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Газовите котлета Hermann вече
и на българския пазар

Нови Conegliano котлон и скара
от стъклокерамика

На българския пазар са два нови модела котлон и скара със

стъклокерамично покритие от гамата свободностоящи кух-

ненски уреди на Conegliano. Котлонът FMR-311 разполага с

единична Hi-Li бързонагряваща се зона, с допълнително раз-

ширение за по-обемните съдове. Има и вграден индикатор за

остатъчна топлина. SNAPPY е името на другият атракти-

вен нов модел на Conegliano. Върху свободностоящата стъкло-

керамична скара SNAPPY можете да приготвяте в кухненски

условия вкусното печено върху широката 35 на 22 см. нагре-

вателна зона. SNAPPY е с мощност 1400 W и механично

управление и с лесно почистваща се работна повърхност. И

двата уреда са елегантни и в готовност директно да бъдат

позиционирани върху кухненския плот.

> íîâèíè > ñúáèòèÿ

Еlectrolux представи най-новата си прахосмукачка еrgospace,

почистваща четири пъти по-голямо пространство в дома.

Значително по-разширеният й радиус на действие се дължи на

13-метровия кабел – 12 метра кабел, плюс 1 метър маркуч и

тръба (за сравнение обикновената прахосмукачка разполага с

едва 9 метра обща дължина).

Малка, кръгла и олекотена, ergospace почиства над 400 кв.м

площ, без да се налага преместване и включване в по-близък

контакт. Това я прави подходящ уред за ежедневно почистване,

както на по-малките апартаменти, така и на по-разгърната

площ в еднофамилни жилища или разчупени пространства. С

компактна форма, но с мощен мотор и вграден филтър, новата

прахосмукачка от Electrolux почиства ефективно, лавирайки без-

проблемно между мебелите.

Прахосмукачка ergospace за всяко ъгълче в дома

Пазарът на газови уреди за дома се разшири с още един

участник, дистрибутор на газови котлета за битови нужди.

Алпис Инженеринг ЕООД е новосъздадена фирма, фокусирана

върху вноса и търговията с пълната гама газови уреди с

марка Hermann за отопление и производство на битова го-

реща вода. Котлетата за бита от серията на италианския

производител са предпочитани заради предлаганото опти-

мално съчетание на конкурентна цена, високо качество и

надеждност при работа, а Алпис Инженеринг притежава

пълния набор необходимо сертифициране. От фирмата  ще

осигуряват и сервизно обслужване за клиентите си, ползва-

щи котлите Hermann. Експерти от Hermann Италия вече про-

ведоха и първите курсове за монтаж на газовите устрой-

ства, уточниха от специализираната фирма.



Става въпрос за Wireless DJ

Music System - иновативна

безжична музикална систе-

ма от Logitech. С новото ус-

тройство музиката следва

слуха във всяко кътче на

жилището. Функционира

като свързваща точка меж-

ду персоналния компютър и

домашната стерео систе-

ма или мултимедийни колон-

ки.

Посредством технологията

Music Anywhere от Logitech

домашните аудиофайлове са

достъпни за потребители-

те на Wireless DJ Music

System навсякъде в дома, без

изискване за наличие на без-

жична мрежа и при това -

възпроизведени с кристален

звук. Системата поддържа

всички най-разпространени

аудиоформати и дори онлайн

радио, с удобството за

бързо и лесно преглеждане и

редактиране на плейлисти.

Wireless DJ Music System не

лишава музикалните почи-

татели от комфорта на от-

далеченото управление, чрез

което можете да подбере-

те любимо парче от цялата

си цифрова колекция с едно

натискане на дистанционно-

то.

Намеренията на Logitech са

да стартира предлагането

на Wireless DJ Music System

на щатския и европейския

пазар в края на този септем-

ври.

Безжична връзка до домашното
аудио
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Европейската EISA асоциация отличи с престижни награди

европейското подразделение на компанията Sony в общо пет

категории hi-tech потребителски продукти. Наградите включ-

ват модели, отнасящи се за периода 2006-2007 г. Сред от-

личените е системата Sony LocationFree TV LF-PK1, с която

гледате ТВ предавания на живо или запис на вече излъчени

програми, обикаляйки дома или градината. Проекторът за

домашно кино VPL-VW100, с пълна HD разделителна способ-

ност, кристално ясен образ и контраст 15 000:1 също е пле-

нил авторитетното EISA жури. В списъка на наградените са

още 32-инчовият LCD телевизор KDL-32V2000 от серията

BRAVIA, заедно с първата HDV видеокамера на Sony от ново

поколение - HDR-HC3E. И не на последно място, отличие

получи и цифровият DSLR-A100 фотоапарат с 10-мегапиксе-

лова матрица. Наградите на EISA за 2006 година ще бъдат

връчени на специална церемония на 1-ви септември т.г.

Sony отнесе пет приза за
иновативни продукти

Атрактивна промоция на KODAK
фотоапарати в магазините

Мултирама

Един ден с последен модел

цифров фотоапарат KODAK

в ръка. С това примамливо

предложение компаниите

Мултирама България и

MОСТ Компютърс

съпътстваха презентация-

та на новата си промоцио-

нална гама цифрови фото-

апарати и фотопринтери с

марка КODAK, които предла-

гат на пазара. Промоцията

стартира в средата на ав-

густ и даде шанса на посе-

тителите в столичния ма-

Безжично аудио с BenQ Mobile

Преносимото озвучително устройство Mobile Sound Set Bluetooth IMS-100 е иновация, превръща-

ща за минути мобилния телефон в компактна Hi-Fi система, удобна за ползване навсякъде в

дома. Управлявате вашата мобилна музикална система чрез клетъчен телефон, посредством

който можете да контролирате дори силата на звука. Слушате музиката, записана в паметта

на телефона, с ясен звук и усъвършенствани настройки на бас и стерео. Въпрос на избор е да

свържете стилните тонколони с домашното PC, посредством Line-In кабел или безжично - чрез

Bluetooth протокол.

Mobile Sound Set Bluetooth IMS-100 е съвместим освен с всички модели преносими телефони, така

и с музикални плеъри, поддържащи безжична Bluetooth връзка. Една от добавките към функционал-

ността и е осъществянето на конферентни разговори. Допълнително удобство са двете опции

за захранване – от електрическата мрежа и с батерии. Преносимата озвучителна система от

BenQ Mobile е на пазара от август.

газин Мултирама да се до-

коснат до най-новите фото-

принтери, фотоапарати и

други технологии от све-

товни производители. Едно

от новите устройства бе

KODAK Picture Kiosk, пред-

назначено за бърз печат на

цифрови снимки на самообс-

лужване.

Специално внимание бе от-

делено на новия модел фото-

апарат KODAK EasyShare

P850 с 5.1-мегапикселова

матрица и на печатащото

фотоустройство KODAK

Printerdock Plus от линията

KODAK Easy Share System.

Сред най-атрактивните

елементи на промокампани-

ята бе възможността все-

ки от почитателите на

цифровата фотография да

прекара един тестов ден в

снимане с новия 6-мегапик-

селов модел KODAK C643.



ñòð. 7

Òåõíîëîãè÷íèÿò äîì íà...

Технологичният
дом на Мая и Крум

Савови

Технологичният
дом на Мая и Крум

Савови



Òåõíîëîãè÷íèÿò äîì íà...

ñòð. 8

Известният спортен журналист Крум Савов и съпру-

гата му живеят в просторен и много "зелен" апартамент

в елитен столичен квартал. С енергичността си, позна-

та ни от изявите му на малкия екран, г-н Савов ни по-

среща на входа на жилището и веднага ни запознава с

"най-скъпото" нещо в дома и живота си – красивата му

половинка Мая. От дума на дума разбираме, че Крум

Савов е стопанин на апартамента вече повече от 30

години. Въпреки това, едва преди три години с нежно-

то присъствие на Мая апартаментът се превръща в ис-

тински дом за семейство Савови. „Нашият дом е наша-

та крепост“, в един глас ни уверяват Мая и Крум, от-

крито заявявайки, че това е място, в което обичат да

са сами и дори стари приятели не прекрачват често

прага им. В апартамента си младото семейство търси

и намира глътка спокойствие далече от светската

суета и натоварената си професионална програма.

Приоритет в избора на техника има Крум, заявява

Мая, допълвайки, че когато жилището се е превърнало

в неин дом, той вече се е бил погрижил в него да не

липсва нито един от важните домашни уреди. Личната

и професионална страст на Крум Савов към телевизия-

та се установява веднага щом човек попадне в дневна-

та на домакините ни. Два телевизора с марка Samsung

съжителстват хармонично в срещуположни ъгли на все-

кидневната. За да бъде домакинът ни в крак с последни-

те новини от областта на спорта, единият от теле-

визорите в дневната е модел с picture-in-picture функци-

оналност, т.е. позволява проследяването на две програ-

ми едновременно. От своя страна, Мая се заседява пред

TV приемниците, гледайки филми. Когато филмът е ка-

чествен екшън, към нея се присъединява и Крум. Поради

светския си начин на живот и динамичните си профе-

сии Мая и Крум често забравят за домашното кино за

цели седмици.

Заобиколена от аксесоари, свидетелстващи за из-

тънченото женско присъствие на Мая, музикалната

уредба с марка Panasonic се вписва хармонично в инте-

риора на дневната. В дома на семейство Савови на по-

чит са музикалните и информационните радиостанции.

През краткото време, което прекарват в апартамента,

домакините ни много рядко се възползват от услугите
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С ДЪЛГОГОДИШНАТА СИ РАБОТА

в телевизията и смелостта да провокира зрителя с

мнения, често противоречащи на общоприети представи

и норми, Крум Савов е широко известен не само сред

спортните запалянковци в страната. Днес г-н Савов е

главен редактор Спорт в Нова Телевизия. Освен да ко-

ментира всякакви теми, свързани с любимия му спорт

футбола, сам е състезател и запалянко. Вероятно поради

тази причина не е случайно, че професионалната му меч-

та е да зададе на Зинедин Зидан въпроса защо е ударил

глава на Матераци по време на инфарктния финал от

наскоро завършилото световно първенство по футбол.

Съпругата му Мая е магистър фармацевт по образование

и призвание и, въпреки че работата й е далече от свет-

ските прожектори, с Крум са сред най-интересните,

коментирани и симпатични двойки в страната.

на CD-та или аудиокасетки, за да си осигурят желания

музикален фон. Своят принос в създаването на спокой-

на и ведра атмосфера в дома, приютяващ домакините

ни от житейските бури, има и осветлението. Мая и Крум

са разчупили традиционните представи, залагайки на

вградено и акцентно осветление в дневната.

Сред най-новите технически придобивки на семейство

Савови е цифров фотоапарат Canon. В момента Мая и

Крум разучават тънкостите в използването му, но се

надяват скоро на практика да се уверят в съвременните

възможности на фотоапарата по време на следващото

си романтично пътешествие. Удоволствието да пътуват

е общо, уверяват ни Мая и Крум, нескривайки, че до мо-

мента не са се възползвали активно от съвременните

технологии, за да увековечат любимите си моменти от

съвместните пътешествия със снимки или видео. Дори

все още не са намерили необходимото време да изгледат

филмите от сватбата си и последвалото я пътешествие

преди около две години.

Достойно място в дома на семейство Савови заема

и кухненската техника. Тук основните уреди – комбини-

раният хладилник/фризер, пералнята и микровълновата

печка, са марка Whirlpool. Край тях обикновено би могла

да бъде видяна красивата ни домакиня, въпреки че свой

достоен принос в домашната работа има и Крум. Инте-

ресна подробност от битието на семейството е от-

съствието на готварска печка. Това не е случайно,

откровено споделят домакините ни. „Просто ние обик-

новено се храним навън и за момента готварската печ-

ка далеч не ни е приоритет“, допълва Крум. Сред най-

употребяваните домашни уреди в дома на Мая и Крум са

кафeмашината Taurus и тостерът Philips Comfort.

Още един телевизор с марка AIWA съжителства в апар-

тамента на Мая и Крум. За разлика от останалите два,

този TV приемник е намерил място в по-интимната част

от жилището – спалнята на младото семейство. Но за

човек, чийто професионален път е толкова тясно свързан

с телевизията, като Крум Савов, фактът, че броят на

телевизорите е по-голям от този на обитателите на

жилището звучи съвсем естествено.

Рубриката води: Амелия Стоименова
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Отговорът на проблема с перфектното решение за

отопление не е прост, нито еднозначен. Причината е в

огромното разнообразие от марки и модели отоплител-

ни съоръжения и цялостни решения за отопление. А и да

инвестираш в енергийно ефективна отоплителна систе-

ма не е въпрос само на цена, а на цял ред условия. На-

пример колко е голямо жилището? Вече построено ли е

или сте наченали градеж? Къща, кооперация или жили-

щен блок? И, разбира се - колко точно сте склонни да

вложите в зимния топлинен комфорт на дома си.

Без претенцията за изчерпателност, ще насочим

вниманието ви към няколко отоплителни технологии.

Първото нещо, което ще уточним, е енергоизточникът,

който ще използват вашите отоплителни съоръжения

или системи: дали ще гълтат ток, дърва, газ или въгли-

ща?

Зимни приказки
за топлината
Някои съвременни технологии
за ефективно отопление на дома

И така, жаркото лято отминава и след слънчевите отпускарски вълне-

ния и страсти изплуват пак грижите за месеците със заледени прозорци,

шалове и настинки. Вече се оглеждате за подходящо решение за отопле-

ние през зимата. Преживени мъчения с дебели зимни сметки и още по-

дебели домашни пуловери вероятно ви карат да тръгнете по трънливия

път, свързан с проучване, доставка, монтаж и пуск на ново решение за

отопление. Този път наистина сте решили да осигурите топлината в

дома си, инвестирайки в ново, модерно и, разбира се, енергийно ефек-

тивно решение. Ако е така, значи четете подходящите редове, уверяват

Амелия Стоименова и Яна Илиева

АХ, ТОЗИ ГАЗ!
Ако централната газификация е достигнала прага на

вашия дом или просто си падате по газови отоплител-

ни уреди, имайте предвид, че ще срещнете най-общо три

типа – А, В и С. При газовите печки от клас А, изгаря-

нето на газта става с непосредственото участие на

въздуха в отопляваното помещение. Но и продуктите от

горенето (защото освен топлина, се отделят и изгоре-

ли отпадъчни газове) също си остават там.

Съвременните модели газови печки, които ще наме-

рите на пазара, предлагат почти 100% изгаряне на газ-

та и в зависимост от модела - екстрата на електрон-

ното управление. Другите модели - печките и котлите

от клас В работят с въздуха от помещението, но изго-

релите газове се извеждат извън него. Както се досе-
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щате, клас С залагат на още по-сложна технология.

Газовите съоръжения от този тип функционират неза-

висимо от въздуха в помещението. Но пък са, обикнове-

но, много по-мощни и при тях горивният процес проти-

ча в затворена горивна камера. Огромното разнообра-

зие от газови отоплителни уреди от различни класове

включва и такива със и без вентилатор. С механично,

електронно и пиезоелектрично запалване. В категория-
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та на съвременните газови отоплителни съоръжения

заслужено попадат

КОНДЕНЗАЦИОННИТЕ КОТЛИ
Те си проправят смело път през последните години

сред гамата енергоефективни уреди за отопление на газ.

За разлика от стандартните газови отоплителни съоръ-

жения, тези котли използват доста по-умело топлината,

съдържаща се в димните газове, като не й позволяват ей

така просто да се измъква навън през комина. А с нея и

няколко десетачки от сметката за отопление. Наричат

се кондензационни, защото конструкцията им позволява

водните пари, които се съдържат в димните газове, да

кондензират, т.е. да се втечняват. В случая протича
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познатото от физиката отделяне на топлина, когато

едно вещество преминава от газообразно в течно състо-

яние. Това се случва и при кондензационните котли. Тази

топлина, плюс другата, отделена при самото изгаряне на

горивото, взети заедно определят високата ефектив-

ност на котела. Очаквате, че тези съоръжения са и по-

скъпи от стандартните? И сте прави. Но ако целта е да

спестявате пари от отопление години наред и жилище-

то да е приятно топло, инвестицията в кондензационен

котел определено си струва.

ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ДЪРВЕСИНАТА
В ерата на високите технологии печките, камините

и котлите на дърва са малко ретро хит от времето на

пасторалния селски уют и началните години на индус-

триализацията. Е, да, но употребата им си остава ма-

сова. Естетично и технологично приспособени, за голя-

ма част от нас те не са просто съоръжението, с кое-

то се отопляваме. Вписват се добре в интериора и при

това все още радват ценителите на топлото уютно

пламъче. Високият интерес към отоплителните тела,

работещи на дърва, обяснява и разнообразието от кон-

струкции, модели, мощности и, разбира се, цени. Освен

чисто технически, изборът на камина на дърва си е

сериозен естетски въпрос. Ако изградите в дома си

открита камина, ще се радвате на топлината на живия

огън. Също така, за да имате майсторски изработена

камина в дневната, се пригответе да вложите немалка

сума. Но пък красивото огнище ще е доста по-малко

ефективно от затворените камини, наричани още горив-

ни камери. По тази причина, според търговците, те

упорито държат първенството в пазарното търсене,
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най-вече защото позволяват да се изгради ефективна

цялостна инсталация или т.нар.

СИСТЕМИ С ВОДНА ИЛИ ВЪЗДУШНА РИЗА
За топлене на цялото жилище, а не само на стая-две.

При горивните камери с водна риза топлината от каме-

рата се пренася и разпределя из помещенията по систе-

ма от тръби и отоплителни тела, в които циркулира вода

или антифриз. Докато при втория тип, съвсем логично

тази роля се изпълнява от мрежата въздуховоди за топъл

въздух. Онези от вас, които са се интересували от въпро-

са, знаят, че освен с горивна камера, т.е. затворена ка-

мина, отоплителната система на дърва би могла да бъде

и с котел, монтиран в отделно помещение (например в

мазето на къщата), където сърцето на локалната ви

инсталация би работило необезпокоявано.

Да не пропуснем и важния момент с автоматиката на

котела или камината на дърва. Колкото "по-умно" е управ-

лението му, толкова по-добре ще "дисциплинирате" пламъ-

ка в отоплителното съоръжение. Съответно – ще извле-

чете по-голям коефициент на полезно действие.

Освен на дърва, отоплителната ви система би могла

да се захранва и с въглища. Разбира се, в този случай

обикновено става въпрос за котел, който е монтиран в

мазето или специално помещение извън дома.

Независимо какво ще изберете – дървата, въглищата

или по-малко и от двете, не забравяйте, че доколко ефек-

тивно и безопасно ще работи отоплителната ви систе-

ма зависи от това доколко коректно е проектирана и

изпълнена. Добре е тук да гласувате доверие на опитни

специалисти. Обърнете внимание и на дървата. Дори и

най-гениалното съоръжение ще пуши повече, отколкото

ще топли, ако по цепениците още има зелени клонки.

Въглищата, от своя страна, също изискват грижи по

правилното им и безопасно съхранение.

Не забравяйте също и

ПИРОЛИЗНИТЕ КОТЛИ
Когато става въпрос за технологии за отопление с

дървесина, не може да ги подминем. Едно от най-актуал-

ните решения на пазара, пиролизните котли също се зах-

ранват с дървесина. Разликата с обикновения котел на

дърва е, че те наистина се зареждат с дървесина, но го-

рят т.нар. пиролизен газ. Когато котелът се запали, вътре

в конструкцията му се създава среда с много висока тем-

пература – над 1000 °С и недостиг на кислород. В тези

условия дървесината, с която хубавичко сте натъпкали

котела, се разгражда на въглерод и газове, неречени пиро-

лизни. След като пиролизният газ вече се е образувал, от

високата температура той се самовъзпламенява и изга-

ря, произвеждайки топлина. Освен че топлят много, пиро-

лизните котли са и екологично чисти. Не замърсяват окол-

ната среда и пазят чист въздуха непосредствено около

дома, спестявайки ни характерния мирис на пушек от ко-
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мин през зимата. Въпреки че тънкостите в света на пи-

ролизните котли са много, преди да се снабдите с такъв

котел, обърнете внимание дали има керамична горивна

камера и каква е автоматиката му.

СЪВРЕМЕННИ И НА ТОК! О, ДА!
Ако вече с кисела физиономия си мислите, че такова

нещо като енергийно ефективно решение за отопление

на ток няма, не сте съвсем прави. Съвременните отопли-

телни съоръжения с електричество вървят упорито в

посока пестене на ток в сравнение с поколението уреди

от преди 10-20 години. Консумацията на електрическа

енергия на съвременните котли, радиатори, конвектори

и т.н. е много по-малка поради по-високата им ефектив-

ност. Пръст в това има и развитието на електроника-

та и оттам - по-усъвършенстваното управление на тези

уреди. Освен това, не забравяйте основните предимства

на отоплението на ток - много лесно и много чисто. Без

въглища и прах, дърва и хамалогия. Няма газ и задължител-

ните устройства и системи за сигурност. Просто включ-

вате щепсела в контакта и се радвате на топлина. За

да разсеем докрай скептичността ви по отношение на

икономическата изгода от това да се отоплявате на ток,

ще ви разкажем накратко за

ОТОПЛИТЕЛНИТЕ КЛИМАТИЦИ
Инвестирайки в климатик с функция отопление, има-

те целия шанс да се снабдите с уред, който едновремен-

но да ви охлажда и топли. Разбира се, бихте могли да

заложите на модел, който има отношение само към топ-

лото вкъщи. Всички климатици пренасят топлина от едно

място на друго. Когато работят в режим на отопление,

кондензаторът им „граби“ топлината от околното про-

странство, за да може след това изпарителят да ви я
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достави в помещението с предпочитаната температу-

ра. Не, не се усмихвайте скептично предвид минусовите

температури навън през зимата. Това не е вицът за

арменецът, който изпускал пари, а евреинът му ги

връщал. Тънкостта е в температурата на фреона, с кой-

то работят климатиците - тя е много по-ниска от тази

на околното пространство. По тази причина фреонът

„премества“ топлина отвън навътре.

Ако държите на икономичността, бихте могли да се

възползвате от услугите не просто на климатик, а на ин-

верторен модел с функция за отопление. За да не ви кара-

ме да чакате, ще започнем веднага с процентите. Всеприз-

нат факт е, че консумацията на ток при инверторните е

с 30 до 50% по-ниска, в сравнение с класическите клима-

тици. Логично е да си задавате въпроса откъде идват спо-

менатите големи икономии на ток? Отговорът е в усъвъ-

ршенствата конструкция и подобрения блок за управление

на уреда. Освен високоефективни, инверторните климати-

ци са и по-безшумни, и на по-високи цени.

Неслучайно специалистите наричат климатиците

термопомпи от типа „въздух-въздух“. Както и помпите,

те просто „изпомпват“ топлинна енергия от едно мяс-

то към друго. Ето защо нямаме основания да говорим за

съвременни технологии за отопление, подминавайки близ-

кия родственик на климатиците – т.нар.

ЗЕМНОСВЪРЗАНИ ТЕРМОПОМПИ
Битката за ефективност и пестене на енергия през

последните години изведе напред популярността на възоб-

новяемите енергийни източници, с които щедро ни е дари-

ла природата. Земносвързаните термопомпи са едно от

добрите практически приложения на тази философия. Как-

то подсказва наименованието, тези системи пренасят

акумулираната в земната кора слънчева енергия. Както и

някои климатици, те също работят в реверсивен режим -

през зимата топлят, а през лятото охлаждат. Добрата им

работата се дължи изцяло на природна закономерност. В

случая тя е относително постоянната температура на зем-

ните пластове на определена дълбочина (в сравнение със

средногодишните промени в температурата на околната

среда). Земносвързаните термопомпи представляват сис-

теми от вкопани в земята тръби, по които циркулира оп-

ределен топлообменен флуид. Звучи простичко, но това са

си сложни системи, които, за да се изградят добре, изиск-

ват много знания, опит, проучване и... копане. Още повече,

че разнообразието от видове е голямо. Могат да бъдат

изпълнени и по различен начин - отворени или затворени,

хоризонтални или вертикални, с директно или пряко разши-

рение. Въпрос на условията на мястото и преценката на

специалисти. Затова и за да изпълнят ролята си на опти-

мално решение за отопление, което не бърка дълбоко в джоба

на притежателя си, преди монтажа на термопомпа от този

тип, се иска предварително проучване на релефа и клима-

та на района, както и площта на мястото, с което разпо-

лагате около жилището си. Важно е и дали ще топлите

старата си къща или сега наливате основите на нов дом.

И в единия, и в другия случай ще трябва да се съобразите с

редица ограничения, за да се възползвате от съчетанието

умна технология и чиста енергия от природата.

СПИРАМЕ ДОТУК
с разходката из света на отоплителните технологии.

Защото възможностите на пазара са толкова много, че

всъщност разходката си е живо пътешествие. За нас

този маршрут е повече от интересен. Ако и за вас е

така, или просто половинката ви непрекъснато припом-

ня нуждата от отоплителна система, със сигурност пак

ще се засечем.
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Сигурното
царство на

пропан-бутана
За мнозина от нас циганското лято едва ли изглежда подходящото време

да се мисли за това как ще се отопляваме през идващата зима. Но все пак

не бива да забравяме, че скоро в цялата й прелест ще ни навести есента.

А с нея и студените вечери, последвани и от студени и още по-студени дни.

В този ред на мисли сигурно знаете, че централната газификационна мрежа

продължава да се разраства с добри темпове. В същото време, на първи

юли тази година пропан-бутанът за битови нужди взе едни, но сериозни

гърди преднина в сравнение със своите отоплителни съперници, след като

акцизната му ставка закова на нула. Комбинацията от тези две събития

превръща инсталацията, захранвана с пропан-бутан, в подходящо и рента-

билно решение на проблема със зимния студ. Сянката на съмнение в съзна-

нието ви, разбира се, си остава – и тя е очевидно хвърляна от недоверието

ви към сигурността на резервоарите за пропан-бутан. Да, пропан-бутанът

е взривоопасен, и е добре да сте наясно с този факт. Вместо обаче вече

припряно да отгръщате тази страница в търсене на по-безопасни алтер-

нативи, запознайте се с няколко прости технически решения, които ще

осигурят така търсеното „скучно“ и безаварийно функциониране на ваша-

та пропан-бутан система, заедно с Амелия Стоименова и Иво Минов

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
Т
Е
Х
Н
О

С
И
С
Т
Е
М

 
И
Н
Ж

Е
Н
Е
Р
И
Н
Г

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
Т
О

П
Л
И
В
О



Îòîïëèòåëíè ñèñòåìè

ñòð. 20

С МАЛКИ КРАЧКИ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА
За да не живеете с постоянното и, честно казано,

доста неприятно усещане, че лично сте инсталирали в

двора си бомба със закъснител, е необходимо да спазите

няколко стандартни стъпки. На първо място, важно е

новопристигналият резервоар да се „познава отблизо“ с

цялостната ви отоплителна инсталация, предвид важна-

та му роля в нея. Все пак, най-добре се работи в екип, ако

между членовете му няма излишни – а в случая и взриво-

опасни, търкания. Затова и инсталацията за пропан-бу-

тан трябва да бъде проектирана, а след това и изпълне-

на съобразено с всяко минимално, детайлно изискване.

След това не бързайте да обръщате гръб, защото рабо-

тата все още не е свършила – предстоят ви абсолютно

задължителните проби на вече готовата инсталация. Ако

новият ви домашен любимец се справи с тестовете с

отличен (в случая дори оценка като 5.75 е крайно неза-

доволителна), той вече може да бъде награден с право-

то да ви отоплява. Оттук нататък, за да няма излишни

проблеми през съжителството ви, ви препоръчваме да

осъществявате редовни прегледи на инсталацията при

подходящото „медицинско лице“. Последната, съвсем не

маловажна преграда между вас и проблемите, е добре

познатата ви застраховка. И нека няма недоразумения –

тя ще ви защити не толкова срещу капризно поведение

на резервоара ви за пропан-бутан, защото при него зас-

траховката е от друго естество. Полицата по-скоро ще

се погрижи за вашето обезпечение в рядко сещаните, но

все пак не съвсем невъзможни случаи на природни бед-

ствия, вандализъм или катастрофи.

НЕ ВСЯКО НОВО Е ДОБРЕ ЗАБРАВЕНО СТАРО
Както с почти всеки друг предмет или съоръжение, и

при резервоара за пропан-бутан имате право на избор

между напълно новото и компромиса „втора ръка“. За по-

пълна освободеност от притеснения, специалистите

естествено препоръчват да заложите на резервоар,

току-що напуснал фабриката. От другата страна на

това нелеко уравнение обаче стои сравнително висока-

та цена на една такава подобна инсталация. Решението

не е невъзможно – бихте могли, например, да си вземете

резервоар под наем или срещу депозит. Независимо оба-

че дали ще тръгнете по този път или директно ще ин-

вестирате цялата сума, за да си осигурите пълна соб-

ственост върху новия резервоар, е важно да не губите

своята взискателност. Тя ще ви помогне да получите от

съответния доставчик цялата необходима техническа
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документация и да обърнете внимание на задължително-

то присъствие на табела от производителя върху корпуса

на новата ви придобивка. Липсата й, както и на „пас-

порт“, често придружена с измамно-примамлива ниска

цена, би трябвало да запали сигнална лампичка в съзна-

нието ви.

УКРОТИТЕЛЯТ НА НАЛЯГАНЕ
Ясно е, че не би било достатъчно да сте изпълнили

всички препоръки дотук, за да сте напълно сигурни в

безопасното си съжителство с пропан-бутана. Затова и

съвестно ще погледнем във вътрешността на един ре-

зервоар. Основна роля там играе предпазният клапан за

свръхналягане. Името му точно определя неговата функ-

ция – ако налягането в резервоара нагло си позволи да

прескочи зададените максимални работни стойности,

той безкомпромисно се отваря, за да изпусне част от

горивото в атмосферата и да върне системата в режим

„нормален“. Въпреки че при зареждане резервоарът се

пълни с течен пропан-бутан, клапанът всъщност изпус-

ка само и единствено гориво в газообразно състояние.

Това се дължи на факта, че след напълването на резер-

воара част от течността се превръща в газ. Именно

горивото в газова фаза е това, което впоследствие

отоплителната ви система превръща в топлина. И ако

процесът на „изпускане на гориво в атмосферата“ леко

ви притеснява, имайте предвид, че предпазният клапан

далеч не е способен да източи целия ви резервоар при най-

малкия сигнал за опасност. Той просто регулира непод-

ходящите нива на налягане и веднага щом те спаднат до

приемливи стойности, се затваря – а с това затваря на

топло и сигурно място основното количество пропан-

бутан, което се намира в резервоара.

В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕАЛНИТЕ МЕРКИ
Всеки уважаващ себе си и вашата безопасност резер-

воар трябва да е снабден с нивомер – най-малкото защо-

то основната опасност от авария се крие в случаите на

препълване на наличния обем. Един от най-важните зако-

ни, свързани с инсталациите на пропан-бутан, гласи, че

резервоарът не трябва при каквито и да е условия да се

запълва на повече от 85% от капацитета си. Спомнете

си – част от течното гориво бързо преминава в газооб-

разно състояние, а налягането на газа е силно чувстви-

телно към промените в температурата. Така тези без-

ценни 15% процента резерв в резервоара ви гарантират,

че при по-висок градус пропан-бутанът ще има достатъ-

чно място за разширение, без това разширение да влиза

Вероятно част от вас си задават

резонния въпрос – Какво ще стане,

когато централната газификация до-

стигне дома ми? Ще трябва ли да из-

хвърля старата инсталация на про-

пан-бутан и да инвестирам в нова? А

какво ще правя с резервоара, който

ми струваше толкова пари? Отгово-

рите на тези въпроси са благоприят-

ни за вас. Добрата новина е, че сери-

озната ви инвестиция в инсталация

за пропан-бутан ще бъде оправдана,

дори когато природният газ стигне и

до вашия праг. Ще ви бъдат необходи-

ми само няколко наистина минимални

промени, за да преквалифицирате ва-

шата система и да я сприятелите с

метана. Ако сте взели под наем ре-

зевроара, просто ще го върнете на

фирмата, а ако сте негов собственик

- нищо не пречи да го продадете.

Междувременно, периодичността в

зареждането на резервоара ви ще

зависи отново от особеностите на

избрания от вас модел. Но, най-общо,

ако обитавате къща с площ около

200 кв.м., а резервоарът ви е със

среден обем от 1750 литра, ще

трябва да го зареждате от 2 до 4

пъти годишно, в зависимост от мно-

гобройността и навиците на ваше-

то семейство.

РЕЗЕРВОАРНА И ЦЕНТРАЛНА ГАЗИФИКАЦИЯ

Често пропан-бутанът и метанът се

възприемат като гориво с обща иден-

тичност. Това, обаче, изобщо не е

вярно! Метанът, който е по-известен

като природен газ, е естествено

гориво, което се добива директно от

земните недра. От своя страна, про-

пан-бутанът е „изкуствен“ продукт,

който се ражда от преработката на

нефта. Пропан-бутанът е идеалното

решение на енергийния проблем в по-

топлите месеци на годината – пра-

вило, което важи с особена сила за

географското разположение на Бълга-

рия. Тежките минусови температури

обикновено изискват зареждането на

резервоара с чист пропан. Това пък е

просто задължителна стъпка в слу-

чаите, в които резервоарът ви е

монтиран на открито.

САМОЛИЧНОСТТА НА МЕТАНА И ПРОПАН-БУТАНА
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в конфликт с вашия личен комфорт. Нивомерът не тряб-

ва да се бърка с напълно независимия от него манометър

– устройство за измерване на текущото налягане в съда.

Когато се обръщате за информация към манометъра,

винаги е важно да имате предвид един факт – стойнос-

тите, които той отчита, зависят правопропорционално

от температурата на околната среда, и съответно са

различни през различните сезони.

ШЕСТОРЪКИЯТ ШИВА
Предпазният клапан за свръхналягане има сериозен

съперник за титлата „най-важен за сигурността на ин-

сталацията елемент“. Той носи гръмкото, но напълно

заслужено име „многофункционален вентил“. Списъкът с

дейности, поверени лично на него, е внушителен. Вен-

тилът е елементът, който позволява на домашната ви

отоплителна инсталация да се захранва с гориво от ре-

зервоара. Докато върши тази работа, той се справя и с

още едно важно задължение – играе трудната роля на

клапан за свръхпоток. Казано просто – например, ако по

произволна причина тръбата, която носи гориво от ре-

зервоара към дома ви, бъде прекъсната, добрият стар

клапан ще се погрижи крайно неприемливото неконтро-

лируемо изтичане на горивото да бъде незабавно прекра-

тено. И сякаш за да не си помислим, че тези задължения

са му напълно достатъчни, мултифункционалният вентил

предварително се е нагърбил с още едно – да предотвра-

тява препълването на резервоара, като следи с маниакал-

на упоритост постоянното присъствие на стойността

- по-малко или равно на 85%.

ВРАГЪТ, КОЙТО ДЕБНЕ НАВЪН
При толкова сериозни мерки за сигурност спрямо не-

желани „вътрешни“ ефекти е възможно да забравим, че

резервоарът за пропан-бутан е податлив и на външни

влияния. Затова и всички качествени резервоари са за-

щитени срещу корозия. Специалното покритие върху

корпуса на съда е известно като пасивна защита и тя

е напълно достатъчна в случаите, когато резервоарът

ви е под око.

При подземно монтираните версии, обаче, нивото на

изискванията се покачва и защитата вече трябва да

е и активна – или още известна като електрохимична.

Задачата й е да създаде защитно поле около резерво-

ара (да, определено звучи фантастично), което геро-

ично да се бори с негативното отношение на почвата

към натрапчивото присъствие на резервоара. Така не-

покътнатостта на корпуса и дългият безавариен жи-

вот на вашия резервоар за пропан-бутан са гаранти-

рани.

ТАЙНАТА НА СЕМЕЙНАТА ИДИЛИЯ
Несъмнено вече сте наясно с един факт – ако вие се

отнасяте към вашия резервоар по правилния начин, и той

ще показва към вас уважение и безопасна преданост. За

тази цел той трябва не просто да съществува сам за

себе си, но да се превърне в активен и перфектно ин-

тегриран елемент от системата ви за отопление и про-

изводство на топла вода. А вашите задължения въобще

не са толкова сложни – единствено, както вече стана

ясно, трябва да съобразявате избора и инсталирането

на системата за пропан-бутан с всяко съществуващо

техническо изискване на производителя и фирмата-ин-

сталатор, да я експлоатирате прецизно и съвестно и

изпълнявате програмата за профилактиката й, както

трябва. Така не само ще се радвате на топлинен ком-

форт през зимата, но и ще разполагате с напълно сигу-

рен резервоар за гориво в двора си.

В зависимост от разнообразни крите-

рии за класификация резервоарите за

пропан-бутан се разделят на различ-

ни видове и подвидове. Един от основ-

ните показатели за разделение, раз-

бира се, се диктува от вида на мон-

таж. Дали ще заложите на открит

или закрит резервоар зависи предим-

но от „особеностите на терена“, или

казано по друг начин – от размерите

на вашия двор. Откритите резервоа-

ри са добро решение предимно в слу-

чаите на широки площи, при които

могат да бъдат спазени основните

изисквания за безопасност. Към тях

спадат минималното разстояние от

резервоара до дома ви, дистанцията

до жилищата на съседите или до близ-

ко разположени електрически съоръ-

жения. Имайте предвид и естетичес-

кия ефект от присъствието на резер-

воара в особеностите на пейзажа на

вашия двор. Ако той не ви притесня-

ва, ще трябва просто да осигурите

на резервоара си подходящ навес, кой-

то да го предпазва от силните

слънчеви лъчи през летния сезон. Ако

пък държите в пространството око-

ло дома ви да не се откроява резер-

воарът за пропан-бутан, или пък про-

сто дворът ви е твърде малък, за да

се съобрази с правилата за сигурност,

решението e подземна инсталация на

резервоара.

НА ДВОРА ИЛИ ПОД ЗЕМЯТА
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И децата вече знаят, че здравословната вентилация

на въздуха в домовете ни не би могла да бъде осигурена

качествено само с отваряне и затваряне на врати и

прозорци. Ако вече твърдо сте решили да заложите на

цялостно проектирана и добре изпълнена вентилационна

система за цялото жилище, бъдете готови да приемете

в интериора си вентилационните решетки като част от

задължителните й компоненти. При производството им

са положени доста усилия, за да се гарантира максимал-

но полезното и в същото време деликатно присъствие в

дома. Вентилационната система, поддържаща свеже-

стта на въздуха в помещенията, разчита на

Полъх
красота

от вентилационните решетки
Отвъд приятния полъх на въздушното течение, на което се радваме в

добре вентилирано помещение, малцина от нас си задават въпроса какви

са и от какво се определят потайните пътища на въздуха в дома ни?

Ако хвърлите поглед към вътрешността на жилището си, навярно вед-

нага ще забележите дискретното присъствие на някоя и друга вентила-

ционна решетка - в ъглите, на тавана, по стените и дори пода. Толкова

сте свикнали с присъствието им, че са почти невидими и толкова ес-

тествени като присъствие, колкото и четирите стени. Подценявани

като важност в рамките на цялостната вентилационна система, ре-

шетките са елегантните завършеци на системата от въздушни арте-

рии, чрез които вашето жилище се зарежда с чист въздух. Натоварени

с куп задачи - функционални и естетически, вентилационните решетки

вършат безшумно задълженията си по осигуряването на вашия домашен

дихателен комфорт, разказва Яна Илиева

ДВА ВИДА УСТРОЙСТВА
които осигуряват потока свеж въздух и вършат нелека-

та задача по изтласкване на замърсения домашен въздух

навън. С първата задача се заемат т.нар. въздухоразпре-

делители, с които, образно казано, завършват въздохово-

дите, снабдяващи дома ви със свеж въздух. Втората е

поверена на т.нар. въздухосъбиратели, които също имат

отговорна работа - служат като преден гард на смука-

телните въздуховоди, изтласкващи замърсения въздух

навън. И тук многообразието е налице, бихте могли да

разчитате и на смесени устройства, които се ползват

както за подаване или нагнетяване, така и за изтегляне
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или изсмукване на въздуха. Към въздухоразпределителите

и въздухосъбирателите влизат цял отбор устройства -

вентилационни решетки, дифузери, дюзови решетки,

въздухоразпределителни колони и др.

Началната фаза в изграждането на вентилационната

система е

ДА ПОДБЕРЕТЕ НЯКОИ ОТ ТЕЗИ ЕЛЕМЕНТИ
в зависимост от конкретните условия, при които ще

се труди тя. И естетичните ви предпочитания, разби-

ра се. Общото правило, което ги обединява, е стре-

межът да изпълнят всичките ви очаквания като ефек-

тивност и интериорно присъствие, избягвайки натра-

пеното усещане, че вместо дом, обитавате склад за

железария. Ще откриете вентилационните решетки,

предназначени за монтиране на различни места в дома,

често дори изпълняващи вълнуващата роля на интерио-

рен акцент.

НАЙ-ДОБРАТА СКОРОСТ
За да станете горди собственици на добре работе-

ща вентилационна система, имайте предвид, че меж-

ду цената на оборудването и ефективността на сис-

темата невинаги има знак за равенство. Дори и скъпо-

струващо вентилационно оборудване не е гаранция

срещу лошо въздушно движение. Важното при подбора

на компонентите на вентилационната система е съоб-

разяването с няколко основни фактора (освен цената,

разбира се). Първенството сред тях държат конструк-

цията и местоположението на въздухоразпределител-

ните и въздухосъбирателните устройства. Те трябва

да осигурят движение на въздуха в помещението с до-

статъчно висока скорост. Пълната липса на въздушно

движение или прекалено ниската му скорост е сигнал

за лоша вентилация. В този случай обикновено чувства-

ме неприятен задух. Защо ли? Ами защото, в този слу-

чай около човешката снага се образува тънък, непод-

вижен въздушен „облак“, наситен с водни пари, образу-

вани в резултат на контакта му с човешкото тяло.

Това нарушава топлообмена на тялото ви с околната

среда, което пък създава усещането, че сте в парник,

а леещата се от вас пот допълнително усложнява не-

щата.

Обратният случай далеч не е по-добър. Ако се преста-

раем със скоростта на въздушните потоци, „профучава-

щите“ невидими миниветрове могат да причинят вечно

схванат врат и неприятна настинка посред лято. Особе-

но ако температурата на вентилирания въздух е значи-

телно по-ниска от тази на човешкото тяло.

Кой тогава е оптималният вариант? Разбира се, иде-

ална вентилационна решетка е тази, която осигурява

скорост на въздушния поток, подходяща за създаването

на комфортни за човека условия. При температура на

жилищното помещение от около 23-24 градуса по Целзий,

допустимата скорост на въздушна циркулация е

БЛИЗО 0.15 МЕТРА В СЕКУНДА
Много важен момент при подбора на въздухоразпреде-

лителни устройства е дали във вентилираното помеще-

ние биха се образували зони с прекалено ниска или прека-

лено висока температура. Нещо, което със сигурност би

предизвикало дискомфорт у обитателите. Например,

мястото около печката в кухнята. Също така не бива да

се образуват и зони със застоял въздух, което често е

проблем на жилищата с по-разчупени и сложни форми и

особено на тези с големи ниши.

източник: ЮТИЛИТИ
източник: ПРОТЕХ
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Традиционно най-разпространеният тип крайни уст-

ройства на една вентилационната система са вентила-

ционните решетки, използвани не само за вентилация и

климатизация на помещението, а и в отговорната роля

на елемент от въздушна система за отопление. Широко

приложение намират не само в спални и дневни. Можете

да ги видите, при това с грандиозен успех, и в мокри

помещения (бани, сауни), както и в обществени и индус-

триални сгради. В зависимост от личните ви вкусове и

предпочитания, вентилационните решетки ви предоста-

вят големи възможности за избор на размери, форма,

възможности за монтаж.

СТЕННИТЕ ВЕНТИЛАЦИОННИ РЕШЕТКИ
са една от разновидностите и, както личи от наиме-

нованието им, те обикновено се поставят на стената,

на височина по-висока от човешки ръст (над 2 метра от

пода). Често стенните вентилационни решетки намират

естественото си място в окачени тавани. Стенните

решетки представляват рамка, в която удобно са разпо-

ложени един или два реда ламели - неподвижно или подвиж-

но закрепени към рамката. Сами се досещате, че във

втория случай, ламелите могат да се завъртат под оп-

ределен ъгъл, насочвайки въздушния поток в различни

посоки. В двуредовите модели обикновено задният ред

ламели се разполага перпендикулярно на първия. Решет-

ките могат да бъдат изработени от различни материа-

ли - стомана, някакъв цветен метал, пластмаса, дърво и

дори гипс. Голямо разнообразие, което доста улеснява

задачата по адаптиране на решетките към интериора на

помещението. Свободата на избора е защитена и от

разнообразието от форми - правоъгълна, кръгла, елипсо-

видна, квадратна и дори с форма на звезда или сърце.

ПОДОВИТЕ ВЕНТИЛАЦИОННИ РЕШЕТКИ
Тези изтъкнати представители на фамилията на вен-

тилационните решетки се монтират на равнището на

пода под прозорците или близо до стените на помещени-

Ако за някои работните параметри

са критерий номер едно при подбора

на вентилационна система, за други

външният вид на видимите й елемен-

ти е на първо място. Неоспоримото

правило, към което се придържат и

производителите, е, че всички ком-

поненти, които ще са пред погледа

ви ежедневно по ъглите, стените,

пода или тавана трябва стилно да

се вписват в интериора ви. За по-

требители с по-разкрепостен или

екстраваганет вкус се предлагат

решетки с форми и размери, много

далечни от традиционно използвани-

те. Някои предпочитат вентилаци-

онните решетки да са с минимални

размери, почти неотличаващи се по

цвят, размер и стил от околната

повърхност. Други биха харесали по-

големите решетки, изглеждащи

като цветен остров, контрастиращ

с останалите цветове в интерио-

ра.

ВЕНТИЛАЦИОННА ЕСТЕТИКА
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ето. Металните, дървените или пластмасовите ламели,

от които се изработват подовите вентилационни ре-

шетки, могат да са успоредни или перпендикулярни на

дългата им страна. Решетки от този тип с по-големи

размери (18 на 60 см и по-големи) обикновено се монти-

рат без специални присъединителни елементи. Или каза-

но по друг начин, те просто се полагат в закрепена на

пода рамка. Към решетките въздухът се подава през

щуцери, свързани с преминаващите под пода въздухово-

ди. Заради вида си, понякога не е възможно да различите

тези вентилационни решетки от вградените в пода кон-

вектори за отопление. А и някои модели конвектори мо-

гат да служат и като въздухоразпределителни устрой-

ства на вентилационната система, тъй като производи-

телите им хитро са се погрижили да ги снабдят с щуцер

за свързване към нагнетателния въздуховод.

ДИШАЩАТА КОЛОНА
Елегантно допълнение към интериора на по-просторни

дневни, домашното кино или други големи помещения, нуж-

даещи се от по-голям приток на свеж въздух, е т.нар. възду-

хоразпределителна колона. През последните години все по-

голям брой собственици на големи къщи се радват на не-

уморната работа на такива нискоскоростни въздухоразп-

ределителни колони. Ако обърнем поглед към техническа-

та страна на въпроса, ще видим, че такива колони се из-

ползват предимно в системите, базирани на т.нар. заме-

стваща вентилация. С други думи, посредством естестве-

ни конвективни процеси, потоците въздух - замърсен и

затоплен от излъчващите топлина обекти в помещение-

то (включително и човешкото тяло), упорито и настойчиво

се изтласкват навън, заместени от свежи струи въздух.

Ако случайно сте забравили, конвекцията е процес, при

които се пренася топлина през течност или газ. В случая

топлият въздух е по-лек от обикновено по-студения свеж

въздух и съвсем логично се издига нагоре. През дишащата

колона постъпват свежите въздушни струи с ниска ско-

рост - приблизително от 0.2 м/сек. Тези струи „притискат“

нагретия мръсен въздух към тавана, откъдето той се

извежда по система от въздуховоди.

Разнообразието от форми на колони би ви улеснило при

избора на най-подходящо решение за вашия интериор.

Обикновено, въздухоразпределителната колона е с висо-

чина до 1.5 метра, но това далеч не значи, че точно ва-

шата не би могла да извиси снага и по-високо. Хоризон-

талното сечение на колоните би могло да бъде пра-

воъгълник, кръг или полукръг. В зависимост от личните

ви представи за това как трябва да изглежда собстве-

ната ви „дишаща“ колона, тя би могла да бъде изработе-

на от дърво, алуминий, камък. Звучи интересно, нали? Още

повече, знаете за разнообразието от форми, цветове и

материали. Може да се монтира в пода, в стените, по

ъглите и т.н. Но, за всеки случай се консултирайте с

проектантите на цялостната ви вентилационната сис-

тема за избор на най-добрата за вас „дишаща“ колона.

Защото изграждането на оптимално работеща вентила-

ционна система е свързано с отчитане на доста факто-

ри в борба за въздесъщия комфорт - какви са и къде се

намират източниците на топлина, наличието на стени,

намиращи се под прав ъгъл спрямо направлението на

въздушния поток и др. Но усилията със сигурност си зас-

лужават.

Перманентният шум от вентилаци-

онната система не е чак толкова

безобиден, колкото си мислим. Бавно

и упорито, той все пак въздейства

на нервната ни система. Добрите

вентилационни решетки са едни от

компонентите, които ни спестяват

акустичния дискомфорт в дома.

Шумът, за който понякога с основа-

ние обвиняваме вентилационната

решетка, зависи от скоростта на

въздушния поток и, разбира се, от

размера на самото устройство. Ред-

но е още при монтажа да се вземат

под внимание също и характеристи-

ките на помещението - обем, звуко-

поглъщане и звукоотразяване на сте-

ните и т.н.

Оптималният вариант е решетката

не само да не произвежда шум, но и

да възпрепятства проникването му

в стаята от вентилатора на систе-

мата или климатика. За допустими

нива на шум от вентилационната

система се счита порядък от 26

децибела, при който дори и чувстви-

телни хора биха могли необезпокоя-

вано да заспят.

СВЕЖ ВЪЗДУХ БЕЗ ШУМ

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
Ю

Т
И
Л
И
Т
И

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
Ю

Т
И
Л
И
Т
И



ñòð. 27

ÂèÊ îáîðóäâàíå

Хидрофорите
Непресъхващ извор
у дома
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НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ РЕЗЕРВОАР
Това, за което сигурно интуитивно вече се досеща-

те, е ползата от хидрофорната система – тя ще оси-

гури постоянно и най-вече напълно достатъчно наляга-

не на водата за всяка чешма в дома ви. Това, с което

обаче едва ли сте запознати, е огромното разнообразие

от предлагани системи – от гледна точка на сложност

на конструкцията, характеристики, марка и цена. В

общо разпространената представа хидрофорът е „нещо

като резервоар за вода, нали“.

Това определение е не само доста повърхностно, но

и неточно, тъй като изключва наличието на елементи,

незаменими за качествения воден приток към дома ви –

помпа, арматура, управляващ блок, пресостат и т.н. Да

вземем за пример дори само помпите – те могат да

бъдат една, две и дори няколко, да са монтирани верти-

кално или хоризонтално. А регулирането на налягането

във водоснабдителната ви мрежа би могло да бъде оп-

ростено, наричано още старт/стоп или „интелигент-

ната“ версия, която включва използването на специал-

на електронна помпа.

ФАБРИКАТИ СРЕЩУ ПОЛУФАБРИКАТИ
За да не избързваме, нека започнем с наистина първа-

та стъпка на хидрофора към вашия дом – а именно мяс-

тото, където той се асемблира. Според специалисти,

сглобените в завод системи са определено за предпочи-

тане – те все пак са проектирани, изпълнени и, най-вече

тествани, от една-единствена фирма. Факт е обаче, че

бихте могли да изберете вариант, включващ да наеме-

те фирма, която да проектира, асемблира и инсталира

вашата лична хидрофорна инсталация с елементи от

различни производители. В такъв случай, разбира се, си-

стемата ви ще бъде на 100% съобразена с конкретните

изисквания и условия в дома ви. Също и имате всички

шансове крайната цена да бъде по-ниска. Неприятната

страна на медала обаче е, че ако заложите на този ва-

риант и с работата на вашия хидрофор възникне проблем,

трудно ще докажете на кой от производителите или на

изпълнителеля е отговорността за това. Просто при

една неочаквана повреда всеки един от тях ще може да

посочи с пръст другия, а последствията в крайна смет-

ка ще си останат за вас.

Понякога в ежедневието си човек се превръща в невинна жертва на напълно

случайно съчетание от маловажни наглед обстоятелства, които са в състо-

яние да направят живота му черен, макар и за кратко. А често най-остро

реагираме на безобидните битови ситуации. Представете си примерната

кулминация на тежък работен ден. След поредица от героично устискани

часове на напрежение в офиса се прибирате с една-единствена мисъл – да

отмиете тоновете негативна енергия под душа. Скачате в банята, пъха-

те се под душа, завъртате кранчето ...и в този момент някой сякаш

нарочно го затваря. Това препятствие за миг разбива и плановете ви за

спасителен душ, и остатъците от доброто ви отношение към света.

Сухият кран под душа си има банално обяснение - пералнята върти на

пълни обороти, някой е „заседнал“ в тоалетната, а кранчето в кухнята

шурти. В същото време, не стига, че сякаш всички съседи са се нагово-

рили да натоварят едновременно водоснабдителната система на коопе-

рацията ви, ами и апартаментът ви е безвъзвратно и безнадеждно раз-

положен на деветия етаж. Подобна би била и ситуацията, ако сте соб-

ственик на къща в бързоразрастващ се квартал, в който водоснабдител-

ната система е проектирана за далеч по-малко жители. И вместо да си

го изкарвате на котката или на друг от семейството, можете да напра-

вите нещо много по-полезно и ефективно. Запознайте се с с чудотворни-

те хидрофорни системи с Амелия Стоименова и Иво Минов
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ОРГАНИЗМИ С ВОДНА ЦИРКУЛАЦИЯ
Както при човешкия организъм, така и при хидрофор-

ните системи сърцето е... помпа. При хидрофора тя фор-

мира общ блок заедно с резервоара, който от своя стра-

на може да бъде диафрагмен. Пътят към успешната ра-

бота на хидрофорната система минава и през едно мал-

ко, но с много важна функция устройство, наречено пре-

состат. Отговорната му задача е да поддържа точно

определено налягане на водата в системата. По този

начин, подобно на кръвното налягане в организма, то е

директно отговорно за поддържане на налягането във

водопроводната ви инсталация. Когато управлението на

хидрофора е от тип „старт/стоп“ и вие отворите про-

изволен кран в дома си, от резервоара на хидрофора към

крана се подава воден поток. Резултатът е логичен –

налягането на водата в резервоара пада. В момента, в

който това налягане падне под определена минимална

стойност, помпата се включва и започва да допълва ре-

зервоара. Работата на помпата, а съответно и „навак-

сването“ се преустановява, когато налягането в резер-

воара се изравни с предварително зададена максимална

стойност. Хидрофорните помпи обикновено се проекти-

рат така, че без проблеми да се справят с до 100 включ-

вания и изключвания на час. В хидрофорния организъм в

симбиоза съжителстват най-различни други компоненти

– като например фитинги, присъединителни елементи и

контролер. Когато избирате вашата система, е добре да

заложите на контролер с вградена защита на двигате-

ля, както и с такава срещу „суха“ работа на помпата (или

казано просто – работа на помпата без действително

изпомпване на течност).

ПО-ВИСША ФОРМА НА ДОВЕРИЕ
Както ви обещахме, по отношение на хидрофорите

можете да се радвате на наистина огромно разнообра-

зие, което, разбира се, е съобразено с различната сте-

пен на натовареност на локалната ви водопроводна мре-

жа. В тази посока работят усъвършенствани модели с

две, а понякога и дори три помпи – които са свързани

паралелно. Може би се чудите защо е необходимо орга-

низирането на такъв помпен отбор и дали цялатата тази

работа не е прекалено сложна. За да си представите
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точно работата на подобни инсталации, най-добре е да

осъществим една кратка тестова експлоатация – напри-

мер на хидрофор с две помпи. Системите от този род са

снабдени съответно и с два пресостата. В момента, в

който отворите произволно кранче в дома си и налягане-

то във водопроводната ви система падне под зададена-

та стойност, на помощ ви се притичва първата помпа.

Ако обаче точно в този деликатен момент консумация-

та се увеличи повторно (достатъчно е домакинството

ви да е пристрастено към прането, например), инстала-

цията ви няма да издъхне, а просто ще включи и втора-

та помпа. Така ситуацията се нормализира – чак до мо-

мента на намаляване на консумацията. Тогава справед-

ливо ще се изключи първо помпата, включена първа. Из-

ключването на пералнята и по-нататъшното намалява-

не на налягането пък ще прекрати функционирането и на

втората помпа. Усъвършенстваната структура на сис-

темите с повече от една помпа (тя включва и още куп

по-сложни елементи като спирателни и възвратни вен-

тили, съответните присъединителни елементи, мано-

метър и т.н.) гарантират по-голяма гъвкавост, стабил-

ност на водния поток, но съответно – и по-висока цена.

КОМПРОМИСИТЕ: НЕВЪЗМОЖНИ
Разбира се, предвидили сме и случая, в който търсене-

то на хидрофорна система е комбинирано с афинитет към

съвременните технологии, перфекционизъм и по-сериозен

бюджет. За подобни истински ценители правилният из-

бор са хидрофорите с интелигентно управление. Те не

разчитат на вече познатия ви старт/стоп принцип.

Вместо това, тяхната прецизна конструкция залага на

променливи обороти на двигателя, с който е оборудвана

помпата. По този начин хидрофорът ви е винаги нащрек,

винаги на ваше разположение и влияе на налягането във

водоснабдителната ви система точно толкова, колкото

е необходимо, за да го поддържа перфектно. Наличието

на точно подбрани и синхронизирани един спрямо друг

допълнителни елементи като спирателни вентили,

възвратни клапани и трансмитер за налягане гарантират

абсолютния ви комфорт у дома – поне що се отнася до

притока на вода.

Тези съвременни модели хидрофори предлагат и други

екстри. Те, например, могат да бъдат обслужвани чрез

дистанционно управление – в допълнение към вградения

панел за ръчно настройване. В същото време, са съвме-

стими и с общите системи за автоматично управление

във вашето жилище.

ПРЕДИ ДА БРЪКНЕТЕ В ДЖОБА
При избора на личен хидрофор е важно да се ръководи-

те от две основни характеристики. Това са количество-

то потребена от вас вода за единица време и необходи-
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мото налягане на водата във водопроводната ви мрежа.

Първата характеристика е крайно динамична и сложна за

изчисление – кой воден консуматор ще се включи, в кой

момент от денонощието, за колко време и т.н. Все пак

не забравяйте, че съществуват различни ефективни

методи за подобни изчисления – разходът на вода в голе-

мите обществени и административни сгради, например,

подлежи на анализ. При определяне на налягането е важ-

но да се имат предвид не само загубите при триене в

тръбопроводите, но и тези при преминаването на водния

поток през вентили, фитинги и т.н. Също така, съвет-

ват специалисти, е важно да се проучи минималното

изисквано налягане в най-високата (или най-отдалечена)

точка на сградата – особено пък ако тя съвпада с вашия

любим, но не дотам добре водоснабден дом.

ОБЛАСТИ НА ВЛИЯНИЕ
Най-естественото приложение на хидрофорна систе-

ма е в къщи и кооперации, които са разположени в район

с централно водоснабдяване, но са силно пренебрегнати

откъм достатъчно високо налягане. Хидрофорът ще по-

зволи на обитателите на такива жилища да задоволят

напълно своите водни потребности, във всеки един мо-

мент. Лятната ви вила или къщата на село също едва ли

биха се оплакали, ако ги обзаведете с подходяща инста-

лация за поддържане на налягането. В кооперации, разпо-

ложени в близост до естествен подпочвен кладенец, също

е целесъобразно да се инвестира в хидрофорна система.

Тя се оказва особено полезна в случаите на спиране на

водата от централното водоснабдяване. Естествено, за

места като хотели и офис сгради – където потреблени-

ето на вода е крайно произволно и често се осъществя-

ва от много хора едновременно – хидрофорът е буквално

задължителен. Само си спомнете последното си летува-

не на морето и болезнения недостиг на вода в хотела или

квартирата – особено в часовете, когато всички едно-

временно се прибират от плажа.

ХИДРОФОРИТЕ ЗА ЕДИН МИРЕН СВЯТ
Когато вече сте избрали своята хидрофорна система

и дори сте ангажирали специалисти по инсталирането й,

е добре да се придържате към някои основни правила. На

първо място, имайте предвид, че за добрата си работа

помпата се нуждае от охлаждане. Затова добре венти-

лираните помещения са за предпочитане. Скъпите сис-

теми с интелигентно управление пък често въобще не са

подходящи за външен монтаж – каквото и да ви казва

монтажната група. За да сте напълно спокойни, просто

се опитайте да спазите всички изисквания на производи-

теля. Така ще можете да перете, да се къпете, да мие-

те чинии и да поливате тревата в градинката – едно-

временно, запазвайки душевния и домашния си мир.
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Красивото и естетичното вече е навсякъде около нас. Децата и младежите

израстват и се формират в твърде различна среда от тази на техните

родители. И това се отнася не само за дрехите, мебелите, колите и къщи-

те, а и за много вещи, които обикновено дори не забелязваме. Достатъчно

е да си спомним електроразпределителните табла, използвани в много жилища,

строени в недалечното минало – железни, често монтирани накриво и

нуждаещи се от ежегодно боядисване срещу непрекъснато появяващата се

ръжда. И усилията, които мнозина полагаха, за да ги прикрият някакси. Не

кой знае колко по-добро беше положението и с електроразпределителните

кутии от пластмаса – често недостатъчно големи и с беден избор от

принадлежности. Тези, които са ги използвали, добре знаят колко сръчност

и изобретателност бе необходима за осъществяване на всяка по-сложна

електрическа връзка. Със съвременните табла тези проблеми могат да

бъдат забравени, твърди Стефан Куцаров

Къде са ви
бушоните?

Кутии за домашни електротабла
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МОДЕРНИТЕ ДОМАШНИ ЕЛЕКТРОТАБЛА
не само са от качествени материали и с добър външен

вид, но се предлагат в голямо разнообразие от размери и

са много функционални. Към тях има широк набор от кле-

ми, крепежни елементи и всякакви приспособления. Така

в зависимост от особеностите на жилището ни и наши-

те конкретни желания, можем да подберем най-подходя-

щото табло, както и мястото за монтирането му. При

това модерните табла могат да се използват не само в

новостроящи се сгради, но и за замяна на съществуващи-

те в стари жилища.

Закрепването на елементите във вътрешността на

практически всички табла става върху вградените в тях

DIN-релси, чиято височина от 35 милиметра и дебелина

от 7,5 милиметра са определени от създаден в Германия

стандарт. Дължината на релсите определя широчината

на таблото. Производителите предлагат домашни таб-

ла с 1, 2 или 3 хоризонтално разположени релси. Броят на

релсите пък определя височината на таблото.

Елементите, които се закрепват върху релсите (напри-

мер автоматични прекъсвачи), са със стандартизирани

ширини със стъпка (модул) 18 или 9 милиметра. Освен

броят на релсите, важeн е и максималният брой елемен-

ти върху тях (в някои каталози той се нарича брой на

полюсите), който определя ширината на таблото. Този

брой при 18-милиметров модул е между 4 и 36, а при 9-

милиметров – от 8 до 72. В някои каталози броят на рел-

сите и максимално възможният брой на елементите върху

една от тях се записва като параметър на таблото, на-

пример 1x12 (1 релса с 12 елемента) или 3x8 (3 релси с по

8 елемента). Други производители предпочитат да дават

броя на релсите и общия брой на елементите върху тях.

Например 1/12 означава 1 релса с 12 елемента, а 3/36 – 3

релси с общо 36 елемента, т.е. по 12 на релса.

При избора на табло съществено значение има разсто-

янието между релсите (обикновено 125 или 150 милимет-

ра), както и това между релсите и задната плоча – по-

големите разстояния позволяват „наместването“ на
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повече кабели, улеснявт разполагането и свързването им.

Дълбочината на таблата е между 55 и 95 милимет-

ра. Основното съображение за неговия избор е дебелина-

та и количеството на проводниците, които ще бъдат

свързвани – по-голямата дебелина и количество налагат

по-дълбоко табло.

Корпусът на значителна част от таблата е от здра-

ва и трудно топяща се пластмаса (температура на

топене 600-700 °С). При таблата за външен монтаж се

използва пластмаса, която не старее под въздействие-

то на ултравиолетовите лъчи. Има и табла от листова

стомана с дебелина около 1 милиметър, обикновено гал-

ванизирана, които са с най-голяма механична здравина.

Вратичките, като най-важни за външния вид на табла-

та, са твърде разнообразни – от бяла непрозрачна, от

опушена прозрачна или оцветена пластмаса, от стомана

с различни цветови окраски. Повечето модели са с фабрич-

но монтирана врата, но при някои тя се купува отделно. В

този случай имате избор между врати с различна форма

(например гладки или изпъкнали), със или без ключалки, или

дръжка. Добре е да се обърне внимание и на начина на

отваряне на вратичката. При някои табла това се прави

нагоре под максимален ъгъл от 90 градуса, а при други

отварянето е наляво или надясно под ъгъл до 180 градуса.

Има производители, които предлагат изработка по

поръчка на алуминиева плочка за закрепване върху вратич-

ката. На плочката е нанесена електрическата схема на

инсталацията в апартамента, което е улеснение при

ремонти и търсене на повреди.

Всеки, който поне веднъж е монтирал дори прост кон-

такт, знае колко грижи могат да създадат неподходящо

разположените отвори за кабели. В домашните електро-

разпределителните табла те са поне на две от странич-

ните стени. Твърде често има отвори и на задната

стена и/или и на останалите странични стени. Големи-

ят брой отвори улеснява прекарването на електрическа-

та инсталация и монтажа в таблото. Съществен е и

начинът на влизане на кабелите в таблото. В много мо-

дели това става чрез пластмасови щуцери, но напоследък

все по-често се използват мембранни фланци, осигурява-

щи добро уплътнение. Тяхна разновидност са отворите

с гребенчати гумени уплътнения, използвани, например, в

някои апартаментни табла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТАБЛАТА
Освен размерите на таблата значение при избора им

имат и някои други характеристики. Сред най-важните

са максималното мрежово напрежение и максималният

ток през всички електрически връзки. Домашните табла

най-често са за напрежение 400 V, което позволява изпол-

зването им за монофазни и трифазни инсталации. Има и

табла за напрежение 690 V. Максималният ток е не по-

малък от 63 ампера, което означава обща мощност на

всички едновременно включени в жилището уреди около



1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

14 киловата. Практически това е достатъчно за много

от съвременните жилища. Има и табла за по-големи

токове и мощности, например 80 или 160 ампера и съот-

ветно 17 или 35 киловата.

При протичане на ток през електрическите връзки

върху тях се разсейва под формата на топлина опреде-

лена електрическа мощност. При поставяне в таблото

на максималния възможен брой елементи и осъществява-

не на връзки с всички тях се получава общата мощност

на загубите, която е между 15 и 35 W.

За пластмасовите табла, предназначени за работа на

открито, са от значение границите на околната темпе-

ратура, в които се гарантира механичната им здравина.

Минималната температура обикновено е -20°С, а макси-

малната при някои модели достига +115°С.

Едва ли има човек, който да не е чувал за възникване-

то на пожар при неизправна електрическа инсталация. За

намаляване на опасността от това пластмасите, изпол-

звани в модерните домашни електроразпределителни

табла, са самогасящи се.

В зависимост от начина на закрепване на таблата има

две широкоразпространени разновидности. Първата са

таблата за открит монтаж на стена. Те се закрепват

непосредствено върху нея, без да се прави отвор. Вто-

рата са таблата за вграден монтаж върху стена, които

изискват отвор с подходящи размери.

СИГУРНОСТТА ПРИ УПОТРЕБА
По принцип всеки електрически прибор съдържа метал-

ни части под напрежение, което налага в конструкцията

му да бъдат предвидени мерки за защита на ползватели-

те. Електроразпределителните табла не правят изключе-

ние. Една от задължителните им защити е срещу докос-

ване на тоководещите части, като се използват класове-

те за електрическа изолация, валидни за всички електро-

уреди. Най-често таблата са клас 2, което означава на-

личието на два слоя изолация – при повредата на един от

тях не се създава опасност от електрически удар. Метал-

ни табла от този тип не изискват защитно заземяване

на кутията. Значително по-рядко се използват таблата
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клас 1, които са с единична изолация. Металният им кор-

пус трябва да се занули, като задължително е да има пред-

пазител и в нулевия проводник на електрическата мрежа.

Вторият тип защита е срещу проникване на твърди

предмети и вода в таблото. Тя е регламентирана от

Международната електротехническа комисия и е препот-

върдена от европейските стандарти. Дава се чрез озна-

чението IРxx, като „хх“ са две цифри. Първата показва

степента на защита от проникване на твърди тела, а

втората – на вода. Например IP40 означава, че не е

възможно в таблото да проникнат каквито и да било

твърди тела с размери над 1 милиметър (в затвореното

табло не може да се пъхне проводник или винтче с по-

голям диаметър), но няма защита от влага (таблото не

е влагоустойчиво). Има табла за монтаж на открито със

степен на защита IP65 – в тях не прониква прах и могат

да бъдат обливани с вода.

Третата защита с означение IKxx е срещу механични

удари. Тук „хх“ е число между 00 и 10, показващо макси-

мално допустимата енергия на удара върху таблото. Тя

се изразява в джаули (J) като 1 J е енергията от удара

на предмет с тегло 1 килограм, пуснат от височина 1

метър. Например табло с IK07 може да издържи удар на

0,5 килограм, пуснат от височина 40 сантиметра.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Тяхното разнообразие е от голямо значение за улесня-

ване на монтажа и използването на таблата. Затова при

избора на модел един от важните критерии е именно

наличието на принадлежности. Те са многобройни и за-

това тук ще бъдат споменем само най-важните от тях.

На първо място, това са свързващите клеми, предла-

гани в две основни разновидности. Идеята за реализация

на едната е заимствана от класическите лустер-клеми.

Всяка такава клема е за свързване на два чифта провод-

ници и има стандартна ширина от 18 милиметра. Голямо

предимство е улесненият начин за закрепване върху рел-

сите. Другата разновидност са така наречените клемо-

реди. Класическото закрепване на клемореда в таблото

е с винтове и то е задължително при проводници със

сечение над 6 mm2. Сравнително отскоро се предлагат

клемореди за проводници между 1,5 и 4 mm2 без винтове

за затягане. Едножилните проводници се затягат чрез

просто пъхване в отвора, а за многожилните е необхо-

димо да се натисне с отвертка една пружинка.

Съществуват предпазни капачета на клеморедите,

които възпрепятстват докосването на металните им

части под напрежение.

Техниците, а и домашните майстори добре знаят кол-

ко трудно се проследяват множеството влизащи в таб-

лото проводници. Опитът на всеки го е принудил да си

изработи някаква система, за да не обърква връзките. За

улеснение почти всички производители предлагат прости

приспособления за маркиране на проводниците, например
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пластмасови цветни и/или номерирани пръстенчета. Има

и самозалепващи се лентички или малки плочки с различни

символи – контакт, осветително тяло, вентилатор и др.

За оформяне на кабелни снопове и за притягането им

към таблото се използват познатите пластмасови лен-

тички. Предлагат се и плочки за хоризонтално или вер-

тикално разделяне на групи от проводници.

Обикновено производителите предлагат набор от клю-

чалки и дръжки за вратичките. Това позволява индивиду-

ален избор на начина на отваряне и заключване на таб-

лото.

МОНТАЖ
Закрепването на таблата към или в стената или пода,

както и монтирането на елементите в тях, като прави-

ло е лесно, бързо и не изисква особени технически уме-

ния. Има табла за монтиране в стена, които се закреп-

ват в направения отвор само чрез завъртане с ръка на

90 градуса на специални фиксатори в четирите ъгъла  на

кутията. Самите елементи се прикрепват към релсите

чрез просто натискане до щракване на пластмасовите

им ключалки. Нещо повече, по време на свързването на

проводниците таблото може да се изважда многократ-

но от стената, а елементите да се свалят от релсите.

Немалко табла за монтаж на стена могат едновремен-

но да се използват за скрита и открита инсталация.

За улеснение на монтажа има немалко модели табла с

изваждащо се шаси (това е частта от таблото с рел-

сите). Тяхната рамка може да се фиксира неподвижно към

стената, а шасито да се извади, да се направят необхо-

димите електрически връзки и тогава то да се постави

в рамката.

Има табла, положението на чийто релси може да се

регулира в дълбочина. Това създава допълнително удоб-

ство при монтажа – кабелите по-лесно се прекарват в

дъното на таблото при максимално извадена рейка, след

което тя се притиска.

ДИЗАЙНЕРСКИ ТАБЛА
Да, и такива се предлагат за ценителите на изящно-

то! От външната страна на вратичката им се закрепва

елегантна декоративна плоча. Тя може да е от високо-

качествена полирана стомана, от шлифован алуминий, със

или без цветно покритие, украсена с орнаменти. Дори има

модели с рамка, в която можете да поставите репродук-

ция или произведение на приложното изкуство. Така едно

прозаично техническо приспособление се превръща в част

от добре оформения интериор на жилището.
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В специализираните магазини за обзавеждане или ос-

ветление ще ги срещнете под името „осветителни тела

за баня“. Наглед не по-различни от обичайните интери-

орни лампи, уточнението в наименованието им е оправ-

дано от по-специфичните им работни характеристики,

които ги правят пригодни за работа в мокри помещения.

Освен правилото, че всички ключове за управление на

осветителните тела трябва да бъдат монтирани извън

Безопасна
светлина
в банята
Банята с естествената светлина в наши дни е истинска рядкост, а апар-

таментната баня със светъл, голям прозорец си е направо екзотика. Ето

защо доброто осветление в това помещение е задължително – като тех-

нология, дизайн и, не на последно място – сигурност. Сигурността би трябвало

да е от първостепенна важност, защото близките срещи на тока и водата

не са за предпочитане и в най-луксозната баня. Затова избирайте най-

добрата технология и върховия дизайн, след като съобразите някои прак-

тичарски подробности. Първо, дали осветителните уреди в банята ви са

специално предназначени за нея или са лампи за коридор, монтирани в баня?

Дали отговарят на основните технически изисквания за помещението, в

което ще светят? Дали са достатъчно защитени и безопасно ли е да ги

включите там, където всеки ден се леят литри вода. За специфичното в

защитите на осветлението за баня разказва Яна Илиева

мокрото помещение, вторият закон на безопасното къпа-

не е осветлението да бъде специално разработено за

използване в баня.

ИЗОЛАЦИЯТА СРЕЩУ НАМОКРЯНЕ
е основният критерий, който различава осветлението

за баня от това, с което обикновено си светим вечер

вкъщи. Затова, когато държите да осветявате банята
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си безопасно, обърнете внимание на задължителното за

този тип осветителни тела т.нар. IP обозначение. Ще го

срещнете и при лампите, предназначени за ползване на

открито. Абревиатурата IP идва от Ingress Protection и

означава, че осветителното тяло е подсигурено с различ-

ни степени на защита, гарантиращи му надеждна рабо-

та навън или в затворени мокри помещения. IP маркиров-

ката е ключова за осветлението за банята и освен че ви

помага да се ориентирате за подходящото ниво на защи-

та, което предлага съответното осветително тяло, е

в основата на т.нар.

IP КЛАСОВЕ
Те са основният показател, по който се различават

отделните модели осветителни тела за баня. Когато

избирате новото си осветление, ще се натъкнете на

поредица специфични означения върху лампите, които на

всеки непосветен биха изглеждали странни. Но точно те

дават важната потребителска информация, която указ-

ва доколко надеждно устройство купувате за по-екстрем-

ните условия на мокрото помещение в дома.

С IP класовете се определя доколко добра е защитата

на корпуса на електронното оборудване. Стойността на

IP класа се изписва като IP, плюс две цифри, например -

IP44. Първата цифра показва степента на защита сре-

щу проникване на частици или някакви чужди тела, като

инструменти, ръце, пръсти и прах. А втората се отнася

за течности и точно тя е важната за осветителните

тела в банята, която не се слави с прашасването си.

Градацията на цифровия индикатор за прах и чужди тела

започва от 0 (никаква защита) и стига до 6 (или защита

на mах). Съответно, този за течности е от 0 до 8.

Така че, ако си купите осветително тяло с IP клас от

IP44, това ще значи, че е гарантирано защитено срещу

проникване на твърди тела, по-големи от 1 мм, и ще си

остане сигурно сухо и ще работи безпроблемно, дори и

бъде пръскано с вода от всички посоки. Има и по-добро

предложение - IP клас от IP68 или пълна защита срещу

прах и възможност за потапяне под вода при високо на-

лягане, и то за дълъг период от време. Правилото, което

е добре да съблюдавате е, че колкото по-висок е IP

класът, толкова е по-добре осигурена защитата за ва-

шето осветление в банята.

Дотук звучи доста теоретично, но всъщност има ня-

кои граници, които на практика се използват при орга-

низиране на осветлението в банята. Тъй като не е необ-

ходимо да инсталирате около тоалетната, например,

осветителни тела, устойчиви на потапяне във вода под

налягане (които се използват за подводно осветление в

басейни), знайте, че като цяло в банята най-подходящи

са уреди със степен на защита IPx4 (използва се означе-

нието x, тъй като в случая няма изисквания срещу про-

никване на прах). Осветителните тела, които се пред-

лагат с маркировка IPx4, са тествани да работят защи-
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ЗОНИ В БАНЯТА

С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА ВЛАЖНОСТ

тено срещу пръскане с вода от всичките си страни.

Не всички зони във всяка баня са еднакво мокри – око-

ло тоалетната, над и около ваната, душ кабината, мив-

ката. Затова банята е разделена на

ЧЕТИРИ ЗОНИ
по степен на влажност – зона 0, 1, 2 и 3. Важно е да се

знае, че в по-сухите зони е много препоръчително да се

ползват осветителни тела с минимум IPx5, когато в тях

има източник на течаща вода. Зона 0 е тази вътре или

в непосредствена близост до ваната или душ кабината.

Тъй като това е най-мократа част от помещението,

много настоятелно се препоръчва изполването в нея на

осветление с ниско напрежение (до 12 волта) и със сте-

пен на защита IPx7, която означава подводно светене.

Зона 1 обхваща общото осветление, разположено на ви-

сочина над 2,25 м. от пода. В тази зона изискването е за

най-малко IPx4. Или минимум IPx5, ако има подвижен душ.

Зона 2 е тази в близост до ваната или душ кабината (на

отстояние до 60 см.) и над тях, ако банята ви е по-висо-

ка от 2,25 м. В такъв случай ви трябва минимум IPx4. Зона

3 е тази, освободена от изисквания за осветление със

защита – извън изброените дотук зони, но с уговорката,

че в нея няма източник на течаща вода. Тук можете да

инсталирате безопасно осветителните уреди, които

толкова харесвате, макар и да нямат IP клас.

IP класовете са важни, понякога жизнено, за сигурнос-

тта на семейството и вашата собствена при осветя-

ването на банята. На пазара има море от модели от

защитени осветителни тела, които биха удовлетворили

естетически всеки, предпазвайки го от страшни неща.

Струва си да обърнете внимание и на прозаичния момент

с маркировката му, за да можете на спокойствие да

пеете щастливите си арии под душа.
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Керамичен плот за вграждане AEG 96901 K-

MN. Сензорен контрол. Индикатор за остатъчна

топлина. Една тройна разширяема зона. Една двойна

разширяема зона. Таймер. Размери 90х50 см.

Цена: 1099 лв. с ДДС

Производител: AEG

Стъклокерамичен плот AEG FM 6520 K-AN.

Четири зони за готвене. Две разширяеми зони. Сен-

зорен контрол. Индикатор за остатъчна топлина.

Цвят alux.

Цена: 1299 лв. с ДДС

Производител: AEG

Готварски плотове
за вграждане
в цени и модели
Редакцията не носи отговорност за промени, неточности и грешки в подадената от фирмите информация
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Стъклокерамичен плот BO273AE/E на

BOMPANI. Рамка от неръждаема стомана и черни

бутони за управление. Устойчива на надраскване,

третиране с корозивни субстанции, висока темпе-

ратура и термични удари. Четири high-light нагрева-

телни зони – две с диаметър 145 mm и две с диа-

метър 180 mm. Четири светлинни индикации за вклю-

чено/изключено и една за остатъчна топлина.

Достъп до вътрешността на плота отгоре, което

елиминира нуждата от изваждане на целия корпус за

сервизиране. Широчина 60 cm. Цвят – инокс.

Цена: 469  лв. с ДДС

Производител: BOMPANI

Вграден плот BO297VB/N на BOMPANI от се-

рията CRYSTAL. Четири газови горелки. Устрой-

ство, следящо за проблеми с пламъка. Емайлирани ка-

пачки на горелите и емайлирани стойки за съдовете.

Интегрирано запалване с една ръка. Бутони за управ-

ление на лицевата страна. Достъп до вътрешност-

та на плота отгоре, което елиминира нуждата от

изваждане на целия корпус за сервизиране.

Цена: 519 лв. с ДДС

Производител: BOMPANI

Газови котлони върху керамична плоча на

BOSCH, модел PGE 375K02E. FlameTronic – елек-

тронна запалителна и защитна система. Автома-

тично запалване. Една силна и една нормална горел-

ка. Носеща цяла рамка за съдовете. Лесно почиства-

не на бутоните. Възможност за работа с природен

газ (20 mbar), както и с течен газ (50 mbar). Facetten

дизайн.

Цена: 597 лв. с ДДС

Производител: BOSCH
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Стъклокерамичен плот на BOSCH, модел PKN

675T01 с награда за дизайн. Четири + два бързо-

нагряващи котлона. Сензорно управление – 17 сте-

пени. Функция запаметяване. Таймери за всички кот-

лони. Високоскоростна стъклокерамика със защит-

на декорация. Акустичен сигнал за край. Електрони-

ка за предварително нагряване. Цифров дисплей.

Изключване за безопасност. Защита от деца. Сензор

за изключване. Двустепенни показания за остатъч-

на топлина. Facetten дизайн.

Цена: 799 лв. с ДДС

Производител: BOSCH

Керамичен плот за вграждане Candy PMI 4100 N.

Четири нагревателни зони - 2 индукционни. Сензор-

но управление. Таймер. Защита от деца. Индикатор

за остатъчна топлина. Без кант. Гаранция: 36 месе-

ца.

Цена: 1099 лв. с ДДС

Производител: CANDY

Керамичен плот за вграждане Candy PVD 642 Х.

Четири нагревателни зони, една разширяема. Сен-

зорно управление. Таймер. Защита от деца. Индика-

тор за остатъчна топлина. Иноксов кант. Гаранция

36 месеца.

Цена: 539 лв. с ДДС

Производител: CANDY
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Стъклокерамичен плот на CONEGLIANO, модел BTO – 320.

Варианти без кант, фронт инокс и иноксов кант. Сензорно управление.

Две нагревателни зони Hi - Li (бързонагряващи). Индикация за остатъ-

чна топлина. Размери на нагревателните зони - диаметър 145 mm -

1200W, и диаметър 180 mm – 1800W. Защита за деца.

Цена: 360 лв. с ДДС

Производител: CONEGLIANO

Стъклокерамичен плот на CONEGLIANO, модел C 290 MCF.

Варианти без кант и с иноксов кант. Две нагревателни зони Hi - Li

(бързонагряващи). Индикация за остатъчна топлина. Размери на нагре-

вателните зони – диаметър 145 mm – 1200W и диаметър 180 mm –

1800W. Размери 288 х 510 mm.

Цена: 305 лв. с ДДС

Производител: CONEGLIANO

Стъклокерамичен плот ELECTROLUX EHS-

6651P. Четири керамични котлона. Сензорно управ-

ление. Една тройна разширяема зона. Една двойна

разширяема зона.

Цена: 699 лв. с ДДС

Производител: ELECTROLUX
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Стъклокерамичен плот ELECTROLUX EHD-

6005P. Четири котлона. Четири индукционни зони.

Електронен таймер. Защита от деца. Сензорно уп-

равление. 2 booster зони. Размери В/Ш/Д/ - 4/57,5/49

см.

Цена: 980 лв. с ДДС

Производител: ELECTROLUX

Стъклокерамичен газов

плот, модел LC 640 AV на

EUROLUX. Материал – темпери-

рано стъкло. Автоматично запал-

ване. Четири газови горелки. За-

щита – СТОП ГАЗ. Цветове –

тъмносиньо, бяло и черно.

Цена: 499 лв. с ДДС

Производител: EUROLUX

Стъклокерамичен плот, мо-

дел CM4 V2 R1 на EUROLUX.

Ръчно управление. Четири лъчис-

ти зони. Две бързонагряващи и

две нормални. Индикатор за ос-

татъчна топлина. Защитен тер-

мостат за всяка лъчиста зона.

Лъчисти зони – 2 х 1200 W и 2 х

1700 W. Размер 58 см. Цвят инокс,

бял, черен кант.

Цена: 455 лв. с ДДС

Производител: EUROLUX
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Индукционен плот 2MF-2 IS на FAGOR. Сензорно управление. Една

нагревателна зона 210 mm (3000 W), една нагревателна зона 145 mm

(1600 W). Таймер за изключване 1-99 минути. Заключване на управление-

то. Термостат с 12 позиции. Размери (ШхДхВ): 288х510х50 mm.

Цена: 599 лв. с ДДС

Производител: FAGOR

Стъклокерамичен плот 2VFT-330 X на FAGOR.

Сензорно управление. Пет бързонагряващи лъчисти

зони: 1х145 mm (1200 W), 1х180 mm (1800 W), 1 тройна

зона 280 mm (2700 W). Таймер за изключване 1-99 ми-

нути. Индикатор за остатъчна топлина. Заключва-

не на управлението. Метален кант. Размери (ШхДхВ):

580х510х50 mm.

Цена: 599 лв. с ДДС

Производител: FAGOR

Стъклокерамични котлони серия

VITROCERAMICA, модел FHC 75 TC на

FRANKE, Италия. Електронна плоча

TOUCH CONTROL, конфигурация на плочи-

те проектирана за по-добро използване на

електрическата енергия. Девет различни

регулирания на мощността. Индикатор за

визуализация нивото на мощността. Инди-

катор за остатъчна топлина. Бутон ключ

(за безопасност на деца). Система за бе-

зопасност при заливане с течности. Инок-

сова рамка.

Цена: 999 лв. с ДДС

Производител: FRANKE
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Котлони FRANKE от нова се-

рия МULTI COOKING 300, мо-

дели: FHM 301 1TCXS C и FHM

302 2G XS C с респективно

една и две газови горелки. Два

вида дюзи – природен газ и пропан-

бутан. Защита – стоп газ. Авто-

матично запалване. Чугунена ре-

шетка/емайлирана решетка.

Цена с ДДС: 269 лв./259 лв.

( FHM 301 1TCXS C) и 310 лв./

289 лв. (FHM 302 2G XS C)

Производител: FRANKE

Стъклокерамичен плот за вграждане, мо-

дел EIT 630 C на GORENJE. Индукционен. Три на-

гревателни зони с диаметри 180 mm (1,8  kW), 145

mm (1,4  kW), 260 mm (2,4  kW). Индикатор за ос-

татъчна топлина. Фасетов ръб. Сензорно управ-

ление с електронен часовник. Размери (ШхВхД) -

600 х 60 х 510 mm.

Цена: 1350 лв. с ДДС

Производител: GORENJE

Комбиниран (на газ и ток) стъклокерамичен

плот за вграждане, модел GCS 62 C на

GORENJE. Индикатор за остатъчна топлина.

Електрическо запалване на газовите котлони.

Фасетов ръб. Енергийни ключове. Газови нагрева-

тели – един голям (диаметър 90 mm, 3 kW) и един

малък (диаметър 50 mm, 1 kW). Две усилени елект-

рически нагревателни зони – малка с диаметър 145

mm, 1,2 kW, и голяма с диаметър 180 mm, 1,8 kW.

Системи за защита – обезопасени газови котлони.

Две контролни лампи.

Цена: 675 лв. с ДДС

Производител: GORENJE
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Сензорен керамичен плот KZT 6114 DF

от линията Experience на ARISTON. Че-

тири  бързонагряващи Hilight зони, от които

една двойна зона. Таймер за отложен старт

на всяка зона. Девет степени на мощност.

Предпазен ключ за деца. Четири индикатора

за остатъчна топлина.Размер 60 см.

Цена: 719 лв.  с ДДС

Производител: INDESIT COMPANY

Комбиниран 75 см. плот PH 741 RQO

GH от линиятя Class на ARISTON, пред-

лагащ 25% повече площ. Плотовете се

вграждат в стандартен отвор с ширина 60

см. Четири газови горелки, от които 1+1

двоен кръг с двойно регулиране. Пламъкът

се регулира независимо за всеки от кръгове-

те (от 0.4 до 5 kW). Електронно запалване с

една ръка – включването и регулирането на

горелките става само с една ръка. Система

за сигурност. Газ-контрол. Две чугунени ре-

шетки. Една бързонагряваща керамична раз-

ширяема овална зона (1 + 1 kW).

Цена: 669 лв. с ДДС

Производител: INDESIT COMPANY

Модел EKEW 957.0 F на  KUEPPERSBUSCH,

носител на две награди за дизайн "reddot"

и "designpreis 2006". Девет степени на заг-

ряване. Функция „бързо завиране“. Индикатори

за остатъчна топлина. „oekospeedPLUS“- систе-

ма за секундно загряване. Сензорно управление.

Детско ключе. Фасетирана керамика, без рам-

ка. „ESS“ класа KUEPPERSBUSCH. Централно из-

ключване - с един сензор едновременно всички

работещи в момента зони. Защитно самоизк-

лючване. „WOK“ зона. Алуминиев, излят „WOK“ ти-

ган - включен като принадлежност към котлона.

Размер 90 см.

Цена: 2837 лв. с ДДС

Производител: KUEPPERSBUSCH
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Модел EKI 607.2 ЕM на Kueppersbusch. Дизайн -

керамика в цвят инокс. Индукционно нагряване. Сен-

зорно управление. Турбо-степен. Разпознава наличие

на съд върху котлона и големината му. Детско клю-

че.

Цена: 2740 лв. с ДДС

Производител: KUEPPERSBUSCH

Стъклокерамичен плот, модел BHV 02X на NARDI. Иноксов. Две

нормални лъчисти зони. Индикатор за остатъчна топлина. Мощност

2,9 kW.

Цена: 430 лв. с ДДС

Производител: NARDI

Стъклокерамичен плот, модел TC3 V2 R1 на NARDI. Сензорно

управление. Три лъчисти зони. Три бързонагряващи. Индикатор за ос-

татъчна топлина. Защитен термостат за всяка лъчиста зона. Мощ-

ност 3 kW. Иноксов кант.

Цена: 545 лв. с ДДС

Производител: NARDI
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Стъклокерамичен плот на SIEMENS, модел EH 512502. Два ин-

дукционни котлона. powerBoost – функция за супер нагряване. Автома-

тично разпознаване на съда за готвене. Девет степени. Цифров дисп-

лей. Изключване за безопасност. Сензор за изключване. Двустепенни

показания за остатъчна топлина. Две лайсни от INOX. Facetten дизайн.

Цена: 1045 лв. с ДДС

Производител: SIEMENS

Стъклокерамичен плот за вграждане, мо-

дел ET 73 P 501 на SIEMENS с Facetten ди-

зайн. Четири + два бързонагряващи котлона.

Пиезо-сензорно управление – 17 степени. Функция

запаметяване. Таймери за всички котлони. Висо-

коскоростна стъклокерамика. Акустичен сигнал

за край. Електроника за предварително нагряване.

Цифров дисплей. Изключване за безопасност. За-

щита от деца. Сензор за изключване. Двустепен-

ни показания за остатъчна топлина.

Цена: 1398 лв. с ДДС

Производител: SIEMENS

Сензорни стъклокерамични

плотове TEKA GKST 90 ZB,

произведени в Германия. Една

двойна зона, три единични зони.

Максимална мощност: 7,2 kW. Една

зона от 400W за поддържане на

топли ястия. Програмиране на

времето за готвене (1-99 минути)

+ аларма. Индикатори за остатъ-

чна топлина, блокиране на управ-

лението за безопасност на деца-

та и при почистване, автоматич-

но изключване за безопасност. Фа-

сет (без иноксова рамка). Размери

900/510 мм.

Производител: TEKA
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Сензорни стъклокерамични

плотове TEKA GKST 90 35 Z2,

произведени в Германия. Една

тройна зона, една двойна зона, две

единични зони. Максимална мощ-

ност: 6,4 kW. Програмиране на вре-

мето за готвене (1-99 минути) +

аларма. Индикатори за остатъч-

на топлина, блокиране на управле-

нието за  безопасност на децата

и при почистване, автоматично

изключване за безопасност. С

иноксова рамка. Размери 900/350

мм.

Производител: TEKA

Стъклокерамичен плот ZANUSSI ZKL-64X.

Самостоятелно управление. Четири зони за гот-

вене. Механично управление. Индикатор за ос-

татъчна топлина. Размери (ВхШхД) – 39х560х490

mm.

Цена: 339 лв. с ДДС

Производител: ZANUSSI

Керамичен плот ZANUSSI ZKT-623LX.

Самостоятелно управление. Усилени нагревате-

ли. Индикатор за състоянието. Сензорен конт-

рол. Една разширяема зона.

Цена: 499 лв. с ДДС

Производител: ZANUSSI
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Лабиринтите
на студа

в хладилника

Освен своеобразно табло за обяви, адресирани до до-

машните, хладилникът е основният уред, който се грижи

за правилното и здравословно съхранение на хранителни-

те ни продукти. Някои прилежни домакини подреждат пе-

дантично продуктите от пазарските пакети в различни-

те отделения на хладилния шкаф след всеки пазарен тур.

Обикновено не според инженерните съображения, а там,

където винаги са ги слагали по навик или просто от прак-

тически подбуди – на видимо място и на една ръка раз-

стояние. Но дори и да не сте най-подредените хора на

света, сигурно поне веднъж сте се замисляли дали тем-

пературата в отделните стелажи и кутии, с които раз-

полага личният ви хладилник, е една и съща?

За огромна част от хората отварянето и бърникането в хладилника е

рутинна процедура. Също като почти превърналото се в инстинкт пра-

вене на кафе рано сутрин. Когато дойде време за редовното седмично

зареждане с храна върху рафтчетата на студения шкаф, обаче, малко от

нас се замислят кое къде да поставят? И това е така, тъй като зат-

рупани с ежедневните си грижи, не търсим особена наука в това как да

наредим покупките и обикновено ги слагаме просто там, където има

място. А това е порочна практика с дългогодишни традиции. Днешните

мразовити фиорди, които пазят храната ни от разваляне, имат органи-

зирани, логични и строго контролирани маршрути вътре в хладилника.

Вътрешността на новото поколение хладилни уреди изпълнява доста ин-

телигентно отговорностите си да държи бактериите далеч от препи-

танието ви, поемайки температурната грижа за различните продукти

и съответстващите им изисквания за съхранение. Кои са различните

температурни зони и какво се случва в хладилника, когато затворите

вратата му, вижте с Амелия Стоименова и Яна Илиева

Ако са ви нужни аргументи защо въобще човек трябва

да обръща внимание на такива подробности, нека ви

припомним, че качеството на вашите продукти в хладил-

ника зависи в голяма степен от температурата, при

която ги съхраняваме. Дори и без да навлизаме в дълби-

ните на хранително-вкусовата теория, неоспорим факт

е, че зеленчуците и яйцата се съхраняват при различни

температури. Един от фактите, с които лесно и просто

бихме могли да се съобразим. А по този начин ще опази-

те и  здравето на вашия стомах. Нека направим кратка

РАЗХОДКА В ЛЕДЕНАТА ЕПОХА
на вашия хладилник. Като например важното уточнение,
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че хладилниците не внасят студ в хладилника, както би

се сторило на непосветения потребител. Задачата им е

да извлекат топлината от хладилния шкаф навън. За

целта използват специален флуид, който специалистите

наричат хладилен агент. При работата на уреда този

хладилен агент преминава от течно в газообразно състо-

яние и при този процес поглъща топлината в хладилния

шкаф. Тази топлина се отнема не от друг, а от продук-

тите, които вие грижливо сте поставили вътре. Под

формата на газ, хладилният агент постъпва в специално

устройство, наречено компресор, където налягането му

се повишава. Струята от газообразния флуид продължа-

ва пътешествието си из охлаждащата система на хла-

дилника. Следващата му спирка е кондензаторът, нари-

чан още втечнител, където хладилният агент отново се

превръща в течност. Този процес е съпроводен с осво-

бождаване на вече акумулираната топлина, която преми-

нава в околното на хладилника пространство.

КАКВО ТОЧНО СЕ СЛУЧВА С ТЕМПЕРАТУРАТА?
Вероятно подозирате, че огромната част от моделите

съвременни хладилници са снабдени с терморегулатор.

Благодарение на него, вие можете да настройвате жела-

ната температура в хладилния шкаф. Стандартно тя е

5 °С. Но, както винаги, и тук има известна тънкост. В слу-

чая, в каквото и положение да сте поставили терморегу-

латора, имайте предвид, че температурата вътре в хла-

дилника далеч не е еднаква. Колкото и странно да звучи на

пръв поглед, от тавана до пода на плътно затворения

хладилник, вашата храна се изстудява по различен начин.

Това се дължи на обективните инженерни принципи в раз-

пределението на температурата в различните зони на

уреда. Логично е тогава да си зададем въпроса,

КЪДЕ ТЕМПЕРАТУРАТА Е НАЙ-НИСКА?
Вероятно и без специални инженерни познания, отго-

ворът ви хрумва – там долу, на дъното на уреда. Това се

дължи на познатия физичен принцип за издигащия се на-

горе по-лек топъл въздух. И логично, по-тежкият студен

въздух остава в долната част на хладилника. Според

специалистите по хладилна техника, между най-високо-

то и най-ниското ниво на хладилника има разлика в тем-

пературите, която обикновено е няколко градуса – сред-

но 3 до 4 °С.
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Ако хладилникът ви е от тези модели, значи си струва

да обърнете специално внимание на

ПОДРЕЖДАНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ
във вътрешността му. Препоръчителният вариант е

храната, която се разваля по-бързо, да се поставя в най-

ниските отделения. Поради по-ниската температура,

развитието на микроорганизмите е по-забавено. Така че

спокойно можете да поставите там кутиите с мляко и

пакетите месо. И обратно, за тези хранителни продук-

ти, които са по-трайни, заделете горната част на хла-

дилника.

Например яйцата. Ако отворите вратата на уреда

вкъщи, ще забележите, че отделението за яйца е винаги

някъде по-нагоре. Обикновено от вътрешната част на

вратата. Принцип, който спазват и повечето съвремен-

ни модели и конкурентни фирми и дори по-старото поко-

ление хладилници. Е, вече сте наясно, че не е случайно.

Но това далеч не е всичко. Разлика в температурите

има и между най-вътрешните зони на хладилника и тези,

които са близо до вратата. Досещате се, че зоните,

които са най-близо до изпарителя, който обикновено е

монтиран по целия гръб на вашия хладилник, са най-сту-

дени. Обратно – тези, които са най-близо до вратата, са

най-топли. Имайте предвид този факт и салатите ви ще

бъдат още по-свежи, а омлетите ви просто ненадмина-

ти.

По-усъвършенстван вариант на тези хладилници са

моделите с

МОНТИРАН В КОРПУСА ВЕНТИЛАТОР
Задачата, която изпълнява вентилаторът, е много

важна. В сравнение с описаните вече модели, той върти

въздуха в хладилния шкаф и по-този начин температура-

та в различните отделения е сравнително постоянна и

равномерна. Следователно прави нещо важно - ускорява

процеса на охлаждане на храната в хладилника. Важната

роля на вентилаторите, поставени вътре в хладилния

шкаф, е бързо да смесват топлия въздух, нахлул в хладил-

ника при отварянето на вратата, със студения вътре.

Целта е бързо да се компенсира затоплянето, на което

неизменно е подложен хладилникът, колкото и за кратко

да го отворите.

На пазара ще срещнете различни модели. Най-разпро-
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странени са тези с вентилатори, който просто „обдух-

ват“ атмосферата вътре. Има и предложения, при кои-

то вентилаторът би могъл да се включва и изключва,

когато е необходимо.

В някои случаи работата на вентилатора е изключи-

телно тежка. Особено, ако работи в хладилника на хора

със завишен апетит, които честичко бърникат в него. Но

дори и да не сте от тях, достатъчно е броят на домаш-

ните ви да е по-голям или във вътрешността на хладил-

ника често да са струпани големи количества храна.

Тогава за вентилатора отново настъпват трудни вре-

мена, тъй като трябва не само бързо да компенсира студа

при отваряне, но и да се справя с разпространението на

хладен въздух сред десетките кутийки, бурканчета и

пакети, които държите на студено.

ЗА ВЕНТИЛАТОРНИТЕ ТРИКОВЕ
Хладилниците, независимо от кой тип са, имат и още

една интересна тайна. И тя е, че има разлика между

температурата на въздуха в хладилника и температура-

та на продуктите. По правило пакетчето масло е с по-

ниска температура, отколкото тази на въздуха, който го

обгражда. Затова ако ви хрумне да проследите доколко

точно се охлаждат продуктите в хладилника чрез тер-

мометър, ще добиете по-реална представа за нея, ако го

оставите вътре, потопен в чаша с вода.

И така, стигаме до един от по-усъвършенстваните

класове домашни уреди - т.нар.

MULTI-AIR-FLOW ХЛАДИЛНИЦИ
Или още наричани от специалистите хладилници с

многопоточна система за охлаждане. Особеното при тях

е, че вътре в хладилния шкаф се вкарва вече охладен

въздух. Предварително изстуден извън него, той се пода-

ва вътре допълнително. И при този тип хладилници гри-

жата за равномерното разпределение на температура-

та в отделните зони също се поема от вентилатори. Но

за разлика от другите модели, те са скрити вътре в

корпуса на хладилника. Обдухването на въздуха в хладил-

ния шкаф става през фини отвори, намиращи се в задна-

та стена на уреда. Разбира се, броят и разположението

на тези отвори не са случайни. Те са предвидени така,

че въздухът в целия хладилник непрекъснато да циркули-

ра и да се поддържа приблизително еднаква температу-
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ра в отделните зони. Пак има разлика между температу-

рата в най-високата и най-ниската точка, както и най-

навътре и най-навън на хладилния шкаф, но тя е пренеб-

режимо малка. Но фактът, който трябва да се признае,

е, че този тип хладилници разполагат с по-усъвършен-

ствана система за оптимално разпределение на темпе-

ратурата в сравнение с моделите, при които вентила-

торът е вътре в хладилния шкаф. Това се дължи не само

на конструкцията им, но и на

УМНАТА ВГРАДЕНА АВТОМАТИКА
А колкото по-интелигентна автоматика управлява

работата на хладилника, толкова по-равномерна темпе-

ратура се постига вътре. За вас остава просто да от-

ворите хладилника и да подредите продуктите вътре, без

да се замисляте къде е по-студено и по-топло.

И все пак, добре е да имате предвид и малката подроб-

ност с "обратната страна на медала" при тези модели.

Специалистите поддържат мнението, че при multi-air-flow

хладилниците въздухът наистина е с равномерна темпе-

ратура, но не забравят за подчертаят и че е малко по-

сух. Без да навлизаме в подробности, ще отбележим, че

обикновено тези хладилници са комбинирани с фризер и

разполагат с общ централен изпарителен модул. Образ-

но казано, влагата полепва по изпарителя, като по този

начин намалява общото ниво на влажност. Характерно е

за т.нар. no-frost или с автоматично размразяване систе-

ми.

И ако за фризерната част по-сухият въздух е по-скоро

предимство, за хладилника това не е така. Затова и

можете да срещнете препоръката продуктите да се

опаковат във фолио, за да запазят свежестта си по-дълго

време в хладилника.

ЗОНАТА НА НУЛАТА
Когато говорим за разпределение на температурата

в хладилния шкаф, просто сме задължени да обърнем вни-

мание и на т.нар. нулева зона в хладилника. Различните

производители на хладилници наричат по различен начин

тази специфична част от вътрешността на уреда. Био-

фреш зона или просто нулева зона. Там температурата

е винаги малко над нулата, т.е. малко над точката на

замръзване. Затова този участък е подходящ за съхраня-

ване на продукти, които се развалят бързо или бихме

искали да съхраняваме по-дълго време. Типични примери

са месо, риба, мляко, плодове и зеленчуци. В специалните

био-фреш зони бихме могли да удължим срока на съхране-

ние на продуктите, например на  прасковите с цели 20

дни, а на ябълките с над 120 дни. Страхотно, нали!

Продуктите „виреят“ добре и по-дълго в по-свежо

състояние там, защото на микроорганизмите-вредите-

ли не им понася в тази нулева зона. А как точно в тази

зона температурата се поддържа винаги толкова ниска?

Отговорът е в конструкцията. Хладилниците са конст-

руирани така, че първо се охлаждат нулевите или био-

фреш зоните, а след това другите отделения. И отново

заслуга за това имат както вентилаторите, така и

умната автоматика.
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Почистването на цялата повърхност на телевизора

(корпус и екран) макар и рутинна, все пак е деликатна

грижа. Добре е да имате предвид, че използването на ня-

кои почистващи препарати и разтворители може да по-

вреди повърхността на телевизионния екран. По-специал-

ното внимание към него със сигурност ще ви спести про-

блеми в бъдеще. От значение е и какъв тип телевизор гле-

дате вкъщи. Различните поколения телевизионни приемни-

ци предявяват различни претенции към почистващите

материали и процедури. В случай че не сте особено наяс-

но какъв вид телевизор притежавате, винаги можете да

се консултирате с ръководството за вашия приемник. Да

започнем от по-традиционните модели или

ТЕЛЕВИЗОРИТЕ СЪС СТАНДАРТЕН ЕКРАН
По-стари и добре познати, приемниците с кинескоп

спокойно могат да бъдат почиствани с обикновен препа-

рат за стъкло и хартиена кърпа. Обикновено кинескопи-

те по-ново производство са защитени допълнително от

Докосването на екрана на домашния телевизор крие два риска – да го

бележите с грозни отпечатъци или да съзрете ясната пръстова писта

сред слой иначе невидим, но плътен прах. Както всичко друго в жилището,

и екранът на телевизионните приемници периодично се напрашава и по-

зацапва. И ако се чудите защо изображението нещо не е ясно, отговорът

може да не е в настройките или в антената, а точно в замазания микс

от пръстови следи и фин прах. За това как да се чисти екранът разказва

с кърпа в ръка Яна Илиева

специални покрития, например антирефлекторен слой.

Дори и за тях е достатъчно да бъдат поддържани с леко

влажна памучна кърпа, която отнема прахоляка и отпе-

чатъците, без да наранява повърхността. Но ако не сте

сигурни дали вашият модел телевизор има някакви спе-

циални покрития, най-добре е да действате на сигурно,

доверявайки се отново на меката влажна кърпа. В изве-

стен смисъл, тя е универсалното решение, дори и кога-

то става дума за по-съвършените като технология

ПЛАЗМЕНИ ЕКРАНИ
Макар и на вид фина плоска повърхност, екранът на

плазмените телевизори се почиства от периодично на-

трупващия се прах почти с едно движение с помощта на

леко влажна, мекичка почистваща кърпа. Ако все пак се

изправите пред по-сериозни замърсявания (пръски от теч-

ности или катранени натрупвания от цигарен дим, напри-

мер) можете да прибегнете и до употребата на мек са-

пун или специален препарат, предназначен за целта. Без

Долу
прахта

от екрана
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да се изкушавате да посягате към тежките почистващи

препарати, с които третирате други замърсени повърхно-

сти в дома (да речем кухненския плот). Добре е да имате

предвид, че техните разяждащи мръсотията съставки мо-

гат да увредят деликатната структура на екрана. А упот-

ребата на по-груба хартия за забърсване на екрана може

да надраска до неузнаваемост плазмата (все още в лис-

тата на по-скъпите модели).

Друг тип тв приемници, изискващи също по-грижовно

почистване, са все по-масово навлизащите на пазара

LCD ТЕЛЕВИЗОРИ
или плоски течнокристални дисплеи. Ако вече сте собстве-

ник на такъв модел, внимавайте с него. Заедно с остана-

лите си събратя и той може да се освободи от праха

посредством леко навлажнена мека кърпа. Но след тази

процедура, незабавно подсушете мокрите дири върху LCD

екрана със суха тъкан. Дори и да има упорит замърсен

участък, не натискайте силно, за да го отстраните, тъй

като рискувате да причините сериозни повреди на дисп-

лея. Важното правило и при LCD-тата е да не се ползват

почистващи разтворители (като препарати за стъкло или

сапуни). Същото важи и за хартията за забърсване, коя-

то обикновено е незаменимо удобство за масата в тра-

пезария, но в този случай може да остави върху екрана на

телевизора фини резки, на които дълго да се дразните.

А при по-екстремните ситуации, в които домашен лю-

бимец или детето са замърсили екрана с нещо, за което

мислите, че може да го повреди, е за препоръчване да се

консултирате със специалист. Така бихте се ориентира-

ли какво може или не може да се използва за отстранява-

не на конкретния проблем.

И все пак. Ако върху екрана, особено при работещ те-

левизор със завладяваща пълноцветна картина, прахът

по-трудно се забелязва, то своеобразен индикатор за

реалните мащаби на запрашеност е

КОРПУСЪТ НА УСТРОЙСТВОТО
Обикновено в по-тъмен цвят, върху него първо се откри-

ват прашасалите наноси. А ако в жилището се пуши, обик-

новено по телевизорите с по-светли корпуси след време ще

съзрете жълтеникавите следи на никотина. Каквато и хи-

гиенна грижа да се е „стоварила“ върху плещите на теле-

визора, влажната кърпа е препоръчваната мярка. Поне що

се отнася до равните участъци. Но когато погледнете към

решетчиците на високоговорителите на телевизора, ви се

струва, че попадате в неизчистваема от прах зона. В този

случай, влажната кърпа е по-скоро заплаха за мембраната

от вътрешната им страна. Затова и се препоръчва за по-

чистване на високоговорителите да се ползва суха кърпа.

Подобно на екрана, и корпусът на приемника също

трябва да бъде пощаден от третиране с тежки почи-

стващи препарати. Те ще премахнат петната, но с

течение на времето могат да изтъркат и повредят се-

риозно покритието на корпусното тяло.

Защото, съгласете се, телевизор, който сте съсипа-

ли от търкане в името на чистотата, не е най-добрият

представител на жилищния интериор.
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Фотоателие
вкъщи

Домашният фотопринтер
Трябва да признаем, че в известен смисъл се наситихме на гъдела от

цифровото снимане и разглеждане на снимката в реално време. Но все

още сме в центъра на цифровия фотографски бум. Различни фотоапарати

надничат от джоба на всеки втори потребител; по-мощни и по-достъпни

отвсякога. Включете в сметката и хибридите - мобилните телефони и

джобните компютри с вградена цифрова фотокамера. Цялата тази циф-

рова фотоидилия обаче има един недостатък. Не можете да си закачите

на стената, или да скътате в портфейла файла, който представлява вашата

снимка. Не и преди да сте го положили върху хартиен носител. Тук на ход

е следващата голяма тръпка за цифровите фотолюбители – цветният

фотопринтер. Специално създаден за печат на снимки, той все по-плътно

се позиционира по степен на фамилна важност до домашния компютър.

Дори в удобен портативен вид, сред вещите ви в колата или туристи-

ческата раница го открива Яна Илиева

Снимате с цифров фотоапарат врабеца на прозореца

и след няколко минути неговият цветен силует се източ-

ва върху листа фотохартия. Притежанието на мини фо-

тостудио вкъщи има предимството, че ви прави незави-

сим от кварталното ателие за проявяване на снимки, при

това без да жертвате качеството на фамилния фотоал-

бум. Можете да изкажете благодарности за това на

цифровия фотопечат.

Технологии, създадени да осигурят високо качество на

изображението (цветно или черно-бяло), задоволителна

бързина на печат и дълготрайност на снимката. Може би

единствената нишка, която все още задържа интереса

ви към фотоателието, е относително високата себес-

тойност на печата от фотопринтер. Преди всичко зара-

ди по-скъпичките консумативи (мастилници, тонери и

фотохартии).
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Различните модели фотопринтери предлагат разнооб-

разие от възможности в споменатите най-основни пока-

затели, разчитайки преди всичко на различен тип

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПЕЧАТ,
а те имат ключово значение за качеството на изображе-

нието. В света на фотопринтерите се прилагат основ-

но две технологии за печат – струйната и сублимацион-

ната. Въпреки че първата е с по-често приложение при

универсалните устройства за фотопечат, и двете имат

своите принципни предимства и недостатъци като ка-

чество и цена на крайния продукт – снимката.

Мастиленоструйният печат е добре позната техно-

логия, ползвана широко в традиционните печатащи уст-

ройства, където се конкурира с лазерната. При нея изоб-

ражението се формира, като печатащата глава пръска

течно мастило. Тази технология има няколко разновидно-

сти, според начина на „изстрелване“ на мастилото.

Пиезоелектрическият метод за струен печат пръска

мастилото върху хартията посредством пиезокристали,

които имат свойството да се деформират под действи-

ето на електрически ток. По този начин функционират

като микропомпи, изтласквайки точно определено коли-

чество мастило.

Термоструйната технология нагрява мастилото,

като увеличеното при изпаряването му налягане, изтлас-

ква чрез дюзите фини капчици. Процесът по нагряване и

охлаждане на мастилото се повтаря многократно за се-

кунда, като температурата достига до 600°С. Частен

случай на термоструйната технология е т.нар балончест

(bubble jet) печат, като и при него изхвърлянето на мас-

тилото става чрез образувани чрез нагряване мехурче-

та газ.

Като цяло можете лесно да разпознаете изображение,

отпечатано на мастиленоструен принтер, по точкова-

та структура, от която е съставено, особено в по-свет-

лите цветови преходи. Друг потенциален проблем е

възможността за получаване на изображение, изглежда-

що на ивици – резултат от движението на печатащата

глава. При пълна изправност на устройството, обаче,

подобен ефект е рядко забележим.

Сублимационният печат ползва превръщането на

твърдо тяло в пара чрез нагряване, без да се преминава

през междинно течно състояние. Тази технология за фо-

топечат не разчита на мастила, а на касетка с лен-

та, върху която е нанесен специален оцветител. След

нагряване, оцветителят се изпарява, пренасяйки се върху

хартия за сублимационен печат. В резултат на нагрява-

нето порите й се отварят, а оцветителят се фиксира

върху отпечатката. Вече в газообразно състояние оцве-

тителите се смесват и утаяват върху хартията.

Цветът се формира чрез смесване на три основни про-

зрачни багрила - пурпурно, цианово (синьозелено) и жълто.

В края на този процес, повърхността на хартията оста-

ва гланцирана, а за допълнителна защита може да се

покрие със специален прозрачен слой. Предимството на

сублимационния печат е изобразяването на по-светлите

зони от снимката. Основният недостатък на тази тех-
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нология са по-скъпите консумативи и безусловното изпол-

зване на специална хартия, както и по-рядко срещаните

модели фотопринтери, поддържащи формат A4. Някога

сублимационният метод беше запазен периметър на про-

фесионалната полиграфия, но от няколко години изявени

производители на печатащи устройства предлагат в

портфолиото си домашни фотопринтери, базирани на

тази технология.

ПЕЧАТАРСТВО ДЖОБЕН ФОРМАТ
В зависимост от необходимостите ви, можете да

ползвате настолен или някой от набиращите популяр-

ност портативни фотопринтери. Устройствата от

първия тип приличат на универсален принтер (а понякога

могат и да функционират като такъв) и предлагат пе-

чат на снимки с формат до A4. Обяснимо, компактните

модели са с доста по-малки размери, замислени с идея-

та да можете да ги вземете под мишница и да си печа-

тате, където си искате. Те са пригодени за мобилна

работа и разпечатване на снимки непосредствено от

фотоапарати и карти памет, без да е необходим ком-

пютър. Освен удобството на мобилния фотопечат, те

предлагат принтиране до размерите на стандартна

снимка - в най-разпространения за подобни цели формат

10х15 см.

БЪРЗИ СНИМКИ ИЛИ ХУБАВИ СНИМКИ?
Когато говорим за фотопринтери се налага малко да

забавим топката по отношение на скоростта на печат.

Ако държим на хубава разпечатка с добро фотокачество,

бързината може образно казано само да „размаже неща-

та“. И въпреки че се споменава като предимство, да-

леч не е определящ фактор. Усилията на разработчици-

те са концентрирани върху максимално реалистичното

предаване на цветовете и детайлите на изображение-

то. За отбелязване е обаче, че разликата в скоростта

на печат при принтерите, работещи със струйна или

сублимационна технология, се различава незначително.

Разбира се, факторът скорост не е извън полезрението

на производителите. Те продължават да полагат усилия

в разработката на конкурентни технологии за максимал-

но реалистично цветопредаване при висока скорост на

печат.

ФОТОАТЕЛИЕ В ПАРКА
Причината човек да се спре на компактен фотоприн-

тер е най-вече възможността за бърз печат директно от

снимащото устройство, без необходимост от свързва-

не с компютър и дори захранване към електрическата

мрежа. За тази цел са разработени и универсални стан-

дарти за директен печат, поддържани от всички модели
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мобилни фотопринтери, посредством USB кабели или

докинг станции. Обикновено компаниите, които произвеж-

дат фотопринтери и цифрови фотоапарати, подсигуря-

ват 100% съвместимост за печат между своите устрой-

ства, като за целта освен споменатите протоколи за

директна комуникация между тях, се разработват и спе-

циални комуникационни решения за директна връзка прин-

тер-фотоапарат.

Бързината и независимостта в съвременните порта-

тивни фотопринтери идва и от вградените универсални

картови четци, четящи всички най-разпространени фор-

мати преносими карти памет. Упражнението е просто –

изваждате картата от слота на фотоапарата и я поста-

вяте в този на принтера, от където разпечатвате сним-

ките, които сте нащракали само преди миг. Всичко това

– дори в полеви условия.

ПЕЧАТ ОТ ХВЪРЛЕЙ РАЗСТОЯНИЕ
В случай, че освен с цифров фотоапарат снимате с

някаква друга hi-tech играчка е добра идея да подберете

портативен фотопринтер, поддържащ съвременните

комуникационни стандарти за отдалечена, безжична

връзка. (И, разбира се, модел, който може да си комуни-

кира отдалечено с играчката на един и същ език.) Пове-

чето портативни принтери не пропускат да споменат

в актива си наличието на инфрачервен порт или

Bluetooth свързаност, които дават предимство за отда-

лечена комуникация с мобилни телефони, джобни или

мобилни компютри, също поддържащи този протокол. А

и масовизирането на мобилните телефони с вградени

камери правят тази функция все по-търсена, въпреки че

за добро качество на снимките от GSM е още рано да

се говори.

БЪРЗ ПРЕГЛЕД ПРЕДИ START БУТОНА
Е, независимо как и с какво, сте заснели няколко ме-

габайта снимки. Редно е да ги отпечатате. На фона на

скъпичката все още фотохартия и евентуално ако не ви

се намира PC под ръка, някои по-кофти снимки биха ос-

къпили процедурата. Течнокристалните дисплеи са ком-

понентът на съвременните (обикновено по-висок клас)

фотопринтери, който невероятно улеснява работата

точно в тези ситуации. Подчинени на правилото, че PC-

то не е задължително, когато искаме да печатаме циф-

рови снимки, те ви помагат да минете без него. Посред-

ством тях можете да прегледате всичко, което сте

заснели от цифровия фотоапарат и да подберете за

печат само определени файлове. Често принтерът раз-

полага и със собствен софтуер за обработка на сним-

ки, чрез което можете да приложите елементарни ко-
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рекции върху цифровото изображение, преди да го види-

те върху фотохартия. Добре е да имате предвид, че

някои производители компенсират липсата на визуали-

зиращ дисплей с предвиден вход за включване на прин-

тера към телевизора. При домашни условия за печат

това не е никак безполезна опция.

РАЗДЕЛИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ
Когато печатате фотографии, разделителната спо-

собност (резолюцията) на отпечатаното изображение,

която предлага вашият фотопринтер, е фактор, на кой-

то си струва да обърнете внимание. Правилото от све-

та на стандартните принтери важи и тук - колкото по-

висока е разделителната способност на печат (измер-

вана в dpi - брой нанесени отделни точки на багрилото

на един инч от хартията), толкова по-добре.

Понастоящем мастиленоструйните фотопринтери

предлагат печат с разделителна способност, достига-

ща 4800 х 1200, а в някои случаи и до 5760 х 1440 точки.

Базираните на споменатия сублимационен печат фото-

принтери предлагат на пръв поглед адски неконкурент-

ните 300 х 300 или 310 х 310 точки на инч. Но тук тряб-

ва се имат предвид особеностите и предимствата на

технологията, както и обстоятелството, че изображе-

нието няма познатата „зърниста“ структура. Така че

крайният резултат от тази резолюция не отстъпва по

нищо на най-качествените мастиленоструйни вариан-

ти. А и да напомним все пак, че снимките с разделител-

на способност от 300 dpi се смятат за висококачестве-

ни дори при професионалната полиграфия.

Всъщност, добрата разделителна способност при

фотопринтерите не е въпрос на числа и брой точки на

инч, а по-скоро на технология за изобразяване на детай-

лите и много други фактори. Сред тях са методиката за

формиране на цветовете, технологията за обработка на

изображението, качеството на мастилата и т.н.

ФОТОАЛБУМ СЪС СРОК НА ГОДНОСТ
Дали старата снимка, правена в младостта на баба

ви с магнезиева светкавица, няма да надживее разпеча-

таните мигове от екстремното ви лято ’2006? На фона

на бързоразвиващите се технологии и все още недотам

евтината откъм консумативи екстра на фотопечата,

този въпрос е доста резонен. Издържливостта на изоб-

ражението е важен фактор, който трябва да имате

предвид, ако сте решили да станете притежател на фо-

топринтер. Дължите я основно на качеството на  мас-

тилата. Различните производители на фотопринтери и

съответно доставчици на консумативи за тях гаранти-

рат различен период на запазване добрия вид на разпе-

чатката, като той достига 100 години. А това си е

доста време, но с малката подробност, че пазите сним-

ките си в албуми, далеч от преките слънчеви лъчи, при

подходяща влажност и т.н. Всъщност, по тези изисква-

ния цифровите снимки не се различават особено от тра-

диционните.

Технологичните разработки на изявените производи-

тели на фотопринтери преследват производството на

все по-усъвършенствани мастила и фотохартии, които

да са максимално устойчиви на времето и, разбира се,

конкурентни на останалите. Така че това е още един

щрих от добрия подбор на устройство за домашен пе-

чат на снимки, който си струва да не загърбвате при

бъдеща покупка.

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
H
E
W

L
E
T
T
-P

A
C
K
A
R
D
 
Б
Ъ
Л
Г
А
Р
И
Я

източник: HEWLETT-PACKARD БЪЛГАРИЯ



ñòð. 67

Òåõíèêà çà ãðàäèíàòà

Храсторези
За прилична
подстрижка
на живия плет

Храсторези
За прилична
подстрижка
на живия плет
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ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ИЛИ БЕНЗИН?
Храсторезите с бензинов двигател са най-мощни и

позволяват рязането на дебели храсти. Могат да се

използват във влажно време. Препоръчват се главно за

професионални цели, което означава голяма по обем

ежедневна работа. За домашни нужди реално се използ-

ват електрически храсторези. Причините са многоброй-

ни. Тяхната, макар и по-малка мощност, практически

винаги е достатъчна. Те са по-леки, по-евтини, по-без-

шумни и не отделят вредни газове.

КАК РАБОТЯТ ХРАСТОРЕЗИТЕ?
Представете си два гребена, долепени един до друг

така, че зъбите им да са в една посока. Същият вид има

и режещият инструмент на храсторезите – две дълги,

тънки и много здрави стоманени ленти, чиито зъби пред-

ставляват ножовете. Всъщност техните режещи час-

ти не са гладки като на ножица, а имат твърде сложен

профил. Той не е еднакъв за всички храсторези и целта

му е да осигури минимална сила на отрязване. Когато

зъбите на лентите съвпадат, в отворите между тях

могат да влязат клончета от храста. Чрез електродви-

Наименованието храсторези или ножици за жив плет отразява достатъ-

чно точно предназначението на тези градински сечива. С тяхна помощ се

избягва отегчителното подстригване на живия плет и храстите в двора.

Което дори и да не е толкова отегчително, изисква много време. И ако

нямаме работлив пенсионер в семейството, просто трябва да изберем –

да оставим храсталаците да си растат на воля или да отделим средства

за храсторез. Допада ви второто решение? Тогава ще са ви полезни съветите

на Стефан Куцаров

гателя се осигурява непрекъснато приплъзване на ленти-

те една спрямо друга по тяхната дължина и срязване на

клончетата. Може ли храсторезът да се използва за

трева и бурени? Той не е предвиден за това! Все пак може

да бъде използван само за висока и с дебели стъбла тре-

ва и за големи бурени, но отрязването не е качествено,

а по-скоро е късане. Нормалната тънка трева попада меж-

ду лентите и също бива откъсната.

РЕЖЕЩИЯТ ИНСТРУМЕНТ
В зависимост от начина на движение на лентите съще-

ствуват два вида режещи инструменти. При първия ед-

ната лента е неподвижна, а само другата се плъзга спря-

мо нея. Това е по-простият, по-евтин и масово разпрос-

транен тип храсторези. По принцип това движение създа-

ва по-големи вибрации на храстореза по време на рабо-

та. Те са в известна степен неприятни и при продължи-

телното му използване водят до умора в китките. Неза-

висимо от това, в не малко модели от този вид произво-

дителите са успели да ограничат вибрациите.

Във втория вид се движат и двете ленти, естестве-

но в противоположни посоки. Това не само намалява виб-
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рациите, но и ограничава износването на ножовете. И

най-важното – рязането е по-бързо! И при двата вида

храсторези желаното движение на лентите се осигуря-

ва чрез подходяща зъбна предавка от електродвигателя.

При избора на храсторез трябва да се има предвид, че

в някои модели рязането става само с едната страна на

зъбите, а в други – и с двете страни. Рязането с после-

дните е по-бързо и те са особено удобни за хора, рабо-

тещи с лявата ръка.

Дължината на режещия инструмент е един от основ-

ните параметри на храсторезите и до голяма степен

определя тяхната цена. Дължината е в твърде широки

граници – от двадесетина сантиметра до около метър.

Първата и логична мисъл при избор на модел е, че колко-

то по-дълъг е режещият инструмент, толкова по-бързо

ще се работи с храстореза. Това е така, но дългият

инструмент е твърде неудобен за малки храсти и нисък

жив плет. С него е твърде трудно да се прави по-особе-

но оформление, например храст със сферична или цилин-

дрична форма. В този смисъл най-доброто решение е да

имаме два храстореза – единият с режещ инструмент не

по-къс от 55 сантиметра, а на другия – не по-дълъг от

25 сантиметра. Обикновено можем да си позволим само

един храсторез и затова изборът на дължината му тряб-

ва да направим в зависимост от живия плет и храсти-

те, които имаме в двора. И, разбира се, според цената.

Все пак не трябва да се забравя, че по-късият режещ ин-

струмент означава по-малко тегло и съответно по-удоб-

на работа. Проучвания на фирми-производители показват,

че най-добре се продават модели с дължина на режещия

инструмент между 45 и 60 сантиметра.

Другият важен въпрос е колко дебели клонки могат да

бъдат рязани. Тяхната максимална дебелина е една от

техническите характеристики на храсторезите. На

първо място, тя зависи от разстоянието между два

съседни зъба на инструмента (което е в границите от

8 до 34 милиметра), като в някои проспекти се нарича ка-

пацитет на храстореза. Мнозина специалисти смятат,

че разстояние над 20 милиметра създава твърде сериоз-

на опасност от нараняване по време на работа. Това не

бива да ни плаши, но означава, че с такива храсторези

трябва да се работи особено внимателно. Логично е да

се предположи, че колкото капацитетът е по-голям, тол-

кова по-добре. Но също така е логично, че рязането на по-

дебели клонки изисква и по-мощен електродвигател, с

което той става по-тежък и скъп.

Всеки нож се затъпява при използването му, което

естествено се отнася и за зъбите на храстореза. Пора-

ди специфичния им профил те не могат да бъдат заточ-

вани и след определено време режещият инструмент

трябва да бъде сменен. За ограничаване на този серио-

зен проблем производителите използват специални мате-

риали (понякога защитени с патенти), които удължават

експлоатационния срок. Засега като най-добри се очер-

тават високовъглеродните стомани.

Бързината на рязане е важна характеристика на хра-

сторезите и тя, естествено, зависи от скоростта на

движение на лентите. Тази скорост се оценява чрез броя

на отрязванията в минута, който в различните модели е

между 1000 и 3500. Дадена е в проспектите и трябва да

се има предвид при избора на модел.

ХРАСТОРЕЗИ НА 220 ВОЛТА
По принцип мощността на електродвигателя на храс-

торезите е пряко свързана не само с максималната де-

белина на отрязваните клонки, но и с дължината на ре-
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жещия инструмент. При моделите, захранвани от елек-

трическата мрежа, каквито са по-голяма част от храс-

торезите, мощността е между 380 и 600 W. Този тип

храсторези са особено подходящи за дебели храсти. Тег-

лото им е в границите от 2,5 до 4,5 килограма.

АКУМУЛАТОРНИ ХРАСТОРЕЗИ
Тяхно безспорно предимство е липсата на ограничения,

дължащи се на свързващия кабел. Затова с тях се рабо-

ти по-леко, удобно и на произволно отдалечени от къща-

та места. За да не се увеличава прекомерно теглото им,

наличието на акумулатор трябва да се компенсира чрез

по-малък и по-лек електродвигател. Това налага той да

е по-маломощен, поради което храсторезите с акумула-

тор не могат да режат толкова дебели клонки, колкото

захранваните от електрическата мрежа. Теглото им

обикновено е 2 - 3 килограма.

Времето на работа с напълно зареден акумулатор е

между 40 минути и 1 час. Може и да ви изглежда малко,

но не е така. За това време при достатъчна сръчност

могат да бъдат подкастрени около 100 квадратни мет-

ра храсти, което е напълно достатъчно за оформяне на

един нормален двор у нас. Към някои модели храсторези

допълнително се предлага втори акумулатор, който се

носи закачен на колана и се използва след разреждане на

основния.

Всички производители на акумулаторни храсторези

предлагат към тях зарядни устройства с време на зареж-

дане между 1 и 5 часа. Някои от тях позволяват едновре-

менното зареждане на основния и допълнителния акуму-

латор.

Нерядко се налага рязането на високи храсти или на

тънки клонки на дървета. Логично, но не винаги удобно, е

използването на стълба. Затова се предлагат малки и

леки модели акумулаторни храсторези с допълнителен

телескопичен прът. Дължината му достига до 2,5 мет-

ра, а храсторезът се закрепва на края му. Положението

на храстореза може да се фиксира на различен ъгъл спря-

мо пръта, например под 90 или повече градуса. Така може

да се окастри горната хоризонтална част на висок плет,

дори без тя да се вижда. Размерите и теглото на тези

храсторези не позволяват рязането на много дебели клон-

ки – обикновено максималната им дебелина е около сан-

тиметър. Същевременно максималната дължина на реже-

щия инструмент не надхвърля 50 сантиметра. Съществу-

ват храсторези от този тип с твърде скромни размери

и тегло между 1 и 1,5 килограма.

Някои производители предлагат и наистина портатив-

ни храсторези - моделът AHS18ACCU на Bosch има дължи-

на на режещия инструмент само 18 сантиметра и тежи

1 килограм. Неговият акумулатор осигурява работа в

продължение на час и 10 минути.

СПЕЦИФИЧНИ ХРАСТОРЕЗИ
Освен класическите храсторези съществуват и дру-

ги, които също имат своите приложения. Външният вид

на някои наподобява машинка за подстригване. Но тъй

като се режат клонки, а не коса, разстоянието между

зъбите е достатъчно голямо, а броят им 5-6. Като пра-

вило тези храсторези се захранват с акумулатор и оси-

гуряват около 500 отрязвания в минута.

Новост са храсторезите с кръгово движение на но-

жовете, създадени от пенсиониран английски инженер,

заложил в разработката всичките спестявания и жили-
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щето си. Те имат въртящ се нож с дължина 20 или 30

сантиметра, скрит в кожух, осигуряващ безопасна ра-

бота. Електродвигателят е с мощност 430 W и позво-

лява рязане на клонки с дебелина до 1,5 сантиметра.

Захранва се с кабел от електрическата мрежа. Режещи-

ят инструмент се върти перпендикулярно на клончета-

та, отрязва ги на височина до 15 сантиметра и ги съби-

ра в торбичка.
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БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ
При невнимателно боравене с какъвто и да е инстру-

мент можем да се нараним. Кому не се случвало да си

удари пръста с чук или да се бодне с отвертка? Но с

храсторезите нещата са доста по-сериозни.

Една от мерките за безопасна работа е държането на

храстореза с две ръце. Във всяка от неговите ръкохват-

ки има по един ключ и храсторезът работи само когато

и двата са натиснати. Така се елиминира възможност-

та по време на работа някоя от ръцете ни да е в опасна

близост до режещия инструмент.

Някои модели са снабдени с допълнителен ключ за обез-

движване, монтиран на корпуса. Когато се приключи ра-

ботата с храстореза, ключът се премества в положение

„обездвижване“. Така дори едновременното улавяне на

двете ръкохватки не задейства храстореза.

Когато по някаква причина бъде изпусната едната

ръкохватка, много вероятно е храсторезът да падне. И

още докато пада, трябва да спре движението на реже-

щия инструмент, за да се избегне опасността от нара-

няване. Затова важна характеристика на всеки храсто-

рез (не я пропускайте при избора на модел!) е времето за

спиране на режещия инструмент след изключване на елек-

тродвигателя. Според специалистите то не трябва да

е по-голямо от секунда, а при много модели е под половин

секунда.

При храсторезите, захранвани от електрическата

мрежа, трябва да се внимава кабелът да не е в близост

до режещия инструмент.

За повишаване на безопасността на работа някои

храсторези имат прозрачен предпазен щит между елек-

тродвигателя и режещия инструмент. Той пречи на евен-

туално плъзване на ръката към инструмента.

Устойчивото положение по време на работа е задъл-

жително, независимо дали сме стъпили на земята или на

стълба. Трябва особено внимание да не загубим равнове-

сие, когато се протегнем към отдалечено клонче.

Електрическите храсторези с кабел не трябва да се

използват в дъждовно и влажно време, нито с тях да се

режат мокри храсти.

Особено внимание е необходимо при работа в близост

до телена и мрежеста ограда. Попадането на стомане-

на тел между зъбите на режещия инструмент не само

може да го повреди, но и да предизвика изпускане на хра-

стореза.

При работа трябва да се внимава някоя част от дре-

хите да не докосне режещия инструмент. Затова най-

добре е дрехите да са плътно прилепнали до тялото. По

същите причини дългите коси трябва да са прибрани.

Производителите настоятелно препоръчват при рабо-

та с храсторезите да се използват предпазни очила,

ръкавици и високи гумени ботуши. Някои видове ръкави-

ци помагат и за намаляване на вибрациите. Независимо

от ползата от тези средства мнозина гледат с пренеб-

режение на тях.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
Храсторезите, захранвани от електрическата мрежа,

имат две разновидности в зависимост от начина на

свързването им към удължителния кабел. Част от моде-

лите имат къс шнур (около половин метър) с щепсел, а

на другите е монтиран специален (нарича се мъжки) кон-

такт. За предпочитане е първата разновидност, защо-

то щепселът се измъква по-трудно при нежелан опън на

кабела.

Продължителната работа води до умора, а тя – до от-

слабване на вниманието. Умората е по-малка не само

когато храсторезът е по-лек, а и когато центърът на те-

жестта му е по-близо до ръкохватките. Затова при из-

бора на модел е добре да се провери дали това е така или

предният край натежава.

По принцип електрическите храсторези, особено аку-

мулаторните, не са особено шумни, но за хора с чувстви-

телен слух продължителната работа може да се окаже

неприятна. Нивото на шума в dB(A) е дадено в добрите

каталози. Дори да не знаем какво точно означава него-

вото число, е достатъчно да изберем модел, в който то

е по-малко. И обърнете внимание на какво разстояние от

храстореза е измерен даденият в каталога шум. Някои

производители го измерват на разстояние около 1 метър,

т.е. те дават действителния шум за работещия. Други

го измерват на 5-6 метра от инструмента и той се

отнася само за околните, докато при работещия е зна-

чително по-голям. Когато се окаже, че все пак шумът ни

смущава, можем да използваме антифони.
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ДЕЙСТВИЕ
Всеки притежател на ударна бормашина би обяснил

действието й накратко като „Има електродвигател,

който върти патронника с бургията. За пробиване на

бетон към въртенето се прибавят и удари“. В допълне-

ние на това е добре да се знаят още доста неща. Най-

напред, правилната литературна дума е свредло, а не

бургия. Електродвигателят е разположен  непосредстве-

но до ръкохватката, за да може центърът на тежестта

на бормашината да е максимално близо нея. Това е важ-

на предпоставка за минимална умора по време на рабо-

та, което трябва да се проверява при избора на модел.

Оборотите на електродвигателя обикновено се регули-

рат практически от нула до определена максимална стой-

ност. В някои модели това става чрез придвижване на

спусъка в ръкохватката, а при други има специален

въртящ се регулатор. Във всички случаи регулирането е

сигурно и надеждно, тъй като се осъществява от елек-

тронна схема.

Въртеливото движение на електродвигателя се преда-

ва на патронника чрез система от зъбни колела, нарече-

на редуктор. Често на оста на електродвигателя има

едно зъбно колело, към което чрез специален превключва-

тел „бавно-бързо“ се зацепва по-голямото или по-малко-

Дупки пробиваме
всякакви!
Ударните бормашини

Пробиването на отвори е сред честите занимания на домашния майстор.

Вероятно на пръсти се броят представителите на „силния“ пол, които не

са го правили. Някога това ставаше с ръчни дрелки, но днес те се пазят

по-скоро от носталгия, отколкото за сериозна работа. Електрическите

бормашини и особено ударните се превърнаха в един от най-масовите

електрически инструменти. Непрекъснато се появяват нови модели с по-

добри характеристики и предлагащи повече удобства за работа. За тях

и за някои хитрости при използването им разказва Стефан Куцаров

то зъбно колело от оста на редуктора – подобно на ско-

ростите в автомобила. По този начин в положение „бав-

но“ оборотите на редуктора и съответно на патронни-

ка и свредлото, могат да се изменят до около 1000 в

минута, а в положение „бързо“ – до 2500-3000 в минута.

Задължително е смяната на положението на превключва-

теля да се прави при неподвижен патронник. Когато пре-

включвателят не може да смени положението си, не тряб-

ва да бъде насилван, а патронникът да бъде завъртян леко

с ръка и да се опита отново.

Електродвигателите в ударните бормашини са посто-

яннотокови, което позволява посоката на въртенето им

да се сменя чрез промяна на посоката на тока през тях.

За целта се използва специално лостче или ключе. Про-

биването се извършва при въртене на патронника в по-

сока на часовниковата стрелка, а за улесняване на изваж-

дането на свредлото от отвора трябва въртене в обрат-

на посока. Смяната на посоката на въртене също тряб-

ва да се прави, само когато патронникът е неподвижен.

За успешно пробиване е важен въртящият момент на

електродвигателя. Колкото той е по-голям, толкова с по-

голяма сила се завърта свредлото и съответно могат да

бъдат пробивани по-големи отвори в по-твърди матери-

али. Електродвигателите в ударните бормашини имат

въртящ момент до около 60 Nm.
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При пробиване обикновено се вдига прах, а нерядко

въздухът в работното помещение е запрашен и от други

източници. Практически всички ударни бормашини са

пригодени за работа в такива условия, но в електродви-

гателите на някои модели са взети специални мерки сре-

щу абразивното действие на праха върху електродвига-

теля.

Ударното действие обикновено се осигурява чрез

прост механизъм, съставен от два диска с назъбени чела.

Единият диск се върти от електродвигателя заедно с

патронника, а другият е неподвижен. Когато желаем да

пробиваме без удари, чрез специален превключвател два-

та диска се разделят и патронникът се върти, без те да

влизат в контакт един с друг. В другото положение на

превключвателя назъбените дискове се зацепват и при

всеки оборот патронникът подскача 10 - 20 пъти напред-

назад, когато зъбите се приплъзват. Така се получават

около 10 - 20 пъти повече удари в минута, отколкото са

оборотите. Например при 2500 оборота в минута и 20

отделяния на оборот се получават 2500 x 20 = 50 000 уда-

ра в минута. Амплитудата на ударите не се дава в ка-

талозите като характеристика на бормашината и е под

1 милиметър. Самите удари са в границите между 18 и

57 хиляди в минута, т.е. толкова пъти върхът на свред-

лото удря пробивания материал. Големината на амплиту-

дата не се регулира, а в повечето модели същото се

отнася и за броя им. Съществуват и бормашини с плав-

но променяне на броя на ударите.

Една от важните характеристики на бормашините е

мощността на електродвигателя, която е в границите от

350 до 1000 W. Трябва да се има предвид, че част от енер-

гията на двигателя се губи в редуктора, поради което за

патронника и свредлото остава по-малко енергия. Обик-

новено тя е около 60 процента на тази на двигателя.

Например при електродвигател с мощност 600 W, мощно-

стта, която реално осигурява пробиването, е около 360 W.

И последното съществено нещо за действието на

ударните бормашини са четките на електродвигателя.

Чрез тях се осигурява протичането на ток през ротора

(неговата въртяща се част). Устройството на ротора

е такова, че електрическата му  верига през четките

непрекъснато се прекъсва и възстановява. При всяко

прекъсване прескачат искри, които в повечето бормаши-

ни могат да се видят през отворите за охлаждане на

електродвигателя. Четките са въгленови и, независимо

от многобройните им усъвършенствания, триенето и

искрите постепенно развалят тяхната повърхност. Ре-

зултатът е  влошаване на  контакта им със съответ-

ната част на ротора и на действието на бормашината.

Това налага да се проверява състоянието им и те да се

заменят (задължително и двете!), ако вече не прилепват

добре към ротора.

ПАТРОННИКЪТ
Поставяното в него свредло трябва да е здраво зак-

репено. Класическият тип патронници имат 3 подвижни

челюсти, между които трябва да се постави опашката

на свредлото и да се стегне със специалното ключе.

Обичайна, но неправилна практика при пробиване на

дълбоки отвори с недостатъчно дълго свредло, е в пат-

ронника да се хващат само 1-2 сантиметра от опашка-

та. Диаметърът на опашката, който позволява поставя-

не на свредлото и доброто му закрепване, е една от ха-

рактеристиките на бормашините, която трябва да се

има предвид при избора. Минималната му стойност е 1-

1,5 милиметра, а максималната е между 10 и 15 милимет-

ра. Сериозен недостатък на тези патронници е често

случващото се приплъзване на недобре затегнато свред-

ло, особено когато те са остарели.

 За улесняване на поставянето и изваждането на

свредлото има съвременни бързозатягащи патронници,

при които това се прави, без да е необходимо никакво
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ключе. Други пък изискват специални свредла с жлебове

в опашката си. Предимство на тези накрайници е, че няма

опасност от приплъзване на свредлото.

Оста на някои ударни бормашини е със специален ше-

стостенен отвор, в който могат да се поставят  отвер-

тки. Това разширява приложенията и в много случаи при-

бавя към наименованието им думата винтоверт.

СВРЕДЛАТА
Те са различни видове в зависимост от материала,

който ще бъде пробиван. Съвременните разновидности на

свредлата за метал могат да се използват и за пласт-

маси. Пример са свредлата от така наречената бързо-

резна стомана (HSS), които с почти еднаква лекота се

справят с желязо, неръждаема стомана, алуминий, бронз

и пластмаси.

Пробиващата част на свредлата за бетон (известни

като видия) е от титанов карбид, чиято здравина е прак-

тически същата, както на диаманта, най-твърдият ма-

териал в природата. Те се използват и за пробиване на

отвори в тухли, мазилка, фаянс, керамика и камък. При

използването им трябва да се има предвид, че обикнове-

но бетонът, използван за постройката на многоетажни

сгради, е по-здрав и съответно се пробива по-трудно от

този за малки къщи. Тези свредла не могат да бъдат

използвани за други материали, особено за метал.

Специализираните за дърво свредла са с по-особена

форма, отчитаща сравнително малката здравина на про-

бивания материал и гарантират качествени отвори.

Вместо тях могат да се използват и свредла за метал,

но пробиването трябва да се прави с повишено внимание,

за да не се получат елипсовидни отвори, особено в два-

та им края.

Напоследък се предлагат и универсални свредла с

твърдосплавна глава, които могат да пробиват както

бетон, така и метал, зидария, дърво, пластмаса и др.

Максимално допустимият диаметър на свредлата от

всеки вид е важна характеристика на бормашините и за

нормалната им работа той не трябва да бъде надхвърлян.

Това може да се случи при използване на свредло с по-

тънка опашка от режещата му част. Резултатът е пре-

товарване на бормашината, създаване на опасност от

повреда или нараняване. Обикновено максималният диа-

метър за пробиване на метал  и бетон е приблизително

един и същ, а този за дърво – около 2 пъти по-голям.

Типичните стойности на максималния диаметър на от-

ворите в стомана е между 10 и 16 мм, на тези в бетон

– от 12 до 20 мм, и в дърво - от 25 до 40 мм. Трябва да се

има предвид, че максималният диаметър е около 2 пъти

по-голям в режим „бавно“ на бормашината в сравнение с

режим „бързо“.

БОРМАШИНИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ МРЕЖАТА
Такива са повечето ударни бормашини. Кабелът им е

с дължина около 2 м., а често налагащият се удължител

трябва да е с подходящо сечение на проводниците. Кога-

то то е по-малко, мощността на електродвигателя на-

малява.
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АКУМУЛАТОРНИ БОРМАШИНИ
Удобството при работа с тях се заплаща с ограниче-

ното време на работа с едно зареждане. Освен това

техните максимални обороти и удари са по-малки в срав-

нение със захранваните от мрежата.

Акумулаторите обикновено са с време на зареждане от

половин до един час. Капацитетът на акумулатора, кой-

то обикновено е между 1 и 3 амперчаса, пряко влияе на

времето на работа с едно зареждане. Особеност на аку-

мулаторите е, че непосредствено след закупуването на

бормашината имат при пълно зареждане около 80% от

капацитета си. Едва след 5-6 зареждания започват да

функционират нормално. Когато акумулаторите прибли-

жат края на своя експлоатационен срок (около 500 цикъ-

ла заряд-разряд), бормашината започва да работи значи-

телно по-малко време с едно зареждане. Това е указание,

че акумулаторът трябва да се смени.

НЯКОИ ЕКСТРИ
За улеснение на ползвателите и за подобряване на

работата съществуват модели с различни допълнител-

ни възможности.

Немалко са бормашините със спирачка. Тя се задейства

автоматично при изключване на електродвигателя и той

практически не се върти по инерция.

Поддържането на зададените обороти по време на про-

биване дори при промяна на натиска е безспорно сред

полезните нововъведения.

При пробиване на бетон и тухли някои бормашини авто-

матично спират, когато свредлото докосне метален за-

земен предмет, например тръба или прът от арматурата.

Към някои бормашини се предлагат прахоуловители

като допълнително приспособление.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
При пробиване на стени с електрическа инсталация е

най-добре токът в нея да бъде спрян. Когато това не е

възможно, трябва бормашината да се държи за пластма-

совите си части и още по-добре - да се работи с ръкави-

ци.

Бормашината трябва да се държи с две ръце, като най-

добре е да се използва допълнително монтираната

дръжка. Това осигурява не само по-точно пробиване, но и

по-голяма сигурност при блокиране и отскачане на бор-

машината. Ако това се случи, трябва веднага бормаши-

ната да се спре, да се смени посоката на въртене и при

минимално възможните обороти да се извади свредлото.

Когато има вероятност от блокиране на свредлото, бу-

тонът за непрекъснато действие на бормашината не

трябва да се включва. Така тя бързо ще може да спре при

отпускане на спусъка.

По време на пробиване трябва да упражнява умерен и

равномерен натиск. Силният натиск при малки обороти

може да предизвика спиране на бормашината, а слабият

не само забавя пробиването, но и по-бързо износва свред-

лото.

Пробиването трябва да започва на малки обороти,

които се увеличават при достатъчно навлизане на свред-

лото в материала.

За намаляване на загряването на свредлото при про-

биване на дърво то трябва да се изважда периодично и

да се почиства от стружките заедно с отвора. Самото

пробиване се прави, докато от едната страна се пока-

же върхът на свредлото, след което пробиването се довъ-

ршва от тази страна. Друга възможност е поставяне

върху ненужно парче дърво, което също частично се про-

бива.

За да не се плъзга свредлото по повърхността на ма-

териала, трябва с център да се отбележи мястото на

пробиване. На керамични и фаянсови плочки се залепва

лепенка, на нея се отбелязва мястото на пробиване и с

много бавни обороти и малко свредло за бетон се проби-

ва отвор. След това с друго свредло той се разширява

до необходимия размер.
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и Хидромасажна вана модел S-

0806 на Интеркерамик. Сме-

сител, подвижен душ, възглавници.

Каскада за водата, автоматичен

сифон и контролен панел. Етажер-

ка. Радио. Хидро-джет шест броя.

Декоративно осветление.

Цена: 2605 лв. с ДДС

Производител: Интеркерамик

Хидромасажна вана модел S-

0825 на Интеркерамик. Сме-

сител, подвижен душ, възглавници.

Каскада за водата, автоматичен

сифон и контролен панел. Етажер-

ка и хладилен шкаф. Радио и теле-

визор с DVD. Хидро-джет шест

броя. Декоративно осветление.

Цена: 4880 лв. с ДДС

Производител: Интеркерамик

Двуместна хидромасажна вана

VENUS POOL, модел АТИНА, за вграж-

дане. Произведена в България от акрилни

листове на фирмите ROYALITE PLASTIC

S.R.L – Италия, и REM – Германия. Подси-

лено дъно и стени с полиестерни влакна.

Притежава всички необходими сертифи-

кати за качество. Система за водна те-

рапия на австрийския производител

KOLLER WHIRLPOOL. Шест регулируеми

дюзи. Въздушен регулатор. Пневматичен

контрол. Размери – 160/170 см.

Цена: 1800 лв. с ДДС

Производител: ФОРМАТИК/KOLLER

WHIRLPOOL
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Хидромасажна вана модел Rossovivo на итали-

анския производител ALBATROS. Четиринаде-

сет джета за въздушен масаж. Озониране на водата.

Циклична и пулсираща програма на масажа. Дистан-

ционно управление. Две възглавници от Technogel.

Предлага се в 3 цвята – червено, синьо, бяло. Разме-

ри 192.5 х 92.5 х 60 cm.

Цена: 8200 EUR с ДДС

Производител: ALBATROS

Тангенторна вана FORMENTERA

Standard за вграждане на ASTRALPOOL.

Четири седящи места. 12 джет дюзи. 28

въздушни дюзи. Осветление 50 W. Четири

въздушни контролера. Три сифона. Три влив-

ни дюзи. Два пневматични бутона. Компак-

тен филтрационен блок, включващ циркулаци-

онна помпа, хидромасажна помпа, пясъчен

филтър, компресор, електрически нагрева-

тел, ел.табло със защита, контрол на филт-

рацията, масажа и затоплянето на водата,

компенсаторен съд 1000 л. Вместимост 1370

л. Размери 2190х2010х1050 mm.

Цена: 19 425 лв. без ДДС

Производител: ASTRALPOOL

Тангенторна вана IRIS LUX на

ASTRALPOOL. Две седящи места, едно

лежащо. Дървена обшивка от бял бор – им-

прегниран и покрит със специална влаго-

устойчива боя. 13 джет дюзи. 12 въздушни

дюзи. Дигитално табло. Осветление 50 W.

Два въздушни контролера. Два сифона.

Вливна дюза. Картушен филтър в скимера.

150 W филтрационна помпа. 1,5 kW масаж-

на помпа. 0,9 kW компресор. Електрически

нагревател 3 kW. Вместимост 850 л. Раз-

мери 1990х1490х840 mm.

Цена: 13 555 лв. без ДДС

Производител: ASTRALPOOL
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Джакузи модел 350 на канадския производи-

тел BEACHCOMBER HOT TUBS. Капацитет: 6/7

места. Вместимост: 1363 л. Размери: 203 х 224 см,

дълбочина 97 см. Брой дюзи: 13. Помпа: 1 х 1,5 kW, дву-

скоростна. Покривало: термично. Облицовка: канад-

ски кедър. Пречиствателна инсталация. Автономно

отопление.

Производител: BEACHCOMBER HOT TUBS

Джакузи модел 740 на канадския производи-

тел BEACHCOMBER HOT TUBS. Капацитет: 6/7

места. Вместимост: 1507 л. Размери: 226 х 226 см,

дълбочина 97 см. Брой дюзи: 37. Помпи: 2 х 2,5 kW, дву-

скоростни. Покривало: термично. Облицовка: канад-

ски кедър. Пречиствателна инсталация. Автономно

отопление.

Производител: BEACHCOMBER HOT TUBS

Комбинирана хидромасажна вана WWW на

Ideal Standard. Освен озонов и воден хидромасаж,

ваната е първата в света с функцията „сух масаж“,

при който конзола масажира врата и раменете на

къпещия се. С натискане на бутон се задейства фун-

кцията „Цветотерапия“ за повече романтика в нощ-

та. Изключително лесна поддръжка, благодарение на

плоските дюзи, които се затварят след изпразване

на ваната. Система за автоматично почистване.

Предлага се и специално разработен марков препа-

рат, премахващ бактериите.

Цена: от 4690 лв. до 9584 лв. без ДДС (в зави-

симост от размера и конфигурацията)

Производител: Ideal Standard
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Хидромасажна вана YIN YANG на Ideal

Standard, осигуряваща хидротерапия за два-

ма. Осем режима на хидромасаж. Те се осигуряват

от 10 масажиращи дюзи, 10 дюзи да гърба, 4 дюзи

да краката, 16 spa дюзи. Предвидени са и 3 специ-

ални режима: парна баня, цветотерапия и аромоте-

рапия. За пълния комфорт допринася стерео аудио

уредба със звуци от природата или любимите ви

мелодии. Изцяло електронното управление позволя-

ва предварително програмиране на режимите във

времето. Системата се хигиенизира автоматич-

но след използване.

Цена: 20 340 лв. без ДДС

Производител: Ideal Standard

Акрилна вана HELENA на италианския произво-

дител ILMA. Завладяваща форма с овални меки

очертания. Възможност за различни комбинации от

джетове, аеромасаж, подводно осветление, озонова

терапия, ароматерапия, хромотерапия, каскадни

смесители и аксесоари. Размери 140/140 см. Вмести-

мост 295 л.

Цена: от 1900 лв. с ДДС

Производител: ILMA

Акрилна вана MARGARITA на италианския про-

изводител ILMA. Модерен дизайн и високо ниво на

функционалност. Възможност за различни комбина-

ции от джетове, аеромасаж, подводно осветление,

озонова терапия, ароматерапия, хромотерапия, кас-

кадни смесители и аксесоари. Размери  170/70/85 см.

Вместимост 265 л.

Цена: от 1900 лв. с ДДС

Производител: ILMA
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Хидромасажна вана Kaos на

италианския производител

KOS. Free standing модел. Дваде-

сет джета за въздушен масаж.

Дигитално управление. Система

Idrocolore за цветотерапия с 6

основни цвята. Подгряване на во-

дата. Автоматичен сифон. Разме-

ри 200 х 140 х 51 cm.

Цена: 15 500 EUR с ДДС

Производител: KOS

Вана със стъкло SAFIR, с раз-

мери 125х125 см. Акрилно кори-

то, крака, преден панел. Осем

дюзи (вода+въздух). Един всмука-

тел. Един бутон. Регулатор за

въздух. Автоматичен сифон.

Цена: 1205,78 лв. с ДДС

Производител: OZLIDER

Хидротерапевтична вана ORION на пол-

ската фирма PoolSpa. Електронно управле-

ние. Две водни помпи за подводен масаж.

Външен тангентор с регулируемо налягане за

локален масаж. Компресор с вграден електри-

чески нагревател 1,5 kW. Система за дезинфек-

ция. Подводен масаж за различни зони от тяло-

то и краката с настройка на интензивността

на отделните джетове. Въздушен масаж. Трипо-

зиционен смесител с ръчен душ и термоглава.

Цена: 11 700 лв. с ДДС

Производител: POOLSPA



хидром
асаж

ни вани

ñòð. 85

Хидромасажна луксозна вана, модел

LAURA на RIHO. Два мотора за хидрома-

сажната система и един мотор за аерома-

сажа. Деветнадесет аероджета. Шест го-

леми хидроджета. Три насочващи се микро-

джета. Три ротиращи микроджета. Систе-

ма за почистване. Подводно осветление. Ан-

тибактериална защита в акрила. Електрон-

но управление. Облегалки за глава. Допълни-

телни опции: луксозна дръжка, хромотера-

пия, пълнене през сифона. Размер ДхШ - 180

см х 115 см. Вместимост 420 л.

Производител: RIHO

Хидромасажна луксозна вана, модел

NAOMI на RIHO. Два мотора за хидрома-

сажната система и един мотор за аерома-

сажа. Шестнадесет аероджета. Шест голе-

ми хидроджета. Два насочващи се микро-

джета. Четири ротиращи микроджета. Си-

стема за почистване. Подводно осветле-

ние. Антибактериална защита в акрила.

Електронно управление. Облегалки за глава.

Допълнителни опции: луксозна дръжка, хро-

мотерапия. Размер ДхШ – 159,5 см х 159,5 см.

Вместимост 305 л.

Производител: RIHO

Хидромасажна вана модел Dama Senso на ROCA.

Две хидромасажни системи. Едната впръсква вода

през насочващите се хромирани дюзи във ваната. Най-

подходяща за хора, които се нуждаят от силен масаж,

особено при претоварени мускули. Вкарването на

въздух през множеството отвори по дъното на вана-

та прави масажа по-мек, има по-отпускащ ефект. Си-

лата и честотата на струите се регулират и при

двете системи. Автоматична система за биологично

почистване. Размер 170х70/80  cm. Моделът се предла-

га в две разновидности на хидромасажната система

– масаж въздух/вода и масаж вода. Моделът с масаж

вода/въздух се предлага със стационарно дигитално уп-

равление.

Цена: 4935 лв. (с масаж въздух/вода) и 2510 лв.

(с масаж вода) без ДДС.

Производител:  ROCA
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Хидромасажна вана Karmine на ROCA. Интели-

гентен хидромасаж на краката и ходилата, музикал-

на терапия с мехурчета, лимфен масаж с есенции,

светлини под водата, програми за освежаване. LCD

екран за контролиране с лекота на многобройните

възможности, функции и усещания. Хидромасажни

системи „Вода“, „Лимфо“, „Въздух“ и 5 предварител-

но настроени програми, които могат да се  приспо-

собят за четирима отделни потребители. Програ-

мирането се осъществява чрез леко докосване по

LCD екрана. Програми автоматично почистване и

зареждане. Размер 180/100 см.

Цена: 16 836 лв. без ДДС

Производител: ROCA

ECLIPSE - джакузи от серия CLASSIC. Места - 1

лежащо, 5 стоящи. Материал - акрил MICROBAN. Вод-

ни масажни джетове (вода+въздух) - 24 бр. (15 въртя-

щи, 1 големи). Въздушни джетове - 14 бр. Масажна

помпа 6 HP, 2-скоростна. Електронно управление.

Филтърна система - автоматична, картуш. 12-вол-

тово осветление. Озонова дезинфекция. Електричес-

ки нагревател 3 кW. Обща електрическа мощност ~

6 kW / 230 VAC. Ароматерапия. Обем вода 1700 л.

Размер 245 х 245 cm.

Цена: 16 250 лв. без ДДС

Производител: SUNBELT SPAS

Модел TYPHOON от серия SUPERIOR. Едно лежа-

що, пет стоящи места. Материал на ваната - акрил

MICROBAN. Водни масажни джетове (вода+въздух) -

54 бр. (10 въртящи, 12 големи). Въздушни джетове -

14 бр.  Две масажни помпи 7 HP, 2-скоростни. Елект-

ронно управление. Филтърна система - автоматич-

на, картуш. 12-волтово осветление. Озонова дезин-

фекция. Електрически нагревател - 3 кW. Обща елек-

трическа мощност ~ 9 kW / 230 VAC. Ароматерапия.

Обем вода 1900 л. Размер 240 х 240 cm.

Цена: 20 300 лв. без ДДС

Производител: SUNBELT SPAS
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Дву-триместна стационарна тангенторна вана, мо-

дел CAPRI на американския производител Sundance

Spas. Тяло от санитарен акрил, устойчив на химикали и износ-

ване. Обшивка от UV–устойчива термична пластмаса, имити-

раща дърво, в различни цветове. 24 хидромасажни дюзи.

MicroClean филтрираща система с автоматичен броминатор

и 24-часова циркулационна помпа. Подгряване с 5,5 kW нагрева-

тел. Подводно осветление. Електронно управление – 1 бр.

Термопокривало. Облегалки за глава. Размери 175 см х 213 см х

77 см. Вместимост: 814 л. Тегло празно/пълно 250/1064 кг.

Производител: SUNDANCE SPAS

Модел MAXXUS на американския производител

Sundance Spas. Седем/осем местна стационарна танген-

торна вана. Тяло от санитарен акрил, устойчив на химикали

и износване. Обшивка от UV–устойчива термична пластма-

са, имитираща дърво, в различни цветове. 47 хидромасажни

дюзи. MicroClean филтрираща система с автоматичен броми-

натор и 24-часова циркулационна помпа. Подгряване с 5,5 kW

нагревател. Подводно осветление. Термопокривало. Елект-

ронно управление – 2 бр. Облегалки за глава. Размери 234см х

284 см х 100 см. Вместимост: 2271 л. Тегло празно/пълно 454/

2630 кг.

Производител: SUNDANCE SPAS

Правоъгълна хидромасажна вана

на италианския производител

TELMA в два размера 705 х 1705 х 565

cm (вместимост 190 л.) и 805 х 1805 х

565 cm (вместимост 220 л.). Двойно

подсилена основа. Висококачествена

акрилна отливка. Стоманена рамка. Ан-

тивибрационно окачване. Подвижни

панели. Шест хидромасажни дюзи.

Ръчно регулиране на струята въздух/

вода. Пневматично ON-OFF управление.

Фабрично тествана, съответстваща

на европейските стандарти. Две годи-

ни гаранция. Цвят – бял.

Цена: 2123 лв. с ДДС

Производител: TELMA
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Ъглова хидромасажна вана на ита-

лианския производител TELMA с

двойно подсилена основа. Високока-

чествена акрилна отливка. Стоманена

рамка. Антивибрационно окачване. Под-

вижни панели. Шест хидромасажни дюзи.

Ръчно регулиране на струята въздух/

вода. Пневматично ON-OFF управление.

Фабрично тествана, съответстваща

на европейските стандарти. Две годи-

ни гаранция. Цвят – бял.  Размери 1400 х

1400 х 565 cm. Капацитет: 200 л.

Цена: 2750 лв. с ДДС

Производител: TELMA

Двойна луксозна хидромасажна вана модел

HV-31. Течнокристален TV екран. Шестнадесет

аеро и водно масажиращи джета. Хромотерапия.

Джакузи функция. Акрилен материал, устойчив и ле-

сен за поддържане. Облегалки за глава с подобрен ди-

зайн. Отводнителни тръби, с които източването на

водата става с 95% по-ефективно и бързо от обик-

новените вани. Подвижен ръчен душ и стационарен

смесител за топла и студена вода – с ултрамодерен

дизайн. Микрокомпютър с дистанционно управление,

също управляващ функциите на ваната. Радио тунер.

Възможност за CD плейър и телефон. Размери: 1850

х 1230 х 650 mm.

Цена: от 3900 до 4800 лв. с ДДС

Производител: Venus Sanitary Ware

Двойна луксозна хидромасажна вана с огледа-

ло модел HV2-2. Покритие от перлен акрил. Контрол

на температура на водата. Компютъризирана систе-

ма за управление (GH) с дигитален контролен панел.

Система за управление на хидромасажните функции.

СПА дюзи: четири големи насочващи се дюзи за хидро-

масаж, осем средно големи насочващи се дюзи за хид-

ромасаж с акцент гръб, девет малки дюзи за аерома-

саж. Въздушна помпа. Мотор 1HP. Контрол на елект-

розахранването. Самоизключвател и аларма. Почи-

стващ се деодориращ филтър. Хромотерапия. Лампа.

Комплект смесители – стоящ/каскада и подвижен

душ. Радио. Размери 2068/996/1280 mm.

Цена: 7150 лв. с ДДС

Производител: Venus Sanitary Ware
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Крачкомерите
Леви-десни, леви-десни…

Ходенето не е само основният начин за придвижване на човека, даден му

от природата. То представлява важна част от поддържането на здраве-

то и от лечението при възстановяване след различни заболявания. И както

взимането на лекарства трябва да бъде точно дозирано, така е необхо-

дим и контрол при ходенето с лечебна цел. Сред многобройните домашни

медицински уреди има малки, леки и не скъпи прибори, наречени крачкоме-

ри. С тях се измерва не само броят на направените крачки, но и изми-

натото разстояние и не малко други неща. Как те работят, кога и как

да ги използваме се зае да изясни Стефан Куцаров

ХОДЕНЕТО КАТО ТАКОВА
„Ходенето е най-доброто лекарство“. Тези думи при-

надлежат на Хипократ, чиято клетва продължава и днес

да е основният професионален закон на лекарите от цял

свят. И ако думите са били отправени към древните

гърци, днес значението им е още по-голямо. Редовното

умерено ходене укрепва имунната система и човек ста-

ва по-устойчив на непрекъснатите атаки на какви ли не

болести.

Твърде много станаха професиите, които принуждават

хората да прекарват седнали работния си ден – зад бюро,

пред компютър или машина. И за да бъде картината пълна,

мнозина отиват и се връщат от работа с кола. Действи-

телно вече има достатъчно фитнес зали, но по една или

друга причина не всеки може да си позволи редовно да ги

посещава. Затова класическият начин за раздвижване

чрез ходене не трябва да се пренебрегва. Още повече, че

може да изберем да ходим на чист въздух и сред приятна

обстановка, което е допълнително разтоварване от на-

прежението на деня.

Ходенето е може би най-естественото средство за

предпазване от напълняване и за намаляване на наднор-

меното тегло. Уви, не са малко хората, които не си да-

ват точна сметка за опасностите, които крият много-

то килограми и махват пренебрежително с ръка - „Веднъж

се живее“.  Редовното и достатъчно ходене може да

спести много неприятности и разочарования. Ежедневно-

то му практикуване в продължение на половин-един час

изгаря натрупаните мазнини и подобрява обмяната на

веществата.

И все пак колко да ходим?. Спонтанният отговор на

този въпрос е „Колкото повече, толкова по-добре“. Това

е така само за хора, които нямат и не са имали здравос-

ловни проблеми. Но ходенето като лекарство трябва да

бъде дозирано. Съвети на лекаря или на приятели от типа

„Ходu поне половин час на ден!“ са твърде неопределени.

Един би изминал за това време километър, а друг – три,

което очевидно означава различна доза лекарство. „Оби-

каляй всеки ден кварталната градинка по 5 пъти“ е по-

точен съвет, но зависи колко голяма е тя, а и едно тако-

ва ходене е твърде отегчително и го превръща в непри-

ятно задължение.

И така, не остава нищо друго, освен крачкомерите,

които поне засега са най-добрият начин за точно и без

усилия определяне на изминатия път.

ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ С КРАЧКОМЕРИТЕ
Името им показва, че те измерват направените крач-

ки. Закрепват се на колана или кръста с предвидена за

това щипка, а могат и да се носят и в джоба, в чанта

или окачени на врата. Условието за правилно измерване

е крачкомерът да бъде вертикален. В упътването на все-

ки модел се дават указания за начина на носенето му. Ако

това не е направено, най-доброто положение е отпред на

кръста, като перпендикулярът от крачкомера към земя-

та трябва да преминава през едно от колената. Освен
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това за някои модели се дава допустимото им отклоне-

ние от вертикалата в градуси. Поради това ходенето по

силно наклонен терен може да доведе до грешка в пока-

занията на крачкомера.

Работата им се осигурява от 1,5- или 3-волтова бате-

рия, която издържа не по-малко от 6 месеца. Поради мал-

ките размери и тегло на крачкомерите (има модели по-

малки от кибритена кутийка и тежащи около 25 грама)

те могат да се носят през целия ден от възрастни и деца.

Задължително имат бутон за нулиране, след натискане-

то на който автоматично започват да отброяват напра-

вените крачки. В почти всички модели те се изписват на

дисплей. Обикновено се измерват крачките през целия

ден, независимо дали са били направени у дома, в офиса

или по време на разходка. В този случай крачкомерът се

поставя и включва непосредствено след ставане и се

сваля преди лягане. Когато искаме да установим колко

дълга е разходката ни или ходенето е част от някакъв

режим (например от диета за отслабване), крачкомерът

се използва само през неговото времетраене.

Мнозина предпочитат бързото ходене, за да натовар-

ват повече организма си. Немалко крачкомери разпозна-

ват вида на ходене и го записват заедно с изминатите

крачки. Когато броят на крачките за 1 минута е над

определена стойност (например 60) или когато се ходи

дадено време (например 10 минути) без спиране, крачко-

мерът определя ходенето като интензивно (обикновено

се нарича аеробно ходене).

Има модели крачкомери без дисплей. Те просто запис-

ват изминатите крачки, а за установяване на броя им се

свързват към компютър. Производителите на подобни

модели предлагат множество програмни продукти, изтег-

ляни безплатно от Интернет. Например сравняване на

данните от крачкомера с тези на други хора от същата

възрастова група, които се съхраняват в сайта на про-

изводителя. За улеснение на хората, ползващи очила при

четене, има модели с включвано по желание гласово съоб-

щаване на показанието.

В действителност изминатото разстояние е по-важ-

но от броя на направените крачки. Поради това голяма

част от крачкомерите имат възможност за измерване и

на разстоянието. За да стане това възможно, най-напред

трябва да определим колко дълга е крачката ни. Тя е

между петата на левия и петата на десния крак, като се

измерва при нормално, спокойно ходене. Най-добре е да се

направят поне 10 крачки и се измери изминатото с тях

разстояние. След това дължината на крачката се въвеж-

да в паметта на крачкомера. В значителна част от при-

борите тя може да съхранява не само крачките и разсто-

янието през деня, но и тези, изминати през седмицата.

Добре е да се има предвид, че при качване и слизане

по стълби крачкомерите регистрират всяко стъпало

като една крачка и съответно като изминато разстоя-

ние, което в известен смисъл е грешка.

По време на ходенето организмът изразходва калории,

което пък е в пряка връзка с изгарянето на натрупани

мазнини. Затова съществуват крачкомери, които показват

калориите, а други – и изгорените мазнини. Как става

това? Истината е, че крачкомерът не може да ги измери,

а ги изчислява. Това се основава на многобройни медицин-

ски изследвания, с които са натрупани данни за връзката

между калориите и мазнините, от една страна, и измина-

тото разстояние и теглото на човек, от друга. Усредне-

ните стойности на тези данни, които са в сила за така

наречения средностатистически индивид, са записани в

паметта на крачкомера. Затова е необходимо да въведем

теглото си и крачкомерът да изчисли вероятния (а не

действителния!) разход на калории и мазнини.

Много хора, дори при обикновена разходка или екскур-

зия, обичат да засичат времето й. Някои крачкомери не

само могат да измерват това време (подобно на хроно-

метър), но и се използват като часовник.

И накрая най-новата и полезна глезотия – свирещ крач-

комер. Записаните в него ритмични мелодии ни помагат

да поддържаме темпото на ходене, което сме избрали.

При това музиката се съобразява с нас – нейният темп

автоматично се увеличава, когато забързаме и намаля-

ва при забавяне.

КАКВО МОГАТ КРАЧКОМЕРИТЕ
Възможностите за използване на приборите, техните

размери, тегло и цена служат за избор на модел при по-

купката. Дадените тук стойности на основните пара-

метри представляват обобщение на каталожните дан-

ни на масово използваните по света крачкомери.

Максималният брой стъпки, които могат да бъдат

преброени след нулиране на крачкомера, е между 100 хи-

ляди и 1 милион.

Изминатото разстояние, което може да бъде регист-

рирано, е между 100 и 1000 километра. Точността на

измерването на крачките и разстоянието е важна, тъй

като определя достоверността на получаваните резул-

тати. Грешката при определяне на тези два параметъ-

ра е между 5 и 10%.

Продължителността на ходенето, която може да бъде
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регистрирана, винаги е по-голяма от реално възможната

и достига до 24 часа. Обикновено подобно е положение-

то и с определяне на изразходваните калории (в граници-

те между 10 хиляди и 100 хиляди). Количеството на „из-

горените“ мазнини по време на ходенето се дава в гра-

мове и може да достигне до 200.

На възможността за въвеждане на големината на

стъпката трябва да се обърне сериозно внимание не само

поради важността й. В някои крачкомери това се прави

с точност 1 сантиметър, което означава достатъчно

прецизно изчисляване на изминатото разстояние и на

калориите и мазнините. Съществуват и крачкомери с

точност на задаването 7-8 сантиметра. Границите, в

които може да се задава стъпката (обикновено от 30 до

120 сантиметра), реално обхваща хора с всякакъв ръст.

Подобно е положението и със задаване на теглото –

точността там е между 1 и 4 килограма, а границите -

от около 30 до 130 килограма.

Когато в крачкомера има вграден електронен часовник,

неговите параметри обикновено съответстват на тези

на масово произвежданите и сравнително евтини часов-

ници. Грешката за 1 месец може да е от няколко десет-

ки секунди до около 2 минути.

КАК РАБОТЯТ КРАЧКОМЕРИТЕ
Нека се вгледаме внимателно в начина, по който ходим.

Всяко стъпване на земята с петата е съпроводено с лек

удар, което се използва при крачкомерите, независимо от

какъв тип са. И това е причината да се иска те да бъдат

във вертикално положение – в противен случай някое по-

леко стъпване няма да бъде регистрирано. Така някои

крачки ще бъдат пропуснати и показанията на крачкомера

няма да бъдат верни.

Класическите крачкомери са механични. Съществуват

няколко конструкции, но общото между тях е малка те-

жест, закачена на пружинка. От удара при стъпване на

земята тежестта се премества, затваря механичен кон-

такт и се отброява една крачка. След това пружинката

връща тежестта в началното й положение. В някои моде-

ли пружинката е тънка гъвкава пластинка, която осигуря-

ва много добра точност на измерване. На този принцип са

реализирани така наречените крачкомери-еталони и

същевременно това са най-масово използваните засега

прибори. Те запазват точността си до около 1 милион

стъпки (или 100 дена по 10 хиляди стъпки), след което за-

почват да броят повече крачки от действителните.

Втората разновидност са крачкомерите със спирало-

видна пружинка, подобна на баланса на механичните часов-

ници. Те запазват точността си до около 10 милиона

стъпки. Освен добрата точност, предимство на двата

типа механични крачкомери е малката консумация на елек-

троенергия, което означава рядко сменяне на батерията.

Недостатък е, че дори при леко наклонен крачкомер се

измерват по-малко крачки от действителните. Това нала-

га внимание при закрепването им. Известно неудобство за

хората с по-чувствителен слух е звукът от затваряне на

контакта, подобен на „цъкането“ на часовник с пружина.

От няколко години се продават пиезоелектрически

крачкомери. Те нямат подвижни части и са напълно без-

шумни. При всяка стъпка в техния пиезокристал се полу-

чава електрическо напрежение, което чрез електронна-

та схема в прибора води до отброяване на крачка. Две-

те им основни предимства са сигурното измерване при

наклоняване на значителен ъгъл (в някои крачкомери до

30°) и точното измерване дори при много бавно ходене.

Изследвания, правени в университетски болници, са по-

казали, че при хора с наднормено тегло тези крачкомери

дават по-точни резултати от механичните.

НЯКОИ СЪВЕТИ
Здравите хора трябва да правят дневно не по-малко от

6 хиляди крачки. За поддържане на добро здраве крачки-

те трябва да са не по-малко от 10 хиляди, от които 3 или

повече хиляди интензивно ходене.

Подобно е положението при ходене за отслабване -

крачките трябва да са най-малко 10 хиляди, по-добре 12-

15 хиляди. От тях поне 5 хиляди да са интензивно ходене.

Хора, водили много застоял живот, които желаят да

подобрят формата си, трябва да започнат с 2000 крачки

дневно и ги увеличават с 200-300 всяка седмица.

Ходенето е действително полезно, когато не е много

бавно и е равномерно.
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Интелигентното детско креватче

Intellicot, изобретение на младата бри-

танска компания Cencio, е място за

първите стъпки на новородените във

века на технологиите. Ако досега

повечето родители разчитаха на

аудио системите за подслушване на

палавниците, интелигентното кре-

ватче поема грижата да бди над де-

тето още от първите му дни вкъщи.

Умното легълце разполага с видеока-

мера и допълнително преносимо мони-

торче, което родителите могат да

преместват в друго помещние, за да

държат под око обитателя с лигав-

ник. А когато дойде време за Сънчо,

креватчето преминава в автомати-

чен режим на люлеене. Вграденият му

механизъм симулира естествените

дундуркащи движения, при които де-

тето бързо заспива в ръцете на май-

ка си. Другата ергономична екстра е

механизмът за повдигане и сваляне на

корпуса. По този начин се спестяват

доста упражнения на родителите,

когато се налага да повдигнат дете-

то на подходяща височина с цел хра-

нене или преобличане. С натискане на

един бутон решават къде е удобното

ниво. Да не забравяме и проблема с

въздушния комфорт. За да не страда

от горещината, мъникът ползва и

вградения в леглото си миниклима-

тик, който внимателно пренася пото-

ци леко охладен въздух в простран-

ството между стените на креватче-

то. В по-горещите дни, климатичето

се активира автоматично. Принос за

сигурността дава подсиленият поли-

карбонатен прозорец, който, за раз-

лика от по-старите бебешки креват-

чета с дебелите дървени решетки,

пази детето от заклещване на краче

или ръка и в същото време осигурява

на родителите много добра види-

мост. Цялостната концепция на ино-

вацията от Cencio съчетава удобния

и леко футуристичен дизайн на кре-

ватчето, с функции и комуникации

последно поколение.

Intellicot е разработка на четирима

британски студенти по промишлен

дизайн, които през 2005 г. успяха да

превърнат учебния си проект в пазар-

но реализирана идея, внасяща свеж

полъх в света на детските мебели.

Технологичен дом за пеленачета

Литри бира за няколко дни с домашна минипивоварна
Минипивоварна машина произвеж-

да бира в домашни условия. С разме-

рите на средно буренце, опасано с

канелки и херметично затварящи се

механизми, пивоварната BeerMachine

изглежда като малка бъчонка в шот-

ландски стил. Ползваща основните

технологии за правене на бира, тя е

замислена специално за домашно про-

изводство на пенливата течност. Не

в големи количества, но затова пък

постоянно и с добро качество на

пивото, щастливият собственик

бързо и удобно би могъл да си нато-

чи кехлибарена течност, седейки в

креслото си.

Минипивоварната Beer Machine е

продукт на близо 15-годишни изслед-

вания и тестове, проведени от аме-

риканската компания Beer Machine.

Резултатът са вече предлаганите

на пазара вариации на минипивовар-

ните, носещи същото име. В комп-

лекта с машината влизат фирмени

готови пивоварни и хмелови смеси за

производство на бира. BeerMachine

прави бира, ползвайки готовата смес

и бирена мая, които се поставят за-

едно в корпуса й. След няколко часа

през прозорчето може да се наблюда-

ва началото на процеса. На повърхно-

стта се образува слой пяна, а шира-

та бавно започва да изпуска облаче-

та газ. Дрождите на бирената мая

превръщат захарта, съдържаща се в

малца, в алкохол и въглероден двуокис.

Когато налягането в бъчонката над-

хвърли 2 атмосфери, излишният газ се

извежда чрез специален клапан. Бла-

годарение на филтри, изобретение на

канадски учени, в атмосферата око-

ло пивоварната се отделя само без-

вреден въглероден двуокис. Това я

прави безопасна за ползване навсякъ-

де в жилищните помещения.

Алкохолната ферментация в мини-

пивоварната отнема средно пет дни,

след което е препоръчително течно-

стта в машината да престои още 3

дни при по-ниска температура (около

5° С), през който период се финализи-

ра процесът на ферментация и пиво-

то се избистря. Целият цикъл на при-

готвянето му в домашни условия от-

нема 10 дни. Резултатът са близо 10

литра домашно приготвена бира. Раз-

бира се, ако човек е свикнал всеки ден

да си пийва повечко, може да се снаб-

ди и с две такива машини, редуващи

доставките на пенлива течност.


