с реализацията. Та,
шинните осветителни тела, лесно и без нужда от професионална намеса ви позволяват да постигнете настроението или ефекта, който желаете, във всеки момент.
Те са идея номер 1, когато някъде осветлението се е
оказало изненадващо недостатъчно, след като щракнали ключа за първи път след реализиране на осветителния
си проект за помещението. С тяхна помощ могат да се
създават впечатляващи ефекти чрез фокусирано осветяване на картини или други произведения на изкуството.
Обливането на стена със светлина може да добави мек
топъл отблясък на стаята. Шинните осветителни тела
са също така много функционални при осигуряване на
ñòð.
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работно осветление в кухнята или трапезарията, защото могат да добавят специфична насочена светлина,
като същевременно осветяват широка област.
Спотовете, монтирани в шинни осветителни тела, са
забележително красиви и функционални – както за акцентно, така и за работно осветление. Повечето спотове
– или насочваеми лампи – разпръскват светлината под
малък ъгъл, обикновено под 25 градуса, и са супер, за да
заблести онази, толкова специална за вас кристална ваза
със свежи цветя. Обикновено е необходима само една
лампа за всеки осветяван обект. Големите спотове имат
по-големи ъгли на светлинния сноп и обикновено се използват за осветяване на по-големи площи – като барплотове, кът за фитнес и други такива.
На една шина могат да се поставят голям брой светещи елементи, като големи, малки от и различен тип
лампи могат да се комбинират за осветяването едновременно от една и съща шина на по-малки обекти и помащабни работни зони. Общо или основно осветление на
дадено помещение може да се постигне и с шинни осветителни тела, ако те са насочени към стената, или чрез
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разпръсната светлина от елементи, използвани за акцентно осветление или обливане в светлина на някоя стена.
Като цяло, шинното осветление е най-подходящо, когато предвиждате бъдещи промени в потребностите от
осветление. Затова шинните осветителни тела са найчесто използваните в ресторанти и търговски обекти,
където подредбата може често да се променя. Това пести на собствениците им пари, заради подобрената
гъвкавост. Вкъщи никога не може да сте сигурни колко
картини ще поставите на стената и къде точно ще бъде
мястото им, какви нови предмети ще се появят в интериора, които е грехота да оставите в сянка. Аналогичен
е случаят и с работното осветление – ако попреместите компютъра, статичното осветително тяло може да
се окаже, че свети недопустимо лошо в екрана и причинява отблясъци.

ПО ЖИЦАТА
Шинните осветителни тела, които са реализирани
върху носещ проводник, са много, много елегантни със
своята опростеност и изящество. Те със сигурност са
реализирани като осветителни инсталации, работещи
под ниско напрежение. Обикновено се състоят от две
или повече медни жици, разпънати между две или повече точки. Разбира се, необходим е трансформатор за
осигуряване на ниското напрежение, който е свързан към
носещите проводници. По проводниците се монтират
малките халогенни лампички. Когато елементите влязат
в контакт и с двете жици, светват. Има и подобни инсталации, които работят с мрежово напрежение, но те
трябва да бъдат особено добре изолирани, а елементите върху тях често са доста обемисти. Инсталациите
с ниско напрежение не се налага да бъдат изолирани, а
лампите по жицата могат да бъдат ненатрапчиво миниатюрни и нестандартно решени.
Шинните осветителни тела върху носещ проводник са
изключително функционални и предпочитани, защото
проводниците могат да се прокарат на почти всяко място: между две стени, провисени от тавана надолу, нагоре или надолу по стълбище, хоризонтално, вертикално
и т.н. покрай стена... Халогенните осветителни тела с
ниско напрежение и в този случай се предпочитат пред
стандартното осветление с крушка с нажежаема жичка
и за това, че те могат да осигурят светлина с по-добро
качество, а разсейването на светлинния сноп може да се
контролира прецизно. Лампите за монтаж на проводникови шинни осветителни тела стоят много по-високотехнологично в конструкцията, поради малкия размер на
крушките. Те са толкова компактни и се предлагат в
толкова широко многообразие на бляскави дизайнерски
решения, че наистина ще ви се прииска да накачите
стотици от тези изящни колиета на светлинната огърлица на стаята.

Îñâåòëåíèå

Светлина
от дълбините
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Подводно осветление за басейни
Блестящите под слънчевите лъчи атлазени води на домашния басейн
излъчват онова съвършенство, което само природата може да постигне.
Идеята да се отпуснете в топлата вода само на лунна светлина, обаче,
невинаги изглежда удачна, ако се притеснявате от потапянето в нещо
тъмно, дълбоко и непознато. Но с подходящо аранжирано осветление басейнът ви може отведнъж да стане предпочитаното място за топлите
летни вечери, както и да разбирате релакса – като тихо и блажено отпускане
във водата или като бурен купон около басейна. В постигането на подходящата атмосфера е забъркана добре замислената, проектирана и реализирана система за подводно осветление за басейни. Как да оцветим
със светлина нощната водна повърхност в двора си, вижте с Яна Илиева
Красивата светлнинна феерия се постига чрез монтирана в конструкцията на басейна система от осветителни тела, снабдена с различни функции за ръчно или автоматично управление. Позиционирани прецизно под водата,
през тъмната част от денонощието те създават невероятна цветна гледка. Светлината като че извира от
самата вода. А ако включите в играта и цветове и цветови съотношения и добре балансирани преливания, всичко това въздейства върху настроението на околните посилно дори и от окъпания в слънце басейн през деня.
Малката подробност е, че за разлика от дневната, нощната красота на басейна може да бъде организирана и
контролирана изцяло според вашите предпочитания.

ОСВЕТИТЕЛНИТЕ ТЕЛА
и най-вече – умелото има съчетание като характеристики на осветителите, разположение и цвят, е сърцето на изключителната подводна визия. Лампите (наричани още и прожектори) за подводно осветление на басейни, фонтани или изкуствени езерца могат да са изработени от стъкло или пластмаса (например, моделите с
компактна, излята пластмасова конструкция, с акрилни
ñòð.

50

или стъклени лещи). Ще ги срещнете с изпъкнала или
плоска осветяваща повърхност. В хомогенен цвят или в
комплект с няколко разноцветни лещи.
Разбраемо, това, което различава лампичките за басейни от традиционните интериорни осветителни тела,
е че са пригодени за монтиране и работа във вода или в
мокри и влажни пространства. По тази причина са изключително добре уплътнени и защитени, така че да не
пропускат във вътрешността си влага. Добре хидроизолирани са и захранващите им кабели. Обикновено лампите се монтират в стените или по дъното на басейна,
осветявайки водната повърхност чрез излъчвани във
всички посоки снопове светлина в един или различни цветове. Изборът на модели прожектори за подводно осветление зависи в голяма степен от типа конструкция и
покритие на самия басейн. Класиката сред моделите
лампи за басейни е

ХАЛОГЕННОТО ОСВЕТЛЕНИЕ
Наричани още и халогенни прожектори, тези осветителни тела са предвидени за работа с по-висока мощност и
при удължен работен цикъл. В голяма част от случаите са
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изработени от от пластмаса с подсилена устойчивост на
ултравиолетовите лъчи. Можете да срещнете и модели,
в които част от елементите са направени от неръждаема стомана. Според това кога сте взели решение да осветявате басейна – още при строежа или впоследствие,
можете да изберете халогенно оветление, чиито компоненти се вграждат в конструкцията на басейна посредством предвидени ниши за монтаж. Другият вариант е да
ползвате лампички с плосък корпус, специално предвидени
за поставяне във вече готови басейни. Като цяло плоските осветителни тела са подходящо решение за изкуствени водни площи, които не търпят допълнително пробиване на отвори и последващ монтаж. След като сте решили
инсталационните въпроси, можете да помислите за варианта за по-разчупено, цветно осветление. Брилянтните
цветове във вашия басейн можете да осигурите посредством набор халогенни прожектори с цветни лещи, като
всяка една лампа от комплекта е в някой от трите основни
цвята (син, червен и зелен). Подходящо позиционирани и в
различни комбинации, те могат да осигурят доста ефектна визуално цветово преливане.
Поради спецификите на средата, в която функционира, халогенното осветление е сравнително мощно. Ще
срещнете модели с мощност от 50 и 300 вата. В някои
от случаите силата на светене на двойка халогенни 75ватови крушки е еквивлентна на тази от обикновена 300ватова крушка с нажежаема жичка. Голяма част от системите за подводно осветление разчитат на комплект
35-ватови халогенни крушки, равни по сила на светене на
75-ватовите крушки с нажежаема жичка.
На фона на по-високите мощности, важен фактор за
работоспособноста на системата е по-дългият жизнен
цикъл. За разлика от останалите халогенни лампи, подводните осветителни тела за басейни имат повишена издържливост, със средно 4 хил. часа живот.

СВЕТОДИОДНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ
или LED осветлението, е съвременната и превъзхождаща
го технически алтернатива на халогенното осветление.
Все по-често срещан вариант, най-вече заради списъка
преимущества. Ще познаете този тип осветителни тела
по обсипаната с характерните светодиодни "зрънца" ос-
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ветяваща повърхност (една LED лампа може е съставена от различен брой светодиодни елементи). По-скъпата
първоначална инвестиция на осветяването на басейни
чрез светодиодни лампички се компенсира чрез предимствата на по-ниското енергопотребление. Ползвайки
средно 40 вата мощност, една такава лампа консумира
близо 90% по-малко ток, в сравнение с традиционното
осветление за басейн. Другото важно предимство е подългият живот на LED-овете, на които можете да разчитате за средно над 100 хил. работни часа (при нормален режим на експлоатация).
Друг чисто практически техен плюс е лесната инсталация и бързата подмяна при нужда. Само с едно завъртане поставяте резервната лампичка в предвиденото за
тази цел гнездо. Друго предимство е, че LED осветителните тела могат да се намесят в стандартния корпус
на халогенен прожектор без никакви задръжки, тъй като
са абсолютно съвместими като електрически параметри и като захранване.
За по-маломерните басейни предпочитан вариант са
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LED лампи с ниско напрежение, с опция за динамична промяна на цветовете. Също като халогенните си събратя,
LED-овете могат да се ползват първоначално вградени
в строежа или инсталирани впоследствие в басейна.
Традиционното едноцветно LED осветление осигурява
обляна в бяло или светлосиньо вода. А цветовото разнообразие и възможности са несравнимо по-ефектни. Посредством базирани на трите основни цвята и техните
комбинации, светодиодните осветителни тела позволяват постигането на многоцветни, преливащи се ефекти,
посредством вариации в интензитета на излъчваните
снопове светлина.

АВТОМАТИЧНИЯТ РИТЪМ НА СВЕТЛИНАТА
Ако блажено разпускате, потопени до шия в цветната вода, едва ли в този миг ви е до пускане и спиране
на лампички. Затова и повечето съвременни системи за
осветление на басейни са напълно автоматизирани,
като светлинната феерия се контролира от предвидени за тази цел системи за автоматичен мониторинг и

източник: АКВАТЕК

УСЕЩАНЕ ЗА ЦВЯТ
Чували сте за цветотерапията и
нейното благотворно въздействие
върху сетивата. Можете да я впрегнете за нуждите на създаването на
релаксираща атмосфера: в зависимост от настроението, което имате в момента или което бихте искали да създадете, избирате в какъв
цвят да облеете водата в басейна си.
Цветното осветление зарежда емоции според всеки цвят, в зависимост
от това с какво най-често го свързваме. Например:
Зеленото е цветът на природата.
Естествената краска, с която мислим за гората и полето. Ако пространството около басейна ви е богато
озеленено, една оцветена в приятни
зелени тонове вода създава представата за потапяне в бистри води насред естествено езеро сред гората.

Синьото или цветът, който най-силно се свързва в представите ни с
море, вода или гледка от плажната
ивица. Вариантите са от по-светлото "карибско синьо" и по-тъмното
драматично и мистериозно наситено синьо, чак до особената и също
характерно морска комбинация от
зелено и синьо.
Бялото пък е особен цвят за нощната вода, подсилващ усещането за
свежест и чистота на водната
повърхност с особен, мъглив, полупрозразен цвят. Това осветление се
цени заради отпускащия и релаксиращ ефект върху сетивата след
тежък ден.
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Розовото и пурпурното са романтичните цветове. Предпочитана

краска за по-усамотените интимни
вечери, когато цветът на басейна
е в състояние да изрази повече, отколкото вие самите, и категорично
настройва сетивата на нежна
вълна.

управление на оборудването на басейна, посредством
програмируем бутон и система от кабелни или безжични контролери. Безспорно най-ефектна е автоматичната система, разработена за „многоцветно“ осветление,
разпростиращо в басейна пъстър спектър от няколко
плавно сменящи се и преливащи се нюанси. Можете да
се къпете в басейна си, облени в моноцветна вода.
Другият вариант е да си набавите по-динамично усещане чрез периодичната смяна на тоновете през определени интервали. Едно от големите предимства на тази
система е възможността за синхронизирана смяна на
цветовете и преливане на нюанси. Стоейки около и
вътре в басейна можете да видите как в рамките на
секунди светлината „се разстила“ от единия до другия
край по цялата водна площ. Ефектът на цветовите
преливания се постига чрез приспособяване на многоцветните лещи в осветителното тяло чрез завъртане
под определен ъгъл, така че снопът лъчи да обхваща
възможно най-широк периметър, осветявайки го в определен нюанс.

РЕЖИМЪТ НА ТРАНСФОРМАЦИИ
Подходящите цветови преходи от синьо към зелено, от
жълто към синьо и зелено, или само в топлата гама – от
жълто към червено, внасят повече динамика и нови усещания, наподобяващи ефекта на множеството цветни
светлини, отразяващи се във водата. Да не говорим за
още по-екстравагантната парти комбинация, в която
червено, синьо, зелено и розово правят плавен преход.
Разпределението на светлинното пространство чрез
монтирането на осветление в различни цветове е изключително успешен начин да си осигурите и различни „зони“
на настроението в басейна. Особено ако имате по-голямо пространство за плуване, с неправилна форма, много
ниши и ъгли. Или басейнът и джакузито на открито са в
непосредствена близост. Например басейн в синьо и релаксиращ хидромасаж за двама, преливащ в розово. В този
случай повече от един източник на осветление и то в
различни цветове изглежда наистина повече от впечатляващо, когато след залез включите стартиращия бутон
за водно осветление.
ñòð.
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Най-добрите

Аспиратори
и абсорбатори
на пазара
Редакцията не носи отговорност за промени, неточности и грешки в подадената от фирмите информация

Абсорбатор модел DU-4360M на AEG. Един мотор. Метални
филтри. Мощност 160 W. Цвят
инокс. Гаранция 12 месеца.
Цена: 179 лв. с ДДС
Производител: AEG

Аспиратор Diplomat SP 2003/
60 Acrylic. Един мотор – 260
куб.м. Мощност 120 W. Осветление – 1 лампа х 40 W. Филтър –
вата. Плъзгащи бутони. Цвят –
бял. Гаранция – 2 години.
Абсорбатор AEG 8490 D-M. Един мотор, две турбини. Капацитет 600 m3/час. Сензорен контрол. Три
степени на мощност. Дисплей. Гаранция 12 месеца.
Цена: 599 лв. с ДДС
Производител: AEG
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Цена: 59 лв. с ДДС
Производител: BEST

Цена: 139 лв. с ДДС
Производител: BEST
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Аспиратор Diplomat SP 2195/
60. Два мотора – 530 куб.м. Мощност 2 х 150 W. Осветление – 2
лампи по 40 W. Филтър – метален.
Push бутони. Цвят – inox. Гаранция
– 2 години.

Абсорбатор DKE 945E от BOSCH. Максимален
капацитет: 600 m3/h. Капацитет по DIN/EN 61591:
420 m3/h (при 12 cm диаметър на отвора). Електронно управление. Дигитален дисплей. 3 степени на работа. Метални филтри, подходящи за миялна машина. Осветление: халогенно 3 х 20 W. Ниво на шум по
DIN/EN: 52 - 66 dB. Размери: 684-1083x900x500 mm
(ВхШхД).
Цена: 699 лв. с ДДС
Производител: BOSCH

Абсорбатор DKE 995F от BOSCH. Максимален капацитет: 850 m3/h. Капацитет по DIN/EN 61591: 620
m3/h (при 15 cm диаметър на отвора). Електронно управление. 7-сегментен индикатор. 4 степени на работа. Интензивна степен с автоматично изключване.
Програма: Автоматично изключване след 10 мин.
SoftLight – мека светлина. Dimm Function – плавно осветление. Индикация за нужда от почистване на филтрите. Метални филтри, подходящи за миялна машина.
Осветление: халогенно 3 х 20 W. Ниво на шум по DIN/
EN: 40-54 dB. Размери: 800-1080x900x480 mm (ВхШхД).
Цена: 1499 лв. с ДДС
Производител: BOSCH

Коминен абсорбатор CCT 61/1X на Candy с
вградено осветление. Един турбинен мотор с мощност 135 W и три степени на работа. Капацитет 800
кубични метра/час. Миещи се алуминиеви филтри.
Филтър с активен въглен. Осветление: 2 х 20 W.
Ширина: 60 см. Възможност за използване без
свързване с комин.
Цена: 359 лв. с ДДС
Производител: CANDY
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Серия COR-L DT4 на CATA - Испания. Цифров панел за управление. LCD дисплей с часовник и алармен
индикатор. 300-ватов защитен мотор с две турбини, 3 скорости, плюс 1 турбо. Дебит 1210 m3/h. Минимално ниво на шум 35 dB (A). Включен silencer. 2 халогенни лампи по 40 W, система за нощно осветяване.
Обратна клапа, филтри с активен въглен. Широчина
90 см. Лесно почистваща се повърхност от неръждаема стомана.

Серия LUMINA V4S на испанския производител
CATA. 300-ватов защитен мотор с две турбини, 3
скорости, плюс 1 турбо. Дебит 1210 m3/h. Минимално ниво на шум 35 dB (A). Включен silencer. 2 халогенни лампи по 36W. Обратна клапа, филтри с активен
въглен. Широчина 90 см. Лесно почистваща се
повърхност от неръждаема стомана.
Цена: 1180 лв. с ДДС
Производител: CATA

Цена: 3615 лв. с ДДС
Производител: CATA

Абсорбатор за вграждане модел EFC-650X на
ELECTROLUX . Един мотор – 170 W. Две турбини.
Осветление 2 х 40W. Капацитет 500 куб.м/час. Гаранция 12 месеца.

Абсорбатор ELECTROLUX EFT-604X. Един мотор 160 W. Метален филтър. Три степени на мощност. Капацитет 230 куб.м/час. Осветление 2 х 40W.
Гаранция 12 месеца.

Цена: 299 лв. с ДДС

Цена: 169 лв. с ДДС

Производител: ELECTROLUX

Производител: ELECTROLUX
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Аспиратор модел STILO на Eurolux. HIP мотор –
700 m3/h. HI-LO дифузер. Push бутон. Халогенно осветление 3 х 20 W. Три скорости. Ниво на шум – от 50 –
68 db(A). Метални касетъчни филтри. Четири разновидности – 90 см иноксов / 120 см. иноксов / 90 см.
алуминиев / 120 см алуминиев.

Цена: 630 / 695 / 585 / 630 лв. с ДДС

Цена: 780 / 895 / 795 / 920 лв. с ДДС

Производител: EUROLUX

Производител: EUROLUX

Аспиратор MAGICA PRO на FABER. Pro мотор –
900 m3/h. Електроника ELCS – чрез сензори управлява напълно автоматично работата на аспиратора
за постигане на оптимално пречистване на въздуха.
Comfort панел. Халогенно осветление 3 х 20 W. Пет
скорости. Ниво на шум – от 40 – 66 db(A). Метални
касетъчни филтри. Широчина 90 см. Иноксов. Дистанционно управление.

Иноксов модел
MATRIX PRO на
FABER. Pro мотор –
1000 m3/h. ELC електроника. 24-часов режим на тиха аспирация:
Аспираторът работи 24 часа в
денонощието с много ниско ниво на шум
– от порядъка на 28 dB(A) (ниво на шум в библиотека), за пречистване на въздуха в дома от неприятни миризми и цигарен дим. Comfort панел. Халогенно
осветление 3 х 20 W. Пет скорости. Ниво на шум –
от 39 – 66 db(A). Метални касетъчни филтри. Широчина 90 см. Дистанционно управление.

Цена: 1995 лв. с ДДС

Цена: 1770 лв. с ДДС

Производител: FABER

Производител: FABER
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Аспиратор MOSAIKO PRO Vario на Eurolux. PRO
мотор – 1000 m3/h. ELN електроника Vario – за оптимален контрол на капацитета на аспиратора. Халогенно осветление 2 х 20 W. Пет скорости. Ниво на
шум – от 40 – 66 db(A). Метални касетъчни филтри.
Индикатор за замърсени филтри. Дистанционно управление като опция. Четири разновидности – 60 см
иноксов / 90 см. иноксов / 60 см. бял / 90 см бял.
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Аспиратор Fagor 5CFB-60 X. Мотор с двойна
турбина. Три степени на аспирация, плюс една интензивна за екстремални ситуации. Капацитет – 760
куб.м/час. Сензорни бутони. LED индикатори за скорост, време и насищане на филтрите. Таймер за самоизключване. 2 модулни метални филтъра, които
могат да се мият в съдомиялна машина. Двойно халогенно осветление. Максимално ниво на шума – 47
dB(A). Ширина 60 см., иноксов. Гаранция 36 месеца.

Аспиратор Fagor AF3-647 X с иновативна телескопична конструкция. Два мотора, три скорости на
аспирация. Капацитет – 600 куб.м/час. Два модулни
метални филтъра, които могат да се почистват и
в съдомиялна машина. Двойно осветление. Максимално ниво на шума - 52 dB(A). Ширина 60 см, иноксов.
Гаранция 36 месеца.

Цена: 590 лв. с ДДС

Производител: FAGOR

Цена: 220 лв. с ДДС

Производител: FAGOR

Модел EXPLOIT от серия STRATOX на италианския производител FALMEC. Работен капацитет
800 м3/час. Мотор с четири скорости и електронно
управление. Периметрална аспирация. Сензор за
замърсеност на филтрите. Отложен стоп. Борд –
съчетание от инокс и алуминий. Произведен от
инокс, неоставящ следи при допир. Широчина 90 см.
Стенен/островен вариант.

Модел IRIS TULIP от серия CLASSIC на FALMEC
– Италия. Работен капацитет 600 м3/час. Мотор
с три скорости и механично управление. Борд от естествено дърво (ясен, орех). Четири модела бордове. Предлага се в стенен (90 или 120 см.), ъглов (100/
100 см.) или островен (90 см.) вариант.

Цена: 1191 / 1794 лв. с ДДС

Цена: 911 / 994 / 1092 / 1314 лв. с ДДС

Производител: FALMEC

Производител: FALMEC
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Цена: 183 лв. с ДДС
Производител: FOX/Jetair
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Модел NEW K 11 2M 60 IX с марка FOX. Push бутони. Телескопичен. Дебит 390 m3/ h., два стандартни мотора, иноксов, метална решетка, 45 dBA при
средна скорост, 2 лампи, габарити 60-60-90 cm.

Модел Positano на Jetair. 3 скорости, S мотор, дебит 320-700 m3/h. Метален филтър, 2 лампи, шумово ниво 70 dBA, 90 cm. Комбинация от инокс и
стъкло. Дистанционно управление.
Цена: 930 лв. с ДДС
Производител: FOX/Jetair

Кухненски аспиратори FRANKE, модел
MYTHOS. Размер: 90 см. Капацитет: 830 куб. м./час.
Налягане: 420 Ра. Ниво на шум при максимална скорост: 68 dbA. Скорости: 4 + 1 интензивна. Футуристичен дизайн.

Аспиратори FRANKE QUADRA. Атрактивен и
елегантен дизайн. Размер: 90 см. Капацитет: 950 куб.
м./час. Налягане: 440 Ра. Ниво на шум при максимална скорост: 66 dbA. Скорости: 3 + 1 интензивна.

Цена: 1650 лв. с ДДС

Цена: 1800 лв. с ДДС

Производител: FRANKE

Производител: FRANKE
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Декоративен Ariston абсорбатор HB 9 R.1 AN,
колекция Easytime, модел DECO. Капацитет на
абсорбиране 620 m3/h. Осветление – 2 лампи по 20 W.
13 степени на мощност. Програмируема функция
Booster – увеличава до максимум мощността при поява на дим или силна миризма. Три метални филтъра.
Възможност за филтър от активен въглен. Цвят антрацит, широчина 90 см.

Декоративен абсорбатор HZ 9 IX от колекция
Experience на Ariston. Периметрална аспирация, намаляваща шума и увеличаваща мощността на аспириране. Капацитет на абсорбиране 650 m3/h. Осветление – 2 халогенни лампи по 20 W. 13 степени на мощност. Програмируема функция временен Booster – увеличава до максимум мощността при поява на дим или
силна миризма. Три алуминеви филтъра. Възможност
за филтър от активен въглен. Иноксов, 90 см.

Цена: 499 лв. с ДДС

Цена: 669 лв. с ДДС

Производител: Indesit Company

Производител: Indesit Company

Модел абсорбатор с два въздуховода IKD и
KD 18560.0 E. Мощност - 2x750 m3/h. Сензор, регулиращ автоматично мощността на работа, според
наситеността на въздуха под уреда с мастни пари.
Общ, цял панел за двата въздухоотвода. Широчина 180 см. Островен/за стенен монтаж.

Модел IKD 9880.0 GE и KD 9880.0 GE на
Kueppersbusch. Сензор, регулиращ автоматично
мощността на работа, според наситеността на
въздуха под уреда с мастни пари.Сензорно управление. Графичен дисплей. Дата, будилник. 4 степени за
регулиране на мощността. Индикатор за насищане
на филтрите. Халогенно осветление. Широчина 90 см.
Островен/за стенен монтаж.

Цена: 4500 / 3800 лв. с ДДС.

Цена: 2768 / 2100 лв. с ДДС

Производител: Kueppersbusch

Производител: Kueppersbusch
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Цена: 1298 лв. с ДДС
Производител: SIEMENS

Коминен абсорбатор HERMITAGE 90 GLASS на
Taurus. Един турбинен мотор с мощност 190 W и
три степени на работа. Капацитет 900 кубични
метра/час. Миещи се алуминиеви филтри. Осветление: 2 х 20 W халогенни лампи. Ширина: 90 см. Електронен контрол.

аспиратори и абсорбатори

Абсорбатор SIEMENS LC 89950. Максимален капацитет: 630 m3/h. Капацитет по DIN/EN 61591: 590
m3/h (при 15 cm диаметър на отвора). Електронно
управление. Седемсегментен дисплей. 2 модула за управление. 4 степени на работа. Интензивна степен
с автоматично изключване. SoftLight – мека светлина. Dimm Function – плавно осветление. Индикация за
нужда от почистване на филтрите. Метални филтри, подходящи за миялна машина. Осветление 2 х 20
W. Ниво на шум по DIN/EN: 50 - 62 dB. Размери: 7001080x900x520 mm (ВхШхД).

Мултимедиен абсорбатор LC 8М950 multiMedia от SIEMENS. Максимален капацитет: 850 m3/
h. Капацитет по DIN/EN 61591: 650 m3/h (при 15 cm
диаметър на отвора). Електронно управление. Седемсегментен дисплей. 4 степени на работа. Интензивна степен с автоматично изключване. Програма: Автоматично изключване след 10 мин. SoftLight – мека
светлина. Dimm Function – плавно осветление. Индикация за нужда от почистване на филтрите. Метални
филтри, подходящи за миялна машина. Осветление 2 х
20 W. 17-инчов LCD телевизор с дистанционно управление. CD/DVD/MP3 – player. Ниво на шум по DIN/EN: 50
- 58 dB. Размери: 955 - 1100 x 900 x 500 mm (ВхШхД).
Цена: 4500 лв. с ДДС
Производител: SIEMENS

Цена: 379 лв. с ДДС

Иноксов абсорбатор ТЕКА, модел DF-90 см.
Капацитет на засмукване 1200 м 3/ч; на изход 820 м3/ч. Ниво на шум: 45 db. Сензори за влажност
и замърсени филтри. Програмиране на времето за
абсорбиране. Степени: 3+1 интензивна.

Производител: TAURUS

Производител: ТЕКА Industrial

ñòð.

61

аспиратори и абсорбатори

Иноксов абсорбатор ТЕКА DM-60/70/90. Капацитет: на засмукване 1200 м3/ч; на изход 850 м3/ч.
Ниво на шум: 44 db. Предлага се в широчини 60, 70 и
90 см. Трислойни метални миещи се филтри. Степени: 3+1 интензивна.

Модел Turboair DH 1048 на италианския производител Turboair S.p.a. Широчина 90 cm., цвят
инокс. Три степени на работа. Мощност 800 m3/h.
Метални филтри. Халогенно осветление.

Производител: ТЕКА Industrial

Производител: Turboair

Серия Vortex Cooker Hood Range, производство
на Vortice, Италия. Предлагат се с широчина 60 см
и 90 см. Един или два мотора. Максимален капацитет
– 295 m3/h. Цветове – бяло, черно, антрацит или инокс.
Самоосветяващ се контролен панел. Три скорости.
Ниско ниво на шум. Моделите с един мотор са снабдени с филтър срещу мазнини (светлинна индикация
при нужда от подмяна). Моделите с два мотора се
предлагат с миещ се алуминиев филтър.
Цена: 307 лв. без ДДС
Производител: Vortice

Серия Vortice Cooker Hood Range на италианския производител Vortice. Капацитет – 300 m 3/
h. Предлага се в 60 см. и 90 см. варианти, с един или
два мотора, избор между три цвята – светъл,
тъмен гранит и сребро. Осветление 2 х 40 W крушки с нажежаема жичка, ергономични бутони. Три
скорости. Ниско ниво на шум. Ефективен миещ се
алуминиев филтър.
Цена: 318 лв. без ДДС
Производител: Vortice
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Цена: 919 лв. с ДДС

Абсорбатор AKR 920 IX на Whirlpool. Един мотор и три степени на скорост. Капацитет на скоростите 209/262/394 m3/h. Капацитет при повторна циркулация на въздуха 177/239/305 m3/h. Механичен контрол - 2 копчета. Осветление 2 x 40 W. Три
метални маслоуловителни филтъра (GFA касета).
Филтър за улавяне на миризмата - DKF 24 (опционално). Размери (Вмин.-Вмакс.хШхД) 69.2-106.2x89.9x51.5
см. Цвят инокс.

Производител: WHIRLPOOL

Производител: WHIRLPOOL

Абсорбатор за вграждане – коминообразен
ZANUSSI ZHC-615 X. Един двигател. Три скорости.
Капацитет 350 m3/h. Две лампи по 40 W. Метални
филтри. Иноксов, широчина 60 см. Гаранция 12 месеца.

Абсорбатор за вграждане модел ZHP-615W на
ZANUSSI. Мощност 115 W. Един мотор. Метален
филтър. Плавна регулация на мощността. Осветление 4 х 40 W.

Цена: 299 лв. с ДДС

Цена: 149 лв. с ДДС

Производител: ZANUSSI

Производител: ZANUSSI
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Абсорбатор AKR 606 IX на Whirlpool. Два мотора и три степени на скорост. Капацитет на скоростите 185/263/380 m3/h. Капацитет при повторна
циркулация на въздуха 143/191/235 m3/h. Механичен
контрол - 2 копчета. Осветление – 2 лампи по 40 W.
Един метален маслоуловителен филтър (GFA касета). Два филтъра за улавяне на миризмата (AMC 895).
Размери (ВxШxД) 13.9х52.4х28.9 см. Цвят инокс.
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Всеядната мивка
Кухненски мелачки за отпадъци
Боклукът е неразделна част от съществуването ни. И колкото по-развито
е едно общество, толкова повече боклук изхвърля. От сметището на големия град се носят всевъзможни миризми и изпарения, почвата е невероятно замърсена, гъмжи от всякакви животинки, разнасящи зарази и болести. Апокалипсис сега? Ограничаването на проблема дори не е в това къде
и как да се съхраняват боклуците, а как да бъдат намалени и оползотворени. И тук можем да се поучим от природата. Тя има механизми не само
да унищожава естествените отпадъци от населяващите я същества, но и
съзидателно да ги използва. "Думи, думи", ще каже някой, "но какво да
правя, когато кофата се напълни с боклук?". Могат да се направят не
малко неща, просто за да се пълни тя по-рядко. Съществуват полезни домашни
прибори, които се монтират в канала под мивката. Те смилат органичните
отпадъци и вместо да ги изхвърляме в боклука, отиват с водата в канализацията. А пречиствателните станции за отпадъчни води ги улавят и
превръщат в торове и енергия. Какво представляват домашните мелачки
за отпадъци, за какво и как да ги използваме, разказва Стефан Куцаров

ОТКОГА СЪЩЕСТВУВАТ МЕЛАЧКИТЕ?
Първата е създадена през 1927 година от американски архитект за собствено ползване. Почти веднага той
съзира възможностите да направи бизнес от това, усъвършенства я в продължение на 10 години и създава фирма за производството й, която става един от гигантите в тази област на пазара. През петдесеттте години
на миналия век мелачките са сред най-търсените и предпочитани електродомакински уреди в САЩ. Значително
по-късно те добиват популярност в останалата част от
света. На пръсти се броят страните, например Германия и Финландия, където не се използват поради съществуващата там стройна система за събиране и преработка на битови отпадъци.

НЕОБХОДИМОСТ
Защо ни е необходима мелачка за отпадъци? Не може ли
просто да продължаваме да използваме кофата за боклук
или найлонови торбички? Разбира се, че може! Както можем да перем на ръка вместо с перална машина или да
готвим на огнище вместо на електрическа печка. Действително мелачката не е така жизнено необходима, какñòð.
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то електрическата печка, но използването й носи много
предимства. Избягва се ежедневното, а в топло време и
по-често, изхвърляне на домашния боклук (спомнете си
колко бързо през лятото над него се появява рояк мушици).
Но както добре знаем, редовното изхвърляне на домашния
боклук далеч не е достатъчно, за да живеем хигиенично.
Колко пъти минаваме покрай препълнени улични контейнери и кофи, от които не се разнася розов дъх. А какво да кажат хората в малките селища и вилните зони, където извозването на сметта не е редовно, а може въобще да липсва? Там нерядко отпадъците се изхвърлят на произволни
места в близост до къщите и се превръщат във великолепна хранилка за насекоми, гризачи и по-големи животни.
Тези проблеми не се отстраняват изцяло при използването на мелачките за отпадъци, но това, което остава (шишета, хартии, парцали), е едва ли не чисто ("чист боклук"
звучи добре, нали?). Нещо повече, в световен мащаб сериозно се работи по въпроса за преработката на органичните отпадъци с цел получаването на енергия и торове.
След обработката на тези отпадъци с мелачки, извличането им от канализационните води не само че не представлява особена трудност, но е и много ефективно.

1 отвор за свързване
към мивката

2 закрепваща шайба
3 дробилна камера
4 назъбен пръстен
5 допълнителен отвор
за свързване на миялна

6 чукчета за смилане
7 изходящ отвор
8 дробилен диск

източник: ТЕКА БЪЛГАРИЯ

9 електродвигател

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МЕЛАЧКИ
Те са най-масово разпространените. Приличат на голям сифон и се монтират на неговото място под мивката. Немалко модели имат допълнителен отвор за свързване на миялна машина, така че и тя да бъде обслужвана
от мелачката. Допълнителният отвор може да се съедини
и към втория канализационен отвор, съществуващ в някои мивки. Корпусът на мелачките е от здрава пластмаса или неръждаема стомана, поради което в рекламните
материали се нарича вечен. През отвора в горната му
част, свързан към мивката, отпадъците попадат в дробилната камера, чиито стени са с ребра от вътрешната страна. В нея има две чукчета, закрепени на дъното
на дробилния диск. Електродвигателят върти диска с
голяма скорост, чукчетата удрят отпадъците в стените на дробилната камера и ги превръщат във фина каша.
Необходимото за това време зависи от мощността и
оборотите на двигателя, както и от естеството на
отпадъците, и е между 1 и 3 минути. Така при еднократно ежедневно използване на мелачката, за 1 месец тя
изразходва около 1 киловатчас електроенергия.
В зависимост от модела съществуват три начина за
включване и изключване на мелачките. Класическият е
чрез електрически ключ, монтиран на стената или друго
подходящо място. Съществуват модели с така нареченото пневматично задействане – на кухненския плот до
мивката се поставя бутон, чието натискане увеличава
налягането на въздуха в тръба на мелачката и скритият
в нея електрически контакт я включва. И третата

възможност е автоматично включване при поставяне на
капачка върху отвора на мелачката и изключване при
повдигането й.
При своята работа всеки електродвигател създава
електрически смущения, които биха могли да влияят на
работата на близко разположени телевизионни и радиоприемници. Това е причината част от мелачките да имат
вграден противосмутителен филтър.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕЛАЧКИТЕ
Те са предназначени само за отпадъци от растителен
и животински произход. Все пак има някои ограничения.
Мелачките не могат да се справят с големи кокали. Безпроблемно е, обаче, смилането на пилешки и рибени кости, както и на костилки от плодове, на орехови и яйчени
черупки. Тяхното наличие дори е полезно, тъй като улеснява смилането на меките отпадъци. Трудно се смилат
растителни отпадъци с жилава влакнеста структура,
например кори от банани и листа от варена царевица.
Сухите люспи на лука трябва да бъдат размесени в останалите отпадъци. Когато са на едно място и в голямо
количество, те обикновено остават на повърхността и
не могат да бъдат смлени. И накрая, мазнините. Твърдите животински мазнини няма да повредят мелачката, но
ще се налепят по вътрешните стени на дробилната камера и ще затруднят смилането. Налепване ще има и по
стените на канализационните тръби, което може да
доведе до запушването им. Също трябва да се избягва
изливането на горещи мазнини.
ñòð.
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източник: ФРАНКЕ БЪЛГАРИЯ

В никакъв случай не трябва да се допуска попадането
в мелачката на метални, пластмасови, дървени, стъклени, порцеланови и каквито и да било други твърди отпадъци, както и на алуминиево фолио. Забранено е изсипването на каквито и да било химикали и разтворители.
Смлените отпадъци изтичат в канализацията с помощта на течаща хладка вода от водопровода. Това изискване към водата е, за да могат мазнините да образуват
капчици и лесно да бъдат изхвърлени.
След известно време на употреба дробилният диск
добива леко кафеникав цвят, което е нормално, а не резултат на недобро почистване.
С най-голямо приложение са моделите електрически
мелачки с възможност за непрекъснато изсипване на
отпадъците, които се задействат с външен електрически ключ или пневматично. При тях най-напред се пуска
средно силна струя вода и мелачката се включва за измиване на евентуално не добре почистената дробилна
камера. След това, без да се спира водата, отпадъците
бавно се изсипват, като това може да се прави внимателно и докато тя работи. Добре е едрите отпадъци
предварително да бъдат нарязани на по-дребни парчета,
а по-меките и по-твърди отпадъци да са размесени. След
смилането мелачката се спира и отново, поне за 15-20
секунди, се пуска силна струя вода за измиване на камерата и охлаждане на електродвигателя. Краят на измиването се познава най-добре по характерния шум на
течаща чиста вода. По този начин мелачката остава
чиста до следващото използване и няма опасност да
издава неприятна миризма.
Вторият тип са мелачки с дозирано изсипване на отпадъците. При спазване на същата процедура, както при
предните, отпадъците се изсипват в дробилната камера,
но сега е необходимо да се постави капачката на отвора
за включване на мелачката. След спирането й чрез повдигане на капачката се пуска струята вода за измиването.
И при двата типа мелачки недостатъчно силната струя
за измиване създава опасност по канализационните тръби
да остане известно количество от отпадъците.
Все още на много места у нас домовете къщите са
снабдени със септични ями. По принцип те не са пречка
за използването на мелачките, но все пак е по-добре да
се снабдим с някой от моделите, специално предназначени за септични ями. „Специалното“ им се състои в помощния електродвигател и по-финото смилане на отпадъците, което се прави на два етапа. В резултат на това
се смилат и някои отпадъци, които не са по силите на
другите мелачки. Освен това към смляната каша автоматично се прибавят биологично активни вещества (продават се като принадлежности към мелачките) за разграждане на органичните отпадъци в ямата. В допълнение тези вещества почистват канализационните тръби
от натрупването на миещи препарати и мазнини. Четейки това, вероятно някой вече си е задал въпроса: "Няма

ли използването на мелачката да увеличи консумацията
на вода и ямата да се пълни по-бързо?" Според изследванията на производителите средният дневен разход на
вода от мелачката е около 1 литър на всеки член от
семейството.
Съществуват и някои правила, когато към мелачката
е свързана и миялна машина. Преди всичко мелачката
трябва да се включва няколко секунди предварително и в
нея да не се поставят отпадъци, докато миялната работи. Трябва да е поставена и капачката (ако има такава)
на отвора за мивката.

ПАРАМЕТРИ
Както всеки електрически уред и мелачките за отпадъци имат своите параметри, които показват възможностите им, служат за оценка на качествата и помагат при
избора на подходящ модел. Основен параметър е мощността на електродвигателя със стойности между 350 и 750
W. Някои производители я дават в конски сили, като 1 к.с.
е равна на 735 W. По-голямата мощност означава по-ефективно и по-бързо смилане на отпадъците. Естествено с
мощността нараства и цената. Моделите с мощност до
около 500 W се препоръчват за домашни условия, а тези с
по-голяма мощност се смятат като по-подходящи за ресторанти, сладкарници и други подобни заведения.

инциденти. В такъв аспект особено подходящи са моделите, които могат да работят само при поставена капачка на отвора им.

Оборотите на двигателя също имат значение за бързината на смилане на отпадъците. В зависимост от модела, те са между 1700 и 2800 в минута, като по-високите
обороти са предпоставка за по-бързо смилане.
Обемът на дробилната камера е между 0,8 и 1,8 литра
и очевидно определя количеството на отпадъците, които еднократно могат да бъдат смлени. По-голям обем
означава и по-големи размери на мелачката. За семейства
от 3-4 души се смята, че обем до около 1,2 литра е
напълно достатъчен.
Независимо че мелачките се поставят на мястото на
сифона, те са значително по-големи. Диаметърът им е
между 14 и 22 сантиметра, а дължината – от 30 до 40
сантиметра. Това безспорно трябва да се има предвид
взимането на решение за покупката на мелачка, както и
при избора на шкафа с мивката в ново жилище. Теглото
на мелачките обикновено е между 2,5 и 6,5 килограма.
И накрая, шумът. Знаем добре, че всеки домакински
уред с електродвигател издава шум при работата си.
Неговото ниво в мелачките е между 50 и 70 децибела (за
сравнение при тих разговор звуковото ниво на 1 метър
от говорещите е около 60 децибела). Шумът от подходящите за домашни условия мелачки е приблизително
същият както от сешоар или мелничка за мелене на кафе.
Намаляването на шума се постига при производството
чрез подходяща звукоизолация, която обикновено увеличава размерите на мелачката. От друга страна, когато
мивката в шкаф със затворени врати, дори шум от 70
децибела не е кой знае колко смущаващ, защото пред
вратата той не надхвърля 60 децибела.

БЕЗОПАСНАТА РАБОТА
Правилното свързване към електрическата мрежа със
защитно зануляване или заземяване е е особено важно за
мелачките на отпадъци, тъй като през тях тече вода.
Най-добре е мелачката да се включва след поставяне на
отпадъците в нея. Това може да се прави и при работеща
мелачка, но не е добре пръстите ни да попадат в отвора.
Изборът на мястото на ключа за включване също е от
значение. Не трябва да има възможност за нежеланото
му задействане поради невнимателно движение от домакинята. До ключа не трябва да имат достъп деца, чието
естествено любопитство може да доведе до неприятни

ХИДРАВЛИЧНИ МЕЛАЧКИ
източник: ТЕКА БЪЛГАРИЯ
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Те се появиха на пазара преди 3-4 години и не се нуждаят от електричество, тъй като се задвижват от налягането на водата в тръбите. Последното, обаче, трябва да е не по-малко от 2,5 атмосфери (приблизително 2,5
бара или 2,5 килограма на квадратен сантиметър). Икономията на електроенергия за домакинството, използващо такава мелачка, не е кой знае каква, но много по-съществена е липсата на електродвигател. Това означава
премахване на най-вероятния източник на повреди.
Същевременно за работа си хидравличните мелачки изискват практически същото количество вода, както електрическите. Монтажът им е по-сложен, но с помощта на
добро упътване е по силите на всеки, който е свикнал сам
да оправя чешмите в дома си.

НЯКОИ ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
Миенето на съдовете трябва да става с повишено внимание, тъй като в големия и незапушен отвор на мелачката могат да попаднат малки прибори. Изваждането им
е възможно, но изисква усилия и време.
С течение на времето вътрешността на дробилната
камера се зацапва. Измиването се прави с воден разтвор
на сода бикарбонат. Не трябва да се използват каквито
и да било препарати за отпушване на тръби, както и на
такива с хлор или абразивни вещества.
Свързването на мелачките към канализацията се прави с гладка тръба. Не трябва да се използват улесняващите монтажа гофрирани тръби, тъй като в тях неизбежно се задържат част от отпадъците и неприятната
миризма от това е гарантирана.
Мелачката трябва се свърже към миялната машина
така, че да не се окаже, че в нея отиват част от смлените отпадъци.
В бързината да приключим подготовката на вечерята
може по невнимание да поставим в мелачката голям кокал или нещо подобно. След включването тя започва да
работи нормално, но когато стигне до големия предмет,
внезапно спира. Обикновено това не означава повреда,
тъй като вградената в почти всички модели защита автоматично спира двигателя. Това, което трябва да се направи, е да се изключи мелачката и внимателно да се
извади блокиралият я предмет. Най-добре е това да се
направи с дълъг и здрав дървен или пластмасов предмет,
например дръжка на лъжица, или четка. Ако изваждането
се окаже невъзможно, налага се частично отваряне на мелачката, както е описано в инструкцията за работа.
Мелачката не трябва да използва като кофа за боклук
– отпадъци в нея се поставят само непосредствено преди смилането им.
ñòð.

67

Àóäèî è âèäåî ñèñòåìè

източник: PANASONIC

Някои
го предпочитат
в рамка
Не всичко е изкуство, но би могло да стане, и - не всичко е електроника,
но би могло да бъде. Водещото в случая са само вашите предпочитания.
Продуктът, който този път прави възможна срещата на изкуството и
електрониката, е декоративната рамка за плоски телевизори. Резултатът:
още една крачка напред в полза на естетизирането на високите технологии
и създаването на уют и красота във вашия дом, установи Калина Свежин

Съвременните телевизори като дизайн са просто
родени да се интегрират в стилистичното пространство на модерния – изчистен и технологизиран – съвременен интериор. За класическите вкусове на обзавеждане и декориране на дома, обаче, той стои малко самотно и изолирано. В тази връзка дизайнерите обрамчиха проблема така, че всеки плазмен, LCD или друг
плосък телевизор да може да се впише в интериора
перфектно. Още една опция, освен вграждането и скриването му в мебели.
Да поставим плоския си телевизор в дървена или от
друг материал рамка всъщност е едно функционално
решение с множество последствия. Така правим възможно неговото естествено вместване измежду множеството картини на стената, решаваме проблема с липсата на достатъчно място, не нарушаваме цялостния
интериорен стил и... изнендаваме гостите си, когато
натюрмортът от стената оживее.
Това със статичната картина, която стои на монитора, когато не гледате телевизия, отдавна не е ноñòð.
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вост. Пейзажи, натюрморти, постери, платна на класици – могат да се свалят безплатно или платено от нета.
А когато телевизорът е в рамка,

СТАТИЧНАТА ЦИФРОВА КАРТИНА
направо си е задължителна. Особено ако наред с увлеченията си по най-новото в техниката, таите в душата си
и страст по кавалетното изкуство. Всъщност най-после почитателите на качествените изображения – независимо дали дигитални или акварелни, могат да намерят
спокойствие, а техните любимци - да заживеят заедно –
в рамката на стената.
Тъй като използването на рамки около плоския телевизор е ултраразпространено зад океана, там в яростна конкуренция работят фирми, специализирани само и
единствено в производството на декоративни рамки за
телевизори. Голямата надпревара е декоративните рамки не само да направят от плазмения телевизор истинско украшение, но и сами по себе си могат да допринесат за декорацията на вашия дом. Затова рамките за
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плазмени, LCD и други плоски телевизори се предлагат
в голямо разнообразие от модели. Реализиран е целият
диапазон на предпочитанията – от традиционно до модерно, от светло кленово дърво до тъмен махагон, от
помпозна и ексцентрична натруфеност до пълен минимализъм.
Развитието на производствените решения по отношение на рамките не свършва само до дизайна и материалите. Има компании, в чиито разработки се включват
рамки с монтирано в тях незабележимо устройство инфрачервена маршрутизираща система, която усилва
сигналите от дистанционното ви управление и ги препраща към приемателните сензори на телевизора зад рамката.
Така че единственото, което ни остава, е просто да
направим своя избор, за да получи брилянтната картина
с висока резолюция и брилянтен завършек. С този последен щрих към шедьовъра на техниката, ние придаваме на
плазмата свой изглед и самоличност според изискванията на дома и вкуса ни. Ако някога еднаквите фабрични

вещи са ви тормозили, сега е моментът да си отдъхнете, поне що се отнася до плазмения ви телевизор. Веднъж
излезли от консервативните рамки на разделението изкуство-техника, остава просто да сложим телевизора в
рамка стил рококо, например.
Вече има и производители на плазмени телевизори,
като например Panasonic, които предлагат

ПЛАЗМИТЕ С РАМКАТА ФАБРИЧНО
- избирате я и получавате новия си телевизор монтиран
в рамка. Те позволяват на клиентите си да подберят найдобрия според изискванията си плазмен телевизор, както и рамката, прилягаща точно за нея, като по този
начин добавят свой елегантен акцент във визията на
електроуреда и го превръщат във функционално произведение на изкуството. Всъщност, това се случва винаги,
когато свободата, въображението и качеството се срещат. Резултатът винаги заслужава да бъде сложен в
рамка на стената.
Да живее разнообразието, да живеят рамките.
ñòð.
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Лепене...
с пистолет
При думата "лепене" се сещаме за тубичка, шишенце или бурканче с гъста
течност, която се намазва върху някакви предмети и те се задържат
притиснати за определено време, за да се залепят един за друг. Независимо от усъвършенстванията на опаковките, течните лепила в тях постепенно се втвърдяват и по-малко или повече стават неизползваеми. Да
не говорим, че след неколкократна употреба капачката вече не се затваря
добре, което не само че създава неудобства, но и ускорява втвърдяването. Поради това твърде рядко в домашни условия успяваме за използваме
цялото закупено лепило. И за да приключим с песимистичната картина,
трябва да си спомним за лепилата, които задължително трябва да се
съхраняват само хладилника и за двукомпонентните, чието смесване и
специфична употреба ни карат понякога да проявяваме неподозирана ловкост. Тези неудобства отсъстват при новите твърди лепила, с които
работят пистолетите за горещо лепене. Действието, особеностите, начинът на използване и характерните приложения на тези пистолети изяснява Стефан Куцаров

МАЛКО ИСТОРИЯ
Първото съвременно лепило е създадено в Англия през
1750 година на основата на риба. Оттогава в продължение на два века за лепила се използват животински или растителни продукти – кости, естествен каучук, нишесте.
По една случайност, както при не малко изобретения,
през 1951 година в лаборатория на Кодак бива открито,
че създаденият по изкуствен път за други цели материал цианоакрилат може да служи като лепило. След допълнителна изследователска работа в тази насока през
1958 година започва производството на едно от наймасовите съвременни течни лепила на синтетична основа. Малко по-късно се появяват епоксидните смоли, които след смесване с втвърдител се използват не само
като лепила, но и като уплътнители.

ТВЪРДИТЕ ЛЕПИЛА
са материали на синтетична основа, които са твърди при
нормални температури. Достатъчно силно нагряване ги
разтопява, а при последващото изстиване те отново се
втвърдяват. Тогава те образуват здрава механична връзка
с повърхността, върху която са нанесени, което е причиñòð.
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ната за използването им като лепила.
В зависимост от температурата на топене има два
вида, наричани нискотемпературни и високотемпературни лепила. При първите типичната температура е 127°С,
а за вторите – 193°С. Тези две стойности не са задължителни – има твърде много производители, които поставят съответното наименование на лепилото при
друга негова температура на топене.
Някои лепила са предназначени за определен вид материали, например за дърво, за пластмаса, за кабели с РVС
изолация. Съществуват и многофункционални лепила, които по същество са универсални и съответно подходящи
за практически всякакви материали.
Възможността при увеличаване на температурата на
лепилата те да се разтопяват е принципен недостатък.
Той налага температурата на залепените предмети винаги да е поне с 10°С под тази за разтопяване на лепилото. Това трябва да се има предвид, но в повечето практически случаи ограничението е без значение – едва ли
залепен стол или мокет ще бъде нагрят до 115°С.
Най-голямата част от твърдите лепила, използвани за
работа на пистолетите, са под формата на цилиндрич-

ни пръчки. Прието е стандартни пръчки да се наричат
тези с диаметър 11 или 12 милиметра, а минипръчки – с
диаметър между 6,35 и 7,1 милиметра (обикновено 7 милиметра). Тези два вида са най-често използвани в пистолетите за домашно приложение, докато пръчките за
професионални пистолети могат да имат и други диаметри. Дължините на пръчките са от 50 до 300 милиметра.
При закупуването на пистолета в комплекта му е възможно да има няколко пръчки, но допълнително необходимите
се продават в същите магазини.
За залепване на текстил и в някои специални случаи
(например разтопяване на лепилото в съд и нанасянето
му без пистолет) могат да се използват лепила с формата на гранули.
В зависимост от вида на пистолета и на лепилото, то
се втвърдява за 1 до 5 минути след нанасянето му.
Качествата на лепилата позволяват използването им
не само за лепене, но и като уплътнение (запълване на
неголеми отвори). В такъв случай от значение може да
се окаже техният цвят – обикновено се използват бели
и безцветни полупрозрачни лепила. Допълнително предимство е възможността лепилата да бъдат боядисвани.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПИСТОЛЕТИ
Разтопяването на лепилото при тези пистолети става чрез един или два (в зависимост от модела) електрически нагревателя, чиято значителна мощност определя като най-просто постоянното свързване на пистолета с кабел към електрическата мрежа. Това са значителна част от намиращите се на пазара пистолети.
Поставяната в задния им край пръчка се придвижва по
механичен път чрез натискане на спусъка. Нейният преден край преминава през камера с нагревател, където
се получава необходимата висока температура.
В по-усъвършенстваните модели камерата е с много
добра термоизолация, което позволява автономно използване на пистолета за 2-3 минути след изключването му
от мрежата. За целта той е снабден със специална
стойка, свързана към мрежата с кабел. Тя осигурява нагряването на пистолета при поставянето му върху нея.
При вдигане на пистолета захранването се прекъсва, което определя сравнително краткото време на използване. При необходимост от продължителна работа с пистолета той трябва непосредствено да се захранва с
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ПИСТОЛЕТ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА БЕЗ КАБЕЛ

Външният им вид наподобява този на акумулаторните
бормашини.
За удобство при работата много модели са снабдени
с индикатори за състоянието им, например червен при
готовност за работа и сив, когато е необходимо допълнително загряване.
мрежов кабел, както класическите модели.
Някои пистолети имат вградено електронно управление с две функции. Първата е да измерва температурата в камерата чрез термочувствителен елемент, монтиран до нагревателя, а втората – да променя непрекъснато тока на нагревателя за поддържане практически
неизменна стойност на тази температура (при опит за
намаляване на температурата токът нараства и обратното). За всеки модел пистолет тази температура е
точно определена и не може да се променя от ползвателя. В зависимост от нея се закупуват и съответните
пръчки лепило. При двутемпературните пистолети може
да се избира ниска или висока температура (двете стойности също са фабрично фиксирани), след което пистолетът автоматично я поддържа.
Подобно е действието на пистолетите без терморегулатор, но в тях включването и изключването на нагревателя се прави ръчно чрез спусъка им.
За максимално бързо нагряване на пръчката са предназначени пистолетите с два нагревателя, които производителите понякога наричат професионални.
Разновидност на електрическите пистолети са тези
с акумулатор. Обикновено акумулаторът е малък, за да
увеличава незначително размерите и теглото на пистолета. Но за сметка на това, както и поради значителната мощност на нагревателя, пистолетът може да работи само за кратко време (между 3 и 12 минути в зависимост от модела). След това той трябва да се зареди.
Пистолетите от този тип са с литиев акумулатор, който позволява дозареждане в който и да е момент
Вече има модели със сравнително голям акумулатор,
който осигурява работа на пистолета до 1,5 часа.
ñòð.
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ПИСТОЛЕТИ С ВТЕЧНЕН ГАЗ
На фона на масовото използване на най-различни електрически инструменти, пистолетите с газ може би изглеждат архаично. Но те имат своите сериозни приложения, преди всичко за продължителна работа на места без
електрическа мрежа, както и за избягване на неудобствата от използването на дълъг електрически кабел. Техният източник на енергия е капсула с бутан, която позволява непрекъсната работа около 3 часа, лесно се пълни и
сменя. Обикновено пистолетите са снабдени с регулатор
за количеството подаван газ, чрез което се променя
температурата на лепилото. Външният им вид, начинът
на придвижване на пръчката и допълнителните принадлежности по принцип не се различават от тези на електрическите пистолети.

ПАРАМЕТРИ
От параметрите на пистолетите се определят
възможностите за работа с тях и съответно приложенията им, поради което задължително трябва да се използват при избора на модел.
Мощността на пистолета по време на работа с него
е между 16 и 120 W. Освен нея твърде често се дава и
мощността за предварително загряване, която е значително по-голяма и може да е между 60 и 500 W. Например
означението 16 (65) W показва мощност по време на
работа 16 W и за предварително загряване 65 W. Някои
пистолети могат да се поддържат затоплени в неработещо състояние, с което се осигурява бързото им преминаване в работен режим.
Времето за загряване е от момента на първоначално
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включване на пистолета до готовността му за работа.
То е между 3 и 11 минути.
Температурата на нагряване на лепилото може да е
между 65 и 220°С. Трябва особено да се внимава при избора на рекламираните напоследък пистолети с безопасна
температура. Производителите ги наричат така, защото
осигуряват температура на разтопяване 65-70°С и смятат, че ако течно лепило попадне върху кожата, няма да
причини изгаряния. Не съм опитвал какъв би бил резултата от това, нито смятам да го правя, но е сигурно, че

пораженията ще са по-малки, отколкото от лепило с температура 150 или 200°С. Защо тогава да не се използват
само такива пистолети? Причините са две. Първо, засега
се предлагат сравнително малко лепила, разтопяващи се
при тези температури. Но дори да разполагаме с такова
лепило трябва да преценим дали няма опасност залепените предмети да се окажат нагрети близо до температурата на разтопяване на лепилото (залепени метални плоскости, оставени на слънце!). Независимо от тези може би
недостатъци за някои приложения, пистолетите с ниска

ñòð.

73

източник: BLACK&DECKER

стая), залепване на плочки, уплътняване на цепнатини
(вместо със силикон), челно залепване на термоизолация
за тръби. Поставянето на малко лепило в отвора на дюбел
осигурява сигурното фиксиране на винта.
Закрепването на кабели (телефонни, компютърни или
телевизионни) при прокарването им покрай стените
вкъщи става доста по-дискретно и чисто с горещо лепило, отколкото със скоби или телбод.
С помощта на пистолетите с горещо лепило могат да
се залепват мокети (скъсано парче лесно се фиксира на
мястото му) и да се поставят кантове на шкафове и
лампи. Пистолетите улесняват художественото оформяне на украшения, например залепване на орнаменти върху
пликове, изработка и поправка на изкуствени цветя.
температура са особено подходящи за хора с малък опит.
Диаметърът на пръчките, с които работи пистолетът, също е важен параметър. Пистолетите с мини
пръчки са подходящи за лепене на малки предмети, обикновено изискващи незначително количество лепило.
За някои пистолети се дава максималният разход на
материал (в грамове) при работа в продължение на 1 минута.
Размерите и теглото на пистолетите са особено
важни при продължителна работа. Теглото е в границите от 90 до 400 грама, като пряко е свързано с мощността на пистолета.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Някои от пистолетите са само с един накрайник, който по необходимост се използва за всичко. Не са малко
моделите, в чийто комплект влизат няколко накрайника,
обикновено с резба. Съществуват широки плоски накрайници за ускоряване залепването на големи плоскости,
тънки и дълги за дребни предмети, нуждаещи се от малко количество лепило, както и за залепване на трудно
достъпни места. В последния случай особено подходящи
са накрайници със скосен отвор. Има и предпазни накрайници, които не позволяват разтопеното лепило да капе
на нежелани места. В много случаи производителите на
пистолети предлагат възможност за допълнително закупуване на накрайници. Това е особено удобно, когато вече
сме свикнали да работим с пистолета и точно знаем за
какво ще използваме новия накрайник.

НЯКОИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Пистолетите се използват за залепване на дърво,
пластмаса, текстил, порцелан и керамика, стъкло, кожа
(чанти, сакове, обувки), каменни и метални изделия. Не е
нужно да се изброяват всички възможни приложения, тъй
като всеки би могъл да се досети за тях, а и нищо не
пречи да се опитва залепване на неспоменавани изделия.
Някои характерни и специфични примери са залепване на
кашони и дебели картонени кутии, закрепване на дребни
предмети (табелки, окачалки, украшения в детската
ñòð.
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ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
Залепваните повърхности трябва да са сухи, чисти и
върху тях да няма мазнини. Самото почистване не трябва да се прави със запалими течности.
Върху тесни повърхности лепилото се нанася в права
линия, а върху широки и върху текстил – във вълнообразна. Не трябва да се упражнява силен натиск върху
повърхността, тъй като това не подобрява нанасянето
на лепилото, а може да повреди пистолета.
За получаване на максимална здравина на залепване
повърхностите трябва да са леко грапави – при нужда
могат да се обработят с едра шкурка и да се притиснат
веднага след нанасяне на лепилото. Излязлото навън лепило се отстранява със затоплен остър нож.
По принцип залепените части могат да се разлепят чрез
достатъчно нагряване, при което да се разтопи лепилото.
В много случаи, обаче, частите могат да се повредят
преди достигане на температурата на разтопяване.
Втечненото лепило наранява кожата при попадане върху
нея. Ако това се случи, не трябва да се опитваме да махнем горещото лепило, а засегнатото място веднага да се
облее със студена вода в продължение на няколко минути.
Втвърденото лепило се отстранява по-лесно.
Падналите нежелани капки лепило се отстраняват полесно и безопасно след изстиването им, а веднъж поставената пръчка не трябва да се изважда обратно.
При залепването на стиропор и други подобни материали към плътна основа, лепилото трябва да се нанася
върху нея.
За залепване на дребни предмети е най-добре пистолетът да е неподвижен, което прави полезно закупуването на такъв със стойка.
По време на работа електрическият кабел на пистолетите трябва винаги да е зад тях – капването на горещо лепило върху него може да го повреди.
Работата с пистолет в дъжд и влажна среда може да
бъде опасна. Същевременно много производители фиксират
в упътването за работа с пистолета подходящата околна температура (например от +5°С до +50°С).

Òåõíèêà çà ãðàäèíàòà

Поляна
като от журнал
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с градинските тримери
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Всички сме се възхищавали на великолепно изглеждащата морава – ниско и
равномерно окосена, без нито едно стръкче, което да нарушава хармонията
и да дразни окото. Дори в краищата на поляната, покрай оградата и стените на къщата, край дървета, храсти, пътеки и лехи тревата е както на
останалите места. И за да бъде и нашият двор такъв, решаваме да отделим средства и си купуваме косачка. Веднага я разопаковаме, окосяваме
поляната и... идва първото разочарование. Косачката, за която сме дали
прилична сума, не достига навсякъде. Нещо повече, в упътването й пише,
че с нея не трябва да косим в близост до плочи, паваж и камъни, тъй като
ножът й ще се повреди. Не се примиряваме с останалите тревички, грабваме градинската ножица и търпеливо започваме да ги подстригваме. Търпение
може и да имаме, но не винаги разполагаме с достатъчно време за тази
отегчителна работа. Тогава не ни остава нищо друго, освен да си купим
и тример (думата е заимствана от английски и означава "който привежда
в ред"). Той е идеално решение на нашия проблем, тъй като позволява прецизно
окосяване на места, недостъпни за косачката. За видовете електрически
тримери, действието и употребата им ще научите от Стефан Куцаров

МЯСТОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ТРИМЕРИ
Съществуват електрически тримери и такива с двигатели с вътрешно горене. Електрическите са много поразпространени поради по-малките си размери и тегло,
по-голяма подвижност и по-лесно използване. Работят
тихо и не отделят вредни газове. По-евтини са и изискват по-малко грижи за поддържане. За дома те са практически единствените, които има смисъл да се използват, тъй като позволяват поддържане на дворове и градини с площ до 2-5 декара (в зависимост от модела).

ТРИМЕРИ С ВЛАКНО
Те са безусловно най-разпространените. За окосяване
на тревата и всякакви други растения в нея, включително бурени и плевели, те използват от едно до четири
найлонови влакна с кръгло сечение. Диаметърът на влакната е пряко свързан с режещите им възможности – при
по-голям диаметър могат да се режат по-твърди и дебели треви. Той е между 1,4 и 2 милиметра, като най-разñòð.
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пространени са тримерите с влакна 1,65 милиметра.
Когато за пръв видим такъв тример, ще се учудим, защото влакното прилича на тънко въженце за пране и виси
свободно от някакъв отвор. Как тогава ще коси тревата? За да си отговорим, е достатъчно да вземем въже и
бързо да завъртим над главата си свободния му край.
Поради въртенето върху въжето се прилага центробежна сила и то се опъва. Ако сме в състояние да го въртим
достатъчно бързо, опъването ще е толкова силно, че
реално въжето ще се превърне в твърда пръчка. И тя
отрязва като с нож изпречили се на пътя й бурени. За да
се постигне същото действие от влакното, то излиза от
страничен отвор на въртяща се глава в долната част на
тримера. Главата се задвижва от електродвигател и
оборотите й са между 5000 и 12 000 в минута. Тези големи стойности не са избрани случайно. При тях влакното е много силно опънато независимо от малката си
дължина, краят му се движи със скорост над 150 метра
в секунда и може да реже тревата дори при малка мощност на двигателя. А последната е пряко свързана с не-
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говите размери и тегло и съответно тези на тримера.
Така използването на високооборотни двигатели е една
от важните предпоставки за малките размери и тегло
на тримерите и съответно за лесната работа с тях.
По-голямата част от тримерите косят с едно влакно. То е навито на макара, която лесно се поставя в

главата, и влакното се издърпва през отвора. В процеса на работа влакното се изхабява и част от него се
откъсва. Същото се получава и при нежелано докосване на твърд предмет, например плоча на пътеката,
покрай която се коси. Възстановяването на дължината
се прави по три различни начина. Най-простият начин е
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ръчно - тримерът трябва да бъде спрян и с ръка да се
издърпа влакното. В така наречените полуавтоматични модели е необходимо долната им част леко се чукне
в земята. Някои тримери имат автоматична система
за подаване на влакното, която при скъсването му автоматично и незабелязано за работещия го удължава.
Макарите съдържат влакно с дължина 3-9 метра и се
продават като резервна част към тримерите. Обикновено няколко модела на една фирма използват един вид
макара. Повечето модели тримери са предназначени за
работа само с един диаметър влакно, но има и такива,
които се предлагат с две макари с различни влакна – за
обикновена и за твърда трева.
Други модели тримери, обикновено приемани за професионални, използват четири влакна, излизащи от диаметрално противоположни отвори на главата. Това означава ускоряване на косенето, тъй като реално тримерът
е с четири „ножа“.
Електродвигателите в тримерите са с мощност
между 400 и 1000 W и в по-голямата част от моделите
са с неизменни обороти. Предлагат се и тримери, рекламирани като „подходящи за взискателни клиенти“ с
електронно регулиране на оборотите, правено в зависиñòð.
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мост от вида на тревата – колкото тя е по-тънка,
толкова по-малки могат да са оборотите. В повечето
модели електродвигателят се захранва от електрическата мрежа, а в някои – от вграден акумулатор. В първия
тип няма ограничение на времето на работа и никакви
изисквания за подготовката й (поставяме щепсела в
контакта, включваме тримера и започваме работа). Недостатъкът им е, че изискват контакт, а шнурът им
създава известни неудобства. Самият тример е с шнур
до 1 метър, т.е. реално е необходим удължител. Препоръчва се последният да е с дължина не повече от 40-45
метра, като не е зле и автоматично да се прибира в
макарата (подобно на прахосмукачките). Освен това е
необходимо внимание, тъй като шнурът може да повреди цветя или други крехки растения по поляната.
Тримерите с акумулатор позволяват пълна независимост, но изискват грижата за зареждане. Задължителна
принадлежност на тези тримери е зарядното устройство. Практически във всички модели акумулаторът лесно
се сваля, за да се постави за зареждане. Времето на
зареждане обикновено е 10-12 и дори 24 часа, а в по-редки случаи може да се извършва за 1-2 часа. Не трябва да
се забравя, че акумулаторите на някои тримери изискват
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ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ ПРИ ПОКУПКАТА
Изборът на модел, захранван от електрическата мрежа или от акумулатор, трябва да направим сами в зависимост от мястото, където ще го използваме и предпочитанията ни.
При работа с тримерите те се държат в ръка, без да
се опират в земята. Това налага да има ръкохватка в
горната част на тяхната носеща рамка. Дължината на
последната е пряко свързана с удобството за работа и
затова трябва внимателно да бъде подбрана. За да я
нагодим към собствения си вкус и за да има възможност
повече хора да работят с тримера е добре да се избере
модел с телескопична рамка, чиято дължина се мени в
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първоначално зареждане след покупката в продължение на
24. Необходимостта акумулаторът да е малък и лек ограничава времето на работа на тримера до 30-60 минути. Реално това не е сериозен недостатък, тъй като е
напълно достатъчно за нормално голям двор или градина.
И още една особеност - акумулаторите са в горната
част на тримера, което повдига центъра на тежестта
му, прави го по-нестабилен и в известна степен затруднява работа с него.

широки граници (например от 35 до 115 сантиметра),
нагласява се преди започване на работа и се фиксира.
Много модели са с две ръкохватки, едната от които може
да се премества по рамката за създаване на максимално
удобство.
Държането в ръка на тримера определя важността на
теглото му при избора. Теглото е между 1,6 и 5 килограма и е пряко свързано с мощността и широчината на
окосяваната ивица (между 17 и 35 сантиметра). По-голямата широчина означава по-бързо окосяване на дадена
площ и се осигурява от по-голям, по-тежък и по-скъп
тример. Затова ако дворното ни място не е голямо и
желаем да спестим средства, можем спокойно да си купим тример с малка работна широчина.
Според основното предназначение на тримерите, тяхната режеща част се движи успоредно на земята и изрязва останалите след косачката тревички. За доброто
оформяне на тревата това не е достатъчно. Тъй като
тя се опитва да плъзне навсякъде, навлиза и над пътеки,
лехи с цветя и окопаната земя около дървета. Грижливото и естетичното й орязване покрай тях изисква вертикално движеща се режеща част. Ако желаем да разполагаме и с тази възможност, достатъчно е да изберем
ñòð.
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тример, чиято режеща част може да се завърта и да
застава перпендикулярно на земята.
И още една особеност. За улесняване на окосяването
на тревата под храсти, пейки и други неподвижни градински мебели, при някои тримери режещата част може да
се завърта на желан ъгъл спрямо рамката. Това спестява излишни навеждания и гарантира, че няма да остане
неокосена трева.
Всеки електродвигател се загрява по време на работата си, особено когато натоварването е по-голямо.
Прегряването е опасно и може да доведе до повреда. Това
е в сила и за двигателите на тримерите, поради което
при работа е добре периодично да проверяваме нагряването им чрез пипане с ръка на корпуса им (при изключен
двигател!). Допустимо е корпусът да е леко затоплен. В
противен случай би трябвало да дадем почивка на тримера. Можем да си спестим тази грижа чрез покупка на
тример, чийто електродвигател е с вградена защита –
тя автоматично го изключва при температура над определена стойност.
ñòð.
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ТРИМЕРИ С НОЖ
Тези модели все още нямат голямо разпространение.
Вместо влакно те имат пластмасов нож, който е със
същите големи обороти, както при тримерите с влакно
и осигурява прецизно отрязване на тревата при малък
разход на електроенергия. В комплекта им обикновено има
няколко резервни ножа. Изхабеният нож не се заточва, а
смяната му е лесна и не изисква никакви специални инструменти или умения.

ТРИМЕРИ ТИП „НОЖИЦА“
Наименованието им следва от наличието на две режещи части, подобни на остриетата на ножица. Частите
са метални, с по 4-5 зъба и обикновено покрити с тефлон, а действието е аналогично на това на машинка за
подстригване. Двете части се приплъзват една спрямо
друга и отрязват попадналата между зъбите трева. Този
тип тримери са с най-малка широчина на окосената ивица (обикновено 7-8 сантиметра) и с най-малки размери и
тегло. Обикновено се захранват от малък 12-волтов аку-
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мулатор и се държат непосредствено в ръка. Зарядното
устройство също е вградено в тримера и позволява зареждане на акумулатора за 1 час. Като допълнително
приспособление може да има телескопична дръжка, подобна на рамката на тримерите с влакно.

НЯКОИ СЪВЕТИ ЗА РАБОТА
Всички читатели на списанието добре знаят, че преди използването на какъвто и да е уред трябва внимателно да се прочете упътването му за работа. И, разбира
се, да се спазват дадените там указания. Електрическите тримери са сред уредите, които изискват особено
внимание.
При работа на тримера отрязаната трева хвърчи с
голяма скорост наоколо и независимо от малките си размери и нищожно тегло може да нарани кожата при допир с нея. Същото в още по-голяма степен се отнася и
за откъсващите се парченца от влакното, както и за
малки камъчета или парченца пръст, изхвърлени от него.
За намаляване на тази опасност всички тримери имат

предпазен капак на задната си страна (откъм работещия). Забранено е да се работи, ако той не е поставен,
тъй като краката на работещия могат да бъдат наранени. При това колкото капакът е по-голям, толкова побезопасна е работата с тримера. Като допълнителна
предпазна мярка настоятелно се препоръчва работещият да е с дълъг здрав панталон, най-добре дънки, да е
обут със здрави и добре завързани обувки и да носи
предпазни очила. Някои фирми предлагат последните
като принадлежност за допълнително закупуване към
тримера. Същевременно в близост до работещия с тримера не трябва да има други хора, особено деца, и домашни животни.
При поставяне на влакното неговата дължина трябва
да е такава, че при опъването му той да достига на около
1 сантиметър от ограничителната стена на предпазния
капак. Дори да бъде оставено по-дълго, при завъртането
му след включване на тримера, то веднага се отрязва от
вградено в стената острие.
Когато влакното на работещия тример докосне камък,
плоча, метален предмет или бетонна стена, то се разкъсва. Това не е беда, тъй като достатъчно лесно може
да бъде удължено. По-опасно е когато влакното докосне
дърво – в него остават нарези, които за градинска мебел или ограда означават повреждането й. Не по-малко неприятни са пораженията на дърветата в двора – нарязването на кората улеснява насекоми, червеи и други вредители, както и болестотворни микроорганизми да навлязат под нея и да нанесат поражения на дървото. В наранената кора могат да проникнат спори и от тях да израснат гъби, които се хранят със соковете на дървото.
Избягването на всичко това изисква да се работи внимателно и без бързане. За щастие съществуват не малко модели с ограничителна рамка от предната страна,
която намалява тези опасности, но вниманието трябва
да си остане.
При спиране на тримера за каквито и да е операции
около режещата част, например за отстраняване на
натрупалата се трева под предпазния капак, е необходимо изключително внимание електродвигателят случайно
да не се включи. Въртящото се влакно или пластмасов
нож режат не само трева!
Не се препоръчва използването на тримерите с влакно при мокра трева – това утежнява рязането на тревата и допълнително натоварва електродвигателя.
Работата с тримери с регулируеми обороти на електродвигателя също има някои особености. При косене в
близост до какъвто и да е предмет трябва да се работи
със сравнително малки обороти, тъй като при големи
тримерът по-лесно може да бъде „привлечен“ от тях и да
ги повреди или той самият да пострада. Трябва внимателно да се преценява каква е тревата и в зависимост
от нея да се подбират оборотите. Това обаче не става
веднага, а изисква известен опит.
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Билет за Луната
Домашният телескоп
Топла лятна нощ високо в планината. Луната не е изгряла и пред очите
ни е цялото великолепие на мастиленочерното небе, осеяно с ярки трепкащи звезди. Гледаме мълчаливо, защото думите са твърде бедни, за да
изразят красотата на природата. Чувстваме се привлечени от безкрайната дълбочина и изпитваме желание да проникнем в нея, да видим нещо
повече от тези далечни светове, от Вселената, сред която нашата Земя
е просто прашинка. И в съзнанието ни изникват романтични имена: Орион,
Вега, Проксима, Центавър, Андромеда... Фантастичните филми за експедиции до близки и далечни галактики и планети със странни същества,
като че ли добиват реалност. Преваля полунощ, а ние завиждаме на астрономите, избрали изучаването на Вселената за своя професия – далеч
от ежедневната хорска глъч, от непрекъснатите сблъсъци на характери
и мнения. И без да искаме, изпитваме разочарование и мъничко завист, че
не можем да проникнем в този красив и вълнуващ свят. А в действителност това е напълно възможно. Сред огромното множество уреди, прибори и какво ли не за дома, има и телескопи. Естествено доста по-прости
от тези в астрономическите обсерватории, но напълно достатъчни да
задоволите любопитството си, или дори да превърнете астрономията в
хоби. За вас в света на домашните телескопи надзърна Стефан Куцаров
НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ОПТИКАТА
Телескопите използват закони и елементи на оптиката. Както е известно светлината се движи по права
линия и се отразява при достигане до определени
повърхности. А както сме учили, ъгълът на падане на
светлината е равен на ъгъла на отражение. Това използват децата при своите игри с огледалца. В телескопите се използват вдлъбнати огледала, падащите върху
които успоредни лъчи при отражението си се събират в
една точка, наречена фокус. Реално в телескопите лъчите идват от някакъв обект и отразените образуват не
точка, а малко изображение в така наречената фокусна
равнина. Фокусното разстояние на огледалото е дължината на перпендикуляра от фокуса до средата на дебелината му.
В телескопите се използват и двойно изпъкнали лещи.
Когато от едната им страна попада сноп от светлинни
лъчи, те се събират във фокуса от другата страна, като
от него до средата на лещата е фокусното разстояние f.
ñòð.
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ПРИНЦИП НА ТЕЛЕСКОПИТЕ
Когато гледаме с невъоръжено око, цялата картина
пред очите ни създава върху ретината на окото изображение. То се преобразува в електрически сигнал, който
достига до главния мозък и ние виждаме картината.
Предмети от нея, които се проектират върху ретината
на площ под определена големина (например птичка на
клонче от отдалечено дърво), не създават електрически
сигнал и остават незабелязани. С помощта на телескопа се улавя само част от картината и се проектира върху
цялата ретина – все едно, че сме се приближили толкова
до тази част, че виждаме само нея. Това е причината да
казваме, че телескопът "приближава" предметите или че
ги увеличава. Постига се чрез изпъкнали лещи, чрез огледала или комбинация от двете в някои телескопи.

ТЕЛЕСКОПИ С ЛЕЩИ (РЕФРАКТОРИ)
Това са една част от домашните телескопи. Галилей
през 1600 година създава първия такъв телескоп. Десе-

УВЕЛИЧЕНИЕТО
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Увеличението на телескопа се определя, като се раздели фокусното
разстояние на обектива на фокусното разстояние на окуляра. Не е
възможно реализирането на окуляри с много малко фокусно растояние, поради което за получаване на
голямо увеличение е необходим
обектив със значително фокусно
разстояние. Ето защо някои телескопи са толкова дълги.

тина години по-късно Кеплер го усъвършенства, като
използва две изпъкнали лещи, което като принцип се прилага и днес. Съвременните разновидности имат метална или пластмасова тръба. В нейния по-широк край, насочен към обекта, се поставя една от лещите, наречена
обектив. Неговият диаметър е един от основните параметри на телескопите с наименование апертура. Апертурата се измерва в милиметри и в проспектите се отбелязва с D. Обективът формира реално и ярко изображение в своя фокус, който е близо до другия край на тръбата. Чрез втората и значително по-малка леща на телескопа, наречена окуляр, това изображение се увеличава
така, че да попадне върху цялата ретина на окото. Съвременните окуляри съдържат 2 или 3 лещи и по външния си
вид и употреба твърде много приличат на обективи на
фотоапарати. Често за даден модел телескоп производителите предлагат няколко окуляра с различно фокусно
разстояние, чрез което се осигурява и различно увеличение на телескопа. Неговата стойност в домашните
телескопи е над сто пъти. В проспектите, а често и на
тръбата на телескопа то се означава като число с „x“
след него. Например „100x“означава увеличение 100 пъти.
Максималното увеличение, което по принцип може да се
получи от един телескоп, е свързано с апертурата му
(диаметърът на обектива или огледалото). За всеки неин
милиметър се получава увеличение най-много 2 пъти.
Например от телескоп с апертура 150 милиметра теоретично може да се очаква увеличение до 300 пъти.
Обективът е много по-голям от зеницата на окото и
затова събира много повече светлина. Чрез него и окуляра светлината достига до зеницата, поради което освен
че увеличава, телескопът създава възможност и за наблюдаване на много по-слабо светещи обекти, които остават
практически незабележими за невъоръженото око. Това
означава, че колкото по-голяма е апертурата на един
телескоп, толкова повече обекти могат да се видят с него.
Домашните телескопи с лещи имат обикновено апертура между 40 и 150 милиметра. Реализацията на поголеми лещи създава затруднения, а и те се деформират,
макар и много малко, от собствената си тежест, което
влошава изображението.Освен това колкото по-голяма е

лещата, толкова по-трудно се избягват дефекти и нееднородности в структурата й.
Поради някои особености на преминаването на светлината през лещите, получаваното изображение може да
е с ореол, особено при голяма апертура и наблюдаване на
ярки обекти. Това е характерно за така наречените ахроматични телескопи. Този нежелан ефект е избегнат
при апохроматичните телескопи (значително по-скъпи),
чиито лещи са от специално стъкло и обикновено повече от две.
Фокусното разстояние на телескопа всъщност е фокусното разстояние на обектива. В някои телескопи това
разстояние е написано на тръбата им. Съществуват
съвременни телескопи с фокусно разстояние, по-голямо
от дължината им, което се дължи на начупения (чрез
огледала) път на светлината във вътрешността им.
Като се раздели фокусното разстояние на обектива с
неговия диаметър, се получава параметърът фокусно
отношение на телескопа. Например f/8 означава фокусно
отношение, равно на 8.
Ъгълът на наблюдение на телескопите показва каква
част от пространството пред тях може да бъде наблюдавана. По принцип ъгълът е обратно пропорционален на
фокусното разстояние. Телескопи с по-голям ъгъл са подходящи за наблюдаване на големи космически обекти
(съзвездия, мъглявини, галактики). Препоръчват се като
подходящи за начинаещи и деца, защото позволяват едновременно наблюдаване на значителна част от небето.
Телескопите с малък ъгъл са "по-професионални" - с тях
по-лесно се изучават конкретни обекти.
За какви цели телескопите с лещи се считат като найподходящи? За наблюдаване на Луната, планетите от
Слънчевата система и по-ярки звезди. Разбира се, и за
отдалечени обекти по земната повърхност.

ОГЛЕДАЛНИ ТЕЛЕСКОПИ (РЕФЛЕКТОРИ)
Те са вторият тип масово използвани домашни телескопи, но същевременно такива са по-голямата част от
телескопите за научни изследвания, включително двата
най-големи в света с диаметър 11 метра. Няколко са
причините, позволяващи тези големи размери. Огледалаñòð.
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ТЕЛЕСКОП С ЛЕЩИ (РЕФРАКТОР)

ТЕЛЕСКОП С ОГЕДАЛА (РЕФЛЕКТОР)

та се изработват по-лесно от лещите, тъй като за
нормалната им работа се изисква само повърхността да
е полирана, без да имат съществено значение малки дефекти във вътрешната им структура. Освен това огледалото се закрепва много по-стабилно с цялата си задна
повърхност, при което опасността от увисване и деформации е много по-малка. При използването на огледала не
се получава ореол около изображението.
Идеята за създаване на огледален телескоп е на италианския учен Зучи от 1616 година, но той не е успял да
изработи достатъчно добри огледала. Това са удава на
Нютон през 1670 година, който използва вдлъбнато метално огледало с диаметър 150 милиметра. Неговата
конструкция не само че продължава да се използва и до
днес, но и представлява основа за създаването на почти
всички съвременни огледални телескопи.
Лъчите от наблюдавания обект преминават през цялата тръба на телескопа и се отразяват от вдлъбнатото огледало в дъното й. То, подобно на обектива в телескопите с лещи, създава малко реално изображение във
фокусната равнина в предния край на тръбата. Там е
разположено много по-малко плоско огледало, което препраща изображението към окуляра, за да бъде увеличено.
Фокусното разстояние на телескопа е от средата на
вдлъбнатото огледало до фокусната равнина.
Вдлъбнатото огледало на домашните телескопи
обикновено е с диаметър между 80 и 300 милиметра, т.е.
значително по-голямо от лещите. Резултатът е улавяне
на повече светлина, поради което огледалните телескопи са особено подходящи за наблюдение на много отдалечени космически обекти.

КАКВО МОЖЕМ ДА ВИДИМ С ТЕЛЕСКОПА?
По принцип всякакви отдалечени обекти, например
постройката и хората около нея на планински връх (само
че с главата надолу). Основното предназначение на телескопите, обаче, е за наблюдаване на небесни тела. И
за да избегнем възможни разочарования, не трябва да
очакваме да видим през домашния си телескоп подробноñòð.
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сти, които сме срещали на професионални снимки по
списания и в Интернет. Те се извършват с телескопи в
астрономическите обсерватории, а част от тях не могат да бъдат видени дори от астрономи-професионалисти. Причината е, че са направени с чувствителни фотоапарати при време на експозиция поне няколко минути. Но
да не бързаме да се отчайваме! С домашните телескопи
могат да се видят толкова много неща, че нерядко дори
астрономическите обсерватории прибягват до услугите
на любители астрономи.
С изключение на някои от планетите и най-ярките
звезди, цветове не могат да се наблюдават. Това, което ни показват звездните карти, са споменатите професионални снимки.
Независимо от това с какъв телескоп разполагаме,
условията за наблюдение са особено важни. Едно от правилата е, че колкото небето е по-тъмно, толкова послабо осветени обекти могат да бъдат наблюдавани.
Причината за това е, че за да видим какъвто и да е небесен обект, той трябва да е значително по-светъл от
небето (всички добре знаем колко много звезди се виждат на небето, когато сме далеч от населено място и
колко малко, когато го гледаме от голям град). Независимо от това дори от града могат да бъдат наблюдавани
Луната и планетите Венера, Юпитер и Сатурн. Това е
възможно и за Марс, когато е най-близо до Земята
(веднъж на 2 години), и на някои звезди, звездни купове и
галактики. Все пак най-добре е наблюденията да се правят далеч от населени места, но това реално не винаги
е възможно (не всеки има къща в малко планинско селце).
Друга възможност е наблюденията да се правят между полунощ и един час преди съмване, когато градските
светлини са минимални. И не на последно място, като принадлежности към телескопите се предлагат специални
филтри (поставят се на окуляра) за намаляване на околната разсеяна светлина. Съществуват доста разновидности на такива филтри, например за намаляване на лунната светлина.
При спазване на тези условия дори с евтин телескоп

могат да се наблюдават звездни купове. Те съдържат
стотици или хиляди звезди, разположени сравнително
близко една до друга, и са сред съставните части на
Млечния път.
Сравнително по-трудно е наблюдаването на съзвездия.
Повечето от тях не могат да бъдат видени в градски
условия, но за най-ярките (например Орион) това е
напълно възможно. Подобно е положението и с галактиките, но и на двата вида звездни образувания могат да
се наблюдават само формите, а не отделни техни звезди.

НАБЛЮДЕНИЯТА С ТЕЛЕСКОП
Първата стъпка е задоволяване на любопитството –
да видим "отблизо" и с повече подробности небесните
светила. Едновременно с това разучаваме телескопа, но
все още не го схващаме като нещо повече от интересна, макар и скъпа играчка. Едва след това започва истинското използване. Можем да се възхищаваме на Луната с нейните кратери и "морета", на полярните шапки на Марс и неговите "канали", на други планети и звезди. Добре е да намерим литература с описания на известни съзвездия и тяхното разположение на небето. Научавайки го, не само ще демонстрираме знания пред
приятели, но и ще можем да използваме съзвездията
като ориентири при търсене на определена звезда. Едва
след това идва редът на класическия начин за наблюдение, практикуван от много любители. Той изисква снабдяване със звездни карти, всяка от които показва небето над определена част от Земята за всеки месец от
годината. Любителите астрономи се стремят да намерят на небето една или друга звезда от картата, което те наричат "лов на звезди". Разбира се и в тази
област вече се намесиха компютрите. Съществуват
множество компютърни програми, които заместват
картите. Чрез тях на екрана се изобразява желаната
част от небето в определено време от годината и се
изчислява движението на небесните тела.

ТЕЛЕСКОПИ С КОМПЮТЪР
При тях насочването става с мотори и блок за управление, който може да бъде свързан с домашния компютър.
Така, с помощта на много от споменатите програми,
телескопът може автоматично да се насочи и да се
накара да следи избраното от вас небесно тяло. Според
любителите на класическите телескопи, по този начин
се губи удоволствието от търсенето на определена звезда и небето не може да бъде опознато достатъчно добре. От своя страна, привържениците на компютърните
телескопи смятат, че удоволствието не е в търсенето
и следенето на даден обект, а в неговото изучаване. А
наличието на компютър предоставя достатъчно време
за това. Безспорно при избора на единия или другия вид
телескоп от съществено значение е и цената.

НЯКОИ ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
Нормално използване на телескопите е възможно
само когато са стабилно закрепени. Това определя значението на статива, както и неговото правилно монтиране. Тук има различни варианти, информация за
които ще намерите в специализираната литература за
любители.
Увеличения над 150x, когато става въпрос за домашен
телескоп, са чиста илюзия. Не се подвеждайте, когато
купувате.
Проверете дали телескопът, който сте си харесали, се побира лесно в багажника на колата. Ако избраният модел заема две трети от комбито, едва ли ще
го вземете на морето или в планината. А там могат
да се наблюдават неща, които няма да видите в големия град.
Най-доброто време за наблюдаване на Луната не е при
пълнолуние, а по време на първата и последната й
четвърт. Тогава слънчевите лъчи падат под ъгъл спрямо
повърхността й и изображенията са по-релефни. Препоръчва се фокусното отношение на телескопа да не е над
f/10.
За общо наблюдаване на небесните тела, както и на
отдалечени обекти на земята най-добро е фокусно отношение f/8, а за далечни космически обекти – не повече от
f/6.
Наличието на ореол около Луната е признак за намалена видимост, което затруднява наблюденията.
Наблюдаването на Слънцето трябва да става само с
помощта на специален филтър, поставен на обектива. В
противен случай съществува опасност само за част от
секундата ретината на окото да получи непоправимо
увреждане.
При влажна атмосфера върху обектива на телескопа
кондензира влага (същата причина, както за образуването на утринна роса по тревата) и изображението се
воалира. За избягване на това eдно просто решение е
нагряване на обектива със сешоар.
Всеки е наблюдавал през лятото трептенето на отдалечени обекти, когато погледът му към тях преминава над силно нагрята гладка повърхност (например асфалтиран път). Причината за това е движението на издигащия се топъл въздух. Същата причина влияе много силно
на наблюденията с телескоп. Поради неговото увеличение се виждат неразличими за невъоръжено око трептения на наблюдаваните обекти. Затова телескопът трябва да е достатъчно далеч от нагрявани през деня площи
или наблюденията да се извършват, когато земята вече
е изстинала.
При покупката на първия си телескоп и когато нямате намерение да го превръщате в своя страст, подходящо е да се спрете на телескоп с лещи и апертура до 80
милиметра или огледален телескоп с диаметър до 150
милиметра.
ñòð.
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Как да изберем
слънчева инсталация
за битова
гореща вода
Когато става дума за слънчеви системи – онези за производство на битова
топла вода, в съзнанието ни изниква вече добре познатата им снага,
симпатично излежаваща се на припек по покривите и дори стените на
някои сгради. Слънчевите системи провокират в съзнанието ни две основни асоциации. Едната влияе положително на настроенито ни и би могла
да се обясни с думи като икономичност, или малки сметки за ток. Другата – все още трудно смилаема за нашите географски ширини, се нарича
екологичност. Ако се впуснем във философски разсъждения дори бихме
могли да стигнем до Гордиевия въпрос, че слънчевата инсталация едновременно дава независимост от Енергото и ограничава свободата на собственика си, тъй като самата тя е зависима от капризите на времето.
В общи линии, обаче, мястото на правилните догадки свършва дотук. За
това как да се възползвате максимално ефективно от даровете на Слънцето,
избирайки най-добрата за вас слънчева система за производство на топла
вода у дома, съветват дружно Амелия Стоименова и Иво Минов

Дори и незадълбочено проучване на пазара на слънчеви системи в страната показва, че предлагането в
тази област е доста богато. Многобройни са не само
производителите, но и проектантите и инженеринговите фирми, от чиито услуги бихте могли да се възползвате. Причината е повече от очевидна - все по-голям
брой битови потребители се замислят сериозно дали
да не поверят затоплянето на водата за домакинството или басейна си на неуморните слънчеви лъчи. Ще се
съгласите, че стимули за мисловна дейност в тази
посока не липсват! Да, независимо дали търсите усиñòð.
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лено природосъобразен имидж, или пък искате да постегнете семейния бюджет, слънчевите инсталации
носят много плюсове. В същото време, както с всяко
друго съоръжение, и при тях, ако заложите на "лоша
карта", финансовите ви болежки ще продължат дълго.
Затова, възползвайте се от старата, но добре изпитана рецепта – добра предварителна информация, плюс
качествени специалисти. Така ще се радвате на найдобрата технология, съобразена с потребностите на
дома ви, която ще се отрази благотворно върху семейния ви бюджет.

източник: БГ ТЕРМ

ЗА СИЛАТА НА СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ
Топлите слънчеви лъчи са един от малкото останали
без данъчно облагане дарове на природата за съвременния човек. Вероятно, поради динамиката на ежедневието или куп други, също толкова важни за вас причини,
не сте замисляли върху важния за слънчевите инсталации въпрос – колко енергия се съдържа в слънчевото
греене. Ако отворите която и да било енциклопедия, ще
прочетете, че слънчевата радиация представлява равномерен поток от енергия, излъчван от най-близката до
нас звезда, която се разпространява във всички посоки.
До горната повърхност на земната атмосфера достигат средно около 1.4 киловата енергия на всеки квадратен метър (kW/m2). Преди да достигне до истински
важната си цел, обаче, а именно вашия покрив, тази
енергия трябва да премине през цялата атмосфера.
Пътят е дълъг и нелек, и пътувайки, тя губи по пътя си
част от своята мощ – чрез отразяване, разсейване,
поглъщане от веществата в атмосферата. Оцелялата
енергия, която достига до земната повърхност, се нарича директно слънчево излъчване. То обаче не е единствената слънчева енергия, на която можем да разчитаме. Някои части от разсеяната или погълната енер-

гия изминават още по-дълъг и труден път, но в крайна
сметка достигат земната повърхност. Те са известни
под името разсеяно или дифузно слънчево излъчване.
Урокът ни продължава със събирането на директното и
дифузното излъчване, което ни дава така необходимото за нашата слънчева инсталация сумарно слънчево
излъчване.

МОЩНОСТ 1500 W/M2 – НЕВЪЗМОЖНО!
Имайте предвид, че географското разположение на
България, често обект на толкова възхищение, гарантира
стойности на слънчевата енергия не повече от 1.3 kW/m2.
В същото време, дори топ-моделите слънчеви колектори – най-усъвършенстваните и съответно най-скъпите,
не могат да оползотворят повече от 75% от сумарната
енергия, която попада върху тях. Още веднъж ще ви уверим, че представената верига от факти, не е за да ви
разубедим от благородната и финансово ефективна идея
да се обзаведете със слънчева инсталация за топла вода,
а за ви въоръжим с полезни знания. Все пак, ако сега някой търговец ви залива с рекламни твърдения, че предлаганите от него слънчеви панели са с мощност повече от
1.5 kW/m2, бихте могли да му отвърнете поне с недове-
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източник: TFS CONSULT

рие. Най-малкото, защото подобни стойности може и да
са възможни в Еквадор, но в милата ни родина са, меко
казано, утопични.

ЗА ИДЕАЛНАТА ГЛЕДКА КЪМ СЛЪНЦЕТО
Въпреки че ефективността на слънчевата инсталация
зависи най-вече от количеството налична слънчева енергия (вече знаете максималните стойности), не трябва да
се забравят и важни фактори като наклона и ориентацията на колектора. Както и начините за икономична
експлоатация на слънчевата инсталация. Общоприето
сред специалистите, например, е мнението, че преоразмеряването на инсталацията не е добра идея. Това ще
рече, че колкото по-точно са пресметнати енергийните
потребности на дома ви, спрямо които е проектирана
вашата инсталация, толкова по-голяма ще бъде икономическата полза от инвестицията в нея. Съответно периодът, за който слънчевата система ще изплати стойността си, ще бъде максимално кратък.
Когато обмисляте изложението и наклона на слънчевите колектори, имайте предвид, че най-ефективно е
южното изложение под ъгъл 45° спрямо хоризонтала. И пак
– не забравяйте колко важно в случая е локалното мислене. Ако, например, четете настоящата статия в самолета към Германия, отивайки по бизнес дела, добре е да
знаете, че там идеалният наклон би бил по-скоро 35°.
Логичното обяснение е, че в различните части на света
слънчевите лъчи падат под различен ъгъл, т.е. изминават
различна траектория, и съответно – донасят със себе си
по-голямо или по-малко количество енергия, разпределена на квадратен метър. Ако пък във вашия случай монтажът с перфектната ориентация на юг е невъзможен
и колекторите ви гледат на югоизток или югозапад, оптималният ви ъгъл ще варира между 35° и 55°. Какъвто
и да е той, обаче, закономерността, която го определя,
ñòð.
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е общовалидна. Целта е да се постигне наклонът, при
който директната слънчева светлина ще пада перпендикулярно върху повърхността на колекторите, и то в периода от деня, в които слънчевата енергия е най-голяма.
В най-слънчевите и топли месеци този скъпоценен отрязък от време е между 12 и 14 часа. За протокола е добре
да споменем и възможността да инвестирате в специални панели с механизъм, който образно казано следи
разходката на Слънцето по небето, осигурявйки най-висока ефективност на работа на инсталацията. Тази опция, обаче, съвсем разбираемо ще оскъпи вашата инсталация.

ЗА ГРАНИЦИТЕ В НАКЛОНА
Разбира се, много често перфектният наклон е просто
невъзможен. Все пак, слънчевата ви инсталация трябва
да се съобрази с особеностите на покрива, а не обратното. Всяко отклонение на колекторите от оптималния
наклон намалява тяхната изходна мощност и следователно енергийната им ефективност. В такива случаи,
въпросът е това определено негативно отклонение да
бъде минимално – а добрата новина е, че съществуват
начини за коригиране на този толкова съществен недостатък. Имайте предвид например, че ако изложението,
което можете да осигурите на слънчевите си панели, не
е точно южно, по-малкият наклон спрямо хоризонтала ще
ви гарантира по-висока ефективност. Важно е и да не
прекалявате – ъгли на монтаж по-малки от 20° далеч не
са препоръчителни. Причината е, че рязко се увеличава
степента на замърсяване на колекторите. В такива случаи водните капки от валежите не успяват да се оттекат напълно, а за твърди замърсители като прах и листа, носени от вятъра, е още по-лесно да се закотвят
върху слънчевата ви инсталация и да навредят на нейното функциониране.
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ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ АЗИМУТЪТ?
Друга закономерност е, че оптималният ъгъл на колекторите спрямо хоризонталата се увеличава с приближаването на зимните месеци. Но тъй като енергията, доставяна ни от слънцето през лятото, е доста повече от
максималното количество, на което бихме могли да се
радваме в студените дни, едва ли е разумно да съобразявате разположението на слънчевите си колектори със
зимните предпочитания на колекторите.
Както вече посочихме, вероятността разположението
на колекторите ви да не е строго южно, е много голяма.
Тогава имайте предвид, че отклонение на равнината на
вашите колектори спрямо юг се нарича азимут. Колкото
по-малък е азимутът, толкова по-добро е изложението на
колекторите. За сравнение, когато азимутът е равен на
нула, ефективността на колекторите ви ще бъде найголяма, както и комфортът на семейния бюджет. И тъй
като ориентацията на югоизток или югозапад се характеризира с малък азимут, тя е доста подходящ заместител на перфектното, но често непостижимо южно разположение.

БЯГАЙТЕ ОТ СЯНКАТА
Предварителното проучване, което сте длъжни на
направите, преди да се обзаведете със слънчева инсталация, не трябва да пропуска и още един важен момент –
наличието на високи етажи, които да ощетяват месечния ви бюджет, само благодарение на сенките, които
хвърлят. В списъка на тези нежелани съседи попадат
високите дървета, електропроводните стълбове и кабели, както и в най-честия случай – амбициозно устремени
към небето сгради. Строителният пейзаж у нас е крайно динамичен и непредвидим. Все пак, не си спестявайте
труда да проучите не само енергийните потребности на
домакинството и отношението си към географските

посоки, но и особеностите и перспективите на въздушното пространство над и около вашия покрив.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РОЛИТЕ В КОНСТРУКЦИЯТА
По подобие с добрия колектив, в който всеки има принос за крайния успех, ефективни могат да бъдат само тези
слънчеви инсталации, при които всеки елемент играе добре
своята роля. Дори и да похарчите целия си наличен бюджет за най-върховия колектор, това не би било гаранция
на бърза възвращаемост на инвестицията. Затова при
проектирането на слънчевата си инсталация гласувайте
доверие на изпитани специалисти в областта. Така със
сигурност ще намалите риска от това да обзаведете
керемидите си с ненужно украшение. Та, основните играчи в отбора на слънчевата система, са следните:
Бойлерът трябва да е, разбира се, специално проектиран за слънчева инсталация и съобразен с характерните
за нашите географски ширини капризи на времето. Невинаги е необходимо той да бъде от значително оскъпяващата вашия проект неръждаема стомана – според много специалисти обикновените емайлирани бойлери
вършат чудесна работа. Вместо това, добре би било да
потърсите бойлер с по-голяма серпантина – вътрешният радиатор на бойлера, по който преминава загрятият
от колекторите топлоносител, затопляйки водата за
вашето домакинство. Разбира се, за някои южни територии на неголямата ни родина по-късата серпантина също
е добро решение. Все пак, като цяло за България размерът
на серпантината има значение – добре е, когато е голям.
Меката връзка между колектора и инсталацията е
един крайно пренебрегван, но изключително важен елемент. Невъзможността на твърдата връзка да компенсира резките температурни скокове е честа причина за
неприятни аварии и куп главоболия по отстраняването
им. В друг невралгичен център могат да се превърнат
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води до отчитането на нереална температурна разлика.
Възможните ефекти са два, кой от кой по-вреден – през
деня инсталацията не работи с пълния си възможен капацитет, а през нощта е възможно да се труди излишно
и да загуби част от грижливо спестената денем енергия. В крайна сметка се събуждате сутрин, пъхате се
сънливо в банята, и получавате неприятно рязко разсънване под формата на един буквално студен душ – и в прекия, и в преносния смисъл.
Филтърът е задължителен, ако искате помпата на
слънчевата ви инсталация да работи ефективно и да не
ви притеснява с оплаквания. Самата помпа трябва също
да е добре съобразена със своите задължения в системата. Съществуват, както вече споменахме, затворени
като изпълнение инсталации, при които в част от системата циркулира не вода, а антифризна смес. Затова и
помпата трябва да е конструирана внимателно. Формата и материалът, от които се изработва работното
колело на помпата, са специални – за да работят ефективно в слънчевата система. Материалът на работното колело най-често е бронз.

ВСЯКО КОЛЕКТОРНО ПОЛЕ - С ПОМПА
Понякога, в търсене на повече площ, върху която да се
разположат слънчевите колектори, системата се монтира върху два ската на покрива ви, или така наречените
системи с две колекторни полета. В такъв случай е особено полезно всяко колекторно поле да е прилежно снабдено със собствен датчик за температура и личен помпен възел. Това разделение се налага от трудностите, с
които е известна неговата алтернатива – а именно хидравлическото свързване на колекторите от различните
склонове на покрива.

източник: БГ ТЕРМ

източник: TFS CONSULT

вътрешните тръби на инсталацията – особено ако са
изработени от пластмаса. А температурата на подгрятия в колектора топлоносител би могла да достигне
стойности от порядъка на 100 °С. Тя по принцип не се
погажда особено добре с високите температури, на които е способен съседът им топлоносител. Затова заложете на тръби от мед или стомана.
Обезвъздушителят играе важна роля в случаите, когато вашата слънчева инсталация е затворена. А тя е
такава, когато топлинната енергия, която е произвел
вашият колектор, не се използва за директното затопляне на вода за домакинството (както е при отворените системи). Вместо това, слънчевата енергия подгрява специална течност, наричана топлоносител, която на
свой ред циркулира през серпантината на бойлера и отдава енергията си на съдържащата се в него вода. На
пръв поглед изглежда сложно, но важното е, че ефектът
е повече от положителен. Просто затворените инсталации поддържат по-високо налягане и така създават
условия за пренос на по-големи количества енергия към
серпантината. Цената им, разбира се, е съобразена с
повишената им ефективност. Но, както казват англичаните: „Не съм толкова богат, за да купувам евтини неща“.
Датчиците за температура са два и при тях от огромна важност е разположението им в системата. Единият играе ролята на страж на температурата в колектора. Другият е най-добре да стои на пост на изхода на
серпантината в бойлера. Напълно погрешното монтиране на този датчик на входа на серпантината не разрешава на системата да работи с реалната разлика в
температурите – между тази на топлоносителя в колекторите, от една страна, и на тази на водата в бойлера,
от друга. Твърде близкото разположение на датчиците

КАК ДА ПРЕСМЕТНЕТЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОЛЕКТОРА
Ако имате куража да се потопите
наистина дълбоко в изследването на
бъдещата си слънчева инсталация,
или пък да оцените ефективността
на сегашната си система, е добре
да се запознаете с коефициента на
полезно действие (КПД) на колектора. Той се пресмята чрез сравнително несложна зависимост, в която
активно участват няколко параметъра. На първо място стои оптическият КПД – който отчита количеството слънчева енергия попаднало върху колектора, което се губи.
Тези загуби се дължат основно на
отражение, разсейване, поглъщане.
Съществуват и два коефициента,

ИЗБОР НА ПРАВИЛНИЯ КОЛЕКТОР
Къде по-бавно, къде по-бързо, но несъмнено, интересът
към слънчевите колектори се засилва. Както при всяко
сложно техническо съоръжение, механизъм или уред за
домакинството, и тук цената е функция на качество,
ефективност, производител, и, разбира се, тип на системата.
Плоските колектори са най-разпространеният вид.
Конструкцията и принципът им на работа са сравнително елементарни. В основата им стои серпантина от
медни тръби, поместена в алуминиева рамка. Върху
тръбите е заварена абсорбционна пластина. Работата
на последната е да улавя максимално слънчевите лъчи.
В някои от новите модели вместо с черна броя пластината блести с покритие от кристали на титаниева сол.
Отдолу алуминиевият корпус е изолиран с вата. Отгоре е покрит със стъкло или поликарбонатна пластина.
Тя се отличава и с едно допълнително немаловажно качество – при нея коефициентът на отражение на слънчевите лъчи в сравнение със стъклото е по-малък. Ако
терминът коефициент на отражение ви звучи сложно,
ще ви поясним, че пак става въпрос за ефективност.
Колкото коефициентът на отражение е по-висок, толкова по-малки са загубите на слънчева енергия и толкова по-голямо количество от нея отработва вашият колектор.
На следващото технологично ниво откриваме колекторите с вакуумни тръби. При тях централният елемент
от конструкцията са специални слънчеви ампули. В тях
са монтирани коаксиални медни тръбички, а перфектната им изолация се дължи на факта, че пространството
между ампулите и тръбичките е освободено от въздух и
съответно е превърнато във вакуум. Този подход не е

които отчитат загубите на енергия от топлопроводност. Все пак,
част от вече акумулираната в колектора енергия се връща обратно
в атмосферата чрез топлопроводност – природен закон, срещу който, за съжаление, ритане няма. За
да пресметнете наистина точно
колекторното КПД, е необходимо и
да разполагате с разликата между
температурите на колектора и
околната среда. Ако сте късметлии,
възможно най-често такава разлика
няма да има – тогава ефективността на работа на колектора ще е
равна на оптическия КПД, и съответно ще бъде най-висока.

случаен – все пак вакуумът изолира много добре топлината, невъзпрепятствайки проникването на слънчевите
лъчи. Към коаксиалните медни тръбички също е присъединена абсорбционна пластина. Задружната работа на
всички слънчеви ампули пък е осигурена чрез свързването им в общ колектор.
Третото, ултрасъвременно и хай-тек предложение
включва вакуумни колектори с термотръби. Тяхната
анатомия е почти идентична с тази на колекторите с
обикновени вакуумни тръби. Разликата се изразява във
вид на течност с много ниска температура на изпарение, която циркулира в медните тръбички. Обикновено
температурата на изпарение на тази течност е от
порядъка на 10 °С. Това само по себе си означава, че тези
колектори работят при много ниски външни температури, и че могат да акумулират слънчева енергия дори при
минусов студ – стига разбира се, слънцето да грее. Предаването на натрупаната топлинна енергия на водата,
която използвате в домакинството си, се случва, благодарение на специално монтирания в горната част на
медните тръби кондензатор. В него топлоносителят
успява да предаде своята енергия на водата, благодарение на процеса на кондензация.
Ясно е, че както повечето инсталации в дома, и слънчевите системи изискват вашето специално внимание в
търсенето на оптимално решение. Развитието на тези
технологии през последните години прави избора ви още
по-важен и отговорен. Познавайки спецификите на тези
инсталации, бихте могли да помогнете много на специалистите при избора, проектирането, монтажа и поддръжката на вашата слънчева инсталация. Въпреки че –
подчертаваме това – трудно бихте могли да ги заместите.
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Íîâè òåõíîëîãèè, òåíäåíöèè, ïðîäóêòè
Повече от прясна вечеря на масите Cook-N-Dine
Да сложим всичко на масата. Когато кажем всичко, това наистина
означава всичко – продуктите, подправките, съдовете и приборите, бутилката добро вино. И нека вечерята започне. Защото масата за хранене в трапезарията или на открито вече поема ролята едновременно
и на котлон, нагревателен плот,
скара и барбекю. Красноречиво наречена Cook-N-Dine, тя е най-новото
изобретение на едноименната американска компания.
За тези домакини, които не обичат да сноват с тигани и съдове от
печката до масата, Cook-N-Dine обединява умело двете в едно. В центъра на самата маса с кръгла форма е
вградена нагряваща се повърхност
(нагорещяваща се за броени минути
до 210 °C), заобиколена от междинна зона, поддържаща до два пъти пониски градуси. Отвъд нея, към периферията на масата продължава зоната за хранене с добре изолирана
дървена повърхност. Под центъра за
готвене с общо диаметър 40 см, масата има вграден нагревателен елемент, захранван с електричество и
с мощност 1800 вата. Директно
върху металната нагряваща се зона
се пържат апетитната пържолка и
зеленчуците, или се препичат хлебчета, които се поднасят после директно в поставените на безопасни
сантиметри чинии. Но забележителното е, че докато мръвките в цен-
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търа се зачервяват, повърхността
по краищата на масата, където семейството се храни, е напълно студена. Така че няма шанс удоволствието от мързеливата, вкусна и здравословна вечеря или питателна английска закуска да се помрачи от

опарване на дланите. А и готвенето
и храненето накуп спестява доста
последващи домакински грижи с трудоемко миене на тигани и плотове,
тъй като незагарящата повърхност
за готвене се почиства доста лесно.

