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Достъпна БГ защита за
електрониката в дома

Големият дом на добрите идеи

АКВА ЦЕНТЪР във Варна отвори врати за посетители в първия

учебен ден на тази година. Предвиждан от инвеститора и

изпълнител на сградата - фирмите АКВАТЕК и Експрес Гаран-

цион, да прислони „добрите идеи“ в строителството, адми-

нистративно–търговският център е фокусиран върху предла-

гането на интериорни решения за домове, хотели и офиси. На

площ 6115 кв.м. в една от най-оживените търговски зони на

Варна – в близост до магазин МЕТРО, сградата ще предлага

най-доброто от марките и продуктовите предложения на АК-

ВАТЕК, ФЕБА, КРОН, NEOSET, ARON, ИДЕАЛЕН ДОМ, КОРИНА,

КАРГО ЕКСПРЕС, И-ДИЗАЙН, LIA, ОПТИМА, АКВАНОВА и др.

Освен продуктово разнообразие, АКВА ЦЕНТЪР ще зарадва

жителите и гостите на морската столица с модерна външна

архитектура, луксозен интериор, приятна климатизирана

атмосфера, заведение за бързо хранене и обширен паркинг,

за да бъде посещението в търговския център приятно и

полезно. Официалното откриване предстои на 6 октомври.

> íîâèíè > ñúáèòèÿ

Всеки грижовен родител хвърля максимум енергия в спретва-

нето на подходящо гнезденце за любимото си дете. Вариаци-

ите варират в широк диапазон - от Барби или Спайдърмен стил

до откровен барок. Каквото и да е дизайнерското решение за

детската стая, добре е ключовете за осветлението и други

електроинсталационни продукти като контактите и розетки-

те, да пасват на интериора.

В това направление се стараят производителите на подобни

продукти, в това число и сръбската компания Metalka Majur,

която у нас е представена от Телетек. Новата серия, която

Metalka представи и у нас, се нарича HAPPY и наистина из-

глежда весело и свежо. С цел да направи атмосферата в

стаята на малчугана по-интересна и привлекателна, серията

предлага избор между четири форми на капачките – слънце,

цвете, яйце на очи и звезда, в много цветови комбинации - за

момченца и за момиченца. Освен по отношение на дизайна, спе-

циалистите от Metalka са се потрудили здраво за подсигуря-

ване на защитата и безопасността на децата, както и за

качеството на пластмасата с произход Bayer и устойчивост-

та на цветовете.

Детски ключове и контакти HAPPY

Чисто български непрекъс-

ваеми токозахранвания, ко-

ито се произвеждат от на-

чалото на май, пазят цяло-

то захранвано с електриче-

ство оборудване в дома -

помпи, котли, бяла и черна

техника, ел. инструменти и

т.н. Предлагат се под мар-

ка Sinecare, а моделите но-

сят гордо имената Cleaver,

Steady, Force и Might. Съоб-

разени със ситуацията в

конкретния дом, те осигуря-

ват пълния капацитет за

резервно захранване на це-

лия дом за повече от 12

часа. Работят като стаби-

лизатор на напрежението в

широк диапазон от 90 до 300

волта, без да черпят енер-

гия от акумулатора. Продук-

тите позволяват използва-

нето на акумулатори с раз-

личен капацитет от 40 до

180 Ah, което ги прави под-

ходящи за широк кръг от

приложения, изискващи

дълго поддържане на захран-

ващото напрежение.

Това, че са родом от Бълга-

рия, допринася едновременно

да получите висок клас не-

прекъсваемо токозахранване

и достъпна цена. Ако вече се

питате как можете да се

сдобиете със Sinecare модел

за вашите нужди, направо

насочете крачка към пред-

ставителствата и магази-

ните на фирмите Ерато,

Рувекс и БГ Терм.
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Предвиден за спортуващи

потребители, Walkman NW-

S200 на Sony има вградени

специално за тях функции. С

интегрирания сензор и лесния

за ползване графичен интер-

фейс в реално време се от-

чита и визуализира информа-

ция за изгорени калории, из-

минато разстояние, брой на

крачките и изтичаното вре-

ме. Тъй като голямата му за-

дача е да обезпечава музика-

та в ушите ви, основните му

предимства са точно там –

множество интелигентни

функции по звуковото възпро-

извеждане и абсолютно не-

хайство по отношение на об-

стоятелствата на ползване.

Персонална музика специално
за спортуващи

Кафе сутрин?
Да, венозно, ако може

При диагноза сутрешно-доо-

бедна сънливост, рецептата

е една – кафе! Силно и много

кафе. Едно спасително и мно-

го компактно предложение

дойде на нашия пазар от

KRUPS под формата на кафе-

машината XP7240. Зад тази

цифрово-буквена комбинация

се крие елегантна машина за

кафе, капучино и кафе лате.

Автоматичната KRUPS сис-

тема за живителната напит-

ка, може да приготви две

чаши кафе едновременно и

различни кофеиново-млечни

напитки, благодарение на ин-

тегрирания резервоар за мля-

ко. Работи с 15 бара наляга-

не и нова термоблок систе-

ма, гарантираща точната

температура още с първото

кафе и винаги чиста вода.

Еспресо машината разполага

Zune за Коледа 2006
Вече всички малки, големи и още по-големи любознателни почи-

татели на MP3 плейърите са в час с информацията за новия и

голям конкурент на iPod плейърите – Zune. Той се очаква да изгрее

на пазара в навечерието на коледния шопинг, за да ощастливи

финансово и без това щастливите Microsoft и Toshiba. Замислян

като алтернатива на големия отличник на пазара на портатив-

ни аудио плейъри с твърд диск - iPod на Apple, отколешен конку-

рент на Бил Гейтс и компания, Zune, чието търговско име ще

бъде Toshiba 1089 PMP, ще има освен добра пазарна закваска, и

много добри стартови технически параметри – 30 гигабайта

твърд диск, 802.11 b/g Wi-Fi връзка и FM радио тунер, 3-инчов TFT

LCD дисплей и USB 2.0 връзка за синхронизация на данните с РС.

Безжично плейърчето ще позволява да се обменят снимки, песни

и дори цели албуми с до 4 други устройства.

и с вградена кафемелачка с 3

режима на мелене на кафе на

зърна, с прозрачен корпус (за

275 г.), която се затваря хер-

метически с капак за запаз-

ване аромата на кафето. В

прозрачния резервоар за вода

с интегрирана дръжка разпо-

лагате с близо два литра

вода. А специален детектор

сигнализира за празен резер-

воар. Чистата вода, която е

в основата на добрия вкус на

еспресото, се осигурява от

системата Aqua Filter и про-

грама за почистване от ва-

ровик. В допълнение към

списъка на всичките й дос-

тойнства, XP7240 разполага

с парна дюза за топла вода и

пара, подвижен резервоар за

отпадъци за 14 дози кафе и

LCD дисплей за лесна подго-

товка и лесна поддръжка.

С функцията Music Pacer про-

дуктът може автоматично

да разпознае темпото на

крачката ви и да смени музи-

ката по зададени за нея плей-

листи. Мъникът си има спо-

собност за минимизиране раз-

личията в силата на звука

между различните парчета,

както и фабрично настроени

функции на еквалайзер, с кой-

то звукът се прецизира в за-

висимост от музикалния

жанр. След бързо зареждане

за 3 минути работи три часа

при непрекъснато слушане на

музика, а след пълно зарежда-

не (45 мин.) можете да тича-

те с него в парка до 18 часа.

Ако издържите.
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Горещи новини от IFA 2006
На голямото европейско изло-

жение за битова електроника

винаги е горещо. Защото пред-

ставяните в Берлин продукти

и технологии са толкова нови,

че още парят, и защото мисъ-

лта да притежавате някои от

тях направо топли душата.

Тази година имаше много и за

сметка на това супер инте-

ресни неща за модерния дом на

истинския ценител, затова

всички издания по света, в

това число и Технологичен дом,

ще има дълго да ги описват.

Засега започваме едва с някол-

ко, но интересни тенденции,

които допринесоха за имиджа

на IFA като един от центрове-

те на просветата в електро-

никата за дома.

Първите телевизори с HDTV

тунер и HDTV рекордери с

твърд диск вече са на пазара.

Те позволяват да си запише-

те тв предаване, филм, кон-

церт или каквото и да е, вече

излъчвано или предстоящо,

както и да си организирате

удобен архив от филми.

Първите Blu-ray плейъри също

са на щанда. Сред специфика-

циите им са вертикална раз-

делителна способност от

1080 линии, мултиканален звук

и забележителна сама по себе

си интерактивност.

Мултимедия в хола, разбира

се. Добиващите нарастваща

популярност медиа центрове

подават глава на щандовете

на все повече производители.

Акцент тази година сложи

базирано на тях устройство,

екипирано с Blu-ray драйв. Ос-

вен традиционните CD и DVD-

та, то върти и Blu-ray оптич-

ни дискове. Може да съхраня-

ва компютърни и всякакви дру-

ги данни, да се свързва към

телевизора, аудио/видео сис-

темата или тази за домашно

кино, както и към домашната

безжична мрежа. Базирано на

ViiV технологията на Intel, ра-

боти с операционната систе-

ма на Microsoft Windows XP

Media Center Edition.

Домашна мрежа, базирана на

медиа сървър и медиа прием-

ници, по която се разпрост-

ранява и е достъпно и в пос-

ледното кътче на дома цяло-

то медиа съдържание – теле-

визионни програми, видео и

каквото още се сетите.

Hi-Fi, плюс Internet. Симпатич-

на система, приемаща преда-

вания по мрежата. Връзката

с Internet става чрез WLAN ус-

тройство за достъп. Свири

всякакви любими MP3-ки, кои-

то трупате в компютъра си,

чрез домашната мрежа.

Новичка периферия на Logitech за преносими компютри
Повечето хора използват

преносимите си компютри

като основни, като ги пре-

насят от стая в стая в дома

си, но най-вече ги носят със

себе си при пътуване. Снаб-

дени със специална за тях пе-

риферия, мобилните им РС-

та носят повече функционал-

ност и възможности за об-

щуване, мултимедийни и Ин-

тернет забавления и вкъщи,

и на път. В тази връзка ком-

панията Logitech се похвали

с нови попълнения в гамата

си периферни устройства за

мобилни компютри. В това

число са слушалките Logitech

Premium Notebook, които са

голямо удобство например за

Интернет комуникиращи по-

требители, например чрез

Skype. Тъй като имат изоли-

ращ шума микрофон и ком-

фортни копченца за регули-

ране на звука, са супер за

слушане на музика от ноут-

бука или от MP3 плеъра, за

филми и игри.

Другата нова оферта на

Logitech са две уеб камери с

имена Logitech QuickCam for

Notebooks Pro и Logitech

QuickCam for Notebooks Deluxe.

Те са снабдени с RightLight 2

технология за добро изобра-

жение и при недостатъчно

или неравномерно осветле-

ние. И двата модела са с

мощен 1.3 мегапикселов сен-

зор, усъвършенствана видео-

технология, акустична техно-

логия Logitech RightSound за

елиминиране на ехото и ми-

ниатюрни размери.

В списъка е подчертано удоб-

ната Logitech V450 лазерна

безжична мишка. Тя има мека

гумена повърхност и ясни кон-

тури за повече комфорт при

работа. И работи с едни ба-

терии за срок до една година.

Лазерната технология на

Logitech й осигурява плавен

контрол върху движенията на

курсора и точност върху вся-

ка повърхност – затова с нея

може да се работи навсякъ-

де. 2.4-гигахерцовата комуни-

кация и „plug-and-play“ USB

порта са скрити вътре в

мишката, за да пожелаете да

я носите с мобилния си ком-

пютър винаги и навсякъде.
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Застанали пред кованата метална врата към двора с

голяма бяла къща в един от най-динамично развиващите

се столични квартали, няколко минути се колебаем дали

сме попаднали на правилното място. Докато не съзира-

ме небрежния надпис – Калин Вельов. Тогава смело натис-

каме звънеца и на прага на дома се показва чаровна брю-

нетка, която се оказва сестрата на домакина ни - наби-

ращата известност дизайнерка Милена Вельова. Минута

по-късно в дома си ни посреща и самият Калин Вельов.

Без да губи време, домакинът веднага ни повежда към

подземния етаж, където се намира музикалното му студио.

С непринуденост, която не ни позволява дори да си помис-

лим да го наричаме г-н Вельов, Калин ни обяснява, че от

година и половина за него мечтата на всеки музикант да

има студио в дома си, е реалност. Попаднали в напълно

нетипичното за нас място, от пръв поглед установяваме,

че освен популярни ударни инструменти, в студиото на

Калин намират място и много други, абсолютно непозна-

ти нам не само като звучене, но дори като вид инструмен-

ти. Разбираме, че инструментите с екзотични имена и

произход нейде из Латинска Америка като конги, бонгоси,

куика, кахон, чекере и пандейро са били обект на следва-

нето му в Ротердамския университет. Между демонстра-

циите на живо, които Калин ни подарява, си говорим –

разбира се, за музика. Домакинът ни е убеден, че за да успее

един музикант у нас, му е нужен най-вече талант. „И уме-

ние да се продава. В България има музикален бизнес, но той

е на много начално ниво“, споделя позицията си домакина

ни. Любовта, която струи от Калин, докато говори за

музика, се оказва заразителна и скоро след като сме пре-

крачили прага на дома му, вече проявяваме жив интерес към

историята и ритъма на парчетата, който се постига с

екзотичните инструменти.

След краткото въведение в света на латиноамеракан-

ските музикални инструменти и плахите ни опити лично

да проверим звученото им, за наше съжаление довели само

с
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В МУЗИКАЛНИТЕ СРЕДИ У НАС
Калин Вельов е утвърдено име. Не само заради солидна-

та му музикална подготовка – възпитаник е на Музикал-

ното училище в София, Консерваторията и Ротердамс-

кия университет. Музикалната му кариера включва му-

зикални формации, оставили трайна следа в историята

на популярната музика у нас през последните години

като Акага, Медикус, Дони и Момчил. Преди около година

и половина Калин Вельов се завърна в България след

петгодишно отсъствие. С магистърска диплома по спе-

циалността Латиноамерикански барабани и перкусии от

Холандия и твърдата увереност, че човек трябва да

търси професионална реализация там, където се чув-

ства най-добре. Днес е барабанист на Мариана Попова

и Камелия Тодорова. Най-голямата му музикална мечта

е да запише албум с Нина Николина. С усмивка ни уве-

рява да го очакваме скоро!

до обикновено похлопване, се отправяме към надземната

част на къщата. Там, освен дизайнерското студио на

Милена Вельова, се намира и апартаментът на Калин. И

тук ситуацията не е много по-различна от музикалното

студио. Телевизорът Aristona в дневната е включен на

музикален канал. По етажерките е пълно с дискове. А дори

отдалеч, мястото на музикалната уредба Yamaha не би

могло да се сбърка, тъй като отвсякъде е заобиколено от

фонотеката на домакина ни. На въпроса има ли музика-

лен кумир, Калин ни отговаря, че Фил Колинс е изпълни-

телят, оказал силно влияние върху най-ранното му твор-

чество. За човек с широката музикална култура на Калин

Вельов любимата му латиноамераканска музика не е един-

ственият стил, който звучи в апартамента. Често до-

макинът ни слуша поп и електронна музика.

Иначе жилището е точно това, което би следвало да

се очаква от артистичен и динамичен млад човек като

Калин, животът на който освен с музика е изпълнен с

походи, колоездене и планински кросове. В типичната

бохемска атмосфера на апартамента място са намери-

ли DVD рекордерът Samsung и видеорекордерът Hitachi.

От домакина ни разбираме, че е любител на приключенс-

ките филми. Характерната за голяма част от хората

днес липса на време пречи и на Калин да се наслаждава

на любимите си филми често.

Това, с което ни изненада Калин Вельов, е умението да

готви. От озадачения ни въпрос кога е успял да усвои тези

умения, разбираме, че школа по готварско майсторство

се е оказал петгодишният му престой в Холандия. „Във

връзка с общ музикален проект, при мен дойдоха Коста

Генчев и Нина Николина. Паралелно с реализацията на

проекта, аз се възползвах от ситуацията и заимствах

готварските умения на Коста“, смее се Калин. Кухнята

на домакина ни е оборудвана със следната техника: хла-

дилник Bosch, миялна машина и печка Whirlpool.

Рубриката води: Амелия Стоименова
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ОТВОРЕНИ ИЛИ ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМИ
Водата е част от природата и няма нищо по-препоръ-

чително от това човек да е в хармония с нея. Но ако си

мислите, че само по себе си използването й като топло-

носител автоматично гарантира безопасна работа на

отоплителната инсталация, малко грешите. Да, водата

е екологичен и природен продукт, но крие своите риско-

ве, когато стане част от сложничка отоплителна сис-

тема, подчиняваща се на неумолими физични принципи. За

ползите от отопление чрез водна инсталация едва ли има

нужда да се говори. Затова нека малко отклоним благо-

склонната тема, заделяйки повече време за другата

страна на нещата. Или с други думи, кои са основните

неща, които човек трябва да има предвид, когато си има

вземане-даване с инсталация, по чиито тръби циркулира

гореща вода?

Добре разбирате, че когато в мразовитите дни за-

Парно без грижи
За сигурността на водните
отоплителни инсталации

С идването на хоризонта на есенните мъгли, пожълтелите листа и пада-

щите температури все повече мислите за предстоящото отопляване на

дома ви. Ако все още избирате, е възможно сред хилядите оферти на

пазара да заложите на класиката в жанра – водна отоплителна инстала-

ция. Първо, защото го ползват съседите с локалното парно, които все се

хвалят с топлинен комфорт и дребни сметки. Второ, защото последната

оферта на онази фирма е ценово и технологично убедителна. И трето,

защото мислите, че водно базираното отопление е разумна инвестиция.

Веднъж обаче взели нелекото решение да инвестирате във водна отопли-

телна инсталация, се налага да обърнете внимание и на сигурността й,

припомнят Амелия Стоименова и Яна Илиева

палите котлето на локалното си парно, базирано на

водна циркулация, температурата на водата се покач-

ва и съответно течността се разширява. Много есте-

ствен и при добре изградените системи също толкова

предвидим процес. Но и криещ сериозни опасности. Ако

отоплителната ви инсталация е отворена, ще имате по-

малко грижи. В случай, обаче, че проектантът е замис-

лил точно вашата водна отоплителна инсталация като

така наречена затворена система, поинтересувайте се

как точно е обезопасил работата й. Защо ли? Ами за-

щото с разширяването на водата се увеличава и наля-

гането в системата. Ясно е какво би се случило, ако то

се повиши прекалено много. Най-простичката дума, ко-

ято в случая казва достатъчно, е „бум“. По тази причи-

на се налага, още преди първите снежинки да се зале-

пят по прозорците ви, добре да изясним нещата със зат-

ворените водни отоплителни инсталации.
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РАЗШИРИТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ
За да се предотврати опасното повишаване на наля-

гането в затворените отоплителни инсталации, се из-

ползват специални съоръжения, наричани разширителни

съдове. В практиката бихте могли да срещнете двата

основни вида – отворените и затворените съдове. Ако,

сумата, която трябва да броите за инсталацията, ви се

вижда толкова голяма, че вече се питате дали не може

и без тях, отговорът е категоричен - не, не може. Раз-

ширителните съдове са задължителен елемент от ото-

плителната ви инсталация. При това, независимо дали

разполагате със собствен топлинен източник или сте

свързани към външна топлопреносна мрежа. С други

думи, няма значение дали се топлите със собствено

локално парно - котел или камина, или черпите топлина

централно. Разширителният съд участва неизменно в

процеса.

СИЛАТА НА ОТВОРЕНИТЕ РЕШЕНИЯ
Не се плашете от сложното им наименование. Те са

прости съоръжения, представляващи малки резервоари с

кръгло или правоъгълно сечение. Е, по естетски съображе-

ния бихте могли да заложите и на друга форма. Макар че

в случая формата на съда е последната ви грижа. Важно-

то е разширителният съд да върши добре работата си.

Когато налягането в системата се повиши над определе-

на стойност, част от водата, която циркулира по тръби-

те, се излива в съда. Или, казано по друг начин, той поема

излишната тяга, която иначе при споменатото „бум“ би

могла да се изсипе някъде, където не трябва. Може би най-

важното, което трябва да се знае за отворените разши-

рителни съдове, е, че те се монтират над най-високата

точка на отоплителната ви инсталация. Или казано ина-

че - над най-високо разположените отоплителни тела,

топлообменници и разпределителни тръбопроводи.

Обаче, тук е важно да споменем, че след като си има-

ме работа с критични обеми вода, задължително се държи

сметка и за точния обем на разширителния съд. Той не е

случаен и се изчислява от пректантите на подобни ото-

плителни системи. Прави се прецизно, за да не се окаже

в крайна сметка, че разширител с форма на войнишко

канче ще трябва да решава „проблема“ на огромна инста-

лация, предполагаща няколко големи гейзера.

ДЕБЕЛИТЕ ВРЪЗКИ С ИНСТАЛАЦИЯТА
Тъй като разширителният съд е част от отоплител-

ната ви инсталация и не би могъл просто така да си виси

някъде нависоко, възниква въпросът – как е свързан към

нея. За целта се използват една или две предпазни тръби.

Според специалистите, две предпазни тръби се използ-

ват само ако разширителният ви съд е монтиран в сту-

дено помещение. И има опасност да замръзне, защото
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вие, например, сте следвали инструкциите и сте си го

качили на тавана. Досещате се вероятно какво става

през зимата с водата в него, ако вие случайно отидете

на гости за 3-4 дни? Тя, разбира се, замръзва.

За да има шанса да работи ефективно отвореният ви

разширителен съд, на предпазните тръби не трябва да се

монтират спирателна или регулираща арматура. Задължи-

телно е водният поток към разширителния съд да не бъде

„притесняван“ от устройства, затрудняващи притока на

вода към него. Затова и когато се използват две предпаз-

ни тръби, едната задължително е преливна, а другата –

сигнална.

Преливната тръба е тази, през която изтича излишно-

то количество вода при първоначално препълване на инста-

лацията или при повишаване на налягането в нея. На прак-

тика, преливната тръба дефинира най-високото ниво, до

което може да достигне водата в инсталацията. Това ще

рече, че когато на отоплителната ви инсталация й ста-

не прекалено „горещо“, по преливната тръба тя изпраща

част от топлоносителя в разширителния съд. Сигнална-

та тръба има друга важна функция. Чрез нея се следи ми-

нималното ниво на запълване в разширителния съд.

ЗА И ПРОТИВ ОТВОРЕНИТЕ СЪДОВЕ
Отговорът на въпроса защо да изберем точно отво-

рени разширителни съдове далеч не е сложен. Конструк-

цията им е елементарна, съоръжението не притеснява

джоба ви. Работят дълго време без проблеми и не се

нуждаят от специална поддръжка. С тях, освен въпроса

с безопасността на инсталацията, решавате и друг ва-

жен проблем – т.нар. обезвъздушаване. Сигурно сте чу-

вали за проблема с т.нар. въздушни възглавници. Или уча-

стъци въздух в тръбите, които пречат на нормалната

циркулация на водата и могат да оставят за дълго част

от радиаторите в жилището студени.

Наред с предимствата, отворените разширителни съдо-

ве имат и някои сериозни недостатъци. Директният кон-

такт на водата с атмосферата повишава т.нар. корози-

онна агресивност. С други думи, ако си сложите металния

разширителен съд някъде във висока точка в еднофамил-

ната си къща (на тавана), след време можете да и го

намерите леко ръждясал. Не бихте могли да ги монтира-

те и където си харесвате. Не забравяйте, съществуват

изисквания за местоположението им. Също така, ако, как-

то споменахме, отидете някъде за ден-два, през зимата

това може да се отрази зле на разширителния съд, „зак-

лещен“ от замръзнала вода с неговата форма.

ИЗОЛИРАНИТЕ ОТ АТМОСФЕРАТА РЕШЕНИЯ
Затворените разширителни съдове имат незавидната

слава на опасни. Но, ако отоплителната ви инсталацията

е проектирана с такъв, просто му обърнете по-голямо

внимание, вместо по принцип да го лишите от доверие.

Добре е да знаете, разбира се, че пораженията от ползва-

нето на нерационално избран затворен разширителен съд,

не отстъпват по мащаби на тези, при които „бум-ът“ се

случил в системи без никакъв разширителен съд. Както

личи от името им, затворените разширителни съдове

нямат пряк контакт с атмосферния въздух. При тях раз-

ширението на водата в инсталацията се поема от т.нар.

газова възглавница. Използват се два вида затворени раз-

ширителни съдове – с мембрана и с директен контакт на

газовата възглавница с топлоносителя, в случая - водата.

КАК РАБОТЯТ МЕМБРАННИТЕ СЪДОВЕ?
Те всъщност представляват затворен съд, вътрешно-

стта на който е разделен с мембрана. Едната част от

търбуха на съда е запълнена с газ – въздух или азот,

тоест там се намира газовата възглавница. Другата

част е на разположение на топлоносителя. Какво точно

правят ли? Налага се за пореден път да кажем, че с по-

вишаването на температурата топлоносителят се раз-

ширява, което от своя страна води до повишаване на

налягането. От това следва изменение на формата и по-

ложението на мембраната, т.е. обемът на газовата

възглавница се свива.

Мембранните разширителни съдове обикновено се мон-

тират непосредствено до топлоизточника – котел или

топлообменник. Забележете, тук вече не говорим за та-

вана, висока точка в жилището и т.н. Възможно е да се

монтират и в съседно помещение на същия и дори на друг

етаж. Изобщо, възможностите за монтирането им са

доста широки. Е, все пак си има изисквания и те еднознач-

но казват, че мястото на мембранните разширителни

съдове е преди циркулационната помпа, което специалис-

тите разбират като откъм смукателната й страна. Дру-

гата особеност е, че се свързват само с една тръба към

инсталацията.

ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ НА СЦЕНАТА
Когато се използват, мембранните разширителни

съдове задължително вървят в комплект с предпазен

вентил. Функцията му е много важна. Ако по някаква

причина налягането в системата се повиши толкова, че

газовата възглавница не би могла да поеме съответно-

то разширение на водата, предпазният клапан отваря и

изпуска течността извън инсталацията. Други спътни-

ци на мембранните разширителни съдове са вентилите

за изпразването или обезвъздушаването му. Добре е да

знаете, че мембранните разширителни съдове могат да

играят солова роля, т.е. да се използват самостоятел-

но, или в комбинация с други съоръжения (компресор или

помпа). Кой е най-добрият вариант за вас, може да каже

само добър специалист, огледал нещата на място.
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ПРЕДПОЧИТАНИЯТА НА МЕМБРАННИТЕ СЪДОВЕ
Макар и по-скъпи от отворените разширителни съдо-

ве, мембранните се използват доста често поради някои

свои предимства. При тях няма характерното за отво-

рените съдове изпарение на вода и абсорбция на въздух.

Ръцете ви не са така вързани при избора на място за

монтаж. Поради отсъствието на директен контакт на

водата и газовата възглавница, опасността от кислород-

на корозия е изключена. И да заминете някъде за повече

от ден, не се притеснявайте, че течността в разшири-

телния съд на парното в къщата ви ще замръзне.

Мембранните разширителни съдове, обаче, не са иде-

ални във всяко отношение. Конструкцията им е по-слож-

на. За да ви служат вярно, ще се нуждаете от квалифи-

цирана помощ. Не можем да не отбележим и, че за да ги

имате, ще трябва да се бръкнете малко по-дълбоко.

ДИРЕКТЕН КОНТАКТ С ВЪЗГЛАВНИЦАТА
За разлика от мембранните, вторият вид затворени

разширителни съдове - с директен контакт на газовата

възглавница с топлоносителя, представляват херметично

затворени метални съдове. Газовата възглавница би мог-

ла да е както въздушна, така и азотна. Второто, по мне-

ние на специалисти, е препоръчително. Както личи и от

наименованието им, при тях битката между газовата

възглавница и топлоносителя за място в разширителния

съд е директна. Колкото по-високо е налягането в сис-

темата, толкова повече газовата възглавница ще от-

стъпва място на топлоносителя.

За да ви служат добре тези системи, няма да ви по-

ставят условия за максимална температура на топлоно-

сителя. За сметка на това, топлоносителят постепен-

но ще „ изяжда“ газовата възглавница чрез абсорбция. По

тази причина и ще се наложи периодично съдът да се

допълва. Както и мембранните разширителни съдове, и

тези се монтират близо до източника на топлина или

топлообменника. Нищо не пречи и в съседно помещение.

И отново се свързват само с една тръба към инстала-

цията. И те могат да работят самостоятелно или в

комплект с помпа.

От всичко казано дотук следва заключението, че ло-

шавата страна на водната отоплителна инсталация би

могла спокойно да бъде овладяна. И то не чрез едно ре-

шение, а с някое от цял набор – според приложението и

личните ви предпочитания. Не забравяйте и да се дове-

рите на добър специалист. Така ще можете да се наслаж-

давате на спокоен до успиващ домашен топлинен ком-

форт дълги години напред.
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СИГУРНОСТТА В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ГАЗ
Когато инсталирате газова инсталация в дома си,

видът на котела или камината на газ, както и разни-

те му там тръби, свръзки и арматура с неприветлив

за окото вид, са просто естетически проблем. Ако сте

разумен стопанин, вероятно вече сте преценили, че

това е нищо в сравнение с по-сериозната грижа за

общата сигурност на опасаното от тръби с газ жили-

ще. Затова много по-същественият въпрос, пред кой-

то ще се изправите още на проектния етап на газо-

вата ви отоплителна система, е как да осигурите

сигурност в работата й. При това не само за година–

две напред. Отчитайки факта, че и природният газ, и

пропан-бутанът са пожаро- и взривоопасни вещества.

А и силно токсични. За да не си причините сериозни

щети и реална семейна трагедия, е разумно вашата га-

зова инсталация вкъщи да бъде снабдена с т.нар. газ-

сигнализатори. Тяхната задача е да ви известят вед-

нага, щом засекат присъствие и най-малки концентра-

ции от опасните газове във въздуха.

Помощ!
Газ у нас!
Сигнализатори за природен газ
и пропан-бутан

Нека си представим следната ситуация - дългоочакваната от вас централ-

на газификационна мрежа е достигнала прага на дома ви. Веднага сте от-

делили част от времето си в проучване на възможностите, които ви предлага

„синьото гориво“ да произвеждате топлото в дома си. Улисани в посещения

на офиси и магазини, разглеждане на газови котли, бойлери и камини, не ви

е останала и минутка свободно време за нещо много важно – да помислите

за сигурността на близките и дома. Защото наред с многото си предим-

ства, природният газ и все по-често използваният в бита пропан-бутан са

опасни. Въпреки това, нации с далеч по-дълга „газифицирана история“ от

нашата ги използват в бита си от десетилетия. Доверявайки личната си

сигурност на специални устройства, наречени сигнализатори за природен

газ и пропан-бутан. Как тяхното „обоняние“ би могло да улови всеки микрон

опасен газов теч, разказват Амелия Стоменова и Яна Илиеваи
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КАКВО ВЪРШАТ ГАЗСИГНАЛИЗАТОРИТЕ?
Както личи от името им, газсигнализаторите са ус-

тройства, които откриват присъствието на определе-

ни вещества в дадено помещение. В конкретния случай

– природен газ или пропан-бутан. Поставят се навсякъ-

де, където преминават или се оползотворяват горива-

та. За да вършат работата си на бдителни охраните-

ли, газсигнализаторите задължително се свързват с

някаква сигнализация – най-често звукова. Така че, ко-

гато „усетят“, че в атмосферата се носят безпризор-

но опасни газове, активират звукова аларма. Резул-

татът ви е добре познат от автомобилните аларми,

които често озвучават квартала. Силният звук оглася

жилището ви и е възможно да стане причина за някакви

съседски недоразумения, но това е в името на сигурно-

стта. Пък и съгласете се, че това е по-добрият вари-

ант, отколкото собствениците на повредената газова

фурна да се докарат до болница. Целта на звуковата

сигнализация е ясна – да ви подсети да завъртите кра-

на на газта и евентуално да се отдалечите на безопас-

но разстояние, докато дойдат специалистете. Много

често газанализаторът е просто елемент от цялост-

ната система за безопасност на газовата отоплител-

на инсталация. В този случай, след сигнал от газсигна-

лизатора, системата сама спира притока на газ. Някои

по-интелигентни системи са проектирани по-комплек-

сно. Газсигнализаторът „вдига тревога“, системата

спира притока на газ и...проветрява помещението. Хит-

ро, нали?

ВИДОВЕ СЕНЗОРИ ЗА БИТА
Как точно сензорът разбира, че въздухът в помещени-

ето се е наслоил с изтекъл природен газ или пропан-бу-

тан? Методите са доста разнообразни, особено в инду-

стрията. В бита, обаче, се използват два основни вида

газанализатори – т.нар. каталитични и полупроводнико-

ви. Общото и за двата вида е, че са електрически. За да

открият безпроблемно дори и най-малки концентрации

природен газ или пропан-бутан,

КАТАЛИТИЧНИТЕ СЕНЗОРИ
разчитат на платината. В случая от скъпия благороден

метал са изработени не бижута, а прозаично звучащи-

те бобини. И то, свързани в т.нар. мостова схема. Зву-

чи сложно, но принципът на работа на каталитичните

сензори е сравнително простичък. Най-общо едната

част от схемата играе ролята на катализатор, а дру-

гата на инхибитор. Катализаторът подпомага процеса

на окисляване, докато инхибиторът върши обратното –

забавя го. Както вече споменахме, каталитичният сен-
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зор разчита на електричество за работата си. Така че,

когато се подаде напрежение към електрическата ве-

рига, през платиновите намотки протича ток. В резул-

тат на това температурата на намотките се повиша-

ва. С покачването на градусите, устройството посте-

пенно се привежда в бойна готовност за работа. И ко-

гато намотките се нажежат до близо 500 градуса по

Целзий, тогава условията за окисление на газ върху ка-

тализатора са повече от благоприятни.

Ако в този момент се случи до него да достигне дори

и полъх природен газ или пропан-бутан, отчитането ста-

ва на мига. Можете да очаквате, че газът моментално

се е окислил в катализаторната част от електрическа-

та верига. Температурата се е повишила, а с нея и съпро-

тивлението на платиновата намотка. В резултат се

случва това, което инженерите наричат разбалансира-

не на моста. Веднъж разбалансиран, всяка промяна в

съпротивлението на едната от платиновите намотки

води до промяна в изходния сигнал на електрическия мост.

Простичко казано, след като веднъж е „помирисал“ газа,

каталитичният сензор, работещ на този принцип, отчи-

та много прецизно концентрацията на природния газ или

пропан-бутана и реагира от момента на „газовата ата-

ка“. Приблизително подобен принцип за регистрирането

й ползват и

ПОЛУПРОВОДНИКОВИТЕ СЕНЗОРИ
Също като каталитичните, те определят колко точ-

но газ изпуска повредена тръба или недозавит кран, бла-

годарение промяната на съпротивлението на сензора. Тук

обаче има една химико-физична тънкост, на която няма

как да не отделим внимание. При тези сензори чувстви-

телният материал са не платинови намотки, а метален

окис, например калаен диоксид. Тези, на които физиката

им е била любим предмет, вероятно си спомнят, че кала-

еният окис всъщност е полупроводник. Това е и основно-

то му качество, което го прави подходящ за използване

в този тип сензори за газ. Структурата му представля-

ва кристална решетка, съставена от свързани помежду

си кристални зърна. Когато се поставят в среда с висо-

ка температура, кислородът от въздуха се адсорбира

върху повърхността на кристалите. В този момент, към

кислорода започват да настъпват милиони електрони.

При движението си те зареждат адсорбирания кислоро-

ден слой отрицателно. Но оголват тила на полупровод-

ника – което инженерно означава, че водят до положите-

лен заряд на повърхностния му слой. По този начин той

се превръща в стабилна бариера срещу последващо дви-

жение на електрони към кислорода.

И така, тук е времето да намесим отново съпротив-

лението на сензора. В крайна сметка, колкото по-солид-

на е бариерата, толкова е по-голямо и съпротивлението.

Щастливите притежатели на газова фурна вероятно

вече тръпнат в очакване на развръзката. А тя настъпва

естествено с появата на газ около сензора. Образно

казано, газът започва да руши с всички сили образувана-

та бариера. Следователно, колкото по-голяма е концен-

трацията му, толкова по-малка ще е дебелината на ба-

риерата и следователно толкова по-малко съпротивлени-

ето на сензора. По този начин, газсигнализаторът успя-

ва по възможно най-качествен начин „да вдигне по тре-

вога“ фамилията и да ви накара да спрете потока на

горивото.
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КЪДЕ СЕ МОНТИРАТ ГАЗАНАЛИЗАТОРИТЕ?
Досещате ли се вече къде трябва да се монтират сен-

зорите за пропан-бутан и природен газ? Малък жокер от

нас - метанът е по-лек от въздуха. Ако той все пак изте-

че в някое от помещенията на дома, със сигурност ще се

концентрира някъде около тавана. Точно там принципно е

добре да го чака предварително монтиран сензор.

Обаче за разлика от метана, пропан-бутанът е по-

тежък от въздуха. Затова и газсигнализаторите при

системи, базирани на пропан, се монтират в ниската

част на помещението, около пода. Добре разбирате, че

преди да запрелиствате инструкции за ползване на газа-

нализатори, се налага първо да определите – вие, или най-

добре специалист, къде следва ги монтирате според вида

газ, който ползвате в бита. Това е от съществено зна-

чение!

ОПАСНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ
Тази дума е с ключова роля в света на газсигнализато-

рите. В изместен смисъл е ключова и когато човек си има

работа с обезопасяването на съоръжения, работещи на

газ. След физичните лабиринти, през които ви преведох-

ме, вероятно ви е минал през ума логичният въпрос - при

каква концентрация на метана или пропан-бутана газсиг-

нализаторът надува звуковата аларма и казва на систе-

мата за сигурност да вземе мерки и то веднага? Специ-

алистите описват опасните вещества с характеристи-

ка, наречена долна граница на взривяемост. Това е онази

концентрация, при която е възможно опасното вещество

да се взриви. При всички случаи, газанализаторите се

съобразяват с нея и не чакат да се стигне до голямото

„бум“. Работят така, че далеч преди това да предупреж-

дават за предстоящата опасност.

Според стандарта, действащ у нас, тази концентрация

е от 10 до 20% от долната граница на взривяемост на

въпросния газ. И по-конкретно, за метана тази концен-

трация е от порядъка на 5 обемни процента метан във

въздуха, а за пропан-бутана - около 3.2 обемни процента.

На пазара ще срещнете обнадеждаващо

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ МОДЕЛИ ГАЗАНАЛИЗАТОРИ
От такива с по-малки възможности, до устройства с

доста по-разширена функционалност. Най-елементарни-

те модели биха могли да ви предложат само добре опи-

саната звукова сигнализация. Докато по-интелигентни-

те им събратя от малко по-горен клас са снабдени и с

така наречения релеен изход, благодарение на който бих-

те могли да осигурите мигновеното спиране на газа към

помещението или дома ви. Още по-сложните газанализа-

тори имат две нива на задействане. А това означава, че

когато установят, че концентрацията на следения газ

достигне 10% от долната граница на взвривяемост, вед-

нага предупреждават, че има изтичане. Ако концентра-

цията продължи да растe до 20% от долната граница на

взривяемост, вече алармират с пълна сила и системата

автоматично (или пък вие ръчно) предприема спиране

притока на газ.

Е, както виждате подборът на модел газанализатор

далеч не е ограничен според вид и сложност на система-

та и изискванията на нейния собственик. Но едно поне е

сигурно – правилният избор и коректният монтаж на

такова устройство в газифициран дом са повече от

задължителни.
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ПРЕНОСИМИ ЗАТОПЛЯЩИ КЛИМАТИЦИ
И при климатиците "преносим" означава "който може

да бъде преместван от едно място на друго". Те не са леки

(теглото им е между 20 и 40 килограма) и затова са

снабдени с колелца. Предназначени са за едно голямо по-

мещение или за две по-малки с врата между тях при обща

площ 30 - 50 квадратни метра. Поддържат температу-

рата на помещението чрез вдухване на топъл или сту-

ден въздух чрез вграден вентилатор. Топлинната енергия,

доставяна от климатика в режим на затопляне, е прибли-

зително равна на енергията, отнемана от помещението

в режим на охлаждане. В каталозите двата режима обик-

новено се означават съответно с „Н“ и „С“. Не са ряд-

кост моделите с енергия при затопляне до 30-40% по-

голяма от тази при охлаждане. Причината за разликата

е, че при своята работа компресорът на климатика не-

избежно отделя топлина.

Отопление
с климатик

Редовните читатели на Технологичен дом вероятно са забелязали, че екипът

ни обръща сериозно внимание на климатиците – в брой 5 от месец май

разказахме за особено икономичните инверторни климатици, в брой 6 от

юни направихме преглед на намиращите се на нашия пазар сплит-клима-

тици, а в брой 8 от август видяхме как климатиците подобряват каче-

ството на въздуха. Но нещата не свършват дотук. Има множество кли-

матици, които могат и да затоплят на помещението, при това по-ефек-

тивно от печките и радиаторите. Изразходването от тези климатици на

по-малко енергия за осигуряване на желаната температура намалява

финансовото бреме на домакинството, облекчава енергийната система и

допринася за опазването на околната среда. За климатиците, които мо-

гат и да топлят, за основните параметри, съществени за правилния им

избор, и за експлоатацията им, разказва Стефан Куцаров

В много каталози топлинната енергия се нарича капа-

цитет и освен в международно приетата единица кило-

ватчас (kWh) се измерва в BTU (британски топлинни

единици), като 1000 BTU са равни на 0,293 kWh. Произво-

дителите от САЩ предпочитат измерване в BTU/h, ко-

ето не се различава от BTU. Вместо топлинна енергия у

нас е прието да се използва топлинната мощност в ки-

ловати (kW), равна като число на енергията в kWh. На-

пример климатик с енергия 18 800 BTU/h има мощност

0,293 x 18 800 = 5,5 kW. Типичните стойности на топлин-

ната мощност на различните модели преносими климати-

ци са между 2 и 6,5 kW.

Изборът на режим на работа се прави чрез бутони на

командното табло на климатика, съпътствани от свет-

линна индикация. Температурата в помещението се за-

дава със стъпка 0,5 или 1°С и се поддържа автоматично

от климатика, независимо дали той е в режим на охлаж-

дане или затопляне. Минималната поддържана темпера-
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тура е между 15 и 18°С, а максималната – от 30 до 32°С.

За онези, които желаят да забравят, че имат клима-

тик вкъщи, са създадени модели с допълнителен режим

„Автоматично“. В него климатикът сам се включва като

охладител при температура в помещението над една

зададена стойност (например 24°С) и след това я под-

държа и като нагревател при температура под друга

стойност (например 20°С). Когато температурата е

между тях, работи само вентилаторът. На практика

това означава гарантирана температурата в помещени-

ето между двете стойности.

За всеки климатик са определени границите на външна-

та температура, при които той работи нормално. Те,

естествено, са различни за двата режима. Работата

като охладител е обикновено при минимална външна тем-

пература между 15 и 18°С и максимална между 40 и 43°С.

За режим на отопление е необходима по-ниска външна

температура – минимална стойност около 5°С и макси-

мална 25-27°С. Внимателният читател вероятно вижда,

че обхватите на двата режима се припокриват – напри-

мер при околна температура 20°С климатикът може да

работи като охладител или като нагревател.

Действието на климатиците се основава на обмена на

топлина с външната среда – за нагряване на помещени-

ето се взима топлина отвън, а за охлаждане част от

топлината от помещението се „изхвърля“ навън. Това

обяснява защо при монтажа на всеки климатик трябва да

се прави отвор в стената. Преносимите климатици не

правят изключение – те са снабдени с гъвкав маркуч с

диаметър 10-12 сантиметра и дължина до 1,5 метра.

Необходимият за него отвор вместо в стената може да

се направи на прозореца. За улеснение на потребители-

те към климатиците винаги се предлагат принадлежно-

сти – тръба за вграждане в стената и подходящо уплъ-
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тнение за прозореца. Все пак не трябва да се забравя, че

при желание за използване на климатика в повече от едно

помещение (той затова е преносим), трябва във всяко да

има подходящ отвор.

Всеки преносим климатик съдържа вентилатор, който

раздвижва въздуха в помещението и ускорява охлаждане-

то и затоплянето му. Обикновено вентилаторите са с

две или три скорости, избирани по желание.

Полезно приспособление във все по-голяма част от

климатиците е вграденият таймер. Той позволява да се

задава времето на автоматичното им изключване, чия-

то максимална стойност в зависимост от модела е меж-

ду 8 и 24 часа.

При своята работа всеки климатик „изтегля“ част от

влагата в помещението и получената вода трябва да

изтича някъде. Това е принципно затруднение при прено-

симите климатици (при стационарните тя изтича от

монтираното отвън тяло), които имат резервоар за съби-

рането й. При напълването му климатикът автоматич-

но спира. В немалко модели проблемът частично е решен

чрез използване на водата за охлаждане на компресора,

при което тя се изпарява и се връща обратно в помеще-

нието. Това осигурява допълнителното предимство на по-

слабо изсушаване на въздуха. Има и усъвършенствани

модели, които нямат нужда от резервоар за събиране на

извлечената от въздуха вода.

Подобно на класическите стационарни климатици,

доста модели портативни имат различни приспособления

за пречистване на въздуха, например прахоулавящи фил-

три, въгленови филтри за премахване на миризмите и

източник на ултравиолетови лъчи.

При своята работа компресорът на климатика създа-

ва шум. Когато стойността му не надхвърля 52-53 dBA,

може да се счита, че климатикът работи безшумно. При

най-безшумните климатици стойността е около 40 dBA.

За сравнение шепотът създава около 30 dBA, а обикно-

вен разговор – около 60 dBA.

СТАЦИОНАРНИ ЗАТОПЛЯЩИ КЛИМАТИЦИ
На външен вид те не се различават от климатиците,

предназначени само за охлаждане – имат вътрешно и

външно тяло и възможност за задаване на температура-

та в помещението с няколко стойности или с точност

1°С, а дистанционното им управление е задължително.

Изборът на режим на работа (охлаждане или затопляне)

е чрез ключе. Скоростта на вентилатора се регулира

независимо от зададената температура и обикновено
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има 2 или 3 стойности. Създаваното от него движение

на въздуха е твърде важно за ефективното поддържане

на еднаква температура в цялото помещение. Затова в

някои модели при охлаждане излизащата въздушна струя

е хоризонтална, а при затопляне – вертикална.

Подаваната в помещението или изтегляна от него

топлина е в твърде широки граници и на нея й съответ-

ства мощност между 1,5 и 8 kW. И тук консумираната

електрическа мощност обикновено е 2-3 пъти по-малка.

За някои жилища са твърде удобни така наречените

мултисистеми. Те се състоят от едно външно тяло и 2

до 4 вътрешни тела (по едно за всяко помещение). Всяко

от телата е с топлинна мощност между 1,5 и 3 kW, като

те са напълно независими едно от друго – имат собстве-

но дистанционно управление, могат да се включват по-

отделно и температурата в помещението им се регули-

ра самостоятелно. Съществуват мултисистеми за жи-

лища с площ до около 120 квадратни метра.

ОТОПЛИТЕЛНО-ОХЛАДИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Това наименование напълно подхожда на този сравни-

телно нов тип климатици, пробиващ си път през после-

дните години. Те загряват или охлаждат помещенията

чрез протичане на топла или студена вода в радиатори-

те и/или в тръбите на подовото отопление (в случая то

може да работи и като подово охлаждане!). Нещо повече,

в режим на затопляне инсталациите могат да бъдат

използвани и за осигуряване на топла вода за домакински

нужди, а в режим на охлаждане – на студена питейна вода.

Съществуващите понастоящем модели са предназна-

чени за апартаменти и еднофамилни къщи и използват

съвременния принцип за отопление със слабо нагрята вода

(между 30°С и 55°С). В режим на охлаждане температу-

рата на водата може да е между 4°С и 20°С. Има е една

важна особеност – ефективната работа на инсталации-

те е възможна само в жилища с добра термоизолация.

Подобно на класическите климатици, отоплително-

охладителните инсталации имат външно тяло, обикнове-

но наричано термопомпа  и вътрешно тяло с наименова-

ние хидроблок. В режим на нагряване термопомпата от-

нема топлина от външния въздух и я подава на хидробло-

ка, като ефективността й е такава, че осигурява нормал-

на работа на инсталацията при външна температура

между -15 и +45°С. За разлика от класическите климати-

ци, хидроблокът осигурява вода, а не въздух. Излизащата

от него вода преминава през нагревател, който се включ-

ва автоматично само в най-студените дни, когато оси-

гурява до 40% от енергията за затопляне. В хладни и

топли дни той не работи и цялата енергия е за сметка

на външния въздух. Така в рамките на цялата година само

5-10% от топлинната енергия на инсталацията се оси-

гурява от нагревателя, което безспорно е отлична ефек-

тивност.

Тези системи не могат да осигуряват толкова висока

температура на горещата вода, колкото обикновените

бойлери. Това създава опасност от "завъждане" на бакте-

рии (наречени легионела) в инсталацията, които есте-

ствено ще преминават и във водата. За избягване на

това инсталациите периодично (например веднъж сед-

мично) и автоматично загряват водата до 70°С.

За области с по-топъл климат, примерно някои южни
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райони на България, са подходящи инсталации със съща-

та структура, но без нагревател. Те, безспорно, са още

по-икономични. Съществува и трети вид – комбинация с

електрически бойлер, като последният се използва само

в много студени дни.

Домашните отоплително-охладителни инсталации

обикновено са с мощност между 5 и 9 kW и като правило

са снабдени с допълнителните приспособления, характер-

ни за едно класическо парно - циркулационна помпа (обик-

новено с 2-3 скорости), филтър за водата, кранове за

пускане и спиране. Инсталациите лесно се присъединяват

към вече съществуващите радиатори и дори могат да ра-

ботят съвместно със слънчеви колектори. Допълнител-

но удобство при експлоатацията им е дистанционното

управление.

НЯКОИ ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
Най-често поставяният въпрос при избора на климатик

е колко трябва да е топлинната му мощност. Точен отго-

вор няма и не може да има поради голямото разнообразие

на помещенията – височината им у нас е между 2,60 и 3,60

метра, могат да са  в тухлени или панелни сгради, стени-

те да са със или без термоизолация, изложението да е

северно или южно и т.н. Естествено, не е без значение

дали жилището е в топъл или студен район на страната.

Все пак, като приблизителна стойност може да се приеме

1 kW (или 3400 BTU) на всеки 10 квадратни метра от по-

мещението. За по-редките случаи на помещения с площ над

петдесет квадратни метра е достатъчна по-малка мощ-

ност – между 0,6 и 0,8 kW на 10 квадратни метра.

При избора на климатик е важно той да консумира

колкото е възможно по-малко електроенергия, което оз-

начава по-евтиното му използване. Затова е полезно от

Ê  Кондензатор     Ë  Вентил

Ì  Изпарител        Í  Компресор

Ê

Ë

Ì
Í

Термопомпата е в основата не само

на действието на климатиците, но

и на хладилниците, фризерите и ня-

кои отоплителни системи. През ней-

ния кондензатор протича силно на-

грята охладителна течност с голя-

мо налягане и той отделя топлина в

околното пространство. Така полу-

чената течност с намалена темпе-

ратура, но все пак носеща определе-

но количество топлина, през венти-

ла попада в частта на помпата с

малко налягане. Намаляването на

налягането означава увеличаване на

обема на течността, в който се

разпределя същата топлина. Поради

това в единица обем (например във

всеки кубически сантиметър) се по-

лучава по-малко количество топлина

– течността е станала по-студена.

Резултатът е, че колкото пъти се

намалява налягането, толкова пъти

се понижава температурата на теч-

ността. Така през изпарителя про-

тича студена течност, тя отнема

топлина от околното пространство

(охлажда го!), нагрява се и достига

компресора. Той увеличава налягане-

то й и пропорционално с него нейна-

та температура. Всичко това озна-

чава, че се пренася топлина от про-

странството около изпарителя в

това около кондензатора. Например

при работа на климатика в режим на

охлаждане, частта му, свързана с

помещението, представлява изпари-

тел, а тази с външната среда е кон-

дензатор. Аналогично е положението

в хладилниците и фризерите, в кои-

то изпарителят е във вътрешност-

та им, а кондензаторът – отвън. В

климатиците за кондензатора и из-

парителя се използва общото наиме-

нование топлообменник.

ИЗПОМПВАМЕ ТОПЛИНА
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данните в каталога да се изчисли отношението между

топлинната мощност, осигурявана в помещението, и

електрическата, консумирана от мрежата. Колкото то

е по-голямо, толкова климатикът е по-икономичен. Типич-

ните стойности на това отношение са между 2,5 и 3,5.

Например, ако климатик има топлинна мощност 2,7 kW и

консумира от мрежата 0,8 kW - отношението на двете

е 2,7:0,8 = 3,38. Когато е дадена топлинната енергия в

BTU, търсеното отношение се получава чрез разделяне-

то на 0,000293BTU с електрическата мощност - при кли-

матик с топлинна енергия 14 000BTU и електрическа

мощност 1,3 kW отношението е 0,000293x14000:1,3 = 3,16,

т.е. той е по-малко икономичен от предния.

Почти винаги в каталозите като параметър се дава

коефициентът на енергийна ефективност EER (типич-

ни стойности между 10 и 14) и се акцентира върху го-

лямото му значение за икономичната работа на клима-

тика. Това действително е така, като коефициентът

показва колко пъти въвежданата или извежданата от

помещението топлинна енергия е по-голяма от необхо-

димата за осъществяването на това електрическа

енергия. Така споменатият климатик с топлинна мощ-

ност 2,7 kW при EER = 10 има нужда от електрическа

мощност 0,27 kW. Тук вече можем да се объркаме. По-

горе бе казано, че електрическата мощност е 0,8 kW, а

сега изчислихме по-малко. В това няма нищо странно.

Вентилаторът на климатика, неговите електронни бло-

кове и индикатори също консумират електроенергия,

която не може да бъде пренебрегвана. За нашия пример

са необходими 0,27 kW за „преместване на топлината“

и още 0,53 kW за работа на останалите блокове на кли-

матика.

Видът на топлообменниците също има важно значение

за ефективната работа на климатика. Затова трябва

внимателно да се прочетат дадените за тях обяснения

в каталога. Например особено ефективни са появилите се

напоследък триредови топлообменници на външното

тяло.

В топло време не е желателно да се чака в помещени-

ето да стане горещо и едва тогава климатикът да се

включи. Най-добре е това да се направи, когато темпе-

ратурата достигне 24°С.

Преносимите климатици не трябва да се използват в

бани и други помещения с повишена влажност.
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Редакцията не носи отговорност за промени, неточности и грешки в подадената от фирмите информация

Битови аспиратори серия ММ 100 на българския про-

изводител ММОТОРС. Различни модификации: с таймер,

със светлинно реле и таймер или с датчик за влажност и

таймер. Предназначени за продължителна или прекъсната

вентилация на малки и средни битови, санитарни и търговс-

ки помещения. За монтаж на таван, окачен таван, външна или

вътрешна стена. В аспиратора е вграден безшумен елект-

родвигател с търкалящи, двойнокапсуловани лагери, които га-

рантират 30 000 часа безотказна работа на апарата при

монтаж в хоризонтално или вертикално положение. Могат да

се използват като топлообменници между съседни помеще-

ния. Степента на защита IP 32 позволява аспиратора да фун-

кционира при висока влажност и в агресивни среди. Дебит

90 м3/h / 105 м3/h. Диаметър на въздуховода 100mm. Номинал-

на мощност 16 W.

Производител: ММОТОРС

Битови аспиратори серия ММ 120 на българския про-

изводител ММОТОРС. Предназначени за продължителна

или прекъсната вентилация на малки и средни битови, сани-

тарни и търговски помещения. За монтаж на таван, окачен

таван, външна или вътрешна стена. Могат да се използват

като топлообменници между съседни помещения. В аспира-

тора е вграден безшумен електродвигател с търкалящи,

двойнокапсуловани лагери, които гарантират 30 000 часа

безотказна работа на апарата при монтаж в хоризонтално

или вертикално положение. Степента на защита IP 32 позво-

лява аспиратора да функционира при висока влажност и в

агресивни среди. Възвратна клапа тип „пеперуда“, възпрепят-

стваща навлизането на студен въздух или насекоми при не-

работещ аспиратор. Дебит 150м3/h. Диаметър на въздухово-

да 120mm. Номинална мощност 18 W.

Производител: ММОТОРС

Санитарни
вентилатори

в цени и модели
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Канални вентилатори от серия D – 12 на

ALIBERTI. Дебит 150 m3/h. Номинално напрежение

220 V. Номинална честота 50 Hz. Номинална мощ-

ност 16 W. Диаметър на вентилационния отвор

120 mm. Ниво на шум 49.1 dB (A).

Производител: ALIBERTI

Битови аспирационни вентилатори серия E –

10 на ALIBERTI. Номинално напрежение 220 V. Но-

минална честота 50 Hz. Номинална мощност 16 W.

Диаметър на вентилационния отвор 100 mm. Дебит

74 m3/h. Ниво на шум 58 dB (A).

Производител: ALIBERTI

Вентилатори серия CB – 250 Plus на испанс-

кия производител CATA. Подходящи за монтаж в

окачени тавани. Високо налягане. Идеален за монти-

ране в дълги тръби. Съвременен дизайн. Дебит за

модел 100 – 120–270 m3/h. Висока тяга.

Цена: 87 лв. без ДДС

Производител: CATA
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Вентилатори серия X-

Mart Matic Inox на испан-

ския производител

CATA. Подвижен капак –

клапа, без винтчета, за по-

добро почистване. Лесен

за инсталиране. Индикира-

ща светлина. Безшумен.

Дебит за модел 100 – 98

m3/h.

Цена: 80 лв. без ДДС

Производител: CATA

Вентилатор POLO 4/5/6 AZ Ф100/120/150 на полската

компания DOSPEL. Предназначен за битови и санитарни помеще-

ния. Висока ефективност и ниско ниво на шума. Двигател, влагоза-

щитен с термична защита от прегряване. Защитна мрежа против

насекоми. Светлинна индикация за включено/изключено. Подходящ за

хоризонтален и вертикален монтаж. Опции: вграден ключ за ръчно

включване и изключване; - регулируем времеизключвател (таймер);

цикличен режим на работа през 20 мин.; регулируем датчик за влага,

комбиниран с времеизключвател (таймер); фотодатчик за включва-

не; интелигентна система за управление; регулируем датчик за

влага, комбиниран с фотоелемент за включване. Дебит на въздуха

100-280 m3/h. Напор 25-80 Pa и 2,5-8,2 mmH2O. Шумово ниво 36-44 db (A).

Обороти на двигателя 2650 в минута. Електрозахранване

230 V/50 Hz. Електрическа мощност 15-25 W.

Цена: 49,20 / 54,12 / 59,04 лв. с ДДС

Производител: DOSPEL

Вентилатор STYL Ф100/120/150/200 на полския произво-

дител DOSPEL. Предназначен за битови и санитарни помещения,

с висока ефективност и ниско ниво на шума. Съвременен дизайн,

елегантен плосък панел. Двигател, влагозащитен с термична за-

щита от прегряване. Защитна мрежа против насекоми. Светлин-

на индикация за включено/изключено. Подходящ за хоризонтален и

вертикален монтаж. Опции: възвратна клапа за Ф100 и Ф120; регу-

лируем времеизключвател (таймер); вграден ключ за ръчно включ-

ване/изключване. Дебит на въздуха 100-400 m3/h. Напор 34-98 Pa и

3.5-10 mmH2O. Шумово ниво 36-48 db (A). Обороти на двигателя 2650

в минута. Електрозахранване 230 V/50 Hz. Електрическа мощност

15-30 W.

Цена: 17,52 / 18,36 / 25,68 / 49,44 лв. с ДДС

24,48 / 25,32 лв. с ДДС (за модели с възвратна клапа)

Производител: DOSPEL
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Вентилатор модел E-Style Pro на италианския производи-

тел ELICENT. Затваряща се клапа отзад. Моделите са версия 100,

120 и 150. Дебит: 95 m3/h. Напор: 40 Ра. Мощност: 14W. Ниво на шум:

31.4 dB(A). Степен на защита: IPX4. Маркировка СЕ.

Цена: от 38 до 48 лв. с ДДС

Производител: ELICENT

Вентилатор модел ECO 100A на италианския производи-

тел ELICENT. Автоматично отваряне и затваряне на декоратив-

ната решетка. Моделите са версия 100, 120 и 150. Дебит: 90 m3/h.

Напор: 27 Ра. Мощност: 13 W. Ниво на шум: 39dB(A). Степен на защи-

та: IPX4. Маркировка СЕ. Версии с таймер и сензор за влага.

Цена: 57 лв. с ДДС за базов модел

Производител: ELICENT

Аксиални вентилатори за стенен монтаж серия АРВ на

GENIUN с летяща клапа. Включена опция за решетка. Размери от

211х211 mm до 365х365 mm. Мощност от 24 до 48 W. Дебит от 282

до 1200 m3/h. Ниво на шум от 39 до 48 dB. Вентилаторите са ревер-

сивни (могат да работят на режим подаване или изсмукване на

въздух).

Цени: от 66 до 82 лв. с ДДС

Производител:  GENIUN
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Аксиални вентилатори за таванен монтаж

серия АРТ на GENIUN с пластмасов панел, с

присъединителен щуцер. Мощност от 21 до 36 W.

Дебит от 280 до 860 m3/h. Ниво на шум от 43 до 55

dB.

Цена: от 42 лв. с ДДС

Производител:  GENIUN

Кръгли вентилатори за баня серия LP на английския произво-

дител  Manrose.  Вентилаторите са подходящи за бани, кухни и тоа-

летни. При диаметър на отвора 100 мм имат дебит 85м3/час или 23 л/

секунда. При диаметър на отвора 120 мм имат дебит 130м3/час или 35

л/секунда. 10мм профил, 2400 об/мин, 20W, 50Hz, работна температура

- до 400С. Предлагат се в бяло, хром и злато.

Цена: за ф100 - бяло 30,95 лв.; хром и злато 34,30 лв. с ДДС

за ф120 - бяло 38,85 лв.; хром и злато 43,00 лв. с ДДС

Производител: MANROSE

Квадратни вентилатори за баня серия LP на английския про-

изводител  Manrose.  Вентилаторите са подходящи за бани, кухни и

тоалетни. При диаметър на отвора 100мм имат дебит 85м3/час или

23 л/секунда. При диаметър на отвора 120мм имат дебит 130м3/час или

35 л/секунда. 10мм профил, 2400 об/мин, 20W, 50Hz, работна темпера-

тура - до 40o С. Предлагат се в бяло, хром и злато.

Цена: за ф100 - бяло 30,95 лв.; хром и злато 34,30 лв. с ДДС

за ф120 - бяло 38,85 лв.; хром и злато 43,00 лв. с ДДС

Производител: MANROSE
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Аксиален вентилатор с летяща клапа серия ОА на

ORIEME с фиксиран ултратънък челен панел. При диа-

метър на отвора 100 mm вентилаторът има следните харак-

теристики: мощност 15 W, дебит 90 m3/h, ниво на шум 40 dB.

При диаметър на отвора 150 mm вентилаторът има следни-

те характеристики: мощност 25 W, дебит 300 m3/h, ниво на

шум 43 dB.

Цена: от 36 до 54 лв. с ДДС

Производител:  ORIEME

Аксиален вентилатор с автоматични жалузи серия

ОА Super на ORIEME. Възможност за стенен и прозоречен

монтаж. При диаметър на отвора 100 mm вентилаторът има

следните характеристики: мощност 11 W, дебит 84 m3/h, ниво

на шум 43,5 dB. При диаметър на отвора 150 mm вентила-

торът има следните характеристики: мощност 18 W, дебит

210 m3/h, ниво на шум 42 dB.

Цена: от 76 до 99 лв. с ДДС

Производител: ORIEME

Осов битов вентилатор серия DECOR 100C на испанския

производител SOLRER & PALAU. Предназначен за монтаж на

стена или таван в бани, тоалетни, мокри помещения или ниши.

Обороти: 2500. Мощност: 13 W. Напрежение: 220 V/50Hz. Максима-

лен дебит 95 м3/ч. Ниво на шум 45 dB.

Цена: 34 лв. без ДДС

Производител: SOLRER & PALAU
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Вентилатори за прозоречен монтаж тип МА01

на украинския производител VENTILATION

SYSTEMS. С автоматични жалузи. Предназначени за

битови и административни помещения. Монтират се

на стъкло или на стена. Пластмасов корпус. Стандар-

тно за работна температура от 0 до 45 оС. Разновид-

ности 125 МА01 и 150 МА01. Напрежение 220-240 V/50 Hz.

Мощност 22-26 W. Консумация на ток 0,10/0,13 А. Оборо-

ти - 2400 за минута. Смукателна мощност 185-295 m3/h.

Ниво на звуково налагане на 3 метра 35/41 dBA.

Цена: 72 / 94,80 лв. с ДДС

Производител: VENTILATION SYSTEMS

Битови вентилатори серия PFL на украинския

производител VENTILATION SYSTEMS. Предназна-

чени за таванен монтаж. Предлагат се с диаметри Ф

100, 125 и 150. Напрежение 230 V/50 Hz. Мощност 14-24

W (30 W за модела 150 PFL Turbo). Консумация на ток

0,085/0,130 А (0,130 А и за модела 150 PFL Turbo). Оборо-

ти 2300/2400 за минута (2400 оборота в минута и за

модела 150 PFL Turbo). Смукателна мощност 98/292 m3/

h (342 m3/h за модела 150 PFL Turbo). Ниво на звуково

налягане на 3 метра 39/42 dBA.

Цена: 35,96 / 37,20 / 43,18 лв. с ДДС

Производител: VENTILATION SYSTEMS

Основни вентилатори, серия

Punto на италианския произ-

водител VORTICE. Защитени

от водни пръски. Подходящи за

бани, тоалетни, кухни, сервизни

помещения. Long life – 30 000 часа.

63 модела в серията. Таймер. Дат-

чик за влажност. Инфрачервен

датчик.  Стандартно налични в

три диаметъра Ф 100, Ф 120 и Ф

150 мм. Защита IPX4 за всички

модели.

Цена: от 38,80 лв. с ДДС

Производител: VORTICE
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Вентилатори с електрически нагревател тип

WHP на англиийския производител XPELAIR. Пред-

назначени за битови и административни помещения.

Възможност за хоризонтално въртене на 180 градуса и

вертикално на 45 градуса преди определяне на постоян-

на позиция. Инсталират се на минимум 1,8 м. от ниво-

то на пода и на отстояние 150 мм. От тавана и 300 мм.

От съседните стени. Не се препоръчват за помещения

по-високи от 5 м. Корпус от незапалим поликарбонат.

Нагряващият вентилатор е комплектован с термоста-

тен контролер. Моделът WHP30 е с електрическа мощ-

ност 3 kW, въздушен дебит 300 m3/h и 83 l/s.

Цена: 339 лв. с ДДС

Производител: XPELAIR

Вентилатори с автоматични жалузи за прозо-

речен монтаж тип GX на английйския производи-

тел XPELAIR. Предназначени за битови и администра-

тивни помещения. Монтират се на стъкло или на сте-

на. Моделите GX9 и GX12 са реверсивни, двускоростни

(две скорости на изсмукване и две скорости на нагне-

тяване). Използват се с контролер EC6H. Пластмасов

корпус. Разновидности GX6, GX9 и GX12. Монофазен дви-

гател 230 V/50 Hz. Мощност 30-85 W. Обороти 1230 за

минута. Производителност на засмукване – висока 456-

1002 m3/h, ниска 412-819 m3/h. Производителност на из-

хвърляне – висока 266-1614 m3/h, ниска 266-1214 m3/h.

Ниво на звуково налагане на 3 метра 37-55 dBA.

Цена: 212,94 / 311,21 / 440 лв. с ДДС

Производител: XPELAIR

Осови вентилатори серия

Punto Filo на италианския про-

изводител VORTICE. Практи-

чески невидима решетка за стен-

но или таванно монтиране. Long

life – 30 000 часа. Ултратънка пред-

на решетка – само 1,7 см. Стан-

дартно наличен в четири диа-

метъра Ф 90, Ф 100, Ф 120 и Ф 150

мм. Таймер. Практически безшу-

мен. Изключително лесен за мон-

тиране само с един винт.

Цена: от 37,20 лв. с ДДС

Производител: VORTICE
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ТУРБИНКОВИ ВОДОМЕРИ
Рядко има съвременен човек, независимо от това кол-

ко е скаран с техниката, който да не е виждал поне един

представител на турбинковите водомери. Директно из-

ложени на погледите ни в банята или дискретно прикри-

ти зад някой капак, турбинковите разходомери имат

дълга история в домашния интериор. Дотолкова дълга, че

насила се сещаме за тях само във връзка с ежемесечни-

те посещения на инкасаторката или след ремонт на во-

допроводната ни система.

Принципът им на работа е прост. Имат специална тур-

бинка в корпуса, която при преминаване на водата се

върти. Колкото повече вода използваме, толкова по-силно

се върти турбинката и толкова повече парички плащаме

на ВиК-то. Следователно, месечната ни сметка зависи от

това колко оборота е навъртяла турбинката.

Класическият вариант на турбинков водомер е с меха-

нично отчитане. Такива разходомери нямат електроника,

струват малко, пък и шансът баба ви да е използвала такъв

е огромен. При тях турбинката е свързана със специален

механизъм, който директно отчита кубиците вода.

Има и друга разновидност на тези водомери - оборо-

тите на въртене на турбинката се отчитат чрез маг-

нит, вграден в турбинката, и индуктивен датчик. Сигур-

ни сме, че се досещате - колкото повече чешми шуртят,

толкова по-голям е токът в датчика. И в края на месеца,

дразнеща част от семейния бюджет отива за вода.

ПОЛЗИТЕ НА ВЪРТЯЩАТА СЕ ТУРБИНКА
Използваме турбинкови водомери, основно, тъй като са

евтини. Наличието на подвижни части  - въртяща се

турбинка, ги прави чувствителни към задръстване с

боклуци. А и с времето, оста на турбинката и лагерите

й се износват. Въртенето вече не е толкова сигурно и

стабилно, а показанията далеч не са толкова точни.

Поради тази причина, турбинковите водомери имат екс-

плоатационен срок, след който отиват на бунището, а

вие си монтирате нови. Имайте предвид, обаче,  че как-

то всяко средство, с което се мери нещо - било то вода

или, например, ориз, и торбинковите разходомери не са

идеално точни. Това означава, че при всички случаи вие

плащате малко повече или малко по-малко от количество-

то, което наистина сте потребили. Затова и турбинко-

вите водомери през определен период трябва да се калиб-

рират, т.е. да се провери колко точно мерят и, ако има

нужда, да се настроят така, че грешката им да бъде

приемлива.

Дълбоко
във водомерите
Как работят скритите в банята устройства

Макар и доста прозаични, водомерите присъстват в битието на всеки от

нас. Защото, макар и дар от природата, водата струва пари. Пък и с

всяка година доставката на живителната течност коства все повече на

джоба. За да няма сърдити, задължително трябва да се ползват средства

за измерване на ползваната вода, с което водомерите се легализират

като задължителен елемент от домашния интериор. Имаме и алтернати-

вата да се преселим на самотен остров или в гори тилилейски и да ползваме

колкото си искаме вода от реката. Ако четете това списание, за вас

тази вероятност едва ли е валидна. Затова по-добре надникнете във вътреш-

ността на водомера, за да сте наясно какви ги върши той, по пътя към

месечната сметка, със съдействието на Зора Димитрова
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УЛТРАЗВУКОВИ ВОДОМЕРИ
За измерване на водата, която изразходваме вкъщи,

този вид разходомери се използват все още много рядко.

За разлика от индустрията, където в някои приложения

са пълновластни господари при измерването на разход.

Досещате се, че принципът им на работа е много по-

различен от този при турбинковите. За ваше сведение,

съществуват различни видове ултразвукови разходомери

за вода, но и тук има най-разпространена конструкция.

При нея, в посоката, в която се движи водата, се пропус-

ка ултразвукова вълна. Уредът измерва времето, за кое-

то, подпомагана от водата, вълната изминава разстоя-

нието между две точки от тръбопровода. Същата про-

цедура се повтаря, само че този път ултразвуковата

вълна се движи в посока, обратна на тази на водата.

Ултразвуковите разходомери са достатъчно умнички, за

да могат в зависимост от разликата в тези две време-

на да сметнат колко вода харчите. Съществуват и мо-

дели, чиято интелигентност надвишава доста тази на

обикновените им събратя - те освен да смятат месеч-

ната консумация, помнят потребеното количество вода

за месеци назад. И още куп други неща. Но, рискувайки да

ги свържете с уникалните способности на тъщата ви да

помни отдавна минали неща, ще спрем дотук.

РОЛЯТА НА УЛТРАЗВУКА
За разлика от турбинковите, ултразвуковите водоме-

ри нямат подвижни части. А това, както се досещате, е

сериозно предимство, определящо стабилната им рабо-

та за години напред. Е, и тук нещата не са идеални. По-

казанията им зависят от температурата на водата. За-

това, ако с тях мерите разхода на топла вода, трябва да

имат нещо, което специалистите наричат температур-

на компенсация. Причината е, че скоростта, с която ул-

тразвукът се разпространява, зависи от температура-

та на водата. И то - силно. И това далеч не е всичко.

Точността на водомера е зависима и от налягането на

водата. С други думи, дали ще плащате водата, която

сте потребили, или в това ще ви помага и съседът (зна-

ете, че разликата между сумите на апартментните

водомери и общия за входа се разпределя между потре-

бителите) зависи от интелигентността на уреда. Но,

колкото са по-интелигентни, толкова ултразвуковите

разходомери са и по-скъпи. Което е и основната причина

да са екзотика в полето на битовите измервания.

ВОДОМЕРИ В СИСТЕМА
Разказвайки ви за водомери, не можем да пропуснем

едно важно събитие, свързано с използването им. Според

наскоро приета в страната наредба, всички водомери в

новостроени сгради трябва да имат предавателен модул.

Той им трябва, за да може показанията от всички водо-

мери в сградата да се събират от обща информационна

система. По този начин ще се лишите от ежемесечни-

те посещения на служителката на ВиК-то. Начините, по

които се изграждат тези системи, са различни. Целта

им, обаче, е обща - неприкосновеност на вашия дом от

страна на компанията, която ви доставя вода, и големи

възможности данните за потреблението да се анализи-

рат. За да оптимизирате разхода си на вода или, с други

думи, да не харчите неинформирано.



ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ЗА ЖИВОТА!
Всъщност едва ли на някой възрастен би му хрумнало

да бърка в контакта. Преди всичко защото е много на-

ясно с въздействието на електрическия ток върху чо-

вешкия организъм. В бита обикновено се използва едно-

фазна електрическа мрежа с два проводника - фазов и

нулев. Ако пипнете нулевия проводник, няма да ви се

случи нещо фатално, тъй като между него и земята няма

никакво напрежение. Между фазовия проводник и нулата

или земята, обаче, има и още как. Вероятно сте добре

запознат с факта, че стойността на мрежовото напре-

жение не е постоянна, въпреки че по номинал би следва-

ло да е 220 волта. Според действащите в страната ни

Без малки
пръстчета
в контакта
Електрически контакти
с вградена защита за деца

В щастливия ви дом весело топуркат малки крачета. А любопитните

малки ръчички не оставят нито сантиметър от къщата неизследван.

Вероятността палавият ви наследник неблагоразумно да навре ръчички в

контакта на стената често изправя косата ви. Трябва да сте сигурни,

че обхождайки (и дори облизвайки) всеки милиметър от жилището, хла-

пето едва ли би се спряло пред примавливата алтернатива поне веднъж

вместо в носа си, да бръкне в контакта. Вариантите пред родителите

са няколко - да следят детето по петите навсякъде, да си отварят очите

и ушите на четири и то 24 часа в денонощието. До болка знаете какво

означава това. Има и друг начин да предпазите децата си – по-разумен,

по-сигурен. Просто трябва да прибегнете до помощта на поредица тех-

нически решения, които пазарът може да ви предложи. В подробности за

тях навлизат Амелия Стоименова и Яна Илиева

норми е допустимо да се колебае между 198 и 242 вол-

та. В трифазните мрежи напрежението е още по-висо-

ко и съответно опасността по-голяма. При трифазни-

те схеми, базирани на четири проводника – три фазови

и един нулев, напрежението е 380 волта между всеки две

фази на мрежата. Имайте предвид, обаче, че така на-

речената му максимална стойност достига до буквал-

но "изпържващите" 724 волта.

А всеизвестен факт е, че все повече домове пол-

зват точно трифазна електрическа инсталация. При

тези цифри е излишно да уточняваме какви поражения

върху човешкия организъм биха могли да предизвика

електричеството вкъщи, ако подхождате към него не-
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сериозно. Решението, разбира се, е в превантивната

защита.

Първото, и при това най-икономично решение, което

може да хрумне на човек, е да гарантира сигурността на

детето си, като просто снабди всички контакти вкъщи

със

ЗАЩИТНИ КАПАЦИ
Това са простички приспособления, най-често израбо-

тени от пластмасата и лесни за поставяне, които ще

откриете във всеки магазин за електрочасти. Необходи-

мо е просто да преброите контактите вкъщи, да им

купите капаци и да затворите малките опасни дупчици,

които тормозят любопитството на малчугана. Простич-

но, евтино, но не достатъчно сигурно решение, особено

при по-находчиви хлапета. По-сложно и по-скъпо, но не

прекалено, решение са

КОНТАКТИТЕ, СПЕЦИАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ДЕЦА
Конструкцията им е такава, че невъзможността да

се бръкне с два пръста в контакта е 90% гарантирана.

Всъщност те са се съвсем обикновени контакти. Осо-

беното е в модифицирания им корпус, който е направен

така, че токопроводящите части да са максимално

добре прикрити.

Вероятно възрастен човек трябва силно да се поста-

рае, за да пострада от токов удар, човъркайки в такъв

контакт. Но като имаме предвид изобретателността

на децата, онези оставащи 10% липсваща сигурност за-

почват да ни изглеждат прекалено много. Има ли тога-

ва още по-добро решение от това, бихте попитали? Има!

Това са контактите с
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ВГРАДЕНА ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА
Преди да поясним защо, нека предупредим естетите,

че това по-сигурно и по-съвършено решение може да не

впечатли особено вкуса им. Освен че са по-скъпи от обик-

новените, тези контакти са и доста по-големи като

размери. Ще ги срещнете с различна конструкция – като

приставки, които се включват в нормален контакт тип

„шуко“, или като модели с вградена дефектнотокова за-

щита. Независимо от конкретния модел, предназначени-

ето на всяка дефектнотокова защита е да прекъсне елек-

трическата верига светкавично. Тя се задейства на мига,

в случай че човек напипа опасния фазов проводник и през

тялото му премине електрически ток.

НА ПОМОЩ ИДВА ФИЗИКАТА
Тези от вас, които си спомнят с ужас часовете по

физика, биха могли спокойно да пропуснат следващите

редове и да се доверят на дефиницията, че дефектно-

токовата защита мигновено прекъсва електрическата

верига. За останалите ще припомним две физически яв-

ления. Вероятно ви е известен или поне сте чували за

факта, че около всеки проводник, по който тече елект-

рически ток, се образува електромагнитно поле. Голе-

мината на това поле и силата на тока са правопропор-

ционални. Второто явление звучи точно толкова респек-

тиращо като първото. Ако поставите проводник в про-

менливо електромагнитно поле, в него неизменно се

създава напрежение. С колкото повече нараства голе-

мината на полето, с толкова се увеличава и напреже-

нието.

Поздравяваме ви! Щом сте прочели горните редове,

значи родителската ви бдителност е голяма. А ние, по-

ощрени от този факт, продължаваме с техничарските

обяснения. И така, всеки прибор, който има дефектно-

токова защита, разполага в конструкцията си с пръстен

от магнитен материал, през който под формата на на-

мотки минават споменатите вече в началото два про-

водника на еднофазната мрежа. През единия електричес-

кият ток "влиза" в дома ни, вършейки цялата работа по

захранването на пералнята, готварската печка, радиа-

тора или нощната лампа. А посредством другия провод-

ник, образно казано, електричеството напуска жилище-

то. При този процес, благодарение на физичните явле-

ния, които вече споменахме, около двата проводника се

създават електромагнитни полета с различни посоки.

БИТКАТА НА МАГНИТНИТЕ ПОЛЕТА
Върху споменатия пръстен има още една намотка,

наричана от специалистите вторична. Тя, от своя стра-
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на, е свързана с подобна намотка върху постоянен маг-

нит. Смисълът на тази схема е, че когато токовете в

двата проводника на еднофазната мрежа са равни, т.е.

никой не се е докоснал до фазата, сумата от двете сре-

щуположни електромагнитни полета е равна на нула. С

други думи, напрежението във вторичната намотка също

е нула. Това означава, че и през намотката на постоян-

ния магнит също не протича никакъв ток. Така той държи

здраво подвижната си част, наречена котва. При така

описаната ситуация електрическият ви контакт е в

бойна готовност за работа. И дотук всичко изглежда

наред. Какво става обаче, ако човек се докосне до фазо-

вия проводник?

През тялото му, естествено, протича електрически

ток и ситуацията става повече от напечена, откъдето

и да я погледнете. Вътре в контакта с дефектнотокова

защита се случва следното. Равенството между токо-

вете по фазовия и нулевия проводник вече е нарушено. И

електромагнитното поле в пръстена не е нула. Точно

обратното. Големината му би била правопропорционална

на отклонения ток. И като имаме предвид вече поясне-

ната дотук надълго и нашироко теория, е напълно логич-

но да предположим, че във вторичната намотка се е

създало напрежение. През нея протича ток, който пък от

своя страна създава електромагнитно поле около намот-

ката на постоянния магнит, с посока, обратна на соб-

ственото му поле. След като големината на отклонения

от фазата ток превиши определена стойност, полето на

намотката на постоянния магнит вече е станало по-

силно от собственото му. И той вече няма как да удър-

жа подвижната си част. Котвата се премества и по този

начин се прекъсва захранването. Точно това просто дей-

ствие, резултат от сложна за обясние теория, всъщност

е функционалният принцинп на дефектнотоковата защи-

та, който ни спасява живота.

КОГА ВСЕ ПАК ИЗКЛЮЧВА?
Простичък въпрос, който отново намира отговора си

във физиката. Кога дефектнотоковата защита ще се

активира, за да предпази човека от сериозно обгаряне или

дори смърт, зависи от т.нар. ток на задействане. Ако се

запътите към магазина за електроматериали, обърнете

внимание на тази величина. Това е големината на откло-

нения фазов ток, при която всъщност веригата се

прекъсва. В зависимост от конкретните задачи, които са

им възложени да изпълняват, дефектнотоковите защити

се различават по тока си на задействане. Когато ще ги
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използвате с цел защита от деца, обикновено се препоръ-

чват модели с голяма чувствителност. Подходящи за за-

щита от непосредствен допир до фазата са дефектно-

токови защити с ток на задействане от 6 до 30 мили-

ампера.

100% ЗАЩИТА НЕ СЪЩЕСТВУВА
Сто процентова защита от мощен и невидим против-

ник като електрическия ток няма. Затова трябва да

признаем, че дори и да закупите най-скъпия контакт с

дефектнотокова защита, не бихте могли да изключите

напълно вероятноста от токов удар. Представете си,

например, следната доста черногледа, но пък, за съжале-

ние, вероятна ситуация. Вместо с един пръст, вашият не-

винен малчуган посегне с две пръстчета към отвора на

контакта. Тогава следва зловеща картина, наречена хлад-

нокръвно от науката затворена електрическа верига, ко-

гато през тялото де факто протича електрически ток

от фазата към нулата. През това време приборът за де-

фектнотокова защита "не разбира какво става" и съот-

ветно не се задейства, защото равенството на токове-

те през двата мрежови проводника не се е променило.

Само този факт може да ви навее известни резерви към

перфектността дори и на най-скъпоструващото устрой-

ство на пазара. Не забравяйте, че то просто си следва

строги технически правила и понякога, по ирония на

съдбата, без да искаме, можем да ги пренебрегнем. Тол-

кова по-зле, нали? По тази причина, оставяме темата от-

ворена и за други възможни решения.

ДРУГИТЕ РЕШЕНИЯ
Добро начало да осигурите здравето на децата и роди-

телското си спокойствие е да познавате и други решения.

Мислейки локално, но действайки по-глобално, от това да

обезопасявате всеки контакт в дома си. Например, бихте

могли да монтирате подходяща дефектнотокова защита

и в електрическото табло. Или на определен електричес-

ки кръг, т.е. само в детската стая или на група електри-

чески уреди. Изобщо, съществуват много различни реше-

ния. Оценявайте ползите им, без никога да забравяте, че

магическата пръчка е атрибут единствено на приказките.

Така че каквото и решение да изберете, ще трябва пак да

си отваряте очите на четири. Още повече, че понякога не

по-малко опасно от бъркането в контакта би могло да се

окаже, да речем, докосването до включената електричес-

ка печка. Но за това, друг път…
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Стълбището е второто помещение в дома от списъ-

ка на заподозрените в опасност. След баните, разбира се.

Ако добре сте решили въпроса с конструктивните му

дадености и настилките в него, подходящото осветле-

ние може да прогони надалеч грозящата ви опасност от

акробатични изпълнения.

Коридорите и стълбищата обикновено се проектират

като вътрешни, лишени от дневна светлина помещения,

натоварени предимно с практически функции. Съвремен-

ните тенденции, обаче, им вменяват по-широка роля – те

могат да бъдат мястото, което да приюти колекция

фотографии или картини, шкафове с книги, сантиментал-

ни или декоративни предмети от всякакъв род. Още по-

вече възможности дават стълбищните площадки. Те биха

могли да бъдат осветени чрез щедро остъкление или да

бъдат обзаведени с удобни мебели открити простран-

ства, в зависимост от големината си. Но както и да

бъдат организирани, дълбоко в себе си те си остават

маршрути за движение на хора.

Най-удачният, според специалистите, подход е

РАВНОМЕРНО ОСВЕТЯВАНЕ НА СТЪЛБИТЕ
с непряка и недиректна светлина. Защото иначе в голя-

ма степен се вдига рискът от заслепяване и появата на

отблясъци. Затова тук са забранени прекомерно ярките

осветители и монтирането на толкова популярните голи

крушки. Не е за препоръчване да мижите, докато ходите

вечер нагоре-надолу, макар да знаете пътя наизуст. Об-

щото осветление трябва да е проектирано така, че по-

мещенията със стълбите да не са нито по-мрачни, нито

по-ярки от съседните, за да не се налага очите ви да се

нагаждат рязко при движението ви от помещение в по-

мещение.

Независимо дали осветителният ви проект включва

цяло стълбище, или само двете стъпала към другото ниво

в хола, винаги е еднакво важно да осигурите подходящо

за безопасността осветление. Ръбът на всяко стъпало

и дълбочината му трябва да са ясно дефинирани. Един от

начините за постигането на това е да се съчетае насо-

чена надолу светлина (за осветяване на ръбовете) с по-

мека светлина, идваща от осветителни тела, разполо-
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Стълбите са функционална и в много случаи красива част от дома. Вършат

страхотна работа за придвижване между етажите в апартамента или

къщата, но могат и да се окажат място с висока концентрация на пътни

произшествия, ако видимостта по тях е ниска. Така естествено стигаме

до въпроса с осветяването на стълбите и междустълбищните площадки.

Ако обитателите на дома лесно виждат всяко стъпало, докато ползват

стълбите, е по-малко вероятно да се спънат, да паднат и да счупят я

крак, я глава. Добре проектираното осветление освен че би трасирало

пътя ви нагоре-надолу с цялата доза сигурност, задължителна за това

помещение, може да превърне стълбището в красиво място със собстве-

на атмосфера, се увери Гълъбинка Иванова
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жени по стената малко над нивото на стъпълата (за

дефиниране на дълбочината). Друга възможност е да се

вградят осветителни тела в ръба на самите стъпала,

задължително на всяко стъпало, за да не пропуснете

катастрофално някое. Скрити в парапета лампи също

могат да осветяват стъпалата.

Друг много правилен подход е в

ПРОСТОТАТА НА ОСВЕТИТЕЛНИТЕ ТЕЛА
Когато планирате коридорно осветление, не се развих-

ряйте естетически – ексцентрични и суператрактивни

осветителни уреди ще костват някоя фрактура на ахка-

щите гости по пътя към другия етаж. Заложете на по-

простички, но стилни насочени надолу лампи, вградено

осветление, лунички, или пък на шинни осветителни тела

и висящи полилеи. Ако се чудите какви са тези шинни

осветителни тела, значи сте пропуснали статията за

тях в по-миналия (TD#8) брой на Технологичен дом. Спе-

циално внимание е добре да обърнете и на площадките.

Горната и долната зона, където свършват стъпалата,

трябва да са подходящо осветени. Аплиците са идеални

за тази цел.

Повече от всяко друго помещение, коридорите и

стълбищата тропат с крак с изискване за съвременно и

качествено

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО
В тях просто са стандарт девиаторните ключове, с

които осветлението се пуска и спира от двата (или

повече) края на коридора или стълбището. Много добра

работа срещу вечерното опипване на стената около

ключа за осветлението вършат системите, базирани на

сензор за движение или сензор за присъствие. Непремен-

но се погрижете и за регулиране яркостта на светлина-

та, което се изпълнява с димер, тъй като внезапното

блясване на лампите рязко ще ви извади от съненото

състояние, ако тръгнете по стълбите или разходите

коридора нощем. Можете дори да помислите за програ-

мируема димираща система, благодарение на която авто-

матично във вечерните часове ще се радвате на дос-

ñòð. 49ñòð. 49ñòð. 49

и
зт

о
ч
н
и
к
: 

Т
А
Ш

Е
В
-Г

А
Л
В
И
Н
Г

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
A
T
G



татъчно количество светлина, докато в часовете, опре-

делени за сън, включването на стълбищното или коридор-

ното осветление ще бъде само „дежурно“. Ако този про-

ект ви притеснява по някакви причини, помислете за

втори комплект от осветителни тела за по-меко нощно

осветление, което да трасира със спокойствие нощни

дестинации като тоалетната или хладилника.

Ако с всички тези инструкции за безопасност сме ви

накарали да обвините стълбището в прозаичност и да го

пренебрегнете като нелюбимо, извинявайте. Дори и тяс-

но и маломерно, то би могло да стане

ИНТРИГУВАЩО, ПРИЯТНО И ДОРИ ИЗЯЩНО
И то именно с помощта на осветлението. В най-про-

стия случай от един коридор или стълбище може да стане

вълнуваща картинна галерия, ако отделните пана бъдат

осветени с добре премерено акцентно осветление. Те

могат да се превърнат в естествен път към домашния

театър, ако са подходящо декорирани и осветени с мо-

дерното и шикозно светодиодно (LED) осветление. В слу-

чай че са налице съответните дадености, нишите в

коридора или стълбището могат да станат любим ак-

цент – чрез греещите краища на осветително тяло с

оптични влакна или чрез вградени насочваеми лунички те

и предметите в тях могат да заблестят със своя соб-

ствена светлина, докато насочените лампи на тавана

обливат стените със светлина.

НА СТЪЛБИЩНАТА ПЛОЩАДКА
за която се предполага, че ще боравите с повече площ,

можете да обособите място за сядене (дано не ви се

налага да отпочивате на половината път), което да

ползвате, за да погледате красивия букет на масичката

до него и най-вече картините, фотографиите или други-

те любими вещи наоколо. В този случай можете да зало-

жите на извиваща се шинна осветителна система на

тавана, следваща всички извивки на помещението, с ко-

ято да осветите колекцията си с всяко тяло поотделно.

Всичката тази акцентна светлина може да се впише

естествено в общото осветление на помещението,

отразявайки се в картините и белите стени. За повече

елегантност можете да монтирате висящ в стълбищна-

та клетка светлинен глобус, озаряващ пространството

надолу.

Ако стълбата ви случайно е със стъклени или просто

прозрачни стъпала, много ефектно е осветяването им

отдолу. Вечерната версия на такава стълба е наистина

прекрасна. За да започнат стъпалата да греят, е необ-

ходимо да ги осветите – с вградени в стената под тях

лампи или шинна система от насочваеми осветителни

тела.

Всичко, за да стане стълбището и коридора едно спе-

циално помещение във вашия дом, е ограничено само от

вашето въображение, но все пак, първо нека бъде сигур-

ността.
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Вещи с особена стойност за семейството – дори сан-

тиментална, документи и книжа и защо не и регистри-

раното на ваше име оръжие за самоотбрана, което ос-

вен от лошите, е добре да пазите и от домашните. Бан-

ковите сейфове са един от вариантите да съхранявате

ценните си вещи и документи. Но, да си признаем – не са

под ръка. Колкото и до поддържката на една такава ек-

стра, с течение на времето тя може и да ви понатежи

финансово.

Ако хубаво размислите, все ще се сетите за тайно

място вкъщи, където да положите компактната кутия на

домашния сейф. Прозаична придобивка като телевизора,

тайната каса за семейни ценности е вече повече от

Три резета
и една парола

Тайните на домашния сейф
"А случайно да искаш и ключа от апартамента, където са парите?" По-

читателите на Илф и Петров вероятно си спомнят редовния отговор на

конспиративния им герой Бендер. Репликиращ по този начин всеки, който

поиска от него повече, отколкото е готов да даде. Ако в дома си при-

тежавате множество дребни, движими и много ценни неща за „прибира-

не“, кутиите за бижута, чекмеджетата, под дюшека или камуфлажната

дупка на пода под килима едва ли са най-добрите места за тях. Особено

ако някой реши да влезе, без да се замисля дали въобще му трябва вашият

ключ. Точно за тази цел се предлагат домашните сейфове и трудни за

разбиване каси. Предвидливите и практични стопани не ги подминават,

когато става дума за сигурността на фамилните ценности. Готови ли

сте към връзката домашни ключове и списъка с важни пароли да приба-

вите още една – тази от домашния сейф, пита Яна Илиева

необходимост. Да го наречем - въпрос на разумно подси-

гуряване в случай на непредвидени ситуации. В списъка

със злини, които могат да сполетят дома, нека прибавим

и възникването на пожар. След него пачките за черни дни

и застрахователната ви полица ще оцелеят, само ако са

прибрани благоразумно там, където им е мястото - в

огнеупорен сейф.

КЪДЕ ДА ГО СЛОЖИМ?
В зависимост от нуждите и нивото на сигурност,

което преследвате, можете да избирате сред различни

типове сейфове според начина им на позициониране и
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сложността на заключващата система. Да започнем от

отговора на първия въпрос, който ще си зададете, преди

да се сдобиете със сейф: „Къде ще го поставя“? Това

моментално ви ориентира към избора на някоя от двете

основни разновидности:

Самостоятелни или вградени сейфове. Или т.нар.

самостоятелно стоящи каси (за външен монтаж) и тези

за вграждане в стена, мебел или под. Както можете да

се досетите, първият тип са по-лесни за поставяне и

ползване минути след покупката, докато вторият изис-

ква известна подготовка преди монтажа. Но пък наисти-

на развихря конспиративното въображение, когато ста-

не дума за добре замаскиран сейф.

Сейфове за външен монтаж обичайно са с по-компак-

тни размери на самата сейфова касета. Подходящи са за

дискретно поставяне върху или вътре в мебелите. Някои

модели предлагат и закрепване за пода чрез анкерни бол-

тове. При повечето модели вратата и стените на сей-

фа са специално подсигурени срещу крадци, разчитащи на

комбинациите крик, груба сила и оксижен. В този случай,

една врата с 3-стенна конструкция, от дебели близо

сантиметър яки листове висококачествена стомана, 4-

стенен корпус и заключване от три страни с 25-милимет-

рови щифтове, плюс статични щифтове откъм пантите

- как ви звучи? Сложно за изкъртване или пробиване, нали?

Особено и с подсилената защита на ключалката с бро-

нирана пластина, каквато ще срещнете при някои моде-

ли.

Сейфове за вграждане. Но, ако касата, положена върху

мебел или на пода, сама по себе си може да бъде отнесе-

на, дори и въпреки анкерните болтове, при сейфовете за

вграждане, нещата са още по-сложни. Обичайно при тях

е нужно да предвидите двата изрично посочени размера

– външните и вътрешните ширина, дължина и дълбочина

в милиметри, като обикновено външните са с няколко еди-

ници по-големи от вътрешните. Разбираемо, тъй като

огромната част от сейфа се влага в предвиденото за

него място в стената, например. За моделите, предви-

дени за вграждане в стена или под, някои специалисти

препоръчват корпусът на сейфа да се вложи в поне 10 см

бетонова обшивка от всички страни.

Ще срещнете и модели сейфове за вграждане в под,

които разполагат със защитна плоча. Тя е направена

така, че лесно да се слива с всеки тип настилка, без изпод

килима да се образува подсказващо правоъгълниче. Но

независимо от това колко добре сте го зазидали, ще си

имате сейф по всички правила, ако изнамерите тайно

място №1 в къщата, за което никой непосветен не би се

сетил, колкото и да си напъва мозъка.

Независимо дали сте решили дали ще криете сейфа в

стената зад картината или просто ще го сложите до

вазата с цветята, същинският момент е в

СИСТЕМАТА ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ
с която разполага сейфът. Колкото по-сложна и хит-

ра, толкова по-добре. (Стига да не обърка вас самите!)
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И тук навлизаме в дебрите на многото опции – от обик-

новената метална кутия с необикновено ръбат ключ,

до сейфовете с умна електроника и комбинаторика от

пароли. Най-опростеният вариант са стоманените

каси с

КАСОВА КЛЮЧАЛКА
Познат и прост механизъм. Поставяте ключа в отво-

ра и завъртате, за да се приплъзнат металните шипове

на вратата в отворите на касата. По-сложен вариант е

заключването чрез т.нар. блокиране на вратата в чети-

ри посоки. Инструментът, който отваря и затваря вра-

тата и трябва да пазите като очите си, е т.нар. касо-

вият асиметричен ключ (или още двуперчат ключ). Тру-

ден за подправяне заради над 1 млн. възможни комбинации

на дизайна му. Предимството на този тип заключване е,

че не ви трябва електронен код и съответно няма опас-

ност някой ден той да ви изхвръкне от ума. Недостатък

е, че можете да затриете ключа (а той не се заменя

просто така).

МЕХАНИЧНИЯТ КОМБИНАТОР
което ще рече заключване чрез механично въведен код

(или шифър). Познатото от филмите набиране на комби-

нацията на отварящия код чрез поредица внимателни

завъртания на капачката с цифрите в определена посо-

ка. Този тип заключване може да се избере и опционално,

и в някои случаи предлага допълнителна блокировка на

вратата в две посоки. Като цяло това е удобен начин за

заключване, тъй като не се налага носене на ключ. В

същото време ще трябва да запаметите добре кода.

Разбира се, в случай на нужда можете да смените „пече-

лившата“ комбинация. За разлика от цифровия си усъвъ-

ршенстван събрат, на механичния шифър не му трябва

електрозахранване. Не се налага и да проверявате редов-

но дали батериите не са изтощили.

ЕЛЕКТРОНЕН КОД
Върховото предложение като технология и ниво на

защита. За разлика от заключването с механичен комби-

натор, тук набирате бързо с пръстчета кода чрез раз-

положения в челната част на сейфа панел с бутони. Сей-

фовите касети от този тип работят с ПИН код (персо-

нален идентификационен номер), с който дебелата вра-

та стои здраво затворена за чуждите погледи. В зави-

симост от модела сейф, ПИН-ът може да е от 3 до 8

цифри. Някои модели предлагат и възможност и за спе-

циален мастър код. Да добавим и опционалното по-висо-

ко ниво на сигурност със задействане на блокираща си-

стема.

Както и при мобилните телефони, тя тотално блоки-

ра отварянето, ако се въведе грешен код три пъти. В

зависимост от модела, блокировката може да продължи

Колкото и добре да сте покрили сей-

фа с перлите на съпругата, трудна

работа е нон стоп да го държите под

око. Ползването на сейф в по-имот-

ните къщи често пъти е съпроводе-

но от изграждане на сигнално-охра-

нителна система, към която той е

или не е свързан. В първия случай при

всеки непозволен набег към металния

сандък, алармената система вдига

тревога. В зависимост от това до-

колко интелигентно е разработена и

какви комуникационни трасета пол-

зва системата за сигурност в дома,

можете да „чуете“ предупредителен

вой от вкъщи, дори ако сте пред бю-

рото в офиса и ползвате интернет

връзка. Да не говорим, че топлата

връзка сейф/аларма вдига многократ-

но стойността на застрахователно-

то обезщетение в случай на инци-

дент.

СЕЙФ ПЛЮС АЛАРМА
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различно време. Разбира се, това електронно заключва-

не трябва с нещо да се захрани. При повечето модели

каси, захранването е чрез алкални батерии тип АА (сред-

но до 4 броя). Както можете да се досетите, токът на

електронното заключване би трябвало да е подсигурен за

максимално дълго време. Затова и доставчиците на сей-

фове подчертават специфичния за конкретен модел нисък

разход на енергия (над 10 хил. цикъла). Но това няма да

ви спаси от периодичното задължение да проверявате

статуса на батериите и да внимавате те да са винаги

заредени. Друг недостатък на този тип заключване е, че

и друг може да се добере до комбинацията от цифри. Но

за този случай си има опция за многократно препрогра-

миране на кода.

Универсалният спасителен вариант е да си изберете

сейф, предлагащ комбинация от защитни системи – две

в едно от трите изброени. Например, ползване на ключ и

код едновременно.

АКО ЩЕ СЕ ЗАСТРАХОВАТЕ?
Или по-точно, ако ще застраховате сейфа си? Тога-

ва освен заключващата система, ще трябва да обърне-

те внимание и на сертификацията. Наличието на заст-

рахован сертифициран сейф у дома е едно от средства-

та да убедите застрахователите да ви изплатят обе-

щетение за щета в случай на кражба. Забележете. В

случай на кражба от сейфа или на самия сейф. Или с други

думи, ако се застраховате срещу обир (или пожар), ком-

панията застраховател ще изиска да знае сертифика-

ционните параметри на вашия сейф, за да се убеди, че

изначално сте взели нужните мерки. Затова освен по

здравина и технически характеристики на заключваща-

та система, сейфовете се категоризират и според

сертификата си за сигурност или т.нар. клас сигурност,

вървящ заедно с тях още от производствената лента.

Тук също има европейски стандарти. Всеки сертифици-

ран сейф би трябвало да има сертификационно означе-

ние от вътрешната страна на вратата си. По него

застрахователите преценяват: 1) дали сейфът отговаря

на евронормите за сигурност; 2) определят стойност-

та на застраховката. Класовете сигурност обичайно са

с означения от 1 до 5, в зависимост от това по коя

точно сертификационна норма се определят (ще срещ-

нете и означение за най-ниско ниво сигурност като

„Клас 51“). Като съответно по-високата цифра опреде-

ля по-високото ниво на сигурност и съответно – по-

дебелата цена.

Колкото до нея, съгласете се, че само миг на отложе-

на бдителност към документите и ценностите в дома и

тя става тройно по-голяма. Така че не пестете внима-

ние към детайлите, когато става дума за фамилния сейф.

И помнете - дните на дюшеците и долапите отминаха

безвъзвратно.

Когато в магазина подбирате новия

си домашен сейф, предвидете по-го-

лемичък размер, отколкото за момен-

та смятате за необходимо. Причина-

та е ясна. С годините човек, без да

иска, трупа количества от ценни, по-

ценни вещи. И на всички тях мястото

им е в сейфа. А втори сейф впослед-

ствие би ви излязло по-скъп, отколко-

то ако бяхте избрали по-обемен сейф.

КОЛКО ГОЛЯМ СЕЙФ Е ДОСТАТЪЧНО ГОЛЯМ?
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Барбекю и скара
в кухнята
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Домашните скари и барбекюта стават все по-съвърше-

ни, за да се вместят естествено измежду другите съвре-

менни уреди за приготвяне на храна в модерната кухня.

Това, което могат да направят за храната ви, е нещо

много търсено, предвид високите изисквания на съвремен-

ния човек за диетични и същевременно вкусни ястия. Но ако

си мислите, че и с най-добрата кухненска скара или бар-

бекю ще се похвалите с аналогичен вкусов резултат с

този, който осигуряват дървените въглища, сте попаднали

на мит. В голяма степен, обаче, вградените барбекюта с

вулканични камъни имитират ефекта на опушването в

процеса на готвенето. Което си е широка крачка в посо-

ка почти лятно кулинарно изживяване.

Сред най-новите тенденции в областта на кухненско-

то оборудване са стъклокерамичните скари и барбекю-

тата, които се вграждат в плот.

ВГРАДЕНИТЕ СКАРИ
са близки роднини на плотовете за вграждане, най-добри-

те от които представихме в специално посветено ревю

в миналия брой. За разлика от плотовете, които имат

няколко нагревателни зони, при скарите нагревателна е

цялата или почти цялата им повърхност. Тя е стъклоке-

рамична, като при повечето модели е гофрирана или ореб-

рена. Целта на това конструктивно решение е да има

макар и плитички каналчета, в които да къкрят соковете,

отделяни в процеса на печене. При готвене на стъклоке-

рамична скара печивото в голяма степен се задушава, тъй

като разтапящите се мазнини и активно изпаряващата се

влага от продуктите се връщат обратно и така то ста-

ва по-сочно. Резултатът е по-близък до продукта на заду-

шаването, отколкото печенето и опушването, които се

постигат на класическата скара. Заради стъклокерамич-

ната си повърхност, скарите се почистват повече от

лесно и блестят на кухненския плот с цялата си прелест.

Макар компактни (обикновено с широчина около 30 см.)

и подчертано елегантни, скарите осигуряват големички

размери на нагревателната зона. Това позволява еднов-

ременно да се приготвят доста и различни продукти

едновременно. Освен по покритието, стъклокерамичните

скари си приличат с плотовете за вграждане и по това,

Когато си отиде приятното топло време и се наложи да се затворите за

месеци вътре в дома, със сигурност ще ви се прииска да си приготвите

нещо на скаричка, което вълнуващо да провокира вкуса и обонянието. Ще

поглеждате дворното или балконското барбекю, грижливо зазимено, с но-

сталгия по лятото и всичките му емоции, в това число и кулинарните. Да

използвате дворната си скара на закрито, дори в гаража си, е доста рис-

ково мероприятие. Скарите, в които горят въглища, отделят много големи

количества въглероден окис, който е меко казано токсичен. Печенето на

закрито трябва да се прави на скара, конструирана за печене на закрито,

като всичките пари, дим и миризми, произхождащи от това, трябва да се

извеждат генерално навън. За най-новите тенденции в технологиите и

продуктите, които позволяват да пренесете магията на дворната скара в

кухнята – чисто и безопасно, разказва Гълъбинка Иванова
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че почти стандартно се предлагат с индикатор за ос-

татъчна топлина. За разлика от тях, в повечето случаи

се управляват с механичен ключ, докато при плотовете

модата е на сензорното управление.

Много интересни и наподобяващи дворното барбекю с

въглища са

ВГРАДЕНИТЕ БАРБЕКЮТА
Те представляват устройства, включващи най-общо

пълна с вулканични камъни иноксова вана, над която е раз-

положен нагревател, и решетка, върху която се пекат

продуктите. Принципът на действие се свежда до силно-

то нагорещяване на вулканичните камъни и на скарата от

нагревателя, като в процеса на печенето мазнините, па-

дайки върху камъните, изгарят и опушват продуктите.

Така вкусът на приготвената по този начин храна е мно-

го близък до този на цвъртялата - за радост на махленс-

ките кучета - върху дворното барбекю скара. Вградените

барбекюта разполагат и с термостат, заради който ре-

отанът не нагрява непрекъснато, а от време на време

изключва, поддържайки определена температура, като

споделя работата си със силно нагретите камъни.

Ако се питате какво им е вулканичното на тези камъ-

ни, да знаете, че е вулканичният им произход и способно-

стта им да устояват на много високи температури и

разлики. Те са изключително издържливи и могат да се пол-

зват немалък период от време, но в зависимост от интен-

зивността на готвене с барбекюто, рано или късно се под-

менят. С две думи, гледайте на тях като на консуматив.

Ако си ги представяте мазни (с последващо полепване по

тях на прахоляци и други) след първото им ползване за

печене на вратни пържолки, не се разочаровайте предва-

рително, защото те подлежат на миене. Както и тавата

или ваната под тях, която е подвижна и иноксова.

Мястото на вградените стъклокерамични скари и бар-

бекюта е на видно място на готварския плот,

В КОМБИНАЦИЯ
с останалите уреди за вграждане – готварски плот (елек-

трически и/или газов), фритюрник. Обикновено произво-

За да намалите мазнините и дима,

отделян от вашата скара на закри-

то, изрежете предварително излиш-

ните сланини от месото. Колкото по-

малко са сланините, толкова по-мал-

ко ще бъдат изгарянето, димът, го-

лямата смрад и, разбира се, мазнини-

те, които ще влязат във вас. Някои

любители на шаренкото месце вед-

нага ще се опълчат срещу тази съси-

пия. И за някои рецепти ще са прави.

Скарите, колкото и съвършени тех-

нологично да са, могат да предизви-

кат неприятна оферта към вас и пар-

цала, като допуснат да се полее маз-

нина по плота, по шкафа, в който

скарата е вградена, и изобщо, където

гравитацията я отведе. Скарите, за

разлика от барбекюто, не позволяват

всичко, което изтича в процеса на

печенето, да се събере в онази миеща

се ваничка под камъните на барбекю-

то и да се оцеди толкова добре, как-

то при скарите на открито. Затова

когато печете мариновани меса, ос-

тавете ги най-напред да се изцедят

някъде. А за да не ви гледат лошо,

когато сложите на масата ястие тип

жила от мумия, можете да поливате

месото на скарата със сос, но много

пестеливо. Леко размазвайте сосче-

то по повърхността на храната, вни-

мавайки да не разлеете. И - късмет и

добър апетит.

КАКВО ДА МЕТНЕМ НА СКАРАТА?
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дителите предлагат цялата редица уреди, дори със спе-

циални лайстни за свързване на отделните модули, чия-

то комбинация е само и единствено подчинена на удоб-

ството на готвещия. Габаритите на уредите за вграж-

дане, в това число и на скарите и барбекютата, са по-

чти унифицирани и в офертите на различни производите-

ли. Изборът се определя само от размерите на плота,

вашето желание и бюджет.

СВОБОДНО СТОЯЩИ СКАРИ В КУХНЯТА
Скарата за печене на сандвичи, месо или зеленчуци

в кухнята (или на терасата) е добре позната навсякъ-

де по света. Особено като поостарее, обаче, образът

й се свързва с неприятна комбинация от вечно мазна

гореща плоча или полуръждиви нагреватели, облаци дим

и трайно до вечно заселване на специфична смрад на

изгоряло във всички помещения и по всички повърхнос-

ти. По-новите модели със сигурност предлагат множе-

ство хигиенни и технологични подобрения – например,

изваждаеми тефлонови плочи, намаляващи в голяма

степен спойката между тях и месото и увеличаващи

шансовете за добро до отлично измиване. Някои моде-

ли са снабдени с таймер или почти автоматично уп-

равление.

Основно са два типа – отворена скара и сгъваема

контактна скара. Отворената скара е най-близка като

функционалност до моделите за използване на откри-

то. Тези електроуреди имат нагревателен елемент,

който нагрява повърхността за готвене. Да, ще трябва

да обръщате храната, за да се опече равномерно. Ако

организирате готварския проект добре, с помощта на

тази скара можете да постигнете много апетитен ре-

зултат.

Сгъваемите контактни скари са изключително ползва-

ни в цяла чревоугодна Европа от десетилетия и са с

голяма популярност при правенето на сандвичи. Тук из-

разът „скара“, като например в „сандвич със сирене на

скара“, е доста далече от истината, макар че се ползва

с пълна сила. Може би, защото между двете нагревател-

ни плочи можете да пъхнете и пържола – просто от лю-

бопитство. Резултатът, разбира се, ще е на светлинни

години от този, който бихте постигнали на дворното

барбекю с дървени въглища. Предимството на този тип

скари е, че пекат едновременно от двете страни и изис-

кват по-малко внимание от страна на по-разсеяните

готвачи.

Най-новите свободно стоящи скари за кухнята са със

стъклокерамична нагревателна повърхност, по тях хра-

ната почти никога не залепва, имат индикация за остатъ-

чна топлина и се почистват супер лесно. Те по нищо не

отстъпват на вградените си събратя, освен по това, че

заемат повече място в кухнята. Недостатък, които може

да се окаже предимство, ако решите да местите скара-

та.

Ако вече ви замирисва на скара и мислите за нея като

за източник на апетитно развлечение, с което да разно-

образите менюто през идващите студени сезони, пока-

нете я във вашия дом. За да не чакате до следващото

лято. Или пък отидете и на ресторант. В Лесковац.

Задължително при печене и на по-

старите метални или тефлонови ска-

ри, и на новите стъклокерамични ска-

ри и вградени барбекюта, трябва да

използвате аспиратор. Дори процеду-

рата по приготвянето на вкусотии да

става в снабдена с голям и широко

отворен прозорец кухня. Защото, пу-

шекът и изпаренията, които бълват

при печене на скара или барбекю в

кухнята, направо са в състояние да

отровят готвача и най-малко да ос-

мърдят необратимо помещението. За

разлика от скарите на открито, тези

в кухнята предизвикват много бели,

свързани с последващ ремонт – по

стените, таваните, всички податли-

ви на вредното въздействие на вла-

гата и миризмите повърхности.

Затова – аспиратор. Има се предвид

аспиратор, а не абсорбатор. Разли-

ката между тях е, че аспираторите

извеждат миризмите и разтворени-

те във въздуха мазнини през въздухо-

вод извън помещението, докато аб-

сорбаторите ги филтрират и

връщат пречистения въздух обратно

в помещението.

Специалистите препоръчват да из-

берете мощен модел, ако ще имате

скара или барбекю в кухнята. Над пе-

чащото се ястие трябва да смуче с

пълна сила модел с мощност мини-

мум 700-800 кубични метра в час, за

да изведе на мига всичко във въздуха,

което не бихте искали да пребивава

в кухнята.

КОЙ ДА ГЪЛТА ПУШЕКА И МИРИЗМИТЕ?
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Пералня и сушилна машина, модел WVT

1260 EU от BOSCH. Активен електронен про-

граматор с дисплей за програмиране на оборо-

ти, отложен старт, показания за оставащото

време, продължителност на сушенето, индика-

тори за ход на програмата, защита за деца и др.

Програми за бяло, цветно, петна, смесени дре-

хи, деликатно пране, ръчно пране, вълна, синте-

тика, интензивно пране. Бърза програма и 2

програми за сушене: нормално и деликатно су-

шене. Охлаждане на прането след приключване

на сушенето. Автоматичен старт на сушене-

то след края на програмата за пране. Регулира-

не на оборотите: 400 – 1200 об./мин. Многосте-

пенна водна защита. Сушене чрез кондензация.

Електронна везна. 3D система за навлажняване

на прането. Разпознаване и изпомпване на пяна-

та. Голям 30 cm люк, отварящ се на 180 градуса.

Капацитет на пране: 5 кг. Капацитет на суше-

не: 2,5 кг.

Цена: 998 лв. с ДДС

Производител: BOSCH

Пералня и сушилна машина за вграждане,

модел WVTI 2840 EU от BOSCH. Активен

електронен програматор с дисплей за програ-

миране на обороти, отложен старт, показания

за оставащото време, продължителност на су-

шенето. Програми за бяло, цветно, петна, сме-

сени дрехи, деликатно пране, ръчно пране, вълна,

синтетика, интензивно пране, еко програма.

Бърза програма и програма за щадящо сушене.

Автоматичен старт на сушенето след края на

програмата за пране. LED индикатори за ход на

програмата. Регулиране на оборотите: 600 –

1400 об./мин. AquaStop. Сушене чрез конденза-

ция. Електронна везна. 3D система за навлажня-

ване на прането. Контрол на баланса при цент-

рофугиране. Разпознаване и изпомпване на пяна-

та. Голям 30 cm люк, отварящ се на 110 градуса.

Капацитет на пране: 5 кг. Капацитет на суше-

не: 2,5 кг.

Цена: 1550 лв. с ДДС

Производител: BOSCH
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Модел CLD 135 на CANDY. 1300 оборота/мину-

та. Автоматично регулиране нивото на водата

в зависимост от количеството пране. Електро-

нен контрол. Енергиен клас А при пране. Отложен

старт. Сензорна система на сушене -  автома-

тично отчитане степента на остатъчната

влага, времето за сушене, количеството тъкани.

Таймер за сушенето. LED индикатори, следящи

хода на програмите. Допълнителни функции: Про-

грама за пране на упорити петна, „Ръчно пране“,

„Aqua plus“, „Mix and Wash“ - програма за пране на

различни видове тъкани едновременно. Всекид-

невна програма - освежаване на дрехи от различ-

ни материи до 3 кг. При 50 оС за 32 мин. Капаци-

тет при пране 5 кг, при сушене 5 кг. Размери 85/

60/60 см.

Цена: 999 лв. с ДДС

Производител: CANDY

Slim модел на CANDY - CSW 105. Автоматич-

но регулиране нивото на водата в зависимост

от количеството пране. Електронен контрол.

1000 оборота/минута. Енергиен клас А при пране.

Отложен старт. Сензорна система на сушене -

автоматично отчитане степента на остатъч-

ната влага, времето за сушене, количеството

тъкани. Таймер за сушенето. LED индикатори,

следящи хода на програмите. - Допълнителни

функции: Програма „лесно гладене“, „Ръчно пране“,

„Aqua plus“, Mix and Wash - програма за пране на

различни видове тъкани едновременно, всекид-

невна програма - освежаване на дрехи от различ-

ни материи до 3 кг, при 50 оС за 32 минути. Капа-

цитет при пране 5 кг., при сушене 2,5 кг. Размери

85/60/50 см.

Цена: 899 лв. с ДДС

Производител: CANDY
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Пералня и сушилня модел EW 1289 на

ELECTROLUX. 1200 оборота/минута. Автома-

тично регулиране на водата. Регулатор за оборо-

тите. Кратка програма. Бутон Задържане на из-

плакването. LED дисплей. Светлинни индикации за

фазата на работа. Размери: 85х60х60 см. Капаци-

тет при пране 5,5 кг. Капацитет при сушене 2,75

кг. Клас на сушене – А. Гаранция 24 месеца.

Цена: 899 лв. с ДДС

Производител: ELECTROLUX

Пералня със сушилня модел L-14720 на

ELECTROLUX с марка AEG. 1400 оборота. Елек-

тронен програматор. Електронен дисплей. Отло-

жен старт. Бърза програма. Автоматично суше-

не за 3 кг. Капацитет 6 кг. Казан от карборан.

Цена: 1499 лв. с ДДС

Производител: ELECTROLUX
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Модел 2FS-3611 IT на FAGOR за пълно

вграждане. Центрофуга: 1100/900/700/500/0

оборота/минута. TURBO TIME - изпиране на 6 кг.

за 1 час. Брой програми пране/сушене: 16/2. Елек-

тронна автотеглилка от 1 до 6 кг. Дигитален

дисплей за оставащо време и време за сушене.

ABS балансираща система с прогресивно центро-

фугиране. Енергиен клас/пране/: B (1,14 kWh). Раз-

ход на вода: 49 л. Ефикасност на изпиране А. Диа-

метър на вратата – 32 см. Капацитет: пране 6

кг, сушене 4 кг. Гаранция 36 месеца.

Цена: 850 лв. с ДДС

Производител: FAGOR

Перална и сушилня модел 3FS-3611 на

FAGOR. 1100/900/700/500/0 оборота/минута.

TURBO TIME - изпиране на 6 кг. за 1 час. Пране/

сушене-16/2 програми. Електронна автотеглил-

ка, ABS - балансираща система за елиминиране

на вибрациите. LCD-дисплей, показващ фазите

на изпиране и сушене, оставащо време и отло-

жен старт до 24 часа. Енергиен клас на пране -

B (1,14 kWh). Разход на вода - 49 л. Ефикасност на

изпиране – A. Врата - 32 см, ъгъл на отваряне: до

180 градуса. Капацитет: пране - 6 кг., сушене - 4

кг. Гаранция 36 месеца.

Цена: 799 лв. с ДДС

Производител: FAGOR
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Пералня със сушилня, модел AMD 129, с

марка ARISTON. Обороти центрофуга: 1200 об./

мин. LCD осветен дисплей. Регулиране темпера-

турата и изключване на нагряването. Регулиране

и изключване на центрофугата. Автоматично

регулиране на консумацията в зависимост от

количеството пране. Визуализация на времето

до края на програмата. Super Silent – ниско ниво

на шума. Таймер за отложен старт от 1 до 24

часа. Функция Super Wash за автоматично опре-

деляне на оптималното съотношение на вода,

температура и скорост на въртене. Функции

Бързо изпиране, Лесно гладене, Избелване, Допъл-

нително изплакване. Програма Woolmark Platinum

Care за перфектно изпиране на дрехи, изискващи

ръчно пране. Програма Кашмир за сушене на

вълнени дрехи. Капацитет на пране 5 кг. Капаци-

тет на сушене 4 кг. Автоматична програма пра-

не и изсушаване с капацитет 4 кг.

Цена: 929 лв. с ДДС

Производител: INDESIT COMPANY

Пералня със сушилня модел WIDL 106 с мар-

ка INDESIT. Три нива на сушене: За гладене; За

гардероба; Супер сухо. Максимални обороти на

центрофугата – 1000 об./мин. Бутон за регулира-

не на центрофугата. 14 програми на пране. 2 про-

грами на сушене. Автоматично регулиране на

консумацията на вода и енергия в зависимост от

количеството пране. Таймер за отложен старт

от 2 до 9 часа. Таймер за времето на сушене.

Бутон за бързо изпиране. Допълнително изплаква-

не. Автоматична програма пране и изсушаване с

капацитет 4 кг.

Цена: 729 лв. с ДДС

Производител: INDESIT COMPANY
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Комбинирана пералня със сушилня модел

IWТ 1459.1 на KUEPPERSBUSCH за вграж-

дане. Енергиен клас C, клас на изпиране А. Панел

за управление със символни полета. Обороти на

центрофугиране – 1400/1200/900/700 об./мин.

LED-дисплей. Електронен избор на време и ука-

зание за край на програмата. Изцяло електрон-

но управление. Допълнителни програми: дънки,

спортни обувки, бебешки дрешки. Един бутон за

избор на програма и градуси. Капацитет – пра-

не 5кг сухо пране, сушене 2.5 кг. Ляв шарнир на

люка. Потребителска мощност: 2,2 kW. Консума-

ция на енергия: 1,1 kW/h. Размери на уреда:

ШxДxВ 596 x 818 x 515 mm. Размери на нишата:

ШxДxВ 600 x 820 x 600 mm.

Цена: 3450 лв. с ДДС (вкл. доставка и мон-

таж)

Производител:  KUEPPERSBUSCH

Пералня и сушилна машина за вграждане,

модел WDI 1440 EU от SIEMENS. Активен

електронен програматор с дисплей за програми-

ране на обороти, отложен старт, показания за

оставащото време, продължителност на суше-

нето. Програми за бяло, цветно, петна, смесени

дрехи, деликатно пране, ръчно пране, вълна, син-

тетика, интензивно пране, еко програма. Бърза

програма и програма за щадящо сушене. Автома-

тичен старт на сушенето след края на програ-

мата за пране. Регулиране на оборотите: 600 –

1400 об./мин. AquaStop. Сушене чрез кондензация.

Електронна везна. 3D система за навлажняване

на прането. Контрол на баланса при центрофу-

гиране. Разпознаване и изпомпване на пяната.

Голям 30 cm люк, отварящ се на 110 градуса. Ка-

пацитет на пране: 5 кг. Капацитет на сушене: 2,5

кг.

Цена: 1550 лв. с ДДС

Производител: SIEMENS
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ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ЗВУКОВА МОЩНОСТ
Звуковъзпроизвеждащите уредби съдържат различни

източници – обикновено тунер за приемане на радио, ус-

тройство за възпроизвеждане на дискове (CD, напоследък

и аудио DVD), и касетофон. На изхода на всеки източник

се получава слаб електрически сигнал, съответстващ за

възпроизвежданата музика или говор. Чрез превключвател

един от сигналите се избира и постъпва на входа на

усилвателя. Изходният сигнал на усилвателя е с достатъ-

чно голяма електрическа мощност, чиято максимална

стойност е един от основните му параметри. Чрез тон-

колоните (или слушалките) електрическият сигнал се

превръща в звук, който има съответната звукова мощ-

ност. Тонколоните имат коефициент на полезно действие

(к.п.д.) около 10%, което означава, че звуковата им мощ-

Волумето на MAX
Мощността
при звуковъзпроизвеждане

Нали знаете първия въпрос, който се задава при покупката на уредба:

„Колко вата е?“. От отговора неспециалистите трудно могат да преце-

нят дали мощността може да създаде достатъчно силен звук в хола или

колата. Поради това широко разпространено е мнението „Колкото по-

мощна е уредбата - толкова по-добре“. В това има голяма доза истина,

но далеч не цялата. Една от причините е, че съществуват няколко силно

различаващи се вида мощности. Така може да се окаже, че уредба с „по-

вече ватове“ от друга осигурява по-малка сила на звука. Какво представ-

ляват различните мощности, каква е връзката им със силата на звука и

още други аудио тайни разкрива Стефан Куцаров

ност е само една десета от електрическата мощност

на усилвателя. Например стереоусилвател 2x100 W с две

тонколони с к.п.д. 10% ще осигури в помещението звуко-

ва мощност 20 W (по 10 W от всяка колона). При използ-

ване на тонколони с к.п.д. 8% същият усилвател ще оси-

гури звукова мощност 16 W. Тези разсъждения показват,

че за осигуряване на желана звукова мощност, значение

имат както електрическата мощност на усилвателя,

така и к.п.д. на тонколоните.

Звуковата мощност е еднаква за цялото помещение –

тя не зависи нито от формата, нито от размерите му.

Освен във ватове се измерва и в децибели. Например

тонколоните на рокконцерт на открито осигуряват зву-

кова мощност 100-500 W, а мощността от обикновен

разговор е около 10 микровата.

и
зт

о
ч
н
и
к
: 

С
О

Ф
И
Я
 
А
У
Д
И
О

 
Ц
Е
Н
Т
Ъ
Р



ñòð. 67

ЗВУКОВО НАЛЯГАНЕ
То не е еднакво в цялото помещение и намалява про-

порционално на отдалечаването от източника на звука

– например на разстояние два метра то е 2 пъти по-

малко, отколкото на един. По тази причина е прието

оценката на създаваното от тонколоните звуково на-

лягане да се прави чрез измерването му на разстояние

1 метър от предната им страна. Налягането, което

тонколоните осигуряват при подаване на електрическа

мощност 1 W, е сред основните им параметри и се

нарича чувствителност. Тя задължително трябва да се

има предвид при избора. Например професионалните тон-

колони имат обикновено чувствителност 90 dB 1W/1m,

което означава звуково налягане 0,632 паскала на раз-

стояние 1 метър. Чувствителността на тонколоните

за домашни цели е около 84 dB 1W/1 m, което означава,

че при дадена електрическа мощност от усилвателя

създават 2 пъти по-малко звуково налягане от професи-

оналните.

СИЛА НА ЗВУКА
Тази най-важна величина не се дава като параметър

на източниците на звук поради нейния субективен харак-

тер. Причините за това са особеностите на човешкото

ухо. Първата е, че при дадена звукова мощност ухото

възприема ниските и високите тонове като по-слаби. То

е най-чувствително към тези с честоти от 300 до 4000

херца, което не е случайно – именно в този обхват е

човешкият глас. Тази особеност означава, че за да могат

Преобразуването на звукова мощност от ватовe в dB става с формулата P
dB
=120+10lgP. Например

звуковата мощност от двигателя на хеликоптер е 0,02 W. Според формулата стойността й в

децибели е 103 dB. Ако знаем звуковата мощност в децибели, стойността й във ватове се оп-

ределя от формулата P=10(0,1Pdb-12). Например звукът от работата на типичен хладилник е с мощ-

ност 52 dB. Стойността й във ватове е 1,58.10-7 или 15,8 микровата.

ЗВУКОВАТА МОЩНОСТ - ВАТОВЕ И ДЕЦИБЕЛИ

P [W] 1.10-12 1.10-11 1.10-10 1.10-9 1.10-8 1.10-7 1.10-6 1.10-5 1.10-4 0,001 0,01 0,1 1

P [dB] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Гласните струни на човека и техните аналози

при животните, тонколоните и слушалките,

сирените на охранителните системи и други

създадени от човека източници на звук пред-

ставляват механични трептящи системи. При

своето движение те променят атмосферното

налягане в пространството около себе си, ко-

ето представлява създавания от тях звук. Го-

лемината на промените се нарича звуково на-

лягане, а тяхното разпространяване  представ-

лява звукова вълна. Попадането на вълната в

ухото ни предизвиква трептения в тъпанчето,

които се превръщат в биотокове. Тяхното

достигане до мозъка означава възприемане на

звука. При това колкото промените на наляга-

ЗВУКОВОТО НАЛЯГАНЕ

нето са по-големи, толкова звукът е по-силен.

Звуковото налягане се измерва в паскали (Ра) и

неговата минимална стойност, която може да

бъде „уловена“ от човешкото ухо, е 20 микро-

паскала (това е звукът от летящ комар на

разстояние 3 метра). Това налягане е около 5

милиарда пъти по-малко от нормалното атмос-

ферно налягане, което е приблизително 100 000

паскала. За сравнение при обикновен разговор

звуковото налягане на разстояние 1 метър от

говорещите е около 1 милипаскала, звукът в дис-

котеките е няколко паскала, а този на 30 мет-

ра от излитащ реактивен самолет – няколко

стотици паскала. Вместо в паскали по-често

звуковото налягане се измерва в децибели (dB).
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всички тонове да бъдат чувани еднакво силно, е необхо-

димо ниските и високите да имат по-голяма звукова мощ-

ност. Втората причина е добре известна. Има хора с

остър слух и те могат да чуват по-слаби звукове. Това

просто означава, че при дадена звукова мощност силата

на звука за тях ще е по-голяма. Обратно, хората с от-

слабнал слух, например поради заболяване или с възраст-

та, се нуждаят от по-голяма звукова мощност, за да чуят

звука със същата сила.

ДЪЛГОВРЕМЕННА МОЩНОСТ НА УСИЛВАТЕЛЯ
Всеки усилвател притежава регулатор за промяна на

силата на звука от тонколоните и тя не би трябвало да

е съпроводена с влошаване на качеството на звука. За

съжаление, действителността е друга – колкото по-си-

лен е звукът, толкова повече той се различава от дей-

ствителния (този, който ще чуем при изпълнение „на

живо“), т.е. качеството му се влошава. Оценката на тази

разлика се прави чрез коефициента на нелинейни изкри-

вявания, понякога наричан дисторшън – по-малките му

стойности означават по-добро качество на звука.

Увеличаването на силата на звука се постига чрез

повишаване на електрическата мощност на усилвателя.

Когато тя достигне до така наречената синусоидална

мощност, се получават нелинейните изкривявания, даде-

ни в каталога на усилвателя (преди нея те са по-малки!).

Именно тя представлява действителната (истинската!)

максимална електрическа мощност на усилвателя, която

у нас наричат дълговременна мощност. Причината за

това е, че усилвателят може да осигурява тази мощност

неограничено дълго време. Нейното определяне се прави

чрез подходяща измерителна апаратура, при което усил-

вателят възпроизвежда точно определен „чист“ тон.

Това означава, че на входа му се подава сигнал със сину-

соидална форма. Нека повторим, действителната мощ-

ност на усилвателите е тази, при която се достигат

дадените в каталога нелинейни изкривявания. Нерядко

усилвателите могат да осигуряват и по-голяма мощност,

но това е за сметка на влошено качество на звука.

Реалните източници на звук в природата (човешки глас,

музикални инструменти, песента на птиците) не създават

синусоидални сигнали. Музиката и говорът също не са

такива. Това е причината правилният термин синусоидална

мощност да се използва сравнително рядко, като вместо

него се предпочита наименованието RMS мощност

(българският му превод средноквадратична мощност се

използва само от специалисти). В стереоусилвателите

RMS мощността обикновено се дава поотделно за всеки

канал. Например 2x100 W означава, че всеки от каналите

може да осигури мощност 100 W, но общата мощност на

уредбата е 200 W. Все по-голямо разпространение добиват

многоканалните уредби, например тези от типа 5.1 и 7.1,

задължителни за домашното кино. Всеки от техните ка-

нали съдържа един усилвател, а RMS мощността се дава

по подобен начин, например усилвател 5x100 W.
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Дадената в каталога на усилвателя стойност на RMS

мощността е валидна само при използване на тонколони

с точно определено съпротивление (нарича се номинал-

но съпротивление). Ако се използват тонколони с по-го-

лямо съпротивление, тази мощност намалява. Например,

усилвател с мощност 50 W при съпротивление 2 ома може

да осигури върху тонколони със съпротивление 4 ома

мощност приблизително 25 W и само 12,5 W върху колони

8 ома. Логично е да се предположи, че при свързване към

усилвателя на тонколони със съпротивление, по-малко от

номиналното му, RMS мощността ще се увеличи. Това

обаче не трябва да се прави! Причината е опасността от

повреда на усилвателя или най-малко автоматичното му

изключване от вградената защита (ако има такава). В

последния случай след няколко минути усилвателят сам

възстановява функционирането си.

За работата на всеки усилвател е необходимо посто-

янно напрежение U. Стойността на RMS мощността е

право пропорционална на неговия квадрат, но зависи и от

типа на усилвателя. В усилвателите тип SE нейната

приблизителна стойност е 0,3U2/R, където R е съпротив-

лението на тонколоните (при устройства с батерийно

захранване това е съпротивлението на вградения висо-

коговорител или това на слушалките). Например, МР3

плейър се захранва с напрежение 3,6 волта от литиев

акумулатор и използва стерео слушалки със съпротивле-
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ние 16 ома – RMS мощността на всеки от двата канала

е 0,243 W. За автомобилни апаратури с акумулатор 12,6

V мощността се пресмята още по-лесно – тя е равна на

48/R. Например при използване на тонколони 4 ома, всеки

канал на усилвателя може да осигури RMS мощност 12 W.

По-сложни и малко по-скъпи са усилвателите тип BTL, но

за сметка на това осигуряват RMS мощност приблизи-

телно U2/R.

И в двата типа усилватели зависимостта на RMS

мощността от постоянното им напрежение означава, че

тя намалява с понижаване на напрежението. В уредбите

с мрежово захранване това напрежение се осигурява от

специален блок и обикновено пряко зависи от мрежовото

напрежение. Така при намаление на последното с 10%

стойността на RMS мощността на усилвателя се пони-

жава приблизително с 20%. На пръв поглед това изглеж-

да твърде неприятно (уредбата свири по-слабо!), но в

действителност е без значение. Причината за този

странен факт отново е човешкото ухо – то „разбира“, че

силата на звука се е променила, ако това е с не по-малко

от 30%. Само хора с развит музикален слух регистрират

по-малки изменения (но не и под 10%). Резултатът е, че

промените на мрежовото напрежение реално не оказват

влияние върху стойността на RMS мощността. По-раз-

лично е положението при уредите с батерийно захранва-

не – например МР3 или CD плейъри. При тях разликата

между напреженията на новата и изтощената батерия,

както и между напълно заредения и почти разредения

акумулатор e по-голяма и е възможно да се наблюдава

намаляване на RMS мощността в процеса на работа (при

изтощена батерия плейърът свири по-слабо).

КРАТКОВРЕМЕННА МОЩНОСТ НА УСИЛВАТЕЛЯ
За музиката „на живо“ са характерни краткотрайни

резки увеличения на силата на звука – симфоничният ор-

кестър изведнъж „гръмва“ или барабанистът на рок бан-

дата с всичка сила удря едновременно барабаните и чи-

нелите. За да бъдат възпроизведени те от усилвателя,

необходимо е той да може да осигури за кратко време зна-

чително повече от RMS мощността. Пиковата мощност

на усилвателя е предоставяната от него за кратко вре-

ме - при повечето усилватели до няколко стотни от се-

кундата. Това е причината у нас да се утвърждава

търговското й наименование кратковременна мощност.

Нарича се още музикална мощност и пикова музикална

мощност. Стойността й е между 2 и над 10 пъти по-

голяма от RMS мощността. Тази значителна разлика

налага винаги, когато чуем за мощност на усилвателя или

намерим стойността й в неговия каталог, да изясним за

коя от двете става дума.

МОЩНОСТИ НА ТОНКОЛОНИТЕ
При тях се използват същите две мощности. Особе-

ност е, че пиковата мощност може да е дори няколко

десетки пъти по-голяма от RMS мощността. При пасив-

ните тонколони и при самостоятелните високоговорите-

ли (например в телевизионни приемници) надхвърлянето

на RMS мощността е по-опасно, отколкото при усилва-

телите. Причината е обикновено липсата на защита, а

възможните повреди са много, дори възникване на пожар

поради запалване на мембраната на високоговорителя от

прегряването му.

НЕЩО ЛЮБОПИТНО
От 1974 година в САЩ съществува изискването на

всички звуковъзпроизвеждащи уредби за домашно ползва-

не задължително да се дава RMS мощността. От 1998

година това изискване е разпростряно и върху активни-

те тонколони, използвани в персоналните компютри, а от

настоящата година то е в сила и за уредбите за авто-

мобили. Не ни е известно дали други страни са въвели

подобни изисквания, въпреки че коректното отношение

към потребителя го изисква.
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Телевизорът
от стената

Монтажни стойки за плоски тв приемници

Славата на грамадните тръбни телевизори, заемащи смело цялата холна

секция, безвъзвратно овехтя. Сега идва времето на тоталната телеви-

зионна мобилност. Не само като избор на програми, но вече и като про-

странствени опции за позициониране на самия приемник, който е по-сти-

лен, по hi-tech и по-плосък отвсякога. Представете си новия ви ултратънък

плазмен или LCD телевизор, закрепен категорично на стената. Точно там,

където години наред се е мъдрел фамилният гоблен. А защо не и висящ

на специална стойка от тавана. Поставен между ъглите на стаята или

някъде между мебелите. С две думи – там, в свободното пространство

на нивото на очите и все пак близо до ръката, откъдето се вижда и

управлява най-добре. Устройствата, на които дължите оптималната позиция

на плоския тв екран в дома си, са различните по размери, конструкция и

предназначение стойки за телевизори и TV проектори. Направени специал-

но за тях, те крепят прекрасната динамична серия от движещи се кадри,

която наблюдавате директно на стената си, и пестят много, ама много

място за мебели и други полезни неща, е убедена Яна Илиева
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Наричат ги монтажни стойки или крепежни елементи,

разработени със стоманена конструкция, които задър-

жат непоклатимо тежичкия корпус на телевизора върху

стената. (Е, не толкова „тежички“, колкото по-стари-

те модели с кинескопи). Те са безценният монтажен ак-

сесоар за новото поколение тв приемници с плазмени или

течно-кристални дисплей и ултратънки корпуси. Ако вече

сте се сдобили с такова устройство-мечта, несъмнено

сте убедени, че предимствата му далеч не свършват с

качестовто на визията и високите технологии. Стойки-

те имат едно чисто пространствено, много полезно и

стилно преимущество – пестят страшно много място.

ТЕЛЕВИЗОР НА МЯСТОТО НА КАРТИНАТА
Хрумвала ли ви е подобна конфигурация? Как ви се

струва да поставите телевизора си на перфектната

позиция за гледане, независимо дали под него стои или не

някаква мебел. Напасването на най-добрия ъгъл и височи-

на на гледане повече отвсякога става без съобразяване

с разположението на останалите участници в интерио-

ра. За тях така или иначе вече има повече място. Да

споменаваме ли „кабелния проблем“ със сноповете жици,

които винаги извират зад стандартните, наземни по-

ставки за телевизор. За разлика от тях, стойките за

монтиране на плоски приемници позволяват да закачите

телевизора си на стената точно като картина, скривай-

ки очевидния факт, че това все пак не е натюрморт, а

устройство с електрическо захранване. Съобразени тяс-

но с визията и усещането от гледането на изцяло плосък

двуизмерен екран, стойките за ултратънки телевизори

решават и още един естетически проблем. Те просто

придават на новото ви плазмено или LCD устройство

визията на наистина модерна и специална вещ в дома. При

това вие избирате ъгъла, под който ще й се наслаждава-

те.

КЪДЕ И КАК СЕ МОНТИРАТ?
Самият дизайн на съвременните плоски телевизори не

поставя граници за позиционирането им както на тради-

ционното за телевизора място (на стената пред дивана

в хола), така и на по-необичайните за гледане на теле-

визия места – над скрина или камината например. Спокой-

но можете да си го окачите в кухнята, трапезарията,

дори и банята и тоалетната. Или вътре в някаква мебел

с подвижни врати. Конфигурациите са разнообразни и

зависят от вида стойка, на която ще се доверите за

монтажа на вашия телевизор.

ПЛОСЪК АДАПТЕР ИЛИ РАЗТЯГАЩО СЕ РАМО
Монтажът на телевизора с ултратънък корпус пред-

лага най-общо два варианта – ползване на статичен

стоманен адаптер или изпъкнала стойка с подвижни ра-

мена.  В основата си, първият вариант представлява

тънък и плосък метален елемент, монтиращ се предва-

рително на стената, който придържа телевизора. Така

че задната му част опира непосредствено до стената,

здраво притегната с винтове към нея. Предимството на

този вид монтаж е, че държащият елемент е скрит дис-

кретно зад тв приемника. Единственото, което вижда-

ДЕВЕТ ПРЕДИМСТВА НА СТЕННИЯ МОНТАЖ

Повече опции за перфектно позициониране

Регулиране ъгъла на видимост

Повече свободно място по мебелите

Повече възможности за движение на приемника

Не надрасква мебелите, на които би стоял

Повече трудности за посегателствата на малките ръчички

Решава проблема с кабелите

Съвременна визия, естествено допълваща дизайна на плоските телевизори

Внася стил в помещението
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те в случая е... това, което трябва – великолепната цвет-

на картина от плоския екран. И нищо друго не смущава

визията. Но има малък недостатък и той е, че нямате

достатъчно свобода за преместване на устройството

според всички предпочитани ъгли за гледане. И все пак не

сте съвсем ограничени във възможността за ръчна на-

стройка на ъгъла на видимост.

Разновидност на плоските крепежни елементи са

МОДЕЛИТЕ С ШАРНИРНО ЗАКРЕПВАНЕ
позволяващи изместване на приемника леко встрани.  Или

накланяне надолу и нагоре, завъртане наляво или надяс-

но, под различен градус, в зависимост от модела стойка.

Ще срещнете и възможност за приплъзване на телеви-

зора наляво или надясно в ограничен периметър. Някои

разновидности крепежни елементи от този тип предла-

гат и до три позиции за вертикално преместване на

екрана, в зависимост от ръста и зрителното ниво на

зрителя. Обичайно плоските крепежни елементи разпола-

гат и с допълнителни разширяващи скоби, в случай че си

купите екран, гонещ размерите на информационното

табло на Уембли. И тук е редно да уточним категории-

те.

Универсално разработени, този тип компоненти могат

да се ползват за закрепване на тв панели с размери от

10 до 30 инча. Предлагат се и разновидности за по-голе-

ми диагонали, достигащи до 60 инча.  Е, когато се заго-

вори за инчове, не можете да не обърнете внимание и

върху якостта на цялата конструкция. Сред важните

технически показатели, които не са за пренебрегване, е

тежестта, с която можете да натоварите стойката,

така че да сте сигурни, че ценната придобвика няма да

се стовари на пода. Издържливостта им е в периметъра

средно от 20 до по-внушителните 80 кг. След като вече

сте монтирали стойката и телевизора, остава последни-

ят детайл – прикриването на кабелите чрез декоративен

капак, най-често направен от пластмаса. Той скрива

железните компоненти и окабеляването, и създава под-

редена, дискретна визия на всичко това, което се вижда

зад телевизора.

ИЗПЪКНАЛИ СТОЙКИ С РАЗТЯГАЩИ СЕ РАМЕНА
По-големите обеми и по-голямото удобство, директно

ни отпращат в полето на тези по-усъвършенствани кре-

пежни компоненти за плоски телевизори. Те са разрабо-

тени на същия принцип като своите по-опростени събра-

тя, като в добавка към завинтения за стената носещ

стоманен панел има и разтягащи се в различни посоки ме-

тални рамена. Завършват с друг закрепващ компонент,

който поддържа самия тв приемник. С тях просто може-

те да си придърпате екрана по-близо до себе си и по-далеч

от стената. Тук гъвкавостта е приоритет. Монтирали

телевизора си на стената посредством такава стойка,

можете да го приближите към себе си, оттласквайки го

от стената на разстояние средно между 80 и 400 мм.

Това е и основната функция на т.нар. разширяващо рамо.

А то може и да е повече от едно. Посредством него из-

насяте телевизора надолу или нагоре, наляво и надясно,

осигурявайки си по-голям пространствен периметър за

гледане от различни удобни позиции. Не бива и да пропус-
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каме и опцията за „заключване“ на уреда на вече избра-

на позиция. А когато не се гледа телевизия и всеки сан-

тиметър пространство в дома е от полза, просто при-

бирате телевизора в изходна позиция в близост до сте-

ната.

Важно е да се отбележи, че универсалните модели

стойки за телевизори от този тип предлагат възмож-

ност за монтаж на приемници с по-голям диагонал на

екрана (от 30 – до 50 инча).

Макар и да изглежда внушително, цялата тази нато-

варена със скъпоценния ви уред конструкция

СЕ УПРАВЛЯВА ЛЕСНО
Намествате ръчно посоката, височината и ъгъла на

екрана, без да се нуждаете от помощни инструменти за

целта. Мобилността в тези мащаби си има безспорни

предимства. Представете си, например, че си стоите в

едната стая, но спокойно хвърляте едно око на телеви-

зора, монтиран в съседната. Естествено, конструкция-

та на тези стойки е разработена не само за по-широки,

но и за по-тежки екрани, достигащи над 50 кг. Част от

нея често пъти са и комплект разширяващи скоби, съста-

вени от четири части, които отново са предвидени да

послужат в случай, че става дума за наистина внушите-

лен екран. Задачата им е да осигурят по-балансирано

разпределение на тежестта върху носещата стойка. Ще

се запитате тогава, при всичките тези разтягания как-

во се случва със захранващите кабели? Те са предвидли-

во вложени в самата конструкция и подвижните елемен-

ти на стойката, в специални кабелни канали, така че да

не се стърчи нито сантиметър жица. И все пак за някои

помещения в дома доста по-ефектно и удобно е

ПРИБИРАНЕТО НА ТЕЛЕВИЗОРА НАГОРЕ
Представете си го в кухненското помещение. Някъде

под монтираните на стената домакински шкафчета

можете спокойно да разчитате на опростен подвижен

механизъм. С едно движение той спуска елегантно, плос-

ко тв екранче, от което си гледате телевизия, докато

си приготвяте храната. Звучи простичко и хитро, и наи-

стина е така. Това са т.нар. телевизионни стойки с горно

закрепване. Можете да ги монтирате чрез завинтване

под някоя по-стабилна мебел или направо на тавана. В

края на подвижната им част се закрепва телевизорът.

При нужда той се сваля или прибира подобно на сенник в

автомобил. Движещата част позволява наклон до 100° и

завъртане на 220 °. Предимството на този тип стойки

е удобството им за телевизори с малки екрани (с диаго-

нал между 9 и 17 инча) и изключителната им пригодност

за по-малки помещения, където качественото тв изживя-

ване на супер голям екран никога не е занимание номер 1.

А и дори и в кухнята не си стува да пропускате с лека

ръка шанса да спестите още няколко свободни сантимет-

ра пространство.

Освен за щастливите притежатели

на ново поколение ултратънки те-

левизори, разработчиците на мон-

тажни стойки са помислили и за

тези, които вече са оценили предим-

ствата на домашния проектор. Спе-

циални модели стойки позволяват

удобното му монтиране на подходя-

що място. Също простички като

конструкция и по подобие на своите

„кухненски“ събратя за телевизори

с по-малки екрани, те се монтират

най-често на тавана на помещение-

то. Пригодни са към всички най-ма-

сово ползвани модели проектори за

домашно кино. Класическо решение е

модел стойка със захващащи крач-

ка, които държат във въздуха самия

проектор. Проблемът с монтиране-

то „накриво“ и оттам изкривяване-

то на картината е първоначално

решен още в конструкцията на

стойката, която позволява регули-

руемо захващане на корпуса на уст-

ройството. И тук имате достатъ-

чно контрол върху положението на

проектора, накланяйки го на прибли-

зително ±30° и възможност за завъ-

ртане на цялото устройство на 360°

по оста.

ПРОЕКТИРАЩО УДОБСТВО НА ТАВАНА
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В условията на бум в мобилните и безжичните ко-

муникации има едно все още държащо стабилни пози-

ции кабелно звено. Широколентовата Интернет връзка

се появи на родния пазар преди няколко години като ал-

тернатива на доста разпространилите се LAN Интер-

нет мрежи. При все по-малко оставащите Интернет

потребители, които таят не особено добри спомени

от кошмарния dial-up Интернет достъп през телефон

от зората на онлайн комуникациите. Докато квартал-

ният LAN се налагаше като най-ценово достъпната и

стабилна Интернет свързаност по кабел.

От две и повече години насам все по-настойчиво си

пробива път ADSL технологията, предоставяща бърз

ADSL
за комуникация

до дупка
Интернет общуване от дома, паралелно с пълноценни телефонни разгово-

ри. Технологично обединение на най-важните за съвременния дом комуни-

кации в едно трасе. От известно време и ние потребяваме хитовия за

развития свят на IT технологиите широколентов Интернет достъп. И

нищо чудно скоро да се окажем с предимството на изоставащите – бързо

да „прескачат“ към все по-иновативни и бързи безжични технологии. За

достойнствата на непрекъснатата високоскоростна връзка на дома с Гло-

балната мрежа, разказва Яна Илиева

Интернет отново по телефонна линия, но с непрекъс-

натостта, с която LAN потребителите привикнаха да

възприемат удобството да включиш комппютъра и да

си онлайн. Широколентовият ADSL Интернет зае мяс-

тото си в клиентския сегмент, за който е най-вече

предназначен - домашните Интернет потребители,

притежатели на телефонен пост от фиксираната на-

ционална телефонна мрежа. При това с доста разши-

рен капацитет на услуги – бърз трансфер на данни, глас

и видео, телевизия онлайн или компютърни игри в ре-

ално време. И с тенденция за развитие на инфраструк-

турата, териториалното покритие и броя на предла-

ганите услуги.
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АСИМЕТРИЧНАТА ЦИФРОВА АБОНАТНА ЛИНИЯ
или ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) е услуга, бази-

рана на връзката (медният чифт), която всеки телефонен

абонат има до телефонната централа на телекомуника-

ционната компания. Благодарение на тази технология, чрез

вече съществуващата инфраструктура на националната

телефонна мрежа потребителят получава достъп до Ин-

тернет и осъществява телефонните си разговори до всич-

ки дестинации, без ограничения за свързаността (външни,

вътрешни линии или мобилни абонати). Ключовото предим-

ство на ADSL комуникациите е, че позволяват многоканал-

на връзка. Или едновременно достъп до Интернет и про-

веждане на телефонни разговори, без влошаване скорост-

та на web връзката или смущения в разговорите. ADSL e

само една от разновидностите на DSL технологията за

симетрична цифрова абонатна линия за широколентов

Интернет достъп. Разликата е в асиметрията. Или раз-

личните скорости на връзката от мрежата до клиента и

обратно. При ADSL свързаността по-високата скорост е

от мрежата към абоната. Скоростта, която се достига,

е до 1 Mbit/s за данните, които се предават от вашия

компютър към Интернет (upstream) и значително по-висо-

ка, максимум до 8 Mbit/s, от мрежата към абоната

(downstream). Което е приблизително 120 пъти по-бързо от

читаво работеща dial-up връзка.

Правилото капацитетът към клиента е по-висок, от-

колкото към доставчика, е съществената характеристи-

ка на ADSL връзката, която я прави технология, подходя-

ща за домашни потребители на Интернет. Предполага,

че редовият потребител повече потребява съдържание

от Глобалната мрежа (браузинг, електронна поща или

сваляне на данни), отколкото самият той да добавя (ъпло-

удва) файлове там. Или поне не го прави толкова често.

Up/down скоростите, разбира се, варират в зависимост

от начина, по който доставчикът ги конфигурира според

различни ценови пакети за достъп. Стандартното съот-

ношение е скорост за сваляне на данни от 512Kbps до

2Mbps и качване на данни до 256Kbps. За разлика от по-

непретенциозния към скоростта на обратната връзка до

Интернет, бизнесът се смята за основен потребител на

симетричната абонатна линия \DSL\, където скорости-

те и в двете посоки са равни. Например за фирми, които

поддържат уеб сървър, сървър за електронна поща или

правят друг бизнес чрез Интернет.

Едно от

ГЛАВНИТЕ ДОСТОЙНСТВА НА ADSL -
свързаността на домашния компютър с Интернет е, че

присъствието ви онлайн не блокира домашния телефон.

Въпреки че реално се ползва същото комуникационно

трасе – меден телефонен чифт. Това се дължи на широ-

чината на честотната лента, която технологично съвме-

стява и двата типа комуникация. ADSL технологията

постига разбирателство с телефонните връзки, благо-

дарение на разликата в честотите, на които функциони-

рат Интернет и телефонът и то в една и съща пренос-

на среда (телефонния кабел). За разлика от добрия стар

dial-up, при който е възможна само една комуникационна

сесия или казано по друг начин – или Нет, или телефон,

но не и двете едновременно. И особено, ако телефонът

е аналогов и с дуплекс, чийто притежател си пада по

агресията. Благодарение на по-напредналата ADSL тех-

ADSL2 е технологична надстройка

на ADSL, отваряща широко вратите

за доставчиците на услуги за предо-

ставяне на високоскоростен видео-

поток.

ADSL2+ - по подобие на ADSL2, оси-

гурява скорост до 24mbps изходящ

трафик (но с изискване за близост до

централата на доставчика). Което е

достатъчно за поточно видео и висо-

коскоростен Интернет достъп през

обикновена медна, телефонна жица.

VDSL или високоскоростна версия на

DSL свързаността (Very High Bit-rate

Digital Subscriber Line). Предоставя из-

ключително висока скорост, но на

късо разстояние от клиента до об-

служващата централа.

VDLS2 е по-нова версия на VDSL,

предоставяща високоскоростна си-

метрична свързаност. VDSL2 е раз-

работена за по-тежки приложения -

мултиканално тв излъчване с висока

разделителна способност, видео по

заявка, видеоконференции и Интер-

нет телефония.

G.SHDSL или Global SDSL - последни-

ят вариант на DSL. По-приложим за

бизнес клас услугите Symmetric DSL

(SDSL), обезпечаващ до 2 Мbit/s ско-

рост на трансфер на данни и в две-

те посоки.
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нология, няколко членове на семейството могат да поде-

лят Интернет достъпа чрез повече от един компютър,

ползвайки едновременно и телефона си. Така че, докато

вие ровите из Интернет, нищо няма да смути ваш

съкрвартирант, който в момента е „захапал слушалката“.

Идеалното съотношение - семеен мир и бърз Интернет.

ADSL е особено подходяща за геймъри, поточна мултиме-

дия и сваляне на големи файлове и за приложения, където

downstream скоростта е по-важна. Например при онлайн

видео по заявка. Другото безспорно предимство е, че не

се налага набирането на входна точка за достъп и изчак-

ване за свързване.

Друго примамливо предимство на ADSL Интернет до-

стъпа е, че сте

ВИНАГИ НА ЛИНИЯ
В момента, в който пускате компютъра, вече сте

онлайн. Докато не решите да изключите връзката си.

Забележително по-високите скорости за Интернет

свързаност и то при сравнително стабилни нива на

връзката могат да зарадват особено тези потребите-

ли, които имат щастието да са по-близо до обслужваща-

та телефонна централа на доставчика.

Един от факторите за по-мащабните темпове на по-

критие на услугата е вече изградената инфраструкту-

ра от фиксирани телефонни линии, базирана на подземни

кабелни трасета. Но пък има известни ограничения за

ползване на услугата по отношение брой телефонни цен-

трали, които поддържат тази услуга и качеството на

връзката на големи разстояния. Друг чисто пазарен не-

достатък е, че предлагането на ADSL свързаност все още

е пазарно ограничен, поради лицензионни и технологични

причини. Но пък крайният клиент може да си спести от

инсталационно оборудване, тъй като, за разлика от дру-

гите видове Интернет достъп, липсва нуждата от допъ-

лнително окабеляване.Както и познатото пробиване на

стени, провесване на кабели от покриви, фасади и близ-

ки дървета.

Едно от предимствата на ADSL достъпа в световен

мащаб е безплатното

ОБОРУДВАНЕ
което доставчикът обикновено предоставя. Състои се

от ADSL модем, снабден с адаптер за електрическо зах-

ранване. Важен елемент е и т.нар. сплитер (или микро-

филтър). Това е устройство, разделящо двата честот-

ни диапазона, на които „работят“ Интернет връзката и

телефона, като не допуска появата на смущения, ако

ползвате телефона си, докато сте онлайн. И, разбира се,

наличие на телефонен абонатен пост и техническа

възможност от оператора за обслужване на ADSL връзка-

та за съответното населено място - по активни, анало-

гови или цифрови комутируеми линии, там, където мест-

ната централа го позволява. И не бива да се забравя

персоналният компютър, снабден с мрежова карта, плюс

Ethernet кабел за свързване на модема с компютъра, или

суич, в случай че ще участват повече от едно PC.

Въпреки че доста компании се сдобиха с лицензи за

предоставяне на телекомуникационни услуги до крайния

клиент, не всички доставчици имат технологичното пре-

димство да „влязат във всеки дом“. Въпреки динамични-

те темпове в покритието,

ADSL услугите ползват вече изградената мрежа от мед-

ни абонатни линии, за да предлагат достъп до широко-

лентови услуги. Кабелите, ползвани за тази цел, са ин-

сталирани с първоначалната идея за пренос на най-обик-

новена аналогова гласова телефония в честотния диапа-

зон до 3.4 kHz. Честотният капацитет на медния кабел

е 1.1 MHz. При определени условия обаче (преодоляване на

шумове и т.н.), честотният им капацитет е доста по-

голям и може да обслужва дори високоскоростен транс-

фер на големи по обем данни.

ADSL прави точно това. Оптимизира възможностите на

стандартната телефонна мрежа, „разширявайки“ шири-

ната на честотната лента. Управлявайки доста по-ефек-

тивно възможностите на медните чифтове, възползвай-

ки се от цялата достъпна честотна лента. При това без

да пречи на паралелно съществуващата телефонна

връзка.

МЕДНА ЖИЦА НА MAX
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ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА Е ОГРАНИЧЕНО
териториално и технически от броя на цифрови телефон-

ни централи, които обслужват ADSL достъп. При наличие

и на други способи за кабелен Интернет, също страда-

щи от известни териториални ограничения, ADSL

достъпът за крайни клиенти е по-голям проблем на те-

лекомуникационните компании, отколкото на самите

потребители. Борбата за телефонната розетка на все-

ки един от нас тепърва ще дава плодове с икономически

ефективен достъп до масовия пазар на повече играчи. А

и не бива да се забравят технологиите, които позволя-

ват значително по-високи скорости на кабелна връзка

чрез ползване на хибридни мрежи, базирани на кабелна и

оптична свързаност. Възможност, която вече функциони-

ра, но все още отвъд пределите на еднофамилния дом. Но

и това, което съвременните широколентови Интернет

комуникации осигуряват, никак не е малко. Например да

ползваш целият отбор цифрова потребителска електро-

ника в дома, свързана в домашна мрежа. И функционира-

ща съвместно. Компаниите, които предостаят широко-

лентов Интернет достъп вече предоставят

НОВО ПОРТФОИО УСЛУГИ
чрез АDSL мрежите си. В гамата услуги за крайния кли-

ент се включват глас, видео съдържание, сваляне на му-

зика и онлайн игри. Групата от компютри (настолен,

мобилен), принтери, скенери, видеоприемници, игрови

конзоли и други устройства, свързани в мъничка мрежа,

споделящи високоскоростна Интернет връзка и файло-

ве, като бързо и ефективно комуникират помежду си.

Свързани в домашна локална мрежа, обитателите на

дома могат да споделят ADSL Интернет между компют-

рите в жилището, лесно да обменят файлове и да раз-

пределят ползването на принтера и останалата пери-

ферия между PC-тата. Домашната среда за забавление

се организира чрез изпращане на цифрово аудио и видео

от компютъра или приемника до музикалната система

или телевизора. В добавка, бързият ADSL предлага и една

по-напреднала опция за управление на системата за

автоматичен контрол в дома чрез Интернет. Възмож-

ността да ползват широколентовата си свързаност за

контрол и отдалечено наблюдение на интериора (или на

двора и в близост до къщата) дава повече удобства за

потребителите. Особено ако комуникативната домаш-

на мрежа и бързата Интернет връзка зарабтят съвме-

стно с устройствата от вградена система за отдале-

чен контрол на осветлението, отоплението, работата

на климатиците и системите за сигурност и наблюде-

ние. Отдалечено, чрез Интернет. Например, спиране и

пускане на климатика и отоплителната инсталация в

дома, докато поприключвате работа в офиса, така че

когато се приберете вкъщи, да ви очаква желаната

атмосфера. Само един от възможните варианти от

технологичния уют, на които ще сме свидетели в бъде-

ще.

Терминът broadband ознаменува нова-

та страст на технологично по-на-

предналите страни към високоскоро-

стния или наричан още широколентов

Интернет. Особено сред домашните

Интернет потребители, които трай-

но отдават предпочитания на широ-

колентовата връзка и засилват ин-

тереса си към възможностите на

свързаните в мрежа компютри и

друга цифрова потребителска елек-

троника. По данни на организацията

DSL Forum (dslforum.org), от юни ми-

налата година общият брой на або-

натите на широколентов достъп е

176 милиона. Този технологичен ме-

тод за достъп до Глобалната мрежа

печели в световен мащаб огромен

брой абонати, заради стабилната

връзка, големите скорости, улеснена-

та инсталация и в повечето случаи

безплатното оборудване. И не на

последно място по-развитие на услу-

ги, които доставчиците на широко-

лентов Интернет предоставят на

клиентите си. Европа е една от най-

активните зони по брой потребите-

ли и предлагани broadband услуги, со-

чат данните на DSL Forum до декем-

ври 2005 г. Близо с 40 млн. души е

нараснал броят на потребителите на

широколентов Интернет в цял свят

само за една година като европейс-

ките страни съставят общо 40% от

този прираст. Любопитно е, че

съседна Турция е сочена за една от

водещите за региона на Близкия Из-

ток по темпове на DSL потребление

за една година (с над 1 млн. broadband

потребители).

СВЕТЪТ СИ ПАДА ПО ADSL
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Портативна
радост за тялото

Представете си, как скоро топлата есен ще ни помаха за сбогом и ще

започнат да се леят мразовити дъждове, ще дойде зимата – толкова пре-

красна в планината и толкова дълга и неприятна в града. Спомнете си

мокрите ботуши, просмукващия костите студ по улиците, вечните облаци

и мъгли. Всеки знае как радва душата топлият уют на дома в студената,

сякаш вечна зимна вечер. Тя, обаче, би могла да стане и релаксираща, и

тонизираща морното тяло и да зареди изтощения организъм така, сякаш

току-що сте се върнали от прекрасна и слънчева лятна почивка. С едно

мобилно устройство, което се ползва у дома и което урежда въпроса с

дневната умора, без да е необходимо да звъните веднага на масажиста или

в салона за релакс услуги. Устройството се нарича Innergize, производство

на Philips е и прави чудеса. Какви точно научавате от Гълъбинка Иванова
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Моделът Innergize на Philips представлява вид домашен

солариум и още нещо. Съчетава функции, осигуряващи

придобиване на тен, отпускащо инфрачервено затопляне

на телесата под звуци от природата в съчетание с

атмосфера от естествени аромати. Дори самото му

описание започва да създава усещане за пълно отпуска-

не. Универсалността му вклюва дори и начина на ползва-

не – монтира се до собственото ви легло така, че кра-

четата му се подпъхват под него, а височината му се

регулира за постигане на максимални резултати. На всич-

кото отгоре може с три прости стъпки да се сгъне до

компактни размери за по-лесно съхранение – в гардеро-

ба, до стената или където и да е.

Като сме започнали да го хвалим, нека караме по ред:

ТЕН ЗА ЦЯЛОТО ТЯЛО
Зимният ви загар не само е атрактивен за социума, но

и ви кара да се харесвате повече и респективно да се

чувствате по-добре. В случая с Innergize можете да го

постигнете с различни по продължителност сеанси, като

уредът фабрично е програмиран за средно 30-минутен,

като в зависимост от чувствителността на кожата,

продължителността може да се увеличи или намали. Това

става чрез две 300-ватови компактни ултравиолетови

лампи (тип CLEO HPA Synergy). Много важно достойнство

от списъка с такива е възможността солариумът да

огрее цялото ви опънато на леглото тяло, благодарение

на повърхността му на действие на площ 190 x 70 см. Ако

не се вписвате в тази мярка, рискувате крачката ви да

останат живописно по-бели, което също би ви спечели-

ло екстра доза внимание от страна на околните. Слънче-

вият филтър, с който е снабден Innergize, осигурява точ-

но необходимия спектър за получаване на оптимален и

приятен, равномерен тен. За да се чувствате съвсем

като на плажа и за да пазите очите от вредности, мо-

делът се достява с 2 чифта предпазни очила.

НАТОПЛЕТЕ СТАРИТЕ КОСТИ
По време на сеанса за получаване на тен едновремен-

но с лампите за почерняване могат да се използват и

инфрачервени лампи. Ако цъкнете и втория вид лампи, не

само ще потъмнеете вълнуващо, но и ще получите от-

пускащо затопляне, което ще направи тенът ви още по-

добър, тъй като ще се подобри кръвообръщението в ко-

жата. Можете да добиете силна доза вечерна почивка,

дори и да не искате тен, а просто да си починете. Рабо-

тещ само с двете си инфрачервени лампи по 1100 вата,

Innergize ще поглези напрегнатите или уморени мускули

и стави. Не забравяйте колко добре би ви се отразило да

сте под него, ако сте пипнали някой грип или простуда.

Инфрачервените лампи на уреда могат да се използват

поотделно, за да осигурят приятно затопляне за пълна

релаксация на тялото в дълбочина.

За да няма ох от препичане и отвращение от дрехите

на другия ден, солариумът е снабден с вградено приспо-

собление за отчитане на разстоянието, което позволя-

ва лесно да измерите идеалната дистанция между тяло-

то ви и уреда. За оптимален равномерен тен, производи-

телят указва корпусът на лампите да се разположи на 65

см над тялото ви.
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С ДЪХ НА ЛЯТО
С цялата грижа на проектантите на Innergize да полу-

чите максимум релакс изтегнати под лъчите му, е разра-

ботена системата за ароматотерапия. Реализира се чрез

две ароматизиращи касети, в които се слагат аромати-

зиращи гранули (продавани като консуматив). Уредът пред-

лага избор от три естествени аромата, наречени примам-

ливо Summer Blue, Orange Valley и Green Oasis. Просто из-

бирате един от тях и регулирате интензивността му

според настроението и обонянието си.

ПОЙНИ ПТИЧКИ ИЛИ ТЕХНО
Ако в рецептата за вашия рай музиката е ключова дума,

няма нужда да се кахърите защо сложихте новата озвучи-

телна система в хола. Двата вградени в устройството

активни високоговорителя с опция за съраунд звук и дина-

мично усилване на басите ви позволяват да слушате про-

грамирани природни звуци. Или ако пойните птички ви

лазят по нервите, а ромонът на поточето ви кара да при-

стисквате колене и да мислите за всемирските проблеми

с простатата, изберете музика по ваш вкус. Като свърже-

те своя CD или MP3 плейър и се осигурите с любимите си

парчета. В случай че делите спалнята с някого, който

точно по време на вашия релакс гледа телевизия, можете

да се отпуснете със слушалките от комплекта.

УПРАВЛЕНИЕ НА УДОВОЛСТВИЕТО
Цифровият потребителски интерфейс на панела за уп-

равление прави програмирането бързо и лесно. На дисплея

може да бъде извикана функционалната информация и да се

управлява работата на устройството. Управлението раз-

полага с памет, която ви подсеща, когато стане време да

се подменят лампите (след 750 часа). Предпазният елек-

тронен таймер отчита докъде сте стигнали с продължи-

телността на сесията. Когато времето изтече, функци-

ята за автоматично изключване гарантира, че сесията ще

приключи според настройката на програмираното време.

Една минута преди автоматичното изключване се чува

звуков сигнал. Това ви позволява навреме да натиснете

копчето за повтаряне на сеанса, за да не се налага да

избирате нов тип сеанс, да настройвате продължително-

стта му, ако искате да продължите процедурата за дру-

гата страна на тялото си.

МОБИЛНОСТТА ПРЕДИ ВСИЧКО
За да се мести лесно и удобно, както стана дума в

началото, Innergize си има вградени колела и удобни за

захващане дръжки, които дават възможност за лесен

транспорт в сгънат вид. Самото сгъване става с раз,

два, три и източникът на удоволствие добива размери

117,5 x 29,5 x 39,5 cм. В разгънато състояние домашното

слънце се регулира на височина и се монтира над легло-

то (с височина до 57 см., бройте в това число и матра-

ка). Друго изискване е наличието на просвет от 8 см или

повече над пода, за да може краката на уреда да се раз-

положат отдолу при използването му. Да, и още нещо,

захранващият кабел е дълъг 4 метра, за да не се налага

да преконфигурирате спалнята или да загрозявате иди-

личната картина в нея със стария разклонител.
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ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
Двигателят и вентилаторът на моторната метла

създават силна въздушна струя, която излиза от специ-

ален накрайник. Насочена към сухите листа, окосената

трева, боровите иглички и всякакви други дребни и леки

предмети, струята ги увлича и те бързо могат да бъдат

събрани на купчини за по-лесното им изхвърляне. Това

действие определя друго, не по-малко популярно наиме-

нование – въздушна метла. Значителна част от моде-

лите имат и режим на засмукване, чрез който се осигу-

рява и прибиране на отпадъците. В този случай те ре-

ално представляват комбинация от два прибора – мо-

торна метла и градинска „прахосмукачка“. Естествено,

към тези модели има торбичка за събиране на отпадъ-

ците.

Да
почистим
двора
с моторна метла

В края на есента дворът се превръща в пъстроцветен килим от сухи

листа. Колкото и да се възхищаваме на красотата им, те все пак трябва

да бъдат почистени. Не направим ли това своевременно, напролет зеле-

нината трудно ще пробие през вече изгнилата шума и от хубавия вид на

двора, за който сме се трудили през изминалото лято, няма да остане и

помен. Разбира се, всичко това е добре известно на грижливия домакин,

който въоръжен с гребло и метла, е готов за отегчителното и изискващо

доста време събиране на листата. За щастие производителите на градин-

ска техника са се погрижили това да става много по-бързо и лесно. На

пазара се предлагат моторни метли, работата с които е бърза и спес-

тява доста усилия. За тях разказва Стефан Куцаров

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЛИ БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ?
Това е първият въпрос, който възниква при избора на

моторна метла. Едно от основните предимства на мо-

делите с бензинов двигател е пълната им независимост

при работа – няма свързващи кабели и метлата с леко-

та достига до всяко място на двора, независимо колко

голям е той. Същевременно резервоарчето им позволява

продължителна непрекъсната работа. Бензиновите мет-

ли осигуряват и максимален обем на излизащия въздух.

Няколко са съществените им недостатъци. На първо

място това е замърсяването от изгорелите газове и

съпътстващата ги неприятна миризма. Може да изглеж-

да странно, но изследвания в САЩ са показали, че при

едночасова работа от такава метла се отделят газове,

колкото от 500 километра пробег на типичен лек автомо-
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бил. Към това се прибавя шумът, който в някои модели дори

надхвърля 90 dBA (колкото от работещ трактор) непос-

редствено до метлата и намалява до 70 dBA (колкото е

шумът на автомагистрала) на 15 метра от нея. Действи-

телно съществуват модели с шум, намален до около 65 dBA

на 15 метра, но дори и при тях се препоръчва работа с

антифони на ушите. Производителите смятат за твърде

трудно и скъпо „слизането“ под тази стойност.

Как стоят нещата с електрическите метли? Техни-

ят основен недостатък е очевиден – необходимостта от

дълъг захранващ кабел, често пречещ на работата и

ограничаващ района на действие. Той липсва при метли-

те с акумулатор (все още твърде редки), но това е за

сметка на по-малката мощност и ограниченото време.

Оттук нататък започват предимствата – значително

по-малък шум, никакво замърсяване на въздуха, липса на

неприятна миризма. Електродвигателят практически не

се нуждае от поддръжка, което не може да се каже за

бензиновите двигатели. Теглото им е по-малко, което е

особено важно при продължителна работа, тъй като

всички моторни метли се носят в ръка или на гръб. Зна-

чителна част от електрическите метли притежават

възможност за прибиране на отпадъците, което е ряд-

кост при бензиновите.

Любопитна и важна подробност е, че новите мощни и

леки електродвигатели позволиха появата на пазара на

модели електрически метли с по-голяма мощност от

бензиновите. Освен това не трябва да се забравя, че и

най-добрият бензинов двигател понякога пали трудно,

което не съществува като проблем при електродвигате-

лите. И накрая, къде можем за съхраняваме моторната

метла? Електрическата - навсякъде, докато оставянето
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на бензиновата в помещение неизбежно го изпълва със

специфична миризма.

ИЗБОР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МЕТЛА
Естественото изискване към всяка моторна метла (а

защо не и към обикновените?) е да чисти колкото е

възможно по-бързо. Едно от условията за това е висока-

та скорост на въздушната струя, излизаща от нейния

накрайник. Тази скорост, измервана при отвора на накрай-

ника, е един от основните параметри на електрически-

те метли. Обикновено тя се дава в метри в секунда (m/

s). Типичните стойности на скоростта са между 60 и 100

m/s (колкото ураганен вятър!). Ефективното и бързо по-

чистване на дадена повърхност изисква подходяща ско-

рост на струята. Ниските скорости се препоръчват при

твърди повърхности и за трудно достъпни места (напри-

мер ъгли и стълби), като при тях в режим засмукване няма

опасност от събиране на по-тежки отпадъци, например

камъчета. Високите скорости са подходящи за по-труд-

ни терени, например за почистване на гъста трева. Из-

борът на подходяща скорост на въздушната струя (кога-

то метлата позволява промяната й) е част от майстор-

лъка при работа с метлата. Обикновено има две скорос-

ти, но съществуват модели и с плавно регулиране.

Бързото почистване изисква и голям обем на въздуш-

ния поток, излизащ от накрайника. Той се измерва като

количество въздух за единица време и се дава в кубичес-

ки метри в час (m3/h) с типични стойности от 300 до 600

m3/h. Голямата скорост и обем позволяват и събирането

на по-едри отпадъци, например малки клонки. Терминът

„мощна метла“ означава именно големи стойности на

двата параметъра, като тяхното увеличаване изисква по-

мощен електродвигател.

Теглото на електрическите метли също е от значе-

ние, тъй като повечето се носят в ръка. Типичните

стойности са между 2,5 и 3,7 килограма. Някои модели са

снабдени с ремък за окачване на рамото, при което с ръка

само се насочва накрайникът.

Възможностите за събиране на отпадъците в торбич-

ката на метлата се оценяват чрез два параметъра.

Първият е обемът на торбичката - обикновено няколко

десетки литра. По-дългото време за едно напълване е

безспорно предимство. Затова част от моделите са

снабдени със специална перка, чрез която събираните

отпадъци се нарязват ситно и заемат по-малък обем.

Съотношението на обемите преди и след нарязване е

обикновено от 7:1 и 16:1. При избора на метла с такава

възможност  трябва да се има предвид, че някои модели

са с метална перка (по-здрава), а при други тя е от пласт-

маса, макар и усилена с метални нишки.

МЕТЛИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ МРЕЖАТА
В единия им край, близо до дръжката, е монтиран елек-

тродвигателят. От него излиза гъвкав накрайник, насоч-
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ван към събираните отпадъци. Дължината на кабела рядко

надхвърля 5 метра, поради което винаги е необходим

удължител.

Три са основните разновидности на тази категория

електрически метли. Първата изпълнява единствено фун-

кциите на метла, поради което от накрайника може само

да излиза въздух. Мощността на електродвигателя им е

между 0,8 и 1,5 киловата.

Втората разновидност има и споменатата вече фун-

кция за прибиране на отпадъците чрез засмукване. При

избор на такава метла трябва да се обърне внимание на

начина за смяна на режима на работа – най-удобни са

моделите, при които това става просто с натискане на

бутон.

Третата разновидност, нещо като „три в едно“, са

метлите, които могат не само да издухват или събират,

но и да нарязват отпадъците. Независимо от удобства-

та, които предлагат, засега те са по-редки и с по-висо-

ка цена.

АКУМУЛАТОРНИ МЕТЛИ
Тези модели са значително по-редки от захранваните

от мрежата. Гъвкавостта на акумулаторните метли

при употреба поради липсата на свързващ кабел е за

сметка на по-висока цена, по-голямо тегло и необходи-

мост от периодично зареждане. Обикновено метлите

използват 12-волтов, 14,4-волтов или 18-волтов NiCd или

NiMH акумулатор. В някои модели зарядното устройство

е самостоятелен прибор, а в други е вградено в метла-

та.

КОМБИНИРАНИ МЕТЛИ
Това са комплекти, които освен електрическа метла

включват още един или два градински инструмента. Те

може да са тримери за косене на трева (вижте стати-

ята „Поляна като от журнал“ в августовския брой на

Технологичен дом) или храсторези (вижте статията „За

прилична подстрижка на живия плет“ в септемврийския

брой).

Такива комплекти изглеждат интересни и полезни, но

бъдещето ще покаже дали ще намерят стабилно място

на пазара.

ОЩЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Винаги е добре да намерим допълнителни приложения

на някой домашен уред. Моторната метла можете да

използвате и за:

събиране на окосена трева и неголеми клонки;

измитане на дребни и леки строителни отпадъци и

пръст;

почистване на сняг;

подсушаване на външни тераси и стълби, пътеки с пло-

чи, павирани алеи.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
В сравнение с други градински електроуреди, към елек-

трическите метли се предлагат неголям брой принадлеж-

ности, обикновено закупувани по желание.

За подобряване на ефективността на почистването

има модели с два сменяеми накрайника – един с тесен

отвор за по-обемисти и тежки отпадъци и друг с по-

широк отвор за леки отпадъци.

При почистване на големи площи торбичката на мет-

лата многократно трябва да се изпразва, което е отег-

чително и губи време. За избягване на това съществу-

ват големи допълнителни кофи, свързвани с метлата

чрез гъвкав маркуч с дължина около 2,5 метра.

Съществуват специални машини за нарязване на лис-

та – листата се поставят в отвора отгоре и излизат

ситно нарязани от долния отвор, на който може да се

постави торбичка или чувал.

На всеки собственик на дворно място вероятно му се

е случвало един порив на вятъра за секунда да разпръсне

събираните в продължение на час сухи листа или трева.

Срещу това някои производители предлагат специална

течност, с която предварително намокрените листа се

напръскват и те залепват. Така ако имаме обикновена

електрическа метла, можем да оформим купчинки на двора

и накрая спокойно да ги приберем.

МАЛКО СЪВЕТИ
Най-бързо е събирането на отпадъци чрез движения на

накрайника успоредно на земята и само при нужда (дебел

слой листа) – и във вертикална посока.

При почистване на трева въздушната струя неизбеж-

но повдига част от пръстта между нея под формата на

прах. За намаляването му се препоръчва при издухване

накрайникът най-напред да се постави максимално близо

до земята и след това малко да се отдалечи от нея.

Трябва да се внимава при избора на метла с регулиру-

ема скорост на въздушната струя. За препоръчване са

метлите, при които това се осъществява чрез промяна

на оборотите на електродвигателя. Съществуват някои

евтини модели, при които регулирането става чрез час-

тично запушване на отвора за излизащия въздух (както

се запушва част от края на маркуч, за да стигне водна-

та струя по-далеч). Това не е особено ефективно, тъй

като намалява обема на въздушния поток и нараства

времето за почистване.

За намаляване на шума от работещата метла винаги

трябва да се избира минималната скорост на въздушна-

та струя за дадена дейност.

За безопасността на работещия и околните трябва да

се спазват няколко основни правила.

Отворът за въздуха на накрайника и издухваните от-

падъци не трябва да се насочват към хора и домашни

животни.

Работещият трябва да е стъпил на стабилна по-

върхност. Не е добре с метлата да се катерите по дърве-

та, градински стълби и покриви.

Метлата не трябва да се използва в затворено поме-

щение, нито за събиране на пясък, цимент и други подоб-

ни материали, които водят до вдигане на прах.

Електрическите метли не трябва да се използват в

много влажно време и по време на дъжд, нито да се

държат с мокри ръце.

Моторните метли не трябва да се използват за почи-

стване на разляти запалими течности.

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
E
IN

H
E
L
L

и
зт

о
ч
н
и
к
: 

Т
А
Ш

Е
В
-Г

А
Л
В
И
Н
Г

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
Д
И
Т
Е
К



ñòð. 87

Òåõíèêà çà ãðàäèíàòà

Зимният сън
на градината
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Зазимяване или подготвяне на поливната система за

зимните месеци не означава ей така да покриете с най-

лон всичките й видими части. Макар да съществуват

различни начини да приведете поливната си система

задълго в състояние на неактивност, специалисти в об-

ластта твърдо препоръчват метод, доказал полезност-

та си през годините. Въпреки че определено не носи най-

благозвучното име, методът

ПРОДУХВАНЕ СЪС СГЪСТЕН ВЪЗДУХ
се препоръчва като ефективен за правилно съхранение на

поливната система. Е, ако не държим на поезията в по-

нятията, поне ще сме сигурни, че поливната система е

съхранена правилно в дългите месеци, когато няма да ни

се налага да я ползваме. Целта на това „продухване“ е

от тръбите, по които цяло лято системата ви е изпра-

щала към градината живителни струи вода, да бъдат

изгонени и последните капки от нея. Защото, както доб-

ре разбирате, когато свие студът и останалата по

тръбите и разпръсквачите вода замръзне, тя се разши-

рява и често необратимо поврежда елементи на поливна-

та система. И то не само тръбите, а и доста по-скъпи

от тях елементи като разпръсквачите, електромагнит-

ните клапани и т.н.

Как стартира операцията? На първо време за целта

потърсете в конструкцията на поливната си система

съответния извод за свързване към компресор. Той ще ви

е нужен, за да продухате добре поливната си система със

сгъстен въздух под налягане. Ако случайно притежавате

поливна система, която по една или друга причина няма

извод, не се отчайвайте. Можете да потърсите консул-

тация от специалист, който да определи точното мяс-

то за поставянето му.

Де факто, този извод представлява обикновен спира-

телен кран, към който се свързва компресорът. След това

просто натискате копчето, с което пускате машината.

И тя, без да се мае, започва да изпълнява задачата с про-

духването на цялата поливна система със сгъстен въздух.

ЩЕ МИ ОТНЕМЕ ЛИ МНОГО ВРЕМЕ?
Колко време е нужно за това, зависи изцяло от слож-

ността на поливната система. Например, ако поливна-

Ако сте от щастливите стопани на поливна система, вероятно с настъпва-

нето на есента се питате как най-добре да съхраните здравето й за след-

ващия сезон. Със сигурност не е добра идея да зарежете маркучи, тръби

и разпръсквачи просто ей така под снега. Най-малкото, защото това озна-

чава, че бихте могли да стартирате следващата пролет със солен ремонт.

В най-лошия случай с почти нова поливна система. По тази причина, след

като вече сте притежатели на добре работеща поливна система, с на-

стъпването на по-студените дни е добре да обърнете специално внимание

на съхранението й. Това би ви гарантирало, че при първите зелени пъпки

след месеци, просто и безпроблемно ще завъртите отново крана с живи-

телната струя, уверяват Амелия Стоименова и Яна Илиева

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
Д
И
Т
Е
К



ñòð. 89

та система е с три поливни зони.  В случай че сте обо-

рудвали градината си с автоматична поливна система

и достигнете до фазата „подготовка за зимата“, е

добре да имате предвид една малка хронологична

тънкост на процеса. Или по-точно – подходът зона по

зона.

След като компресорът достигне необходимото на-

лягане, се стартира продухването на първата поливна

зона. Това продължава докато от разпръсквачите, т.е.

крайните, най-често въртящи се устройства, от кои-

то водата струи към тревните площи, започне да из-

лиза само въздух. В противен случай рискувате да из-

ложите на опасност здравето на поливната ви систе-

ма в студените дни. А напролет - да ви очаква непред-

виден разход за ремонти. Пък, докато те приключат,

да си припомните приятните упражнения с кофата и

лейката.

ИМА ЛИ 100% СИГУРНОСТ?
За по-голяма сигурност специалистите често съвет-

ват всеки клон на системата да се продуха два или дори

три пъти със сгъстен въздух. Само така, сигурността

ще е 100-процентова. Досетихте се вече, че веднъж

приключили с първата зона на поливната система, про-

цесът също толкова прецизно трябва да се повтори за

втората и съответно третата зона. Ако имате по-го-

ляма градина и съответното ползвате по-сложна поли-

вна система, разделена на повече от три зони, процесът

по зазимяването им ще ви отнеме повече време. Но

затова пък резултатът ще е сигурен и ще ви спести

главоболия.

Вие не сте притежател на автоматична поливна си-

стема? Е, не е болка за умиране. И за вас важи същата

процедура за зазимяване, но ...разликата е, че тя е доста

по-трудоемка. В този случай се налага ръчно да отвърти-

те спирателните кранове на всяка от зоните. Съответ-

но да продухате и след това да ги затворите. За ефек-

тивността на цялата процедура няма смисъл да се при-

теснявате. Продухването и на механичната поливна си-

стема ще е също толкова качествено, но просто няма да

имате честта да седите отстрани и да наблюдавате.

Ще се наложи да запретнете ръкави и да се включите в

мероприятието с пълна сила.

С термина поливни зони специалис-

тите наричат отделните участъци,

на които е разделена вашата гради-

на. Целта е повече от ясна - всеки

милиметър от нея да е не просто

максимално, а най-вече ефективно

полята. Чувайки за поливни зони, ве-

роятно вече наостряте уши и се пи-

тате колко трябва да са те във

вашата градина. Това е доста сло-

жен въпрос, биха казали специалисти-

те. Отговорът далеч не е еднозна-

чен и зависи от цял куп неща.

Важно е да прецените например вида,

големината и формата на поливната

площ. Но това далеч не е всичко. От

основна важност е видът на расте-

нията, които отглеждате. И децата

знаят, че розите и кактусите не се

поливат по един и същи начин. Не без

значение е колко гъсто сте ги заса-

дили. Налага се да бъде преценен и

релефът на терена и видът на водо-

източника – дали имате кладенец или

сте свързан към магистрален водо-

провод.

След целия поток от думи, вероятно

няма сами да се нагърбите с опреде-

лянето на поливните зони и все пак,

ще ви посъветваме да се обърнете

към качествен специалист. Ако той

си свърши компетентно работата,

със сигурност ще разполагате с

поливна система, която да полива

любимите ви градински растения с

точно толкова вода, колкото им е

нужна. Затова, ако сте от хората,

които все още поливат градината си

с маркуча, но близките им планове

включват инсталирането на поливна

система, със сигурност тази инфор-

мация е полезен старт.

ЗОНИТЕ ВЪВ ВАШАТА ГРАДИНА
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САМО ПРОДУХВАНЕТО НЕ Е ДОСТАТЪЧНО
Собствениците на автоматична поливна система

трябва да имат предвид и още един малък детайл. Да се

погрижат специално и за подготовката за зимата на

програматора.

Или казано по друг начин – мозъка на поливната сис-

тема, който отговаря за добрата й работа. Когато есен-

ните листа покрият градината ви и вие кажете „Дотук

с поливането“, внимавайте програматорът на поливна-

та система да не е забравен, включен в електричество-

то. В противен случай, както сочат факти от практи-

ката, вие го оставяте беззащитен срещу токови удари.

Ако вече потривате доволно ръце, мислейки си, че с

описаните действия сте приключили със зазимяването,

със съжаление ще ви кажем, че трябва да се направи още

нещо – и то важно. Ако поливната ви система се захран-

ва с вода посредством хидрофорна уредба, тогава тряб-

ва да се погрижите и за нея. В този случай от жизнено

значение е водата да се източи от две места – от  пом-

пения агрегат и от разширителния съд.

Ако, като съвестни стопани изпълните описаните

процедури, със сигурност поливната ви система ще из-

кара безпроблемно зимата, без минусовите температу-

ри да се отразят на работоспособността й. Изобщо,

бихте могли да разглеждате зазимяването като инвес-

тиция в пролетното си спокойствие.Така, с първите

пролетни лястовици ще ви остане само да се наслажда-

вате на красивата си цветна градина.
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Преносим миниклиматик решава

въпроса с душните часове, когато се

налага да поседите пред домашното

PC, далеч от изпитаната защита на

мощния климатик в офиса. Мъникът е

разработен да го замести. И не само

него, а и стари настолен вентила-

тор, който може качествено да раз-

пилее книжата ви и да ви докара на-

стинка. Персоналният миниклиматик

се поставя върху работното бюро в

близост до монитора, работи без-

шумно и доставя на PC потребителя

глътките свеж въздух. На порции и

само за него. Вътре в конструкцията

си устройството съдържа водно ре-

зервоарче с големина на бутилка.

Нужно е да го напълните с вода, коя-

то да се остави да замръзне в каме-

рата на хладилника, след което ре-

зервоарът се влага обратно в корпу-

са на устройството. Мъничък венти-

латор след това раздижва въздуха

около леда, като по този начин дели-

катно охлажда пространството око-

ло работната ви маса.  И въпреки че

като цяло този миниклиматик е по-

лезна хитринка, ако става въпрос на

наистина върла жега, ледът не из-

държа дълго. Затова пък устройство-

то може да работи както включено

директно към електрозахранването,

така и на батерии, позволявайки ви

да го отнесете със себе си и прено-

симия си компютър дори и на по-от-

далечени места.

Миниатюрен климатик охлажда въздуха около работната маса

Вилица за барбекю мери температурата на кюфтетата
Новото приспособление за бар-

бекю с вграден термометър има

заслугата за сочната мръвка от

домашната скара - на открито

или закрито. Вилицата за печене

на месо на скара се грижи то да

бъде приготвено оптимално вкус-

но. Препечено нито повече, нито

по малко. Точно, както го обича-

те, особено ако попадне в изкус-

ните ръце на майстора на скара-

та. Достатъчно е да прободете

апетитната наденица с върха на

вилицата Rapid Read BBQ, за да

може вграденият термометър да

отчете температурата, при ко-

ято в момента се приготвя месо-

то. Устройството Rapid Read BBQ

всъщност има доста по-широк

спектър на приложение от това да

се справя с обикновени кюфтета. С

него можете да тествате как върви

изпичането отвътре на парчета

рибно филе, сочен бифтек, агнешко-

то, пилешката пържолка или свинско-

то месо. При това, без промяна на на-

стройките за отчитане на темпера-

турата за всяко едно от тях. Върху

миниатюрното течнокристално дис-

плейче уредът показва грдусите,

до които се е нагряло месото до

три секунди, след като върхът на

вилицата е пробол апетитно ми-

ришещата тестова зона. Какво

значи съответната температу-

ра, можете да прецените от

мини графика върху самата вили-

ца, показваща препоръчваната за

всеки вид месо оптимална жега.

Rapid Read BBQ също разполога и

с осветление на дисплея, специ-

ално предвидено за тези, които

обикновено се навъртат около

цвъртящата скара навън по

тъмно. Устройството е израбо-

тено от пластмаса и неръждае-

ма стомана и ползва захранване от

две AAA батерии. Освен за работа на

открито около скарата или барбекю-

то, може да помогне и при готвене с

традиционната кухненска готварска

фурна.




