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SONY пуска нови HiFi докинг
системи

Антибактериални ключове
 за осветление представи

ELSO

С цел предпазване на обитате-

лите на дома от разпростра-

нението на болести при допир

на ключовете за осветление,

фирма ELSO разработи защи-

тена серия, наречена ELSO

Fashion, от нов, антибактери-

ален материал, информираха от

фирма ЕлИмпекс, които предла-

гат продуктите на немския

производител у нас. Към стан-

дартния материал за производ-

ство на лицевата част на клю-

човете и контактите са доба-

вени сребърни йони. Антибак-
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Roca покри с декоративна винилна мрежа с височина 35 метра

фасадата на бившия магазин София. Мрежата е с рекордната

за България площ от 2200 кв.м. и ще остане до приключването

на ремонта на сградата, финансиран от Рока България. В на-

чалото на годината Рока България купи от Столична община

приземния етаж от бившия магазин София, една от емблемите

на София през епохата на социализма. След сериозна реновация

в началото на 2007 г. на негово място ще отвори врати кор-

поративен изложбен център на Roca под името Експо Баня

София. Подобно на изложбените центрове на компанията и в

други европейски столици като Мадрид и Прага, освен центра-

лен шоурум за последните новости в обзавеждането за баня,

Експо Баня София ще обединява и център за обучение, дизайн

и обмяна на идеи. Освен това Рока адаптира интериорния

проект така, че да осигури за бъдещите посетители на излож-

бения център единствения пряк достъп до разкопките на Се-

верната порта на Сердика, открити под приземния етаж на

сградата.

Задължителното изискване за обезопасяване на масивната

сграда при провеждане на строителните дейности Roca

превърна в артистичен израз на философията си на компания

ориентирана към хората и отворена към света.

Roca обви магазин София с над 2 декара винил и стил

териалният ефект се

осъществява чрез кон-

такта на сребърните

йони на повърхността с

йоните на околната сре-

да. Чрез реакция се спи-

ра размножаването и

мутацията на микроор-

ганизмите и те умират

бързо.

Антибактериалното

въздействие се постига

без използването на

вредни химикали. Осво-

бождаването на сребъ-

рни йони е постоянен

процес, който продължа-

ва с години и по този

начин ефектът едъл-

готраен. Почистването

на контактите и ключо-

вете, температурните

промени и честата им

употреба не влияят на

здравеопазващите им

качества.

Още един начин за възпроиз-

веждане в домашни условия

на цифрови колекции музика,

записани в уолкмен, PC или

мобилен телефон, са новите

аудио докинг системи, които

Sony представи на пазара.

Идеални за слушане на люби-

мите парчета у дома, три-

те нови серии предлагат

доста добро качество на

звука. Пример за това

твърдение е новата Sony

CPF-NW001 ултракомпактна

аудио докинг станция, специ-

ално разработена за ползва-

не с новите цифрови уолкме-

ни на Sony (NWS-600 и NW-

S700 серии). Поставен в до-

кинг станцията, уолкменът

или мобилният телефон

възпроизвежда висококаче-

ствен звук посредством два-

та вградени пълнофункцио-

нални високоговорителя. Не

е необходимо да се лишава-

те и за момент от музика-

та, която обичате, защото

батерията им се зарежда,

дори и в режим на възпроиз-

веждане. И трите нови мо-

дела докинг станции ще

бъдат в продажба през ноем-

ври.



Атракции и иновации представи фирма КАЛОРИЯ в Пловдив

Неизобилстващият на нестан-

дартни идеи и атракции есе-

нен технически панаир в Плов-

див тази година отбеляза про-

веждането на едно истински

колоритно шоу. Фирма КАЛО-

РИЯ организира доста атрак-

тивно представяне на съвсем

прагматичната апаратура с

марка Riello - горивна техника

и топлотехнически съоръже-

ния: котли, горелки, бойлери. С

бодиарт върху прекрасните

тела на моделите, както и

върху лицето на певицата

Бони, истинска водна завеса,

вълнуващи цветове, темпера-

ментни ритми и танци и стил-

но парти, официалният пред-

ставител на RIELLO Group –

фирма КАЛОРИЯ, провокира

вниманието към качеството и

иновативността, с които се

славят предлаганите от фир-

мата продукти.

Сред множеството интерес-

ни продукти, представени от

КАЛОРИЯ, беше стенният га-

зов модулиращ котел за ото-

пление и битова гореща вода

Caldariello 18 KIS N. С номинал-

на мощност от 5,3 до 18 кW,

котелът е подходящ за ото-

пление на апартаменти с мал-

ка площ. Предвидена е възмож-

ност за връзка със стаен тер-

мостат и часовников програ-

матор. Има вградена CTR си-

стема за регулиране, контро-

Ток-енд-Рол парти на Шнайдер Електрик в София ленд

Гостите, които обичат да

рисуват, имаха възможност да

се включат в изработването

на Голямата картина на Шнай-

дер Електрик. Всеки участник

в играта оцветяваше малка

част от нея, без да знае как-

во ще се получи накрая.

С видимо удоволствие семей-

ствата на клиентите и парт-

ньорите на Шнайдер Електрик

България се събраха пред го-

лямата сцена, за да аплодират

Данчо Караджов, който заед-

но със „Сигнал“, изпълни злат-

ните хитове на групата. С

тях пяха всички гости, като

дейно участие взимаха и до-

макините от Шнайдер Елек-

трик.

По-късно след ефектно обрат-

но броене падна черният плащ,

закриващ Голямата картина

на Шнайдер Електрик. В плат-

ното, високо 2 и широко 4

метра, малките и големите

художници разпознаха парче-

тата, които бяха нарисували

по-рано през деня. Голямата

картина на Шнайдер Електрик

обедини усилията на клиенти,

партньори и екипа на фирма-

та, като даде лице на поня-

тието Семейството на

Шнайдер. Изработването на

картината представя модела,

по който Шнайдер Електрик

работи не само в България, а

и на 5 континента.
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лираща температурата на во-

дата към отоплителната ин-

сталация. Така се постига на-

мален разход на газ, работа

без отлагане на котлен камък

и по-малки температурни раз-

лики на подаваната гореща

вода в радиаторите.

Датата е 21 септември, мяс-

тото - София ленд. Точно в 16

часа увеселителният парк

отвори врати за първото по

рода си парти за клиенти и

партньори на Шнайдер Елект-

рик България. Дълго, но

сърдечно водещите посреща-

ха 1700-те гости, и след по-

малко от час бе дадено нача-

лото на първата от множе-

ството забавни семейни игри,

които направиха неповторимо

мащабното Ток-енд-Рол парти

на Шнайдер.

Атракционите бяха отворени

за всички гости, а в закрита-

та част на увеселителния парк

се редуваха семейни забавни

игри, изпълнения на детска во-

кална група и училище по

танци с клуб „С фрак и пантоф-

ки“. Домакините от Шнайдер

Електрик България почерпиха

гостите с вкусно хапване, 1000

литра бира и 1000 бутилки

вино. За по малките гости бяха

направени 500 сладоледа и 500

захарни памука с цвят „шнай-

дерско“ зелено.
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Стартира услугата видео по поръчка на ЕСТНЕТ

ЕСТНЕТ пусна в средата на

октомври програмата video on

demand, за която се готви

талог с над 400 заглавия, вся-

ко от които притежава соб-

ствен файл. За да получи

достъп до него, потребите-

лят ще разполага с ключ, ва-

лиден до 24 часа. С него ще

отваря желания филм, а след

изтичането на срока файлът

става недостъпен.

„Основното преимущество на

тази услуга е, че потребите-

лят ще може директно да

поръчва исканите заглавия от

своя дом, без да губи време за

вземане и връщане на филма“,

заяви Димитър Ангелов, из-

пълнителен директор на ком-

панията.

Според него филмите ще се

предлагат с много високо ка-

чество. Каталогът включва

най-новите заглавия, предла-

гани с такса от 2 лева за два

филма, както и по-стари заг-

лавия, предлагани срещу 50

ст. „Амотера“ е лицензиант

на холивудските студиа

Warner Bros, Paramount Pictures,

Sony Pictures, Columbia Tristar,

MGM, Universal Studio, Buena

Vista, както и на независими

производители, споделят от

компанията. Трейлърите към

филмите могат да се свалят

и запазят безплатно без нуж-

да от ключ.

Новото ESPRIMO мини РС с
перфектен баланс на стил

и производителност

МЕТРО Кеш енд Кери откри
магазин и в Благоевград

На 18 октомври 2006 г. бе

официално открит осмият

магазин от веригата МЕТРО

Кеш енд Кери. Той е в Благо-

евград, има търговска площ

от близо 7 200 кв.м., 540 пар-

коместа, 18 каси, модерно

оборудване и предоставя на

жителите и гостите на гра-

да възможност за щастливо

пазаруване, избирайки между

30 хил. хранителни и нехрани-

телни продукти. „Местополо-

жението на МЕТРО Благоев-

град е определено от разви-

тия туризъм и изискванията

на многобройните хотели, ре-

сторанти и кетъринг компа-

нии в региона“, поясни Берт

ван дер Велде, генерален ди-

ректор на МЕТРО Кеш енд

Кери България. Осмият мага-

зин от веригата у нас е по-

строен изцяло според после-

дната международна концеп-

ция на компанията.

Новото мини РС с име

ESPRIMO Q5000 на Fujitsu

Siemens Computers, което

компанията пуска на пазара

от ноември, комбинира под-

чертана елегантност и

пълноценна производител-

ност. Интелигентният на-

столен компютър е със забе-

лежителна компактност –

тежи едва 2 килограма и има

габарити 5x16.5x16.5 санти-

метра. С производителност

и мощ на стандартно на-

столно РС, новото ESPRIMO

Q5000 е предназначено за

ползване както в офиси, в

които имиджът и стилът

имат важна роля за въздей-

ствието върху посетители-

те, така и в модерния дом, в

който изящният му корпус ще

пасне идеално на елегантния

и технологичен интериор.

близо година. Чрез дъщерната

си компания „Амотера“ кабел-

ният оператор предоставя ка-
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Със Стоян Михалев се срещаме в офиса на неговия PR,

в промеждутъка между две лекции в Нов български уни-

верситет, където той учи Политически науки. Докато

пътуваме в изнервеното столично движение към дома му

в централен столичен квартал, се чувстваме приятно из-

ненадани от широтата на интересите и динамиката, ко-

ято струи от него. Макар и без дългите коси, които бяха

неизменна част от имиджа му през първите години на

демокрацията у нас, никак не е трудно в днешния мъж да

открием момчето с твърда гражданска позиция по пла-

ма, с който говори за убежденията си и днес. Сюрпризи-

ра ни и с житейската си философия, че човешкият живот

е твърде кратък, за да бъде посветен на една професия.

Само възползвайки се от уникалния шанс, който имаме по-

стоянно да се развиваме и учим, не бихме прахосали био-

логичната материя, уверява ни Стоян, докато се изкач-

ваме по стълбището към дома му, допълвайки, че да се

говори и живее по шаблон не е негово убеждение.

Попаднали в дома на Стоян Михалев, много бързо се

убеждаваме, че специалната роля, която играе музиката

в живота му, съвсем не включва чисто потребителско

отношение към техниката. Определя дома си като убе-

жище, но забележете, неразривно свързано с техниката

и технологиите. И без тези думи, лесно бихме стигнали

до същия извод, виждайки четирите телевизора в поме-

щението, обединяващо функциите на спалня и звукозапис-

но студио. С интересите си и познанията в областта на

музиката и техниката ни впечатлява няколко минути по-

късно. Обяснението на домакина ни е съвсем логично - да

използва технологиите за него означава да ги познава и

разбира. Всеки сам избира средата, в която живее спо-

ред интелекта и потребностите си, заявява в отговор

на въпроса ни какво е отношението на един от най-голе-

мите техничари сред музикантите, към поп-фолк култу-

рата.

Сред първите неща, които се набиват в очи в студи-

ото на Стоян Михалев, е присъствието на три компютъ-

ра, всичките с марка HP. Без да навлизаме в технически-

те подробности за съвременните технологии за обработ-

ка и възпроизвеждане на звук и картина, с които Стоян

буквално ни затрупа, ще споменем само, че едната маши-

на е предназначена специално за обработка на звук, вто-

рата за видеомонтаж, а третата за видеообработка.

Подозрението ни, че компютрите са свързани в мрежа,
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СТОЯН МИХАЛЕВ
е човек с много лица - музикант, журналист, проду-

цент. Обществената му популярност набира скорост

още през 1992 г. с безспорния хит „Вярвам в теб“.

Биографията му включва албум с Киора и два после-

двали го албума в дует с Виктор. Преди броени дни

излезе новият клип на парчето Твоята игра. Въпреки

това, Стоян Михалев не е типичният музикант, из-

пълнител и композитор. Мнозина го познават като

един от създателите и водещ на музикалната теле-

визия ММ. През последните години се изявява профе-

сионално и като репортер и водещ на Националното

радио, както и като водещ на Нощния блок в радио

Седем дни. Освен това продуцира музика и учи Поли-

тически науки в Нов български университет.

част от която е дори телевизорът срещу спалнята, се

оказа напълно оправдана. Както и сигурността ни, че

домакинът ни е запален по визуалната виртуална кому-

никация.  Интернет разкрива огромни възможности пред

съвременните хора да четат, да се развиват, да търсят,

категоричен е Стоян Михалев.

Едната стена от студиото на домакина ни е заета от

екрана на проекторна система за домашно кино, също

производство на HP. „Вкусът ми към филмите еволюира

и вече ленти, които преди години оставяха спомен в мен,

вече не ме вълнуват толкова. Сега ме интересуват чув-

ствата и възприятията, които провокират в мен филми

като Изкуствен интелект, Страстите Христови и Пиа-

ното“, споделя Стоян Михалев. Общо осемте TV прием-

ници, намерили място в апартамента, са производство

на SONY. Използването им е диференцирано. Например, от

големия телевизор срещу спалнята домакинът ни науча-

ва най-вече новините у нас и по света. Място в дома на

Стоян Михалев са намерили музикална уредба и видеоре-

кордер марка JVC.

Най-новата придобивка и несъмнено голяма гордост на

домакина ни е пианото Yamaha, което, както се изразя-

ва Стоян Михалев, обединява механиката на роял с хард

диск и процесор. Само преди няколко месеца домакинът

ни открива в себе си желанието да свири класика на

пиано. Верен на философията си да се впуска стремгла-

во в различни нови начинания, без колебание си поръчва

пианото. Прочувственото изпълнение на произведения на

Моцарт, което Стоян Михалев ни подари, бе последвано

от обяснението, че все по-трудно се вдъхновява от му-

зика, различна от класическата. „Останалите музикални

жанрове трудно могат да издържат теста на времето“,

категоричен е Стоян, допълвайки, че за него класическа-

та музика е израз на полета на човешкото въображение.

Изпълнението на пиано бе последвано от акустична

китара, с което завърши импровизираният концерт, на

който имахме честта да бъдем единствени зрители. Едва

тогава успяхме да напуснем света на музиката, забеляз-

вайки прозаичния, но много необходим за комфорта на

тялото в студените дни инверторен климатик с марка

Samsung, който също е важна част от техниката в дома

на Стоян Михалев.

Рубриката води: Амелия Стоименова
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Топлина
от пода

Наричаме го подово, въпреки че този термин не е от

най-точните. Правилно би било да използваме термина

повърхностно. Защото, освен да затопля пода, това ото-

пление е напълно подходящо и приложимо за стените и дори

тавана. Най-характерното за него е, че в този случай най-

често подът или стените се превръщат в огромен ото-

плителен уред, от който блика топлина. Тази топлина се

предава на намиращия се в близост до повърхността

въздух, който се затопля. Знаете, че колкото по-висока е

температурата на въздуха, толкова по-малко е теглото

му. И за разлика от печката или радиатора, поради голя-

мата площ на отоплителния уред, се загрява едновремен-

но много голям обем въздух. Затоплената въздушна „вълна“

се издига, отстъпвайки мястото си на по-тежкия студен

въздух. И така, „вълна“ след „вълна“ въздушният океан в по-

мещенията изпълнява всеотдайно мисията си - осигурява

на вас и домашните ви така необходимата топлина.

НЕЩО НОВО НА НИСКОТЕМПЕРАТУРНИЯ ФРОНТ

Специалистите наричат огромния по размери отопли-

телен уред, формиран от отоплителната повърхност,

Очаквана от едни с нетърпение, от други с примирение, а от трети с

откровен протест, зимата вече е на прага ни. С белотата и ледените

рисунки по прозорците, тя е може би най-домашното време от годината.

Което, освен че е сезонът на ските, може би е голямото й достойнство.

Има особено очарование в зимната вечер, прекарана на топло и сигурно със

семейството. Защитени от мраза и ледения вятър, е толкова приятно да

се отпуснем и току-що изули мокрите ботуши, да пошляпаме с боси крака

върху топлия под. Напук на виелиците, на вледеняващите синоптични про-

гнози и сякаш безкрайните „сиви“ дни до пролетта. Нещо абсолютно възможно

и реално за всички тези, обзавели дома си с водно подово отопление. За

топлината от пода и стените разказва Амелия Стоименова

нискотемпературен. Защото идеята на повърхностното

отопление е да осигурява комфорт в дома ни, като затоп-

ля голям обем въздух до немного висока температура. За

разлика от зачервените до пръсване бумтящи печки, при

които е важно да развиват колкото е възможно по-висо-

ка температура, по артериите на повърхностното ото-

пление циркулира вода с температура 40 - 42 градуса по

Целзий. Тя успява да затопли пода до около 30 градуса,

което на практика означава температура на въздуха в

помещението между 18 и 22 градуса. Ако се питате защо

повърхностното отопление залага на тази формула, от-

говорът се крие в битката за ефективност или „стария“,

но класически рефрен да се отопляваме с колкото е

възможно по-малко парички.

Принадлежността на този вид отопление към групата

на нискотемпературните трябва веднага да запали чер-

вена лампичка в съзнанието ви. В преходните сезони -

есен/зима и зима/пролет, както и в не най-студените

зимни дни, повърхностното отопление ще бъде ваш ве-

рен помощник - ще ви топли добре, без да се отразява

драстично на джоба ви. Но в най-мразовитите зимни дни,

когато дърво и камък се пука от студ, обикновено подо-
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вото отопление има нужда от помощник. Допълнителен

отоплителен уред, например електрически, който да под-

помогне повърхностното отопление в нелеката задача да

се пребори с външния студ и да осигури комфорт не само

на ходилата, но и на цялото ви тяло. Ако живеете в апар-

тамент, повърхностното отопление вероятно би могло

да се справи с минусовите температури и само, но ако

имате къща с големи стаи, която не е добре изолирана,

помислете сериозно за отоплителен помощник.

МИСИЯТА НА ИЗОЛАЦИОННАТА ОСНОВА

Както всяка отоплителна система, и повърхностното

отопление си има структура. На първо място, за да бли-

ка от пода ви топлина, той трябва да е добре подплатен

с изолационна основа. Дебелината й никак не е случайна.

Колкото по-свиреп е студът в намиращите се под ото-

пляваното от вас жилище помещения, толкова по-дебела

следва да е изолационната основа. Досещате се, че ако

имате шанса под вашия дом да живеят зиморничави съсе-

ди, в които отоплението винаги е на макс, бихте могли

да спестите, снабдявайки се с по-тъничка изолация. Ако,

обаче, отоплявате приземен етаж или „нагазили“ в земя-

та помещения като изба или винарна и съседи са ви зем-

ните пластове, заложете на дебела основа.

Върху нея, в строг ред се полагат гъвкави тръби от

полиетилен или най-често полиетилен с алуминиева

вложка. Пространството около тях и над тях се запъл-

ва със замазка. За разлика от бетона, който се използ-

ва като основа, ако нямате повърхностно отопление, в

този случай замазката е обогатена с пластификатор.

Благодарение на него замазката уплътнява добре всяко

свободно пространство около тръбите, формирайки общ

топлообменник с тях. Пластификаторът е необходим, за

да работи добре екипът от тръби и замазка, отдавай-

ки максимално възможната топлина към помещението.

По тръбите циркулира топла вода, пренасяйки топлина

от източника към отопляваните помещения.

КРИВОЛИЧЕЩИЯТ ПЪТ НА ТРЪБИТЕ

Ходът на гъвкавите тръби върху изолационната осно-

ва се осигурява по различни начини. Според специалисти-

те броят им е четири и е много трудно да се определи
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кой е по-добър от другия. Единият от начините се състои

в използването на релефна плоча. В този случай гъвкава-

та тръба се вие върху плочата, лежейки спокойно между

отделните издатини. Лесно, удобно и бързо решение,

уверяват в един глас специалистите. Но по-скъпичко от

останалите, потвърждаваме ние пазарното правило за

цената на добрите решения. Традиционно тръбите се

монтират върху основата със скоби. В този случай изо-

лационният слой е гладък, хамалогията по закрепването

на тръбите върху слоя е по-голяма, но сигурността на

решението е не по-малка от тази, характерна за релеф-

ната плоча. Сред възможностите за избор е и т.нар.

релсова система. За разлика от добре познатите ни

железопътни релси, поставянето на които изисква уси-

лията на много на брой здрави мъжаги, релсите, в които

се полагат тръбите за повърхностното отопление се

залепват много лесно върху изолационната основа. А

благодарение на конструкцията им, гъвкавите тръби

просто „заспиват“ в тях. Четвъртата опция носи гордо-

то име система за сухо строителство. За разлика от

останалите три, върху които се нанася вече спомената-

та замазка, при системата за сухо строителство това

съвсем не е така. Изолационната плоча е с каналчета, в

които се поставят тръбите. Вместо замазка, обаче,

върху тях се поставят ламели или казано по-простичко

ламаринки, които увеличават топлоотдаващата площ. А

отгоре директно се лепи теракота - без да омазвате

цялата къща с цимент.

Което и от четирите решения да изберете, бихте

могли да се радвате на добра повърхностна отоплител-

на система. Ако в този момент във вас се прокрадва

съмнението, че за да работи ефективно този вид ото-

пление, трябва да шляпате боси върху цимента, ще ви

уверим, че това далеч не е така. Върху замазката или

ламелите можете да оформите пода според вижданията

си, като не забравяте, че дървото не е добър вариант.

Просто защото дървото е изолатор и ще спира струя-

щата от пода или стените топлина. Ако все пак държи-

те подовете ви да са дървени, а отоплението – повърхно-

стно, се подгответе да плащате повече за комфорта в

дома ви.

ОТКЪДЕ ИДВА ТОПЛОТО

Топлината, която водата пренася в системата, би

могла да се произвежда от цял отбор източници. Сред тях

на първо място ще споменем т.нар. нискотемпературни

- термопомпи, кондензационни котли и др. И това съвсем
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не е случайно. Помните, че повърхностното отопление е

нискотемпературно - т.е. температурата на водата в

системата е около 40 градуса. Съвсем логично е да се

заключи, че повърхностното отопление е най-ефективно,

когато играе в тандем с нискотемпературен източник -

като изброените. Съвсем нелоши резултати се постигат

и когато в съчетанието участва камина, обикновено

котле на дърва, въглища или електричество.

Главна роля в повърхностната отоплителна система

играе и т.нар. колекторна група. Образно, тя изпълнява

функцията на диригент, който разпределя топлината от

източника така, че за всяка стая от дома ви да тръгне

точно толкова топло, колкото е необходимо. Важна част

от колекторната група е помпа, която осигурява посто-

янното циркулиране на водата в системата. Ако се ли-

шим от помпата, рискуваме движението на водата да се

затруднява от многобройните гънки и обрати по трасе-

то й. Ако топлоизточникът ни не е нискотемпературен,

системата ни следва да е оборудвана и с трипътен вен-

тил, който има грижата да намали температурата до

оптималната за повърхностно отопление.

ДИРИГЕНТЪТ НА ОТОПЛЕНИЕТО

Дойде моментът да кажем, че колекторната група

обхваща подаващ и събирателен колектор. Както твор-

ческите стремежи на композиторите са невъзможни,

без да познават нотите, работата на колекторната

група е неразривно свързана с т.нар. отоплителен кръг.

Без да ви затормозяваме с инженерни дефиниции, ще ви

кажем, че най-общо едно отоплявано помещение пред-

ставлява един отоплителен кръг.

Известни са и изключения от правилото. Ако, напри-

мер, отопляваното от вас помещение е по-голямо от 20

квадратни метра, просто е невъзможно да се намери

толкова дълга тръба, че да се обхване целият под. А

снаждането между две тръби при повърхностно отопле-

ние е недопустимо. Следователно, в случай че сте обе-

динили дневната и кухнята, според съвременните инте-

риорни тенденции, общото помещение би могло да об-

хваща няколко отоплителни кръга. Диригентът в ото-

плителната ви система разпределя справедливо топли-

ната от източника към отделните отоплителни кръго-

ве, благодарение на бдителната работа на дебиторегу-

латори, които пропускат толкова топла вода към тях,

колкото е нужно.

МОЗЪКЪТ НА СИСТЕМАТА

По-съсредоточените от вас сигурно вече разсъжда-

ват кой казва на дебиторегулаторите от колекторна-

та група колко топла вода трябва да пропуснат към
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съответния отоплителен кръг. За това има грижата ав-

томатиката на системата. Повече или по-малко сложен,

мозъкът на отоплителната ви система разчита на

т.нар. стайни термостати, които измерват темпера-

турата в помещенията и подават сигнал към колектор-

ната група. В зависимост от отчетената стойност на

температурата, дебиторегулаторите на колекторната

група отпускат повече или по-малко „кранчето“ на топ-

лата вода.

Традиционните системи разчитат на кабел и проти-

чащ по него електрически сигнал като среда, в която си

говорят терморегулаторите и колекторната група. Ако

ви влекат иновациите, бихте могли да се снабдите със

система, която си комуникира чрез радиовълни. При всич-

ки случаи, обаче, обърнете внимание на мозъка на ваша-

та повърхностна отоплителна система, защото, както

вероятно се досещате, от него зависи доколко прециз-

но ще се използват диригентските способности на ко-

лекторната група.

МАЛКИ ТАЙНИ НА ПОВЪРХНОСТНОТО ОТОПЛЕНИЕ

Специалистите съветват да не жалите пари за по-

купката на качествени тръби. Което си е напълно ло-

гично предвид усилията, нервите и парите, които тряб-

ва да изразходвате, ако някоя тръба се спука и се нало-

жи буквално да „изгребете“ пода, за да я ремонтирате

или замените с нова. Ако сте от предвидливите стопа-

ни, които знаят точното местоположение на големите

мебели, имате пълно основание под тях да не се пола-

гат тръби. Така хем ще спестите пари, хем няма да

отоплявате ненужно пода под спалнята, гардероба или

кухненските шкафове. За сметка на това обаче, подът

около външните стени и прозорците трябва да е по-

гъсто осеян с тръби, които обикновено формират от-

делен отоплителен кръг. Това е необходимо, за да може

по тези тръби да пътешества вода с по-висока темпе-

ратура, която успешно да се бори с естествено по-нис-

ката температура на въздуха там.

Сред малките тайни в използването на повърхност-

но отопление специалистите нареждат и т.нар. темпе-

риране на системата или първоначалното й пускане в

действие. След като майсторите си тръгнат от дома

ви, не бързайте да включвате системата. Необходимо

е напълнената с вода система да бъде оставена да

помързелува около 20 дни, през което време циментът

да засъхне добре. Отваряме скоба, че бихте си спести-

ли това време, ако заложите на система от типа сухо

строителство. След описания период, системата ви е

готова за работа, но не съвсем. Три дни пътуващият

през кръвоносната й система топлоносител не трябва

да бъде по-горещ от 20 - 25 градуса по Целзий. След

това, няколко дни я засилете на максимум. А после?

Зависи от вас и времето навън.и
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Формула
на топлината
Коефициент на полезно действие (КПД)
на домашната камина

ПРАГМАТИЧНАТА СТРАНА НА КАМИНИТЕ

Освен привлекателна част от интериора, камината

преди всичко има важно предназначение - да топли през

студените месеци. При това максимално ефективно. И

ако може с по-малко количества от тежичките дърва да

отопляваме повече помещения на жилището за по-дълго

време. По тази причина мечтата „камина вкъщи“ си има

и прагматична страна – нуждата да сме наясно с възмож-

ните технически решения, които съвременните видове

камини предлагат. А те, повярвайте, са доста, с прове-

рена в практиката ефективност и многобройни техничес-

ки усъвършенствания. В сравнение с по-старовремските

си роднини. Това, чрез което ги сравняваме, е т.нар. ко-

ефициент на полезно действие или КПД. Термин, без кой-

то правилният избор на отопление с камина е обречена

кауза.

В стария английски виц камината бе нещото, благода-

рение на което човек се поти отпред и зъзне отзад. И

ако говорим за камината на Шерлок Холмс, вероятно е

така. Тънката разлика между неговата камина и съвре-

менните й роднини е в стойностите на коефициента на

полезно действие. Какво точно е КПД? Казано просто,

той определя доколко добре топли камината. По дефини-

ция коефициентът на полезно действие на камината е

съотношението на количеството топлина, отдадена в

помещението, сравнена с топлината, която би се полу-

чила при пълното изгаряне на горивото (дървесината в

случая). Както се досещате, изчислението на двете

топлини изисква намесата на сложни формули, чиято цел

е да се определи колко ефективно работи вашата ками-

на. По тази причина изясняването му е стъпка номер едно,

преди да закупите или монтирате мечтаната камина, или

цялостна инсталация за отопление, базирана на горивна

камера. Всъщност, коефициентът на полезно действие е

един от най-важните фактори за размера на месечните

ви сметки за отопление.

Настъпиха дните на пожълтелите листа и утринните мъгли, в които все

по-често усещаме мириса на пушек от запалени дръвца. За някои от нас

това е истинският аромат на зимата с цялата му романтика, природосъоб-

разност и уют. Ако сме съмишленици, значи сте готови да се изправите

пред особено предизвикателство - изкуството да овладеем топлината от

живите пламъци в хола на дома на 21 век. Въпреки че простото мятане

на цепеници в камината изглежда нещо напълно естествено, между това

наглед елементарно действие и удоволствието от топлината има много

физика и технологии, сложни изрази като коефициент на полезно действие

и ефективност на горивния процес. Опознайте ги, за да се възползвате

по-добре от тях, с помощта на Амелия Стоименова и Яна Илиева
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ДИСЦИПЛИНА ЗА ТОПЛОТО ОТ КАМИНАТА

Когато се говори за ефективност на камина, не задъл-

бавайте само в коефициента на полезно действие, загърб-

вайки друга, не по-малко важна характеристика – добра-

та тяга. Или, казано по-правилно, оптималната тяга на

камината. Под термина „тяга“ специалистите разбират

степента на разреждане на въздуха в димоходната тръба.

В резултат се създава направление на движение на пото-

ка димни газове, т.е. те безпроблемно се отправят към

атмосферата. Правилото е, че колкото е по-висока тем-

пературата на газовете, толкова по-голяма е тягата. А

това означава, че ценната топлина просто си излита през

комина. Тягата съвсем естествено се отразява на коефи-

циента полезно действие на камината, който веднага се

отправя надолу, към по-ниските стойности. Затова и тук

важи правилото на златната среда. Тягата на камината

не бива да е прекалено голяма, за да не излиза топлината

прекалено бързо. В този случай дървесината ще изгаря „на

един дъх“, без в крайна сметка помещението да е добре и

задълго затоплено. Трябва да се отбележи, че обратният

случай – ниската тяга в димохода, е също толкова непри-

емлив. Прекалено ниската тяга отново означава ниска

ефективност. В този случай, запалените дърва в камина-

та повече пушат, отколкото горят и съответно топли-

ната съвсем не е достатъчна да затопли цялата стая. За

да се подобри тягата, най-често се увеличава височина-

та на димоходната тръба. Не до безкрайност, разбира се.

Напречното сечение на димохода и гладкостта на вътреш-

ната му повърхност също са фактори, които влияят на тя-

гата.
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ГОЛЯМА ИЛИ МАЛКА КАМИНА?

Често, поддавайки се на магията на живия огън, ис-

каме лицевата й площ да е колкото се може по-голяма.

Затова, имайте предвид, че тази характеристика е сред

важните, които трябва да се вземат предвид, когато

мислите за комфорта си през зимата в КПД изражение.

Общоприето е правилото, че лицевата площ на самата

камина трябва да бъде приблизително равна на 1/50 от

площта на отопляваното помещение. Или с други думи,

ако топлите просторна дневна с малка камина, вероят-

ността да сте герой от вече споменатия английски виц

е голяма. Миньонът със сигурност ще изнемогва с ото-

пляването на по-големи помещения. И обратното – не е

изключено много голямата камина да ви изиграе лоша

шега. В по-студените и ветровити дни, когато не е за-

палена, ще изпълнява функциите на вентилационна сис-

тема, която успешно ще изсмуква топлото навън.

Тук е редно да споменем и че сам по себе си коминът,

или както го наричат димоходната тръба, също има

връзка с оптималната стойност на коефициента полез-

но действие. Необходимо е площта на топлообменните

повърхности на димохода да съответства на обема на

огнището на камината. Ако е недостатъчна, това би

означавало, че топлината ще напуска димоходната

тръба, без да бъде 100% оползотворена. Защото топли-

те изходящи газове ще имат твърде къс път от горив-

ната камера до атмосферата. Но пък, ако площта на

топлообменните повърхности на димохода е по-голяма

от необходимото, температурата на изходящите газо-

ве ще е доста ниска. Това по принцип не е лошо. Но,

както винаги, има едно голямо НО. Прекалено ниската

температура на димните газове води до образуване на

кондензат в димохода. А, всеки специалист би ви казал,

че това е доста вредно явление, което в общия случай

методично и безапелационно води до разрушаване на

димохода.

ТАЙНИТЕ НА ЖИВИЯ ПЛАМЪК

Съвършеният интериорен компонент през зимата,

единодушни са естетите, определяйки откритите ками-

ни. Често, обаче, любувайки им се, собствениците зъзнат,

увити в няколко одеала. Защото, въпреки че съществуват

разногласия по въпроса каква е ефективността на тра-

диционните камини, няма да сме далеч от истината, ако

кажем, че всъщност КПД-то на отворените камини не е

много високо. Те са красиви, елегантни и създават пре-

красни усещания, но през зимата едва ли можете да раз-

читате само на тях за цялото жилище. Именно, за да се

любувате максимално на възможността да наблюдавате

танца на огъня, огнището често се изгражда по-широч-

ко, но не много дълбоко. Специалистите определят кое-

фициента на полезно действие на отворената камина в

границите от 5 до 20%. За отбелязване е, обаче, че тези

ниски стойности на коефициента на полезно действие

при откритите камини в никакъв случай не са намалили

броя на почитателите им. Колкото и емоционално да

звучи, старите огнища дължат популярността си изклю-

чително на естетическите си достойнства, които ус-

пешно компенсират пред феновете недостатъците им

като отоплителен уред. Със сигурност, след мрачен сле-

добед, прекаран по пантофи пред уютните игриви пламъ-
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ци, всеки би предпочел да не повдига въпроса с ниският

им КПД.

Причината за

НИСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОТКРИТИТЕ КАМИНИ

се крие в голяма степен на процеса на изгаряне на дърва-

та в тях. Тъй като огнището е открито, в него постъпва

много по-голямо количество въздух, отколкото е необхо-

димо за оптимално изгаряне на дървата. По тази причи-

на температурата на образуваните в резултат на горе-

нето газове е значително по-ниска от оптималната. А

това обяснява и недостатъчната тяга на камината. Този

проблем се преодолява още на ниво градеж. Откритата

камина се изгражда с прав диомоход.

Правият димоход може би улеснява Дядо Коледа в

пътешествието му през коледната нощ, но през оста-

налото време работи като помпа, която изтегля почти

цялата отделена при горенето на дървата топлина

извън отопляваното помещение. Само незначителна

част от произведената топлина успява да се предаде

през стените на камината към въздуха в помещението.

Всъщност, топлината, която чувстваме, докато седим

пред пламъците на откритата камина, е лъчиста топ-

лина. Тя е доста по-различна от тази, която чувства-

ме, докато седим пред познатите на всички ни „духал-

ки“. Защото, топлината, която се предава чрез конвек-

ция, т.е. чрез движение на въздуха в помещението, е

друга. Затова и когато седим пред камината, ситуаци-

ята от онзи английския виц, е повече от реална - лице-

то ни е напечено, а на гърба ни е студено. Та, поради

споменатото по-неефективно изгаряне на дървата,

откритите камини

ТОПЛЯТ, НО НЕ ЗАДЪРЖАТ ТОПЛИНАТА

Ако, обаче, не сте запознати със спецификите на лъчи-

стото отопление, не си правете генералните заключе-

ния, че то е нещо лошо. Напротив, но както всяко нещо

в техниката - лъчистото отопление е ефективно тога-

ва, когато се използва целесъобразно.

Оттук следват и вече посочените ниски стойности

на коефициента на полезно действие на откритите ка-

мини. Ще подчертаем - ефективността на откритите

камини рядко превишава 15%. Като имате предвид, че

температурата през зимата често достига -15 и дори

-20 градуса по Целзий, трябва най-малкото добре да по-

мислите, преди да решите да използвате открита ками-

на във функцията на основно отопление в дома си. Все пак,

историята не познава средновековен крал, прекарал зи-

мите по ефирна ризка. И въпреки това, едва ли бихте

могли да се сетите за някой, който да не си е мечтал

поне веднъж за истинска камина вкъщи. Още повече, че

отворените камини вършат работа и като източник на

естествена вентилация. Ако в дома ви има камина, може

и да отхвърлите грижите с прекомерната влажност и

задържането на лоши миризми.

Днешното огромно разнообразие от модели камини се

дължи на дългогодишното им развитие. Усъвършенства-

нето на камините през годините е вървяло и продължа-

ва да върви в посока разработването на модели, които

„подаряват“ по-малка част от отделената топлина на
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външното пространство. Не с едно, а с няколко рамена

напред в това отношение са

ГОРИВНИТЕ КАМЕРИ

За разлика от традиционните отворени камини, при

т.нар. горивни камери огнището е затворено. Най-чес-

то преградено с врата и устойчиво на високи темпера-

тури стъкло. Така че хем се любувате на игривите

пламъчета, хем топлото се задържа за по-дълго, благо-

дарение на специално премисления корпус на горивната

камера. Като правило, коефициентът им на полезно

действие е значително по-висок от ефективността на

откритите камини - над 50%. Но имайте предвид, че

КПД-то на съвременните усъвършенствани конструкции

затворени камини, наричани все по-широко горивни ка-

мери, може да бъде и доста по-висок. Предлагат се

модели затворени камини с КПД от цели 75%. Това на

практика означава, че от много по-малки количества

дърва, затворените камини произвеждат и задържат

доста повече топлина.

На какво се дължи по-високият коефициент на полезно

действие при тях ли? Най-общо на два основни фактора

- количеството на кислорода, постъпващ в огнището на

камината, и обема на горещия въздух, попадащ в димохо-

да.

ПО-ВИСОКАТА ЕФЕКТИВНОСТ

на затворените камини се дължи на системите за по-

даване на точно необходимото количество въздух в ог-

нището на горивната камера, с които разполагат. Така

се постига много по-пълно изгаряне на дървесината и

много по-голяма тяга на камината. Благодарение на

различни хитри технически решения, са налице всички

предпоставки горещите газове, отделени при горене-

то, да отдадат топлината си максимално, преди да

„излетят“ завинаги през комина. За разлика от откри-

тите камини, при които димоходът е прав и директно

изстрелва топлината към небето, горивните камери

разполагат с цяла система от канали, които органи-

зират така движението на горещите газове, че топ-

лината все пак да се задържи в помещението. По този

начин камината вече не топли околното на къщата или

апартамента пространство, а напротив - осигурява

комфорт там, където трябва. В дома! Стойността на

коефициента полезно действие на затворените ками-

ни не зависи само от споменатите фактори. Опреде-

лящо е например какви са пропорциите между отдел-

ните части на камината, каква е височината на димо-

хода и така нататък.

Е, ако сте си избрали „точната“ за вас камина, която

топли наистина добре и то само с шепа дърва, освен от

ефективността й е добре да се поинтересувате и от

безопасността й на работа. По-лошо от това да не

топли, а само да пуши, е опасността да предизвика по-

жар.

Както виждате, налага се да „огледате“ вашата ка-

мина или цялостна система от доста страни, преди да

се отпуснете с чаша топло питие в креслото пред огъ-

ня.  Но пък, когато наистина сте сигурни, че можете да

го направите, удоволствието ще е изцяло ваше.

Простичка формула, в чиято право-

та са се убедили хората столетия

назад не чрез сложни лабораторни из-

следвания, а благодарение на опита

си. Въпреки че съществува огромно

разнообразие от камини, твърдото

гориво, което използват в огромна-

та си част, е дървесина. Дори и да

изберете най-добрата камина -

съвършена в техническо отношение,

изключителна като дизайн и монти-

рана според всички изисквания, не

забравяйте, че от ефективността й

на работа зависи в немалка степен

от качеството на дървата, които

ще гори. Експертите препоръчват

като най-добро решение използване-

то на дървесина, която не съдържа

смола. Друг важен фактор е влажно-

стта на дървесината. Съвсем логич-

но, колкото по-суха е дървесината,

толкова повече ще топли вашата ка-

мина. Разбира се, това съвсем не оз-

начава, че трябва да сушите дърве-

сината години наред, защото това

ще направи камината ви икономичес-

ки неизгодна инвестиция. Но задъл-

жително се поинтересувайте от

доставчика на вашата камина в как-

ви граници трябва да е влажността

на дървесината, за да работи тя

добре. Освен обикновени дърва, бих-

те могли да зареждате камината си

и с т.нар. екобрикети, т.е. пресова-

ни дървесни или селскостопански

отпадъци, доста предпочитани зара-

ди доста по-високата си калоричност

от обикновените дърва.

СУХА ДЪРВЕСИНА = ПО-ВИСОК КПД
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Последствията от дишането на замърсен въздух ден

след ден в жилището вероятно е усещал всеки по при-

стъпите на главоболие, ниския тонус и лошото настрое-

ние. Картината допълнително се усложнява със станала-

та напоследък популярна, а и често пъти доста наложи-

телна, допълнителна изолация, както и добре уплътнена-

та дограма. Вътрешна или външна, изолацията плътно

„пакетира“ стените и пространствата около прозорците

на жилището. Безспорно върши своята работа, но и в из-

вестен смисъл пречи на естествената, невидима венти-

лация през дограмата и пролуките в стените. И така, без

да се усетим, попадаме в своеобразен въздушен капан.

Добре капсулирани от изолиращите плоскости, но, образ-

но казано, дишащи каквото има в консервната кутия.

За да можем хем да пестим от топло, хем да дишаме

свободно, все по-често обръщаме поглед към вентилаци-

онната система. За спецификите й вероятно ще откри-

ете огромно количество информация. Без да се впускаме

в дългата тема за видовете вентилация, ще ви припом-

ним едно основно правило на доброто вентилиране. Раз-

Анатомия
на вентилацията
Eлементи на вентилационните системи

Повече от естествено е чистият въздух да се свързва с планината. Там,

далеч от суетата и динамиката на ежедневието вдишваме с пълни гърди

природата, отпускаме се и дишаме на воля. Но какво правим през оста-

налото време, докато сме в дома си или в офиса, а тютюневият дим и

изпаренията на кухнята „ароматизират“ въздуха? Обикновено - отваряме

и затваряме вратите и прозорците. А, през зимата, когато студът скове

земята, а въздухът е толкова мразовит, че щипе лицето? Често се ли-

шаваме и от това просто действие… Система за чист въздух с аромат

на природа можем да имаме по всяко време и вкъщи - с помощта на

вентилацията, защитаваща всяко кътче от дома от застоялия въздух.

Как ли? Чрез отбор устройства, изграждащи вентилационната система,

доставяща свежия въздух – колкото ни трябва. Поред за тях разказват

Амелия Стоименова и Яна Илиева

работката на добра вентилационна система далеч не

спада към категорията на любителските дейности. Това

е професионална задача за експерти с опит. За да се

убедите, е достатъчно да хвърлите дори и бегъл поглед

- отблизо и отвътре - върху вентилационната система.

И, по-специално, върху основните компоненти на систе-

мите с принудителна вентилация на въздуха.

Обикновено, когато се заговори за вентилация, непре-

дубеденият човек се сеща за големите вентилационни

шахти, спасили не един филмов герой в напечена ситуа-

ция. Свръхчовешките им умения се проявяват още на

старта на системата, а именно:

ВЪЗДУХОСЪБИРАТЕЛНАТА РЕШЕТКА

Част от екстериора на повечето съвременни жилища.

Първият видим с просто око елемент от вентилацион-

ната система. С елементарна, но много важна задача.

През въздухосъбирателната решетка в системата вли-

за свеж въздух отвън. Образно казано, това е нослето на
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системата ни, захранващо с чисти струи въздух белите

дробове на вентилационната система. Благодарение на

нея, във вентилационната система не попадат дъждов-

ни капки, снежинки и малки предмети, които нямат от-

ношение към основната й цел – вентилирането на възду-

ха. След въздухосъбирателната решетка, на пътя на све-

жия въздух се изправя следващият важен компонент -

ВЪЗДУШНИЯТ КЛАПАН

Макар и с не толкова представителна роля като ре-

шетките, той също върши сериозна работа във венти-

лационната система. И тя се състои в това да възпре-

пятства проникването на въздух отвън в случаите, ко-

гато вентилационната система по някаква причина е

изключена. В сравнение с тази на въздухосъбирателна-

та решетка, ролята на въздушния клапан не е толкова

„лична“, но той всъщност е истинският страж в систе-

мата. Определя кога да пропуска и кога да спира притока

на въздух. Важността на въздушния клапан бихте могли

да оцените, представяйки си зимна виелица навън, ко-

гато необезпокояван в помещението влиза свободно

студен въздух и дори сняг. Прави три обиколки на ста-

ята и се стоварва до вас върху канапето. Макар и с

известно преувеличение, картината би била реална само

в случай че системата ви не разполага с такъв клапан.

Съвременните вентилационни системи като правило

използват въздушни клапани с електрическо задвижва-

не. С други думи, при включване на вентилацията, кла-

панът автоматично „отваря“ притока на външен въздух

в системата. И обратно – при изключването й веднага

спира навлизането на външен въздух. Е, проблемът със

снега през зимата е решен. Остава ви през жегавите

летни дни да избегнете грижата и с евентуален приток

на прах. Клапанът върши своята основна работа в това

отношение, като всичко останало се поема на следва-

щия етап от

ФИЛТЪРА

Както вероятно се досещате, той се грижи за общо-

то здраве на вентилационната система. Филтърът зас-

тава на пътя на различните дребни частички, насекоми

или прах, които могат да долетят отвън заедно с това,

което си мислим, че е чист въздух. Точно филтърът има

специалната задача да го направи наистина такъв. Зато-

ва и мястото му в системата е непосредствено след
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въздушния клапан. Е, ако въздухосъбирателната решет-

ка е „портиерът“ на системата, а въздушният клапан

нещо като страж на входа на инсталацията, то

филтърът е винаги готовият за работа отговорник за

хигиената й. Добре е да имате предвид, че за да върши

добре предназначението си, се налага периодично да е

обект на профилактика. Просто, през определен период

от време е нужно редовно да почиствате и сменяте

филтъра с нов.

НАГРЕВАТЕЛЯТ

Ако вентилационната ви система е монтирана в някой

топъл средиземноморски град, сигурно няма да се нало-

жи да споменем този компонент. Но ако все пак се

придържаме до нашите си ширини, логично можете да

предположите предназначението на нагревателния уред

в общата система. За да работи ефективно вентилаци-

ята в по-студените месеци, се налага подаваният отвън

въздух предварително да се подгрява, преди да влезе в

помещенията. В противен случай, бихте си осигурили

доброволно постоянен внос на студен въздух отвън. И, или

отоплението ви ще е постоянно на макс, или ще си сто-

ите нон стоп на студено. Защото със замърсения въздух

навън излиза и топлото от стаите. Така освен собстве-

ните си четири стени, вие индиректно отоплявате ця-

лата атмосфера. Съвременните вентилационните систе-

ми са разработени за работа с различни видове награва-

тели.

Тъй като говорим за вентилация, няма как да изпуснем

основния играч в този процес, а именно

ВЕНТИЛАТОРА

Той е сърцето на всяка система с принудителна вен-

тилация. Ролята му е да „нагнетява“, или иначе казано -

да доставя в помещенията свеж въздух. Работата му се

базира на елементарни физични закони. Както бихте се

досетили, замърсеният (издишан) въздух обичайно е по-

топъл от външния свеж въздух и съответно по-лек. Из-

дига се нависоко (процес, познат като конвекция на възду-

ха) и през специални отвори напуска помещенията. Раз-

бира се, редно е да се спомене, че някои вентилационни

системи работят и с т.нар. смукателни вентилатори,

чието предназначение е да изсмукват замърсения въздух

отвътре-навън.

При вентилаторите са основни две неща – обемът на

транспортирания въздух за единица време и максимал-

ното работно налягане. Преценката за тези два факто-

ра е от компетенцията на специалиста, който би про-

ектирал и инсталирал вентилационната система в дома

ви. Вие, обаче, обърнете внимание на шума, който от-

деля вентилаторът, докато работи. Защото, постоян-

ният и натрапчив шум е напълно в състояние да ви до-

кара пред дилемата - тишина или въздух. По тази при-

чина е добре настоятелно да се поинтересувате от

тази характеристика. Дори и при иначе прекрасно ра-

ботеща вентилационна система, главоболието ви пак би

могло да е гарантирано. Но този път - не от замърсе-

ния въздух…

Габаритите на вентилатора също имат отношение

към цялостното функциониране на системата, затова при

проектирането й трябва добре да бъдат преценени. И все

пак, ако сте от хората с чувствителен слух, обърнете

внимание и на следващия елемент от системата -

ШУМОЗАГЛУШИТЕЛЯ

Решението на проблема с шума. Безшумният приятел

на вентилатора. Наречете го както искате, но негово-

то място е веднага след вентилатора, а задачата му е

да преборва характерния шум, появяващ се, след като
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натиснете копчето „Оn“ на вентилационната система.

Шумозаглушителят всъщност е своеобразна преграда

от минерална, стъклена вата или други материали с до-

казани шумоизолиращи свойства. Предназначението на

този елемент от инсталацията е в пряка връзка с ра-

ботата на вентилатора, защото той просто няма как

да не създава шум. Откъде идва той? Източник му е

самият въздушен поток, завихрян от вентилатора. След

като е ясно, че без лееекичко бучене не може, ви оста-

ва само да констатирате различните нива на шум. При

някои модели вентилатори, проблемът се решава

напълно с използването на подходящ шумозаглушител.

При други - трябва да се примирите с доста приглуше-

но, но все пак съществуващо ниво на шум. Или просто

да се лишите от вентилация. Не, май не става. Защо-

то вече всичко е готово и е свършена най-тежката

работа с поставянето на въздушните трасета или

т.нар.

ВЪЗДУХОВОДИ

Пехотата във вентилационната армия. Наглед сиви и

безинтересни, пехотинците осигуряват тила на систе-

мата ви. При това без почивка и рехабилитация въздухо-

водите изпълняват мисията си - през тях подготвеният

вече свеж въздух се подава до вентилираните помещения.

Работата на пехотинците се подпомага от редица допъ-

лнителни елементи - преходници, тройници и т.н., с по-

мощта на които въздушното трасе се свързва в цялост,

според размера и геометрията на дома. Използват се

твърди и гъвкави въздуховоди, всеки от които има свои-

те предимства и недостатъци, в зависимост от много

конкретните специфики на жилището.

Е, знаете, че въздухът, който дишате, минава през

система от въздуховоди. Сега е времето да обърнем

внимание на онзи предмет в жилището, който не е укра-

са, нито мебел. Просто предмет със сервизна функция,

познат на специалистите като

ВЪЗДУХОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО УСТРОЙСТВО

Най-вътрешният елемент от вентилационната сис-

тема. През него свежата въздушна струя нахлува вътре

в помещението. Освен да разпределят равномерно чис-

тия въздух в стаята, този тип устройства изпълнява и

важна декоративна функция. Тъй като присъстват трай-

но в интериора на домовете, те често се избират по

естетски съображения. Съществуват различни видове

въздухоразпределителни устройства, най-често изпол-

званите от които са вентилационните решетки. Изра-

ботват се от различни материали, в различна форма и

се монтират на различни места – пода, стените, ъгли-

те или на някое по-специално и нетрадиционно място.

Разбира се, както често се случва, те се превръщат в

толкова стандартна част от интериора, че често пъти

човек, съжителствайки с вентилационната решетка,

окончателно престава да я забелязва. За най-големите

ценители, обаче, вентилационните решетки се изработ-

ват в специални форми и от специални материали. Спе-

циален аксесоар в дома ни, вписващ се в общата му

визия.

И така, ред по ред достигнахме до мозъка или вграде-

ната

АВТОМАТИКА НА СИСТЕМАТА

която с твърда ръка ръководи работата на цялото слож-

но съоръжение. Системата за автоматичен контрол на

вентилационната система е доста  важен, макар и

невидим за окото на страничния наблюдател и ползва-

телите елемент. Автоматиката на съвременните вен-

тилационни системи има за задача да координира рабо-

тата на всичките й отделни елементи, така че те да

работят в синхрон като едно цяло. От мозъка на сис-

темата зависи и друг важен фактор – енергийно-ефек-

тивната работа на вентилационната система или раз-

мерът на месечните разходи, които ще отделяме в

името на чистия въздух в дома си. Най-новите венти-

лационни системи, например, имат датчици, измерващи

температурата на външния въздух. Благодарение на

показанията им, се определя честотата на включване

на нагревателя. Автоматиката управлява и работата

на въздушния клапан. В нейна власт е и определянето на

степента на замърсеност на филтъра, така че да не ви

се налага да отгатвате времето, когато се налага той

да бъде подменен.

Макар и да изглежда сложна на пръв поглед, анатоми-

ята на вентилационните системи е всичко друго, но не

и тайна за вас. Така че отдъхнете си и дишайте дълбоко

и спокойно... с домашната вентилационна система.
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АВТОМАТИЧНИЯТ ПРЕКЪСВАЧ

С постоянна членска карта в клуба на електроразпре-

делителното табло е автоматичният прекъсвач. Според

инженерната дефиниция той защитава домашната елек-

трическа инсталация от претоварвания и къси съедине-

ния. Или, казано иначе, автоматичният прекъсвач е по-

стоянно будната съвест на домашната ни инсталация,

която контролира дали електропотреблението няма да

достигне стойности, несъвместими със здравето й. За-

щото инсталацията ни не е с неограничени възможнос-

Кой
живее в
апартаментното
табло?

В приказката за дядовата ръкавичка, знаете, куп горски обитатели успя-

ват да се напъхат в една ръкавица. Подобен е случаят с апартаментното

електроразпределително табло, в което мирно съжителства доста и

различна апаратура. При това, не само за да намери подслон за зимата

и да тества разтегливостта му, а със съвсем героична мисия, достойна

за US морски пехотинци – да защитава нас, електрическата инсталация

в дома ни и битовите електроуреди от повреди и поражения. Подчинявай-

ки се на съвременните схващания за дизайн, функционалност и сигурност.

И в красива опаковка – за разлика от далечните си предшественици, съвре-

менните електрически табла имат доста приличен външен вид и се впис-

ват напълно естествено в интериора на съвременния дом. Повече за

обитателите на електроразпределителната „дядова ръкавичка“ можете

да научите от Зорка Димитрова

ти и ако включим всички домашни електроуреди на макс,

вероятността да останем временно без ток си е доста

реална. А за случаите, при които, включвайки в контак-

та някой електроуред, чуваме гръм, тряс и в добрия слу-

чаи се сдобиваме с нова сюрреалистична прическа, дори

не искаме на говорим. Затова постоянен гост на съвре-

менните електроразпределителни табла е автоматични-

ят прекъсвач.

Негов предшественик е добре познатият ни бушон,

който инженерите наричат стопяем предпазител. Общо-
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то между тях е, че веднага надушват опасността, коя-

то дебне електрическата ни инсталация, и мигновено я

защитават, прекъсвайки веригата, т.е. спират тока. Но

приликите свършват дотук. След като сработят, авто-

матичните прекъсвачи могат да се върнат в изходно

положение, или отново в готовност да бдят върху сигур-

ността на електрическата инсталация. За разлика от

бушоните, които, спомняте си, се заменят с други или

ремонтират.

КАК РАБОТЯТ ПРЕКЪСВАЧИТЕ?

Големината на тока в електрическата инсталация се

следи от вградените в автоматичните прекъсвачи елек-

тромагнит и биметална пластина. Работят в комбина и

не допускат токът да премине определена граница –

максимално допустимата за конкретния прекъсвач. Таки-

ва прекъсвачи се наричат термомагнитни.

Принципът на работа на автоматичните прекъсвачи

е елементарен. Те съдържат контакти, които в нормал-

но състояние, т.е. когато в електрическата инсталация

всичко е ОК, са затворени. И през веригата безпроблем-

но си протича електрическият ток. За това контакти-

те да са затворени, обикновено грижата има пружина.

Колкото по-голям, обаче, става токът във веригата,

толкова повече нараства магнитната сила в електромаг-

нита. И когато токът достигне онази стойност, за ко-

ято вече споменахме – максималната, магнитната сила

успява успешно да се пребори със силата на пружината,

държаща контактите затворени. Оттук натам сценари-

ят е повече от очевиден – контактите се раздалечават

и токът се прекъсва.

При биметалната пластина резултатът е същият, но

контактите се раздалечават не под действието на маг-

нитна сила, а вследствие огъването на пластината.

Деформацията й се дължи на пропорционално повишава-

щата се с нарастването на тока температура на плас-

тината.

Независимо от конкретната причина, разединяването

на контактите спасява електрическата ви инсталация

миг преди домът ви да се обвие с пушеци от обгорели

кабели. Което би било чист късмет, предвид къде по-го-

лемите проблеми, които могат да се стоварят върху дома

ви вследствие на претоварване или късо съединение.

СИЛАТА НА ЕКИПА ПЛАСТИНА И МАГНИТ

Ако ви се струва, че дублирането на функциите на

електромагнита и биметалната пластина е ненужно, ще

ви уверим, че това далеч не е така. Просто, пластината

и магнитът са по-добри в изпълнението на различни роли.

Възникнали в електрическата ви инсталация къси съеди-

нения се преборват с електромагнит. Защото, както

уверяват електроинженерите, електромагнитът е ефек-
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тивен при кратки, но екстремно големи стойности на

тока във веригата. А биметалната пластина изпълнява

ролята на главен спасител, когато инсталацията ви е

нападната от по-малки като стойност, но продължител-

ни токове. Затова, автоматичните прекъсвачи обикно-

вено залагат и на магнит, и на пластина, които работят

в екип, преодолявайки всяка опасност, застрашаваща

електрическата ви инсталация.

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА

VIP членска карта в клуба на апартаментното табло

притежава и т.нар. дефектнотокова защита. Функцията

й е не по-малко отговорна и екстремна от тази на ав-

томатичния прекъсвач. Дефектнотоковата защита има

за задача мигновено да прекъсне веригата на част или

цялата електрическа инсталация, ако човек се докосне до

фазата и от нея през тялото му към земята протече ток.

Казано по друг начин, дефектнотоковата защита е

страж, който бди ден и нощ за здравето и целостта ни.

Защото, електрическият ток е опасен. С много страш-

ни последици. Което знае всеки, макар, да чукнем на дърво,

не от опит.

За да обясним откъде идва опасността, ще ви върнем

в часовете по физика от училище, припомняйки ви, че

битовата електрическа мрежа обикновено е еднофазна

и има два проводника. Единият е „нулата“ и между него и

земята няма напрежение, т.е. не оттам идват опаснос-

тите за здравето и живота ни. Вторият проводник е

фазата и именно между него и земята е мрежовото на-

прежение. Допирът до фазовия проводник би могъл да

доведе до много лоши последствия – тялото ни да стане

част от електрическа верига, подложена на твърде го-

лямо напрежение – между нула и максимум от 280 до 342

волта. А максимално допустимият мрежов ток, който би

могъл да протича през човешкия организъм, без да му

причини сериозни последствия, е 30 милиампера. За срав-

нение - това е около 10 пъти по-малка стойност от ха-

рактерната за една обикновена 60-ватова крушка. Важен

е и периодът, през който сме подложени на действието

на електрическия ток. От друга страна, колкото по-ви-

сока е влажността в помещението, толкова по-кратко

е допустимото време, през което организмът ни би могъл

да понесе ток с големина 30 милиампера. Постоянното

напрежение също е опасно за човешкия организъм. Само

дето допустимите стойности на постоянния ток са

няколко пъти по-високи.

КАК РАБОТИ ДЕФЕКТНОТОКОВАТА ЗАЩИТА?

Добрите умения на дефектнотоковата защита в ро-

лята й на бодигард се дължат на две физични явления.

Звучащи сложно. Първото се основава на съществуване-

то на електромагнитно поле около всеки проводник, по
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който тече електрически ток. Второто явление гласи, че

при поставянето на проводник в променливо електромаг-

нитно поле в него се създава електрическо напрежение.

Честно казано, нямахме намерение да ви отегчаваме до

смърт с дефиниции, но говорим за електрически ток,

който освен опасен, е и сложен за разясняване.

Ще започнем обясненията за устройството на дефек-

тнотоковата защита със сърцето й - пръстен от маг-

нитен материал. Макар и не с марка Картие, този

пръстен има съществена заслуга за изпълнението на

мисията, която има дефектнотоковата защита - а имен-

но да бди за сигурността и здравето ви. През магнитния

пръстен минават двата проводника на мрежата. Ще ви

припомним - през единия проводник електрическият ток

влиза в дома ни и върши цялата работа по осигуряване-

то на светлото, топлото, музиката и т.н. През другия

проводник токът напуска дома ни. Около двата провод-

ника са създадени електромагнитни полета с противо-

положни посоки. В нормални условия токът през двата

проводника е един и същ и сумата от създадените елек-

тромагнитни полета е равна на нула. Досещате се, под

нормални условия разбираме случаите, при които елекро-

уредите ни са изправни и никой от обитателите на дома

не прави грубата грешка да пипа фазата.

НЕРАВЕНСТВОТО НА ТОКОВЕТЕ

Освен описаните проводници, върху пръстена се нами-

ра още една много полезна „висулка“ - намотка от тънък

проводник, свързана с подобна на нея дружка върху посто-

янен магнит. Както вече казахме, при нормални условия

общото електромагнитно поле е нула и съответно през

намотката на постоянния магнит не протича ток. Тога-

ва веригата е затворена и токът си пътува през инста-

лацията без проблеми. Когато, обаче, условията излязат

извън нормалните, например някой е докоснал фазовия

проводник, като героично настроен бодигард дефектно-

токовата защита се хвърля да ни спасява. Тя веднага

надушва, че с нас е на път да се случи нещо лошо, тъй

като равенството на токовете през фазовия и нулевия

проводник се нарушава. Сумарното електромагнитно поле

вече не е нула. И благодарение на онези, сложно звучащи-

те физични явления, дефектнотоковата защита успява да

прекъсне веригата, а с това често не просто да ни

отърве от травма, а да спаси живота ни.

Затова от миналата година у нас действа наредба,

според която в новостроящи се жилищни, администра-

тивни и обществени сгради е задължително монтиране-

то на прибори за дефектнотокова защита. Просто за

сведение ще ви кажем, че освен като отделни апарати,

автоматичните прекъсвачи и дефектнотоковите защи-

ти могат да са комбинирани. И така ден след ден и час

след час със съвместни усилия да бдят за инсталацията

и нас.
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МЪЛНИЕЗАЩИТИ

В елитния отбор на обитателите на апартаментни-

те електроразпределителни табла влиза и приборът за

мълниезащита. Специалистите го наричат прибор за

вторична защита, делегирайки правото на мълниеотво-

дите да носят името първична защита. Както вероят-

но вече сте се досетили, приборите за вторична защи-

та, членуващи в клуба на електроразпределителното

табло наред с такива изявени играчи като дефектното-

ковата защита и автоматичния прекъсвач, защитават

нашето жилище от мълнии. Разбира се, в тази си неле-

ка роля те далеч не са сами. Напоследък все по-широко

се използва т.нар. тризонова защита, която, както личи

от наименованието й, защитава дома ни от мълнии чрез

три защитни зони. Приборите, които се монтират в

апартаментното табло, формират втората зона. Не си

мислете, че мястото им в таблото е случайно. Напро-

тив, при двуфазна мрежа те се поставят на фазата и

нулата.

Преди да видим какви са тези прибори за мълниезащи-

та, които имат смелостта да стоят редом с прекъсва-

ча и дефектнотоковата защита в таблото, нека си пред-

ставим, че сме навън през пролетта или лятото. Денят

е мрачен, топъл и влажен. Небето за нула време нагъсто

се населва с черни, навъсени, буреносни облаци. В очак-

ване на стрелите от десетки хиляди ампера, които

гръмовержецът Зевс ще запрати всеки момент към зе-

мята, обикновено не мислим за научното обяснение на

мълниите. Затова отваряме една скоба за

СЪЩНОСТТА НА МЪЛНИИТЕ

Та, виновник за образуването им са буреносните об-

лаци. За да кандидатства за длъжността буреносен,

един облак трябва да има някои особености. Долната му

част съдържа голямо количество водни капчици, които

на височина над десетина километра над земята се пре-

връщат в ледени кристалчета. При движението си кап-

чиците се наелектризират отрицателно, а кристалче-

тата - положително. Следователно, между двете час-

ти на облака се създава силно електрическо поле. От-

рицателно заредената долна част на облака предизвик-

ва появата на положително заредени частици в земята

под него. Оттук до образуването на мълнията е една

крачка. Защото, в случай че долната част на облака е

на височина 1 километър, между нея и земята се създа-

ва огромно електрическо напрежение - от порядъка на

десетина милиона волта. Всъщност мълнията представ-

лява електрически ток, който протича между облака и

земята или между две различно заредени части на обла-

ка. Това, което възприемаме като една мълния,

всъщност представлява няколко последователни мълнии

с обща продължителност ненадхвърляща няколко десе-

ти от секундата. Ще загърбим нервните кризи на Зевс,

за да се върнем към различните видове

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВТОРИЧНА ЗАЩИТА

Най-общо те не позволяват напрежението между две

точки да надхвърли определена безопасна стойност. Ще

започнем разказа си с т.нар. полупроводникови варисто-

ри. При тях, когато напрежението достигне дадена стой-

ност, елементът започва да променя съпротивлението

си. Та, съпротивлявайки се, варисторът, на практика

поддържа напрежението между защитаваните точки

постоянно. Друг вид елементи за вторична защита са

защитните диоди. Тези елементи са много бързи - вре-

мето на задействането им е от порядъка, забележете,

на около една милиардна част от секундата. За вторич-

на защита се използват и газоразрядни елементи. Изгра-

дени са от две метални пластинки, поставени в балон,

пълен с инертен газ. Когато напрежението между плас-

тинките е над определена стойност, между тях се полу-

чава електрическа искра и напрежението намалява до

безопасна стойност.

Макар че осъществихме близка среща с най-изявени-

те обитатели на електроразпределителното табло, ос-

тавяме вратата на кутията му открехната с твърдо-

то намерение да продължаваме да ви обогатяваме с ин-

тересна и полезна информация за главата на електри-

ческата инсталация във вашия дом – апартаментното

табло.
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Светлината –
на работа
Оптимално осветление
на работните зони в дома
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Работното осветление повишава нивото на удобство

и безопасност при изпълнение на задачи, които изискват

по-голяма визуална концентрация. Например, приготвяне-

то на храната в кухнята, четенето на канапето в хола

или в спалнята, гладенето на изпраните дрехи, бръснене-

то, гримирането и т. н. Независимо как е планирана или

организирана осветителната система във вашия дом,

само общото осветление на помещението не е достатъ-

чно за осигуряване на светлинен комфорт в кухнята,

банята, кабинета, пералното помещение, работилницата

или домашния офис.

За тези помещения е твърде характерно извършване-

то на множество задачи, свързани с нуждата от допъл-

нително или специфично осветление. От друга страна, не

може да се разчита и само на работното осветление,

така че за добра светлинна атмосфера се изисква опти-

мално планирана и хармонична

КОМБИНАЦИЯ ОТ РАБОТНО И ОБЩО ОСВЕТЛЕНИЕ

За да я постигнете, ще разчитате на осветителни

уреди за общо осветление, чиито лъчи стигат и после-

дното ъгълче на стаята, както и на специализирани лам-

пи за работно осветление, осигуряващи обилна, добре

премерена за целта светлина. Осветителните тела за

работно осветление може да бъдат монтирани изотго-

ре на осветяваната повърхност, над рамото на потре-

бителя, или отстрани на работната зона, в зависимост

от приложението.

Три фактора определят доколко и какво работно освет-

ление би ви било необходимо: възрастта и индивидуални-

те изисквания на обитателите на дома, колко прецизни

задачи ще изпълнявате и свързаните с осветяването

отражателна способност или отблясъци от повърхнос-

тите.

С възрастта хората се нуждаят от

Във всеки дом има места, натоварени със специфика, отнасяща се до

извършването на някаква дейност. Там, където обикновено кълцате маг-

даноз, където играете на карти със съседите, където детето пише до-

машните си, където за последно се поглеждате в огледалото, преди да

тръгнете за работа. И така нататък. Принципно, всичко това е възмож-

но да бъде извършено и в условия на оскъдно светеща крушка, висяща от

тавана. Но осветителната система в съвременния модерен дом включва

една особена категория - осветяването на работните зони. Целта е да

се освети мястото, на което извършвате дейността, така, че то да

стане подходящо за целта, да осигури максимален комфорт и да го обез-

печи със съответната безопасност. За това какви са характерните чер-

ти на доброто работно осветление разказва Гълъбинка Ивановаи
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ВСЕ ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА

за да изпълняват основни домашни задачи и да виждат по-

добре у дома. Различните хора на различна възраст се

чувстват по-добре или по-зле в една и съща светлинна

среда. Затова е добре работното осветление да е снаб-

дено с възможност за регулиране на яркостта на светли-

ната. Това би зарадвало и баба ви, тази кулинарна вирту-

озка, когато ви навести, за да ви сготви нещо любимо – с

едно движение ще й осигурите по-ярко от обичайното

осветяване на работния плот или масата в кухнята.

За да бъде ефективно, осветлението освен достатъч-

но, което става с добре проектирана и регулируема яр-

кост, трябва да бъде оптимално насочено и да не дава

неприятни отблясъци. Тъй като в много от случаите до-

машното осветление се проектира преди мебелирането,

е възможно да не се предвидят възникващите отблясъци

и сенки. За съжаление, и едните, и другите могат да пре-

чат неимоверно и да имат негативно въздействие върху

дейности, свързани с визуална концентрация. Не забравяй-

те, че повърхности с по-блед или светъл цвят имат по-

висока отражателна способност от по-тъмните. Накрат-

ко, лъскавият бял кухненски плот, върху който кълцате с

острия нож, може така да ви заслепи, като го огреете с

ярка светлина отгоре, че да стане беля с пръстчето.

РАБОТНО ОСВЕТЛЕНИЕ В КУХНЯТА

Тъй като по-голямата част от работата в кухнята

се извършва върху кухненските плотове, трябва да

обърнете специално внимание при осветяването на тези

повърхности. Тук страхотна работа върши насочваемо-

то вградено в тавана осветление или висящите от та-

вана тела. Освен тях, е добре да включите в играта и

осветителни тела от двете страни на основната ра-

ботна зона, за да регулирате отблясъците.

Много широко в добре осветените кухни се използ-

ват вградените в тавана лунички, особено тези с на-

сочващ се светлинен сноп. Ако осветявате островен

тип плот, монтирайте локални лампи точно над сре-

дата на плота, насочени към централната му част. За

плотовете, залепени за стената, луничките трябва да

се монтират така, че снопът светлина, падащ надо-

лу, да не се засенчва от шкафчетата над главата ви.

Най-добри резултати дават монтираните под шкафче-

тата осветителни тела, осветяващи частите от

плота, които иначе остават в сянка. За да сте сигур-

ни, че светлинният ви проект в кухнята не се родее с

царството на сенките, следвайте правилото, че осве-

тителните тела винаги трябва да светят пред чове-

ка, който използва плота.
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БЛЯСЪК В БАНЯТА

За да бъдете най-бляскавото нещо във вашата баня,

особено след грижи за лицето, е добре да организирате

светлината в това помещение правилно. За добри резул-

тати, светлината трябва винаги да е насочена към чо-

века, а не към огледалото. За намаляване сенките върху

лицето светлината трябва да идва от двете страни на

огледалото, а не само от едната. Ако осветлението ви

е в близост до огледало над шкафа с вградения умивал-

ник, използвайте светли плотове, които да отразяват

светлината към брадичката ви. И никога не рискувайте

светлинният източник да бъде зад гърба ви, когато се

гледате в огледалото, защото сенките, които ще полу-

чите върху лицето, са непредвидими. Което си е истин-

ско предизвикателство, ако решите да се гримирате.

УДОБНО ОСВЕТЕН ДОМАШЕН ОФИС

Продължителната работа при неблагоприятни светлин-

ни условия води до умора; нищо че през цялото време сте

били по пантофи. В домашния офис, независимо дали е раз-

положен в спалнята, хола или в отделен кабинет, при ра-

бота с компютър е най-добре да разполагате с ниско общо

осветление. Някои специалисти по ергономия съветват

екранът на компютъра да излъчва най-ярката светлина в

помещението, за да постигнете максимално визуално удоб-

ство и най-малко да уморявате очите си. Ако работата в

дома ви е свързана с четене или друга дейност, различна

от тази на екрана, никак не е лошо да добавите работно

осветление. Добре е, обаче, да внимавате накъде ще све-

ти лампата (примерно настолна), тъй като ако светлин-

ният сноп прицели екрана на компютъра, ще видите точ-

но какво означава отблясък. По подобие на всички отразя-

ващи повърхности, компютърният монитор трябва да е

максимално далеч от светлинния източник - лампата или

прозореца. Обилната светлина в монитора, идваща от

голям източник на светлина като прозореца, ще ви дока-

ра проблеми с контраста на екрана.

Едни и същи принципи, отнасящи се за домашния офис,

са приложими и за всяка стая в дома, оборудвана с бюро.

Не е добре човекът зад бюрото да се заслепява от сил-

ната лампа или яркото слънце от прозореца пред себе си.

За работно осветление се препоръчва да разчитате ве-

чер на лампа и денем на естествен светлинен източник

отляво на десничарите или отдясно на левичарите.

ПОМОЩНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ – САМО ЗА РАБОТА

Луминесцентните лампи са идеални за осветяване на

помощни помещения, защото осигуряват обилно, добре

разсеяно и икономично осветление. Работното осветление

е подчертано препоръчително около шевната машина,

дъската за гладене или тезгяха на домашния майстор. В

интерес на гъвкавостта шинните осветителни системи

вършат страхотна работа, защото лампите по тях могат

да се местят според потребностите на извършваната към

момента работа. Помнете също, че работни простран-

ства, които са осветени отпред и отгоре, не изобилстват

от разсейващи сенки, което позволява лесно и приятно да

се съсредоточите върху детайлите.
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НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ПОЖАРИТЕ

Началото на пожара е химическа реакция на горим

материал, съдържащ въглерод, с кислорода във въздуха.

Резултатът е отделяне на запалими газове и сравнител-

но слаб дим. Този процес може да продължи от няколко

минути до няколко часа и е съпроводен с нарастване на

температурата в мястото на реакцията. Откриването

и ликвидирането на огнището в този етап е най-ефектив-

но и с минимални щети. Когато газовете докоснат тяло

с достатъчно висока температура, например самото

огнище, те се запалват и пожарът избухва. Само за ня-

колко минути температурата под тавана на помещени-

ето може да надхвърли 1000 градуса. Противно на разпро-

страненото мнение, най-много са жертвите от задуша-

ване и високата температура, а не непосредствено от

пламъците. Мнозина специалисти смятат, че от момен-

та на избухване на пламъците човек разполага с не по-

вече от 3 до 5 минути, преди да пострада от дима и

горещината. Реално това е времето за сравнително

безопасно напускане на жилището. Не е необходимо да се

подчертава колко е важно алармата за възникване на

пожар да бъде подадена навреме.

Спасение от
пламъците

Домашни пожароизвестители
Пожарите! Едно от бедствията, с които човечеството непрекъснато се

бори и което за броени минути може да унищожи създаваното с години.

Да не говорим за физическите наранявания, психическите травми и, уви,

човешките жертви. И въпреки непрекъснато появяващите се нови техни-

чески средства за гасенето му, често губим битката. Когато пожарът

избухне с пълна сила, борбата с него е много трудна и често обречена

на провал. Затова своевременното алармиране, че съществува опасност

от възникването на пожар е едно от най-важните неща за предовратя-

ването или поне за бързото му потушаване. Уредите, чрез които се ус-

тановява възникналата опасност или началото на пожара, се наричат по-

жароизвестители. Най-простата, но ефективна тяхна разновидност са

автономните пожароизвестители, с които ни запознава Стефан Куцаров

Мрачната статистика, водена в някои страни, показ-

ва, че повече от половината от жертвите са от пожари

в собствените им жилища. Най-голям е броят на пожа-

рите между полунощ и 6 часа сутринта и то не защото

тогава възникват повече, а поради невъзможността на

спящите да реагират достатъчно бързо. Наличието на

пожароизвестител може да ги събуди своевременно и да

предоврати много нещастия. Не трябва да разчитаме на

лекия си сън и че миризмата на дим ще ни събуди, за да

си спестим поставянето на пожароизвестители. В мно-

го случаи димът и най-вече други отделяни от пожара

газове приспиват най-дълбоко.

АВТОНОМНИТЕ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ

се захранват от батерия и затова работата им не за-

виси от електрическата мрежа, т.е. спирането на тока

не нарушава действието им. Съдържат две основни час-

ти – датчик и аларма, поставени в подходяща кутия.

Терминът „датчик“ по принцип означава прибор, който на-

блюдава промените на някаква величина и създава съот-

ветстващ на нея електрически сигнал. Датчиците в по-

жароизвестителите реагират, когато концентрацията
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на дима, топлината или излъчването от огъня надхвърлят

определена граница.

Съобщаването за възникналата опасност се прави от

алармата. Тя трябва да издава достатъчно силен звук и

най-често е сирена. При това задействаната сирена не

спира сама дори причината за включването й да е отпад-

нала. За спирането й има специално ключе на кутията на

пожароизвестителя. В много модели звуковата сигнали-

зация е придружена от светлинна – лампа с мигаща или

постоянна светлина, поставена във или върху кутията.

Лампата помага за бързото ориентиране при влизане в

помещението къде е пожароизвестителят, например за

да бъде изключен. Самият звук на сирената е причина тя

да консумира значителна енергия от батерията. Затова

се препоръчва след ликвидиране на причината за задей-

стване на алармата, батерията да бъде сменена. Нещо

повече, дори без задействане, пожароизвестителят кон-

сумира ток от батерията, макар и твърде малък, а и

самата батерия се саморазрежда. Това налага нейната

периодична смяна в съответствие с упътването на по-

жароизвестителя. Особено сигурни в това отношение са

модели, които сигнализират за изтощена батерия.

Логично е да се предположи, че автономен пожароиз-

вестител трябва да има във всяко помещение на жили-

щето. На практика това е задължително, но има една

подробност, свързана главно с големи жилища с повече

помещения. Представете си, че гледате екшън по теле-

визията. В килера или отдалечена стая (например тава-

на на къщата) сирената се задейства, но от пукотеви-

цата на екрана просто не я чувате. Не е нужно да си

представяте до какви последици може да доведе това.

Разбира се, че изход има! Не са рядкост моделите, които

позволяват свързването на пожароизвестителите един

с друг, при което задействането на който и да е от тях

включва алармата на всички останали. Това, обаче, си има

своите недостатъци – необходимо е прекарването на

свързваща инсталация.

Изборът на една от тези две възможности за задей-

стване трябва да бъде направен внимателно, за да се

постигне компромис между сигурност и цена.

И още една подробност, отнасяща се до самостоятел-

ни къщи и вили. Пожар може да възникне и когато в жи-

лището няма никой. За да могат съседи или минувачи да

реагират своевременно, е добре да се монтира външна

сирена на видимо място. Още по-добре тя да има и свет-

линна сигнализация, която помага по-бързо ориентиране

къде е възникнала опасността.

ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ДАТЧИЦИ ЗА ДИМ

Първите пожароизвестители с такива датчици се

появяват през 70-те години на миналия век и днес са най-

масово използваните. Отделеният дим се регистрира от

датчика и алармата се задейства още в началния ста-

дий на пожара, преди пламъците да са избухнали. Тези

пожароизвестители са особено ефективни за затворени

помещения, където в нормални условия няма дим.

Две са разновидностите на датчиците за дим. Първа-
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та са така наречените точкови датчици, които реаги-

рат на увеличаването на количеството на дима точно в

мястото, където са поставени. Логично е то да е най-

високото в помещението и затова те обикновено се

монтират на тавана. Съдържат източник и приемник на

инфрачервени лъчи (невидими за човешкото око), които

заедно с алармата образуват точков пожароизвестител.

Монтирани са така, че при липса на дим върху приемника

да не попадат лъчи и алармата не е задействана. При

появата на дим част от него попада в камерата на дат-

чика, лъчите преминават през него, разсейват се и по-

падат върху приемника. При това колкото по-гъст е

димът, толкова повече са разсеяните лъчи, което обяс-

нява задействането на  алармата при гъстота на дима

над определена граница.

Вероятно някои от читателите вече са си задали

въпросите: „Какво ще стане когато в помещението се

пуши или се готви с отделяне на дим?“. „А ако приемникът

се зацапа и поради това върху него попадат по-малко или

дори никакви лъчи?“. И двата въпроса са напълно умест-

ни. Датчиците за дим не са подходящи за помещения,

където в нормални условия може да има дим, например

кухни, както и за жилища на страстни пушачи. Конден-

зираната влага върху приемника също намалява попадна-

лите лъчи. Известно компромисно решение са датчици-

те с регулируема чувствителност – на кутията на по-

жароизвестителя има ключе, чрез което се избира дали

задействането да е при по-голямо или по-малко количе-

ство дим. Все пак преди закупуването им трябва добре

да се прецени дали това усложнено използване си заслу-

жава (ще имаме много гости и поставяме пожароизвес-

тителя на малка чувствителност. Гостите си отиват,

ние забравяме да го върнем на голямата чувствителност

и той реагира късно на възникнал пожар).

Неизбежното зацапване с прах, както и кондензиране-

то на влага може да „принуди“ датчика да реагира едва

при гъст дим от вече избухналия пожар. За съжаление,

почистването не е като да се измие прозорецът. Прием-

никът като правило е „скрит“ във вътрешността на

кутията и почистването е най-добре да се направи от

специалист. В някои съвременни датчици съществува

електронна система за проверка на замърсяването и на

сигнализация, когато то надхвърли определена граница.

Според производителите един точков датчик е дос-

татъчен за помещение с площ между 60 и 80 кв. метра,

но поставянето на повече (например два в голям хол)

просто означава по-ранно задействане на алармата и

многократно може да оправдае по-големите разходи. По

принцип контролираната площ е толкова по-голяма, кол-

кото по-високо е поставен пожароизвестителят.

Притежателите на жилища с големи помещения могат

вместо няколко точкови пожароизвестителя във всяко от

тях да използват по един линеен пожароизвестител. В него

димът преминава между източника на лъчи и приемника и

задържа част от тях. Това намалява силата на електри-

ческия сигнал от приемника и когато той е под определе-

на граница, предизвикващото го количество дим е „улове-

но“. При част от пожароизвестителите източникът и

приемникът се поставят на две срещуположни стени на

помещението, непосредствено под тавана и контролират

цялото намиращо се между тях пространство. Другата

разновидност съдържа в кутията си предавателя и прием-

ника, а на срещуположната стена се поставя отражател.

Правилното монтиране на излъчвателя и отражателя са

важни и трябва да бъдат направени от специалист.
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При избора между един линеен и няколко точкови пожа-

роизвестителя трябва да се има предвид, че линейният

струва по-малко, но може да се задейства по-бавно (на-

пример докато димът от отдалечения край на помеще-

нието достигне до него). Същевременно има опасност от

„фалшива тревога“ при рязка промяна на околната свет-

лина (например снимане със светкавица).

ЙОНИЗАЦИОННИ ДАТЧИЦИ ЗА ДИМ

За да стане ясно действието им, най-напред трябва

да си припомним, че в нормални условия атомите на възду-

ха не носят със себе си никакво електричество. Чрез раз-

лични външни въздействия могат да им се прибавят елек-

трони и те да се превърнат в отрицателни йони или да

им се отнемат електрони, за да станат положителни

йони. Този процес се нарича йонизация, а йоните носят

електрически заряд.

В йонизационните датчици е поставена малка капсу-

ла с радиоактивен елемент (части от милиграма), кой-

то йонизира кислородните и азотните атоми във възду-

ха. Когато йонизацията се извършва между две метални

плочи, свързани с батерията, в така образуваната вери-

га протича електрически ток. При появата на дим меж-

ду плочите, неговите частици се „прилепват“ към йони-

те и отнемат електрическия им заряд. Резултатът е

намаляване на тока и задействане на алармата.

Прочитайки предния абзац, мнозина биха  възникнали:

„Радиоактивен източник в къщи? Абсурд!“. Веднага тряб-

ва да се каже, че реално източникът е безопасен. Той

изпуска така наречените алфа-частици,  които преста-

ват да съществуват само на няколко сантиметра от

него. Дори да бъде пипнат, частиците не могат да про-

никнат през кожата.

ТЕРМИЧНИ ДАТЧИЦИ

Те реагират на промяната на температурата в поме-

щението. Първите модели са се появили в средата на ХIХ

век, а днес имат три разновидности. Едната са термич-

ните максимални датчици, известни и като пасивни дат-

чици, които работят без батерия. При повишаване на

температурата над определена граница те задействат

електрически контакт, който включва алармата (това е

подобно на електрическите бойлери и радиатори, къде-

то уредът се включва при изстиване). Обикновено про-

изводителите предлагат няколко модела с различна тем-

пература на задействане в границите от 57 до 74 гра-

дуса. Тези с ниска температура най-рано ще „съобщят“

за вероятността от пожар, но по-често могат да дадат

грешка при неголямо повишаване на температурата по

друга причина (фалшива тревога). Недостатък е, че дос-

тигането на температурата става едва след като по-

жарът се е разгорял. В това отношение по-добра е вто-

рата разновидност на диференциалните датчици, макар

че са по-скъпи. Съдържат два прибора за измерване на

температурата – единият във вътрешността на кути-

ята, а другият – отвън. При възникване на пожар, още

преди появата на пламъци температурата в помещени-

ето започва бързо да нараства. Външният прибор регис-

трира това чрез появата на електрически сигнал, дока-

то температурата на вътрешния все още не се е про-

менила и сигнал от него няма. Обикновените бавни про-

мени на температурата в помещението (включване на

отоплително тяло, промени във външната температура)

създават сигнал и в двата прибора и алармата не се

задейства.

Третата разновидност са максимално-диференциални-

те датчици, които представляват комбинация от други-

те два типа – те следят както температурата в поме-

щението, така и скоростта на нейната промяна и задей-

стват алармата, когато настъпи едно от тези събития.

ПЛАМЪЧНИ ДАТЧИЦИ

Освен видима светлина, огнището на пожар излъчва

ултравиолетови (също невидими за окото) и инфрачер-

вени лъчи. Това излъчване започва преди появата на ви-

дима светлина и може да бъде регистрирано, когато

температурата от възникващия пожар още не се е раз-

пространила в помещението. Това определя пламъчните

датчици като най-бързо реагиращите, което е основно-

то им предимство. Те съдържат фотоприемник или за

ултравиолетови, или за инфрачервени лъчи (в зависи-

мост от модела), който не се задейства от околната

светлина. Независимо от това те трябва да бъдат

предпазени от попадането на пряка или отразена слънче-

ва светлина. Монтират се на стената под тавана и се

насочват към помещението. Ъгълът, под който го „виж-

дат“, е не по-малък от 90 градуса, а разстоянието, на
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което могат да „открият“ пожара, е най-малко 10 мет-

ра. Особено полезни са за затворени помещения, нача-

лото на пожар в които може да е без дим, например при

запалване на бензин, спирт и други подобни продукти.

Техен недостатък е, че когато  между датчика и огни-

щето на пожар има непрозрачна преграда (например

мебели или шкаф), то остава незабелязано.

КОМБИНИРАНИ ДАТЧИЦИ

Както показва наименованието, те съчетават в себе

си два различни датчика – най-често за дим и термичен.

Алармата се задейства от първия от тях, който реаги-

ра. Не е нужно да се подчертава, че действието им е по-

сигурно за сметка на по-високата цена. Все пак са по-

евтини от два отделно монтирани датчика.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Мястото на монтиране на пожароизвестителите в

жилището е жизнено важно и изборът му трябва да се

направи много внимателно. Най-добре е това да стане от

специалист или поне като се следват указанията в упъ-

тването на прибора. Ето някои основни правила:

Пожароизвестители с датчици за дим трябва да има

във всички спални и всекидневни, както и в коридорите,

водещи към тях. Препоръчва се поставянето им в среда-

та на тавана или поне на място със свободно движение

на въздуха (достатъчно далеч от мебели). При монтаж на

стената трябва разстоянието им до тавана да е между

10 и 30 сантиметра. Тези пожароизвестители не тряб-

ва да са в близост до врати, прозорци, вентилатори,

климатици и аспиратори. При монтирането на пожароиз-

вестители за дим на вътрешни стълби има особености

– когато стълбата е без врати в двата си края, той се

поставя в горния й край, а при наличие на врата (напри-

мер водеща към мазето) – в долния край.

 В кухнята и трапезарията се монтират термични

пожароизвестители. Вече  твърде много съвременни

жилища имат хол с кухненски бокс. В тях пожароизвести-

телят трябва да е най-малко на 4,5 метра от печката в

бокса, а при наличие на камина в помещението – на не по-

малко от 6 метра от нея.

Добрият пожароизвестител трябва да има силен звук

на алармата, бутон за проверка на действието й (тя

трябва да се прави поне веднъж месечно), а почистване-

то и смяната на батериите да става лесно.

Изтощената батерия трябва да се сменя с такава от

същия тип. За предпочитане са алкалните и литиевите

батерии, които удължават времето на работа.

Честа практика е вместо да се купи нова батерия за

някой домакински прибор, временно да се вземе стара-

та от друг. Никога не правете това с пожароизвести-

теля!
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ЕСПРЕСОТО

както го познаваме в класическия му вид, се прави чрез

прекарване на определено количество гореща вода под

налягане през силно уплътнено, фино смляно кафе. Резул-

татът, в зависимост от възможностите на машината

и достойнствата на кафето, е ароматна тъмнокафява,

плътна течност с малко пяна отгоре. Както при всички

добри напитки, за създаването на чаша перфектно, и то

точно според вашия вкус, еспресо са забъркани доста на

брой фактори. Ако държи на качеството, редовно праве-

щият кафе с времето прецизира рецептата, компоненти-

те и технологията, за да постигне максимално удовлет-

воряващ го резултат. Но големият майсторлък при всич-

ки случаи опира до машината за еспресо, нейните възмож-

ности и оптималното й използване.

Еспресо машините са няколко вида. Макар конструк-

тивно да се различават – някои в много голяма степен,

обединява ги принципът на преминаването на водата през

кафето под налягане.

НАЙ-ПРОСТАТА ЕСПРЕСО КОНСТРУКЦИЯ

За прекарване на водата през кафето, най-простата

конструктивно еспресо машина използва налягане, идва-

що от вряща вода в затворен съд. В общия случай тази

особено популярна в близкото минало кафеварка включва

Машини за C8H10N402
(кофеин) магии
Технологии и конструкции за
приготвяне на еспресо кафе в дома

Ако сте в Италия и някак попаднете в едно от многобройните кафенета

примерно в Ломбардия, няма да ви се размине да опитате чаша еспресо,

капучино или пък кафе лате. Може би и друго производно на еспресото като

кафе макиато, лате макиато, дори леко притеснителното за нашите вку-

сове коретто (еспресо с гроздова ракия). Каквото и да поръчате, обаче,

едва ли ще сбъркате, защото еспресото в Италия е просто страхотно.

Което не е случайно, тъй като точно там в началото на 20 век е измислено

еспресото и претърпява първоначалното си развитие. Докъм 40-те години

на миналия век, обаче, се приготвя само на принципа на парното налягане,

защото някъде тогава започва да се използва пружинното бутало, по-късно

и електрическата помпа (в тогавашния й вид), с чиято помощ еспресото

се прави и до днес. В устройството на машините, произвеждащи живител-

ната напитка с магичен вкус, надникна Гълъбинка Иванова
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метален резервоар, метален фуниевиден филтър за кафе-

то и контейнер за готовото кафе. Независимо от разно-

видностите, тези еспресо машини функционират на един

и същ елементарен принцип:

Кафето се уплътнява във фуниеобразния метален

филтър, от дъното на който една тръбичка продължава

до дъното на резервоара за водата. Резервоарът се пълни

с определено количество вода, завинтва се плътно за

горната част и се поставя на котлона. Когато водата

заври, в съда се създава налягане и единственият път за

изпускането му е нагоре по тръбичката, през кафето и

навън към контейнера за готовото кафе. Тъй като кра-

ят на тръбичката е под вода, налягането прекарва горе-

щата вода нагоре през нея.

Тези видове машини може да се купят за малко пари

отвсякъде, като единственото, на което трябва да се

надявате, да ви се падне такава с добро уплътняване.

Предлага се и специален вид подобни машинки, специал-

но произведени за туристически цели.

По-усъвършенствани технологично, работещи на по-

чти същия принцип и все така ценово много достъпни са

ЕСПРЕСО МАШИНИТЕ БЕЗ ПОМПА

Разликата им с тези с помпа е доста голяма, не само

конструктивно, но и като краен резултат. Ето защо:

Машините без помпа използват налягането на врящата

вода (знаете – с температура 100 градуса), за да прека-

рат водата през кафето във филтърната кошничка. При

машините с помпа водата е с температура между 88 и

96 градуса и се движи чрез налягането, осигурено от

помпата. Работата е в това, че според специалисти

срещата на горещата вода и кафето не трябва да трае

повече от 25 секунди. А повечето машини без помпа не

могат да постигнат това и резултатът е чаша много

горчиво еспресо.

При съвременните

ЕСПРЕСО МАШИНИ С ПОМПА

водата не завира и не се изпарява, тя се изпомпва през

кафето при малко по-ниска температура. Когато про-

цесът на правене на еспресото е настроен правилно,

резултатът е много по-качествено кафе в сравнение с
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продукцията на който и да бил друг уред за еспресо, в

който се вихри пара и вряща вода.

Та, конструктивно повечето еспресо машини с помпа,

които се предлагат понастоящем на пазара, съдържат

следните компоненти:

Резервоар. Резервоарът съдържа студената вода, из-

ползвана в еспресо-машината. Той не се херметизира или

нагрява, както при другите машини, и е изваждаем. Тъй

като свежата, прясна и богата на кислород вода е слънце-

то и въздухът за получаване на добро еспресо, освен че

трябва често да се подменя, е добре, ако машината не е

току-що използвана, да се източи малко от нея.

Помпа. Помпата служи за извеждане на вода от резер-

воара и изпомпването й в нагревателната камера при

височко налягане. Най-често при еспресо машините за

дома се използва вибрационна мембранна помпа, докато

при професионалните по-популярна е ротационната. Ре-

алното налягане, което постига помпата, е друг въпрос,

но със сигурност за изпълнението на задачата се изиск-

ва 8 -10 бара. Изходящото налягане на помпата няма

голямо значение за реалната производителност на маши-

ната, но по-голямата мощност на помпата със сигурност

играе роля за цялостната ефективност. По-важно е пом-

пата да е качествена, за да има по-дълъг експлоатацио-

нен живот.

Нагревателна камера. Нагревателната камера пред-

ставлява здрав метален съд с един или два нагревател-

ни елемента. Без значение какви конструктивни разновид-

ности има, за нея е важно да е достатъчно масивна и

качествено изпълнена, за да осигури температурна ста-

билност и равномерност.

Генератор за пара. Нагревателната камера е неиз-

бежен елемент от системата, който служи за запарва-

нето на кафето. В повечето машини същият този еле-

мент се използва и за генериране на пара, с която през

парната дюза се подгрява мляко или вода за чай. За да

се образува парата, температурата и налягането се по-

вишават, което отнема малко време. В по-съвременни-

те модели, особено автоматичните и суперавтоматич-

ните, е вграден отделен термоблок за произвеждането

на пара. Ето как работи: Помпата в пулсиращ ритъм

избутва капки вода от нагрятата вода от термоблока

и те бързо се превръщат в пара. Tака водата в нагре-

вателната камера остава с постоянна температура за

еспресо, а парата бързо се генерира от термоблока.

Вентил. Използват се два основни начина за задър-

жането на водата в нагревателната камера, докато

помпата работи по приготвянето на еспресото. По-

простият от двата е използването на пружинен вен-

тил. За рядкото ползване на машинката в домашни
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условия, това е повече от достатъчно. Проблемът на

тези вентилчета е, че при по-интензивна употреба

започват да прокапват и трябва да се подменят. Под-

чертано по-стабилни са моделите, които ползват

трипътен електромагнитен вентил. Tе са разновид-

ност на вентилите, използвани в професионалните

модели, и ако имате късмет, могат да издържат целия

живот на еспресо машината.

Порта-филтър. Порта-филтърът е изваждаемият

контейнер, в който се слага мляното кафе. Вътре в кош-

ничката му има малка изваждаема цедка, в която се уп-

лътнява кафената смес. На дъното на кошницата има

два изпускателни отвора, през които излиза еспресото.

Управление. Панелът за управление има ключ за включ-

ване/изключване, сигнализация за процеса, настройки и

т.н.

На базата на тези най-базови компоненти, протича

ПРОЦЕСЪТ НА ПРИГОТВЯНЕТО НА КАФЕТО

с еспресо машината – след като сте сложили добре уп-

лътнена доза кафе в кошничката и сте напълнили резер-

воара с бистра вода, изчаквате докато съдържащата се

в нагревателната камера вода се загрее до идеалната

температура (непосредствено под точката на кипене).

След стартиране от управляващия панел на същинската

работа на машината по приготвяне на еспресото, започ-

ва функционирането на помпата, която създава наляга-

не в нагревателната камера и горещата вода в нея от 8

до около 15 атмосфери. Така горещата вода се прекарва

навън през мляното кафе и излиза през изпускателните

отвори. Този процес обикновено трае двайсетина секун-

ди.

При най-модерните

ЕСПРЕСО МАШИНИ С АВТОМАТИКА

функциите далеч не спират дотук. Абсолютните авто-

матици правят всичко – смилат кафето, уплътняват го

в кошничката, правят кафето. Всичко, което се изисква

от потребителя, е да зареди зърната кафе и водата, и

да почиства отвреме навреме (при някой по-хай модели

и този процес е в голяма степен автоматизиран). Сред

функционалните им достойнства е и подгряването на

млякото за някои рецепти еспресо напитки, филтриране

на водата, програмирането на всеки етап от процеса по

приготвяне на кафето и т.н. Въпрос на време е и включ-

ването на изпичането на зърната кафе в цялостния про-

цес, за да не се загуби и частица от страхотния му аро-

мат.

Освен екзотиката на азиатските

марки и полумарки в моделите еспре-

со машини, базирани на всякакви тех-

нологии, такава има и в предложения

на реномирани производители с тра-

диции и специализация в областта.

Много интересен пример са вакуум-

ните еспресо кафемашини. Нетради-

ционни и, разбира се, с английски про-

изход. Еспресо машината се състои

от две стъклени сфери, които са

монтирани върху основа и са херме-

тично свързани чрез празна тръба.

Смляното кафе се слага върху филтър

в горе разположената сфера. Долна-

та се пълни с вода, която се подгря-

ва от малка спиртна лампа. Въздухът

в сферата с водата се разширява и

избутва водата към горната сфера

през празната тръба. Налягането

намалява, и запареното кафе слиза

обратно през филтъра в долната

сфера. Познавачи твърдят, че с тази

технология се постига перфектно

извличане на кафеното масло и кофе-

ина и еспресо напитката е ненадми-

ната като качество – без утайка и

със страхотен, негорчив вкус.

По нашите географски ширини е мал-

ко популярен, за разлика от други

задокеански дестинации, един друг,

много интересен вид еспресо систе-

ми, наречен машина с пружинно бу-

тало. Макар и мнозина да си ги спом-

нят от едновремешните сладкарни-

ци, домашният вариант на тези мо-

дели у нас е слабо познат. Принципът

им е следният – чрез ръчен лост се

натяга пружина, която задвижва бу-

тало, което пък от своя страна при-

нуждава загрятата вода да премине

през кафето. Предпочитани са от

романтично настроени ценители на

този вид приготвяне на еспресо,

които с неуморна страст твърдят,

че това е единственият начин за

постигане на най-доброто еспресо

кафе. Макар че изискват повече ра-

бота по приготвяне на напитката,

са в основата на истинска церемо-

ния и ритуална атмосфера.

ЕКЗОТИКА В ЕСПРЕСО ТЕХНОЛОГИИТЕ
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Съдомиялни
машини
за всеки вкус
и джоб
В това ревю, което представя най-интересните модели миялни машини, предлагани на нашия

пазар, ще намерите богато разнообразие на характеристики, размери и ценови предложения.

Представени са модели от всички концептуални видове - за вграждане, за пълно вграждане

(т.нар. напълно вградени), стоящи и тип чекмедже. Ако по някакви причини това супер ценно

устройство все още липсва във вашата кухня, подсушете ръцете си и… избирайте.

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

Съдомиялна машина за пълно вграж-

дане на 60 см. - GDX 8573 на

Bauknecht. Съдомиялна машина – чекмед-

же - с капацитет 6 комплекта. Пет програ-

ми и четири еко програми (ниски темпера-

тури и ниска консумация на ел.енергия).

Консумация на 12 л. вода при био-нормална

програма на 50 °С. Консумация на енергия -

0,75 kW/h. Активно сушене. Електронно сле-

ди и индикира количество на сол и гланц.

Отложен старт – 1-12 часа. Кошница с 2

приставки за чаши и 2 подвижни поставки

за чинии. Ниво на шум: 47 dB. Размери на

уреда (ШxДxВ) - 595x407x570 mm. Енергиен

клас A. Клас измиване Б. Клас на сушене Б.

Цена: 2592 лв. с ДДС

Производител: BAUKNECHT
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Съдомиялна машина модел DFN 1500 на Веко.

Капацитет: 12 комплекта. Възможност за кратка про-

грама. Клас: АА. 5 програми, 4 температури (35, 50, 60 и

70 °С). LED индикатор за хода на програмата, индикатор

за сол, water control. Размери: 85x60x60 см.

Цена: 529 лв. с ДДС

Производител: ВEKO

Съдомиялна машина за вграждане модел DIS

1510 на Веко. Капацитет: 10 комплекта. Възможност

за кратка програма, отложен старт. Клас: ААА. 5 про-

грами, 4 температури (35, 50, 60 и 70 °С). Индикатор за

сол, Aqua Stop. Размери: 85x45x60 см.

Цена: 615 лв. с ДДС

Производител: ВEKO

Напълно интегрирана съдомиялна, модел BO

05160/E на BOMPANI. Капацитет за 12 комплекта.

Осем програми. Максимална температура на измиване

70 °С. Програма за половин зареждане. Дисплей. Два

светлинни индикатора за количеството на солта и

блясъка. Настройваема горна кошница. Долна кошница

с изваждаема решетка за чиниите. Система за регули-

ране омекотяването на водата. WATER-STOP устрой-

ство за сигурност. Бутон за отложен старт за макси-

мум 8 часа. Корпус и врата от неръждаема стомана.

Ниво на шум 47 dB (A). Eнергиен клас A. Клас на измива-

не A. Клас на сушене C.

Цена: 999 лв. с ДДС

Производител: BOMPANI
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Миялна машина за вграждане, модел SRI 55T15 EU от германския

производител BOSCH. Електронен програматор, 5 програми: интензивна 70

°C, auto 55-65 °C, икономична 50 °C, бърза 45 °C, изплакване. Аuto 3 in1 - автома-

тично разпознаване на таблетки 3-в-1, прах или гел и регулиране процеса на

измиване в зависимост от вида на препарата. AquaSensor - оптичен сензор за

контрол на чистотата на водата. AquaStop - с гаранция срещу повреди, при-

чинени от вода, защита от наводняване. RackMatic - лифт-система за промяна

височината на горната кошница. Топлообменник, скрит нагревател. Отложен

старт и показания за оставащо време. Индикатори за нужда от препарат за

гланц и сол. Вълнообразни перки с дюзи, автоматично почистващи ситото.

Вместимост: 9 комплекта. Класове: А/А/А. Консумация на електроенергия/

вода: 0,8 kWh/13 л. Ниво на шум: 47 dB. Широчина: 45 cm

Цена: 1 159 лв. с ДДС.

Производител: BOSCH

Съдомиялна машина модел CDF 625 A-15 на

Candy. Капацитет: 15 комплекта. Възможност за

1/2 зареждане, кратка програма, Aqua stop. Клас: ААА.

5 програми, 4 температури. Отложен старт. Разме-

ри: 85/60/60 см. Гаранция: 36 месеца.

Цена: 719 лв. с ДДС

Производител:  CANDY

Съдомиялна машина за вграждане модел CDI

PLAN на Candy. Капацитет: 15 комплекта. Възмож-

ност за 1/2 зареждане, отложен старт. Клас: ААА. 8

програми/2сензорни, 5 температури. Огледална вра-

та, дисплей. Гаранция: 36 месеца.

Цена: 1 199 лв. с ДДС

Производител:  CANDY
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Напълно интегрирана съдомиялна машина, мо-

дел LW 12 на CONEGLIANO. Капацитет за 12 комплек-

та. Дигитален дисплей. Електронен контрол с отложен

старт. Седем програми - тежка, нормална, икономична,

изплакване, за стъкло, бърза, накисване. Аквастоп. Тем-

ператури 40/50/60/70 °С. Омекотител за водата. Раз-

мери ш/д/в – 59.5/54/82 см.

Цена: 650 лв. с ДДС

Производител: CONEGLIANO

Миялна машина за вграждане, модел BI 45 на

CROWN. Напълно интегрирана. Вместимост за 8 ком-

плекта. Седем програми. Пет температурни нива.

Отложен старт. Индикатор за сол и блясък. Иноксов

интериор. Широчина 45 см.

Цена: 499 лв. с ДДС

Производител: CROWN

Съдомиялна машина, модел LW 8i на

CONEGLIANO, напълно интегрирана. Капацитет за

8 комплекта. Дигитален дисплей. Електронен контрол

с отложен старт. Иноксов кабинет и корпус. Седем

програми за измиване. Четири температурни нива. Ин-

дикатор за мощността и препарата за измиване. Инди-

катор за солта. Омекотител за водата. Разновидност

на модела - с иноксов панел на вратата - LW 8I S/S. Раз-

мери ш/д/в – 44,5/54/82 см.

Цена: 576 лв. с ДДС, 625 лв. с ДДС за модела LW 8I

S/S

Производител: CONEGLIANO
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Съдомиялна машина, модел ESF45010 на ELECTROLUX. Елект-

ронно управление. Цифров дисплей + LED индикатори. Пет програми.

Четири температурни нива. Програма за половин зареждане. Енерги-

ен клас А, Клас на измиване А, Клас на сушене А. Ширина 45 cm.

Производител: ELECTROLUX

Съдомиялна машина, модел ESF46010 на ELECTROLUX. Елект-

ронно управление. 3-цифров дисплей. Пет програми. Пет температур-

ни нива. Програма AUTO. Aqua контрол. Енергиен клас А, Клас на изми-

ване А, Клас на сушене А. Ширина 45 cm.

Производител: ELECTROLUX

Съдомиялна AEG Favorit 44860 на Electrolux. Капацитет: 9

комплекта, 4 програми на миене, 4 температури, Клас: ААА, Aqua

Stop система, LED дисплей, Отложен старт, Индикатор за гланц и

сол, Размери: 85/45/60 см., Гаранция: 24 месеца.

Цена: 859 лв. с ДДС

Производител: ELECTROLUX/AEG
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Съдомиялна машина за вграждане ZANUSSI ZDIS-

100 X. Капацитет за 9 комплекта. Пет програми. Две

температурни нива. Съкратена програма. Индикатор

за соли и гланц. Иноксов панел. Клас „А“.

Цена: 779 лв. с ДДС

Производител: ELECTROLUX/ ZANUSSI

Съдомиялна машина за вграждане, модел ZDT-

110 на ZANUSSI. Капацитет за 12 комплекта. Чети-

ри програми. Две температурни нива – 50 и 65 градуса.

Кратка програма – 30 минути. Енергиен клас А.

Цена: 779 лв. с ДДС

Производител: ELECTROLUX/ ZANUSSI

Миялна машина за вграждане, модел DW

410 ST 3A на FRANKE. Вместимост 10 комплек-

та. Брой програми 5 – накисване, фино измиване,

нормално измиване, еко, супер. Температура на из-

миване /45, 55, 65, 70 градуса/. Иноксова вана. Си-

стема аква стоп. Оптични индикатори за гланц и

за нивото на солта. Иноксов филтър. Регулиране

нивото на горната изтегляща се кошница. Допъ-

лнителна кошница с приставка 9 комплекта при-

бори за хранене. Мощност на нагревателя 1800 W.

Консумация на енергия 1,01 kW. Консумация на вода

13 л. Ниво на шум 38 dB. Eнергиен клас А. Клас на

измиване А. Клас на изсушаване А.

Цена: 1 437 лв. с ДДС

Производител: FRANKE
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Съдомиялна за вграждане, модел DW 612 AS 2A

на FRANKE. Вместимост 12 комплекта. Брой програ-

ми 5 – накисване, фино измиване, нормално измиване,

еко, супер. Програма за 1/2 измиване. Температура на

измиване /45, 55, 65, 70 градуса/. Иноксова вана. Систе-

ма аква стоп. Оптични индикатори за гланц и за ниво-

то на солта. Регулиране нивото на горната изтегля-

ща се кошница. Бяло покритие на кошницата. Допъл-

нителна кошница с приставка за прибори за хранене.

Мощност на нагревателя 1800 W. Консумация на енер-

гия 1,05 kW. Консумация на вода 17 л. Ниво на шум 38 dB.

Eнергиен клас А. Клас на измиване А. Клас на изсушава-

не В.

Цена: 1 112 лв. с ДДС

Производител: FRANKE

Миялна машина, модел GV53220 на GORENJE.

Вместимост 9 комплекта. Контрол: сервизна диагнос-

тика. 5 програми. Температури: 45/55/65/70 °С. Оборуд-

ване: вътрешност от инокс, подвижна горна кошница,

мултифункционална долна кошница (сгъващи се дръжки).

Автоматично дозиране на средствата за омекотяване

на водата. Сигнална лампичка за край на програмата. Ин-

дикатори за сол и за водата. Скрит нагревател. 2 пер-

ки за разпръскване на водата. Защита: пълен Aqua STOP.

Консумация на вода: 13 л. Консумация на енергия: 0,95

кВт/ч. Шум: 50 dB(A). Размери (в/ш/д): 81,8/44,8/57 см.

Цена: 935 лв. с ДДС

Производител: GORENJE

Миялна машина, модел GV63220 на GORENJE.

Вместимост 12 комплекта. Контрол: променлив отло-

жен старт, сервизна диагностика. 12 програми.

Температури: 45/55/65/70 °С. Оборудване: вътрешност

от инокс, подвижна горна кошница, мултифункционална

долна кошница (сгъващи се дръжки). Автоматично до-

зиране на средствата за омекотяване на водата. Сиг-

нална лампичка за край на програмата. Индикатори за

сол и за водата. 3 перки за разпръскване на водата.

Защита: пълен Aqua STOP. Консумация на вода: 16 л.

Консумация на енергия: 1,24 кВт/ч. Шум: 54 dB(A). Разме-

ри (в/ш/д): 81,8/59,8/57 см.

Цена: 955 лв. с ДДС

Производител: GORENJE
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Съдомиялна машина модел DW9-AFM на Haier. Ка-

пацитет: 9 комплекта. 5 програми, 1 температура (50

°С). Регулируема горна кошница. Индикатор за сол. Ин-

дикатор за включен уред. Размери: 85х45х60 см. Гаранция:

36 месеца

Цена: 399 лв. с ДДС

Производител: HAIER

Съдомиялна машина модел WQP 4-1A на Haier. Ка-

пацитет: 4 комплекта. 3 програми, 2 температури. Сен-

зорно управление. Двустепенно миене. Размери:

54х44х43 см. Гаранция: 36 месеца

Цена: 229 лв. с ДДС

Производител: HAIER

Съдомиялна машина за вграждане, модел ARISTON LI 480A.

Напълно вградена 45-сантиметрова. Капацитет на измиване 9 комплек-

та. Интелигентна сензорна система. Разполага с 6 програми на мие-

не, от които 3 автоматични. Отложен старт с 2 – 4 - 6 часа. Тотална

система за сигурност Water Stop. Енергиен клас ААА (енергиен, на из-

миване, на изсушаване).

Цена:  979 лв. с ДДС

Производител: INDESIT COMPANY
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Съдомиялна машина за вграждане KUEPPERSBUSCH - IGV

699.3. Вместимост 12 комплекта. Aquatronic система за автоматич-

но регулиране на налягането на струята. Stop - система срещу навод-

нение. Variorack - мобилна по височина горна кошница, с пълно изтегля-

не. Aquasensor duo - два сензора за чистотата на водата. Beam on floor

– светлинен индикатор за край на програма, видим на пода на кухнята.

Система срещу температурни шокове. Топлообменник за пестене на

енергия - чрез допир на тръбите на излизащата топла вода и входяща-

та студена. Сензорно управление. Проточен нагревател. Електронно

следене и индикация за количество на сол и гланц. Ecotronic - самосто-

ятелно избира необходимата програма спрямо степента на замърся-

ване и количеството съдове. Температура на работа – 35 °С – 70 °С.

Отложен старт и електронен индикатор. Консумация на енергия 0,9

kW/h и на вода 10 л. Енергиен клас А, клас измиване А, клас на сушене А.

Ниво на шум - 42 децибела. Размери (ШxДxВ) 598 x 810-870 x 550 mm.

Цена: 2 948 лв. с ДДС

Производител: KUEPPERSBUSCH

Съдомиялна машина за вграждане ARISTON LI 705 EXTRA.

Напълно вградена, 60 см. Капацитет 12 комплекта. Безшумна (Super

Silent). Интелигентна сензорна система. Тотална система за сигур-

ност (Water Stop). Седем програми на миене. Клас ААА (енергиен, на

измиване, на изсушаване). Автоматично половин зареждане (Auto Half

Load).

Цена: 1 149 лв. с ДДС

Производител: INDESIT COMPANY

Съдомиялна машина INDESIT IDTM (OnTime).

OnTime програматор. Съкратени програми с продължи-

телност 30, 60 и 90 минути. Автоматична програма

Auto4You за максимални резултати при минимален раз-

ход на енергия. Нова система срещу преливане OverFlow.

Система на изсушаване Wind Drying System. Пет темпе-

ратури за миене. Размери (ВxШxД): 85 x 60 x 60 см.

Цена:  699 лв. с ДДС

Производител: INDESIT COMPANY
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Миялна машина за вграждане, модел SE 65T371EU от SIEMENS.

Електронен програматор, 5 програми: auto 65 – 75°С, auto 55 – 65°С, иконо-

мична 50°С, бърза 45°С, предварително изплакване. Допълнителни програми:

намаляване на времето за всяка програма, 1/2 програма за миене само в

горната кошница. AquaVario – контролира налягането на водата. Аuto 3in1 -

автоматично разпознаване на таблетки 3-в-1, прах или гел и регулиране

процеса на измиване в зависимост от вида на препарата. AquaSensor - оп-

тичен сензор за контрол на чистотата на водата. GlassProtec – техника за

защита на стъкло и кристал. infoLight. Отложен старт и показания за оста-

ващото време. AquaStop - с гаранция срещу повреди, причинени от вода, за-

щита от наводняване. Кошница varioFlex с rackMatic система за промяна на

височината на горната кошница. Топлообменник. Щадяща система за дели-

катни съдове. Вълнообразни перки, автоматично почистващи ситото. Ин-

дикатори за нужда от препарат за гланц и сол. ServoSchloss – плавно затва-

ряне на вратата. Вместимост: 12 комплекта. Класове: А/А/А. Консумация

на електроенергия/вода: 1,05 kWh/14 л. Ниво на шум: 44 dB. Широчина: 60 cm.

Цена: 1 250 лв. с ДДС

Производител: SIEMENS

Миялна машина за вграждане, модел WQP8-9205 на MIDEA. Вме-

стимост за 8 комплекта. Седем програми (5 основни + 2 допълнител-

ни), инокс интериор, икономично сушене, горещ цикъл. Отделение за

омекотител за вода (сол) + индикатор. Четири температури - 40°/50°/

60°/70°С. Размери 45/58/86 cm.

Цена: 399 лв. с ДДС

Производител: MIDEA

Напълно интегрирана миялна машина за

вграждане, модел WQP8-9337 на MIDEA. Вмес-

тимост за 8 комплекта. Пет основни програми

(normal, light, rinse, glass, soak) и 2 допълнителни

(Normal+Plus, Glass+Rapid). Иноксов интериор, иконо-

мично сушене, супер тих режим. Отделение за оме-

котител за вода (сол) + индикатор. Четири темпе-

ратури - 40°/50°/60°/70° С. Размери 44,5/54/82 cm.

Цена: 435 лв. с ДДС

Производител: MIDEA
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Толкова индивидуален, колкото и вие. С този слоган

бе представен артистичният, вълнуващ лампов усил-

вател Nimis Limited Edition. Роден преди 10 години, усил-

Ретро хай-тек
по италиански
Ламповият усилвател Nimis Limited Edition

вателят Nimis на италианската фирма Synthesis, беше

пуснат в ограничена серия от 499 броя в юбилейна

версия. Всеки Nimis Limited Edition модел е с уникален

номер и сертификат. Което не е случайно, защото

усилвателят е изработен изцяло ръчно от специално

подбрани компоненти. За истински ценители е пред-

назначен не само дизайнът му, но и уникално чисти-

ят звук без изкривявания. Бутоните и някои други ком-

поненти са шикозно позлатени, както и висококаче-

ствените лампи - с позлатени цокли. Поръчковото

изпълнение захранване е двойно преоразмерено спря-

мо мощността на всеки канал. Изходящата му мощ-

ност е 20 W RMS/6 ома на канал. Италианското бижу

се предлага в две разновидности на дървената обли-

цовка – черно и червено.
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На първия ред,
в края

Ъгъл на видимост при модерните
телевизионни екрани

Довечера е Мачът. Решавате да поканите приятели, за да го гледате

заедно, пък и да се изфукате с новия телевизор. Размествате мебелите

и примъквате още кресла, за да могат всички да се настанят удобно.

Двама-трима сядат непосредствено срещу екрана. Останалите се нареж-

дат до тях, а закъснелите сядат най-отстрани. Телевизорът си го бива

и всички се кефят на качествената картина. Но действително ли е така?

Някои от гостите не са ли ощетени? Тези въпроси не се отнасят само

до гостите. Подредбата в хола ви не може да бъде такава, че всички

места за сядане да са срещу телевизора. Всеки от домашните иска да се

чувства свободен, да сяда където му е удобно и да гледа качествен образ.

Или пък да си върши работата из помещението и, поглеждайки от където

и да е, да вижда добро изображение. Тези изисквания са пряко свързани с

ъгъла на видимост на екрана - една от най-важните характеристики на

модерните телевизори. Какво представлява ъгълът на видимост и как

влияе на качеството на изображението, разказва Стефан Куцаров
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ЪГЪЛЪТ НА ВИДИМОСТ

Най-доброто място за наблюдение на всеки екран (на

телевизор, персонален компютър или мобилен телефон)

е това, от което погледът е по оста на екрана, т.е. по

перпендикуляра към центъра му. Това означава, че теле-

визорът трябва да е поставен така, че при сядане пред

него хоризонталният поглед да е по оста на екрана. Най-

лесно това се постига чрез стойка с подходяща височи-

на. Вече има немалко модели, които позволяват регули-

рането й.

Ако застанем встрани от оста на екрана качеството

на изображението намалява, но първоначално това остава

незабелязано. Едва след достатъчно изместване разли-

ките стават очебийни.

За всеки екран могат да се дефинират два ъгъла на

видимост. Хоризонталният ъгъл обхваща пространство-

то пред екрана в хоризонтална посока от двете стра-

ни на оста му, в което се приема, че изображението за-

пазва качеството си. Вертикалният ъгъл на видимост

се определя по същия начин, но при поглед към екрана от-

горе и отдолу. Реално последният е от значение по-ряд-

ко, например когато обичаме да гледаме телевизия сед-

нали на пода. Понякога в техническото описание на те-

левизорите ъгълът се дава спряма оста на екрана, на-

пример ±80 градуса вместо 160 градуса.

От гледна точка на специалистите изразът „запазва-

не на качеството“ е твърде неопределен, тъй като има

субективен елемент. Независимо от това, описаният на-

чин за определяне на двата ъгъла може успешно да се

използва при покупката на телевизор. Най-добре е това

да се направи по време на предаване с много движение и

надписи. Преместваме се в двете страни и клякаме долу,

като се опитваме да преценим кога се получава осезяе-

ма промяна в качеството на изображението, например

избледняване и изменение на цветовете и на яснотата

на надписите. Това има смисъл да се използва главно при

плазмени, течнокристални (популярни като LCD) и прожек-

ционни телевизори. Двата ъгъла при телевизорите с

кинескоп са достатъчно големи и подобна проверка е

излишна.

ЪГЪЛЪТ СПОРЕД ТЕХНИЧЕСКОТО ОПИСАНИЕ

Субективното определяне на ъгъла е полезно, но не

трябва да се разчита само на него. Най-малкото, защо-

то заставайки отстрани, един може да смята, че каче-

ството е намаляло, а друг да твърди, че не се е промени-

ло. И всеки е прав за себе си! Как тогава да направим
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избора? Тук на помощ идва техническото описание на

телевизора (задължително се запознайте с него), в кое-

то трябва да са дадени ъглите на видимост по хоризон-

тала (с буква Н в скоби) и по вертикала (с буква V). В опи-

санията на английски език ъглите са отбелязани като

Viewing Angle (H) и Viewing Angle (V). Когато е даден само

един ъгъл, той със сигурност е хоризонталният. Необхо-

дими ли са толкова усилия? Определено да, тъй като за

солидната цена на телевизора трябва да опитаме да

получим най-доброто.

И така, вече разполагаме с ъгълите на видимост на

няколко модела телевизори и трябва да ги сравним. Тук

вече трябва да знаем как производителите обективно са

определили дадената в описанието стойност на ъглите,

тъй като те може да са използвали различни критерии

за оценка на влошаването на качеството на изображе-

нието. А тя се прави според промяната на някои от па-

раметрите на телевизора.

Първият параметър, който се влияе от ъгъла на види-

мост, е яркостта на изображението. Тя се определя чрез

силата на излъчваната светлина от екрана. При всички

екрани, независимо от техния тип, тя е най-голяма по

оста им и намалява с отдалечаване от нея. Поради това

с увеличаване на ъгъла на видимост яркостта намалява.

При някои телевизори намаляването е толкова малко, че

откъдето и да се погледне екранът, яркостта му е ед-

наква. При други намалението е твърде голямо.

Контрастът на изображението също зависи от ъгъла

на видимост. Този важен параметър на телевизорите

представлява отношението на яркостите по оста на

изцяло бял и изцяло черен екран. В съвременните плоски

телевизори то е между 500:1 и 1000:1, но има модели и

с контраст 10 000:1. Големите му стойности също са

предпоставка за качествено изображение. Полезно е да

имате предвид, че стойностите в техническите описа-

ния важат при отсъствие на околна светлина (при гле-

дане на телевизия на тъмно). С увеличаване на светли-

ната контрастът намалява – в силно осветено помеще-

ние той е значително по-малък от дадения в описание-

то (в това всеки се е убедил, гледайки телевизия в ос-

ветена от слънцето стая). С увеличаване на ъгъла, под

който гледаме екрана, контрастът намалява, но това

намаление е различно в зависимост от типа на телеви-

зора – може да е много голямо или практически да не се

забелязва.

Как стои въпросът с правилното възпроизвеждане на

цветовете при гледане на екрана под различен ъгъл? Най-

простият отговор е, че то също се влошава.
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ПЛАЗМЕНИ ТЕЛЕВИЗОРИ

Под една или друга форма почти всеки е чувал думата

пиксел. Това са миниатюрните елементи на екрана на те-

левизора или персоналния компютър, които формират

изображението. За да бъде пикселът цветен, той е

съставен от три еднакви по големина части – синя, зе-

лена и червена, обикновено наричани субпиксели. Малки-

те им размери са причина за възприемане на трите като

един елемент, а едновременното им задействане опре-

деля желаната яркост и цвят на пиксела.

Структурата на субпикселите в плазмените екрани не

налага принципни ограничения за посоката на излъчвана-

та светлина – тя се разпространява в цялото простран-

ство пред екрана. Реално има малки ограничения в краи-

щата му, които определят хоризонтален ъгъл на види-

мост от 160 градуса, практически еднакъв за всички

плазмени екрани. Вертикалният ъгъл също е 160 градуса

с малки изключения при някои екрани с ъгъл от 140 граду-

са. Тъй като двата ъгъла са гарантирани, стойностите

им понякога не се дават в техническото описание на

плазмените телевизори.

Голямото предимство е, че при значителна част от

плазмените телевизори гледането в рамките на този

ъгъл е практически без влошаване на качеството на изоб-

ражението. Все пак има модели (обикновено в долния край

на ценовата листа), при които в двата края на верти-

калния ъгъл на видимост яркостта намалява наполовина.

Реално това няма особено значение, тъй като субектив-

ното възприятие за висококачествено изображение почти

не се променя, а и кой ще седне непосредствено под

телевизора, за да го гледа. Нещо повече, гледането на

плазмения телевизор съвсем отстрани (извън ъгъла от

ПЛАЗМЕНИТЕ ЕКРАНИ

Плазмените екрани имат две стъклени плочи, между ко-

ито са разположени субпикселите заедно с необходимите

допълнителни елементи за работата им. Всеки от тях

съдържа малка кухина с газ и метални електроди от двете

й страни. При подаване на електрическо напрежение

между електродите газът се превръща в плазма (плазма-

та е вещество, чиито атоми носят електрически заряд

и се наричат йони) и изпуска лъчи. Те попадат върху лу-

минофор, нанесен в дъното на кухината и той започва да

излъчва светлина с цвят (син, зелен или червен), зависещ

от вида му, която преминава през предната стъклена

плоча на екрана.

Ê и Î - електроди; ËËËËË - предна стъклена плоча; ÌÌÌÌÌ - кухина с

газ, ÍÍÍÍÍ - червен, зелен и син луминофор, ÏÏÏÏÏ - задна стъклена плоча

160 градуса) също е напълно възможно, като качеството

не се влошава кой знае колко.

LCD ТЕЛЕВИЗОРИ

И техният екран се състои от две стъклени плочи,

между които са разположени пикселите. Всеки от тях

отново съдържа три субпиксела със същите цветове,

както при плазмените. Разликата е, че субпикселите са

от тънък слой течен кристал, а цветът се определя от

филтър (подобен на цветно стъкло) пред тях. Течният

кристал има свойството да пропуска светлина през себе

си, когато към него се подаде електрическо напрежение.

Така лъчите от задължителния източник, намиращ се от

задната страна на екрана, преминават през активирани-

те пиксели и те „светват“ със съответната яркост и

цвят. Самата структура на течния кристал ограничава

излизащата светлина в перпендикулярна на екрана посо-

ка. Този факт е определял в първите LCD екрани ъгъл на

видимост около 40 градуса. Той е бил общо-взето дос-

татъчен, тъй като използването им е било ограничено

до монитори за персонални компютри.

За съвременните телевизори са създадени разновидно-

сти на екрани с доста по-голям ъгъл – хоризонталният е

между 110 и 178 градуса, а вертикалният е от 100 до 178

градуса. От сравняването на тези стойности с ъгъла при

плазмените телевизори може да се направи грешното

заключение, че най-добрите LCD телевизори могат да се

гледат още по-отстрани. Защо да е грешно? Нима дава-

ните от производителите технически данни не са верни?

И защо специалистите продължават единодушно твърдят,

че плазмените телевизори осигуряват по-голям ъгъл на

видимост? Отговорът на всички тези въпроси може да
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бъде направен с един прост пример, взет от изследвания

на серийно произвеждани LCD телевизори. При гледане под

ъгъл ±10 градуса контрастът е с около 50% по-малък от

този по оста, а при ъгъл от ±45 градуса е вече 20-30 пъти

по-малък. Изображението, гледано под такъв ъгъл, (който

съответства на  ъгъл на видимост 90 градуса) далеч не е

така качествено. А какво може да се каже за телевизор с

деклариран ъгъл на видимост 160 градуса, когато го гле-

даме от границата, т.е. под ъгъл от 80 градуса спрямо

оста на екрана? Някои производители избягват подобен

въпрос, защото контрастът при такъв ъгъл е само 10:1.

А това вече е доста некачествено изображение.

Бъдещето ще покаже дали производителите на LCD

екрани ще намерят радикални технически решения за

подобряване на контраста при гледане под голям ъгъл.

Но не е само контрастът, който намалява. При гледа-

не под ъгъл яркостта на изображението също значител-

но се понижава (то изглежда по-бледо) и настъпва про-

мяна в някои от цветовете, т.е. картината престава да

е реалистична. Всички тези промени се отнасят в не по-

малка степен за вертикалния ъгъл на видимост.

ПРОЖЕКЦИОННИ ТЕЛЕВИЗОРИ

Тук изображението се получава от неголям, много ярък

и разположен във вътрешността на телевизора екран и

чрез оптична система се прожектира отзад върху голе-

мия екран на телевизора. Именно наличието на оптична

система, колкото и добра да е тя, е причина за ограни-

чаване на ъгъла на видимост. Независимо от сериозните

подобрения през последните години, той продължава да

е най-малкият от всички телевизори. Последните моде-

ли са с ъгъл 130 градуса, но дори за тях се препоръчва да

бъдат гледани до ъгъл около 45 градуса (по двадесет и

няколко градуса от двете страни). При по-големи ъгли

качеството на изображението видимо се влошава. И за

да могат многото ни гости да гледат добре, трябва да

ги настаним достатъчно далеч от телевизора.

МАЛКО ЕКЗОТИКА

Тя се отнася за ъгъла на видимост при персоналните

компютри. Четете някакъв текст от екрана, който не

бихте искали да става достояние на околните. Това може

да се осигури чрез малък ъгъл на видимост, при който леко

отклоняване от оста на екрана прави текста нечетлив,

а изображението като цяло – неясно. За постоянна рабо-

та с компютъра това не е удобно, защото малко отме-

стване за друга работа по бюрото няма да позволява да

ползваме информацията от екрана. Не може ли „и вълкът

да е сит и агнето - цяло?“. Оказва се, че може! Вече има

монитори за персонални компютри, чийто ъгъл на вижда-

не може да се променя от „нормален“ на „тесен“. С нор-

малния се работи постоянно, а тесния избираме, когато

имаме дискретна информация върху екрана.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всеки би искал да получи колкото може повече за па-

рите, които дава. Това се отнася в пълна степен и за

телевизорите, особено тези с четирицифрени цени. За-

това, ако искате да получите най-доброто от телевизора

си, не забравяйте, че най-добре е да седнете директно

срещу екрана.

ТЕЧНОКРИСТАЛНИТЕ (LCD) ЕКРАНИ

Когато към течния кристал се приложи електрическо напрежение, той става

прозрачен, светлината от задното осветление преминава през задната стъкле-

на плоча, кристала, цветните филтри и излиза от предната плоча. Без напре-

жение светлината не може да премине през кристала и пикселът остава тъмен.

Промяната на напрежението изменя яркостта и цвета на пиксела.
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Ресивър модел AVR250 на британския произ-

водител ARCAM. Мощен 7.1-канален ресивър за

домашно кино. Мощност 7 x 75W. DolbyPro-LogicIIx,

DolbyDigital EX, DTS-ES, DTSNEO:6 декодери. Цифрови

входове – 3 коаксиални и 3 оптични. Цифрови изходи

– коаксиални, оптични. 6-/8-канални входове. Видео

входове – 3 компонентни, 5 S-Video, 5 композитни.

Видео изходи – 1 компонентен, 3 S-Video, 3 композит-

ни.

Цена: 2999 лв. с ДДС

Производител: ARCAM

7.1-канален ресивър AVR350 на ARCAM, пред-

назначен за домашно кино. Мощност 7 x 100W на

канал. Dolby Digital EX, DTS ES, DTS 24/96 & Dolby Pro

logic IIx декодиране. Превключване на HDTV съвмес-

тим компонентен/RGB сигнал. Преобразуване на

композитно и S-Video към компонентен или RGB сиг-

нал. Аудио и видео изход за втора зона.

Цена: 4499 лв. с ДДС

Производител: ARCAM

Най-добрите оферти за

Аудио/видео
ресивъри
Редакцията не носи отговорност за промени, неточности и грешки в подадената от фирмите информация
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Arcus Finest Class AV ресивър/Processor 200.

Изходяща мощност: 6х75 W RMS/ 8 ома. S/N > 90 dB.

Аудио изходи: 6.1 (2 х Subwoofer). Честотен диапазон:

(20 Hz - 20 kHz): +/- 0,2 dB. Хармонични изкривявания

(THD) (1W/8 ома): 0,002%. Разделени стерео и AV схе-

ми. Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, Dolby Digital EX 6.1, DTS ES

6.1, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, THX декодери.

Digital Control System. USB вход за включване и управле-

ние на MP3 плейър. Изпълнение с дискретни елементи.

Алуминиев корпус. Настройка силата на всеки канал,

дигитално усилване, 150 х 35 син флуоресцентен екран

(изключваем).

Цена: 3000 лв. с ДДС

Производител: ARCUS

7.1-канален ресивър за домашно кино, модел

AVR1507 на DENON. 7 канала х 75 W на канал (8

Ohms). Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic

IIx, DTS-ES (Discrete 6.1 & Matrix 6.1) декодери. Пре-

включване към компонентен видео сигнал с 3 изхода.

Многофункционално дистанционно управление с

предварително програмиране на паметта. Дисплей.

Разположени на лицевия AV входове. 8 канални външни

входа.

Цена: 699 лв. с ДДС

Производител: DENON

AVR1707 модел на DENON на 7.1-канален ре-

сивър за домашно кино. 7 канала х 75 W всеки (8

Ohms). Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic

IIx, DTS-ES (Discrete 6.1 & Matrix 6.1) декодери. Аудио са-

монастройка с микрофон – микрофонът измерва аку-

стичните условия в помещението и автоматично

прави оптималните настройки. Превключване към

компонентен видео сигнал с 3 изхода. Многофункци-

онално дистанционно управление с предварително

програмиране на паметта. Дисплей. Разположени на

лицевия панел AV входове. 8 канални външни входа.

Цена: 849 лв. с ДДС

Производител: DENON



а
уд

ио
/в

ид
е
о 

р
е
си

въ
р
и Мултиканален усилвател с

цифров тунер. Изходна мощ-

ност: 2 х 50 W/ 4 W (RMS) + 3x20 W/

4 W (RMS). Честотна лента: 20 Hz

– 20 kHz +/- 2 dB. Отношение сиг-

нал/шум: 90 dB. Хармонични изкри-

вявания: < 0,2%. Touch Screen дисп-

лей. VFD дисплей. Дистанционно

управление. 5.1 независимо регули-

ране на звуковите канали. RDS.

FM/AM Цифров тунер.

Цена: 229 лв. с ДДС

Производител: ELITE

Ресивър за домашно кино,

модел AVR-320 на ELTAX. Мощ-

ност 5 x 70 W /8 ома. Dolby Digital

(AC-3), Dolby Digital, Dolby ProLogic II

декодери. Масивни винтови клеми

на всички изходи за тонколони. 5

аналогови аудио изхода, 3 видео

входа и 3 цифрови аудио входа.

Тежка, масивна конструкция.

Цена: 429.90 лв. с ДДС

Производител: ELTAX

Утра „slim“ AV ресивър от дизайнерската се-

рия Cilo на ELTAX, модел Cilo C-102. Уникален

дизайн и „нетипични“ за този клас ресивъри опции -

като A и B двойка колони и вградено крайно стъпа-

ло за нискочестотния канал. Dolby Digital, Dolby

ProLogic II, DTS декодери. 5 x 60 W + 1 x 100 W мощност.

Аналогови аудио входове AUX1, AUX2, TV. Цифрови

аудио входове - 1 коаксиален и 1 оптичен. Видео вхо-

дове 4 композитни.

Цена: 549.90 лв. с ДДС

Производител: ELTAX

ñòð. 66
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сивър, модел AVR 745 на аме-

риканската корпорация

Harman Kardon. IPod, HDMI 1.1,

USB порт (за връзка с компютър и

ъпгрейд), Stereo Sub /два суббаса/,

Multiroom audio and video. Патенто-

вана Ez Set/EQ II система за авто-

матично калибриране и настройка

на звука съобразно типа и големи-

ната на помещението, осигурява-

не еквализация на цялата звукова

картина. Изходна мощност 7 x 85

W /FTC*/ при 8 ома, 20Hz – 20kHz,

<0.07 THD на всички канали. 2 x 100

W в стерео режим. Пикови нато-

варвания до ± 75 amps. 24-bit/192 kHz

audio D/A конвертори. Texas instruments DA610 32-bit, 250 MHz DSP. Dolby

digital EX, Dolby Pro Logic II, Dolby Virtual Speaker, DTS 5.1, DTS- ES 6.1 Discrete

& Matrix, DTS 96/24, DTS Neo: 6, Logic 7 декодери. 2 HDMI 1.1 входа, 1 изход;

4 оптични, 4 цифрови, 5 A/V и 4 аналогови входа. DCDi на японската ком-

пания Faroudja за подобряване на качеството на картината. Носител на

„Innovations 2006 Design and Engineering award“.

Цена: 5268 лв. с ДДС    Производител: Harman Kardon

6.1- канален AV ресивър, модел KRF-V6100DS

на KENWOOD. Изходна мощност 6 канала по 100 W

всеки. Динамична мощност от 140W/ch при 4 ома.

Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx 7.1-ch и DTS-ES де-

кодиране. Аналогови аудио входове/изходи – компо-

зитни 6 входа/2 изхода, вкл. 6-канален изход. Цифрови

аудио входове/изходи – оптични 1 вход, коаксиални 2

входа. 6-канален аналогов вход за DVD аудио и SACD

възпроизвеждане. HD компонентно видео – 2 входа/

1 изход. S-Video – (2 входа/1 изход)/композитно 3 вхо-

да/2 изхода. Digital MW/ FM RDS тунер.

Производител: KENWOOD

A/V ресивър LEXICON RV-8.

Аудио режими Dolby Digital, Dolby

Surround EX, Dolby Pro Logic, Dolby

Pro Logic II/IIx; DTS, DTS-ES Discrete

& Matrix, Neo:6; Logic 7, плюс 5 фир-

мени DSP режима (нощен клуб, кон-

цертна зала, църква, катедрала,

панорама). Минимална RMS изход-

на мощност: 140 W rms x 7. THD:

<0.02%, 20Hz–20kHz, за всички кана-

ли. Видео входове: 5 S-video, 5 ком-

позитни, 3 компонентни. Видео из-

ходи: 4 S-video, 5 композитни, 1

компонентен. Цифрови аудио вхо-

дове: 4 коаксиални (RCA); 4 оптич-

ни (TosLink). Цифрови аудио изходи:

1 TosLink, 1 коаксиален. Аналогови аудио изходи: 8 стерео или 5 стерео

и един 5.1, или 2 стерео и два 5.1. Аналогови аудио изходи (главна зона):

8 single-ended за Front L/R, Center, Sub, Side L/R и Rear L/R.

Цена: 13 999 лв. с ДДС   Производител: LEXICON
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Ресивър ZR6001 на Marantz. Мощност 7 x 90 W. Връзка по домаш-

ната ел.инсталация (с модула ZC4001). Иновативен 32-битов DSP с DB

digital EX, DTS ES, DB headphone, DPL IIx и CS II. Multi Room/Multi source фун-

кционалност за слушане на различни аудиоизточници в различни поме-

щения. HDCD съвместим: 192kHz/24bit цифрово-аналогов преобразува-

тел. RS232c порт. Функция закъснение на звука (LipSync) за синхронизи-

ране на аудио и видео сигнала. Уни-

версално дистанционно управле-

ние. Предлага се в комплект с 2 x

10 W преносим модул за аудио-

връзка по домашната ел.инстала-

ция - Marantz ZC 4001.

Цена в комплект с Marantz ZC 4001:

3000 лв. с ДДС

Производител: MARANTZ

A/V ресивър, модел T763 на NAD. 6 x 100 W дъл-

говременна мощност при 4 / 8 ома. Dolby Digital, Dolby

Digital EX, Digital ProLogic IIx, ProLogic IIx, DTS, DTS ES,

DTS NEO:6, Matrix 7.1, EARS, Enhanced Stereo Surround

режими. Директно регулиране нивата на съраунд,

център и събуфер. 6 A/V входа, всички S-Video и ком-

позитни. 3 входа и 1 изход – компонентни, HDTV

съвместими. 7.1 аналогов вход (за DVD-Audio). 2 x IR

изхода, 1 х IR вход. 3 аудио входа. 6 цифрови входа. 2

цифрови изхода. RS-232 интерфейс за управление. DS

FM/AM тунер с памет за 30 станции. Осветено про-

грамируемо дистанционно управление.

Цена: 2660 лв. с ДДС

Производител: NAD

Ресивър модел SA-XR57 на PANASONIC. Изход-

на мощност 7 x 100W (DIN). HDMI терминали ((1 вход,

1 изход) HDAVI Control). Вградени DTS 96/24, DTS-ES,

NEO:6, Dolby Digital EX декодери. Dolby Surround Pro

Logic IIx. Система за двойно усилване: предните оз-

вучителни тела могат да се захранят от 4 усилва-

теля без допълнителни връзки. Широка честотна

лента: 88 kHz. 4 цифрови входа (2 оптични, 2 коакси-

ални).

Цена: 759 лв. с ДДС    Производител: PANASONIC
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Ресивър, модел VSX-916-S или

-К на Pioneer - два цвята: среб-

ристо и черно. Мощност 7 х 100

W/8 ома. Auto MCACC. Dolby Digital,

Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx,

DTS, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES

Matrix 6.1, DTS Neo: 6, DTS 96/24,

WMA 9 Pro, съраунд режими 8 + 1,

Midnight Listening режим. Входове -

USB, 5.1 x мултиканален, 2 x коакси-

ален, 3 x оптичен, 4 x RCA аудио, 4

x RCA A/V, 4 x композитен, 3 x ком-

понентен, 4 x S-video. Изходи - 1 x

аудио, 1 AV + 1V, 2 x композитен, 2

x S-Video, 1 x оптичен, 1 x компо-

нентен, pre-amp (всички 7.1 канала). 5 бандов еквилайзер независим за

всеки от 7-те канала и отделен контрол ниски/високи. Възможност за

5.1 съраунд + независима 2-ра зона или Bi-amp включване. Възможност

за еквивалентен 7-канален  стерео звук. Тунер с памет за 30 станции.

Универсално програмируемо дистанционно управление.

Цена: 745 лв. с ДДС Производител: PIONEER

7-канален A/V ресивър, модел
VSX-1016-S или -К на Pioneer в
два цвята: сребрист или че-

рен. HDMI интерфейс (version 1.2).
Изходна мощност 150 W на канал.
THX Select2 and THX Surround EX сер-
тификация. MCACC. Dolby Digital,
Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx,

DTS, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES
Matrix 6.1, DTS Neo: 6, DTS 96/24,
WMA 9 Pro, съраунд режими 8 + 1.
Входове - USB, 7.1 x мултиканален, 2
x коаксиален, 4 x оптичен, 3 x RCA

аудио, 5 x RCA A/V, 5 x композитен,
3 x компонентен, 5 x S-video. Изходи
- 1 x аудио, 1 AV + 1V, 1 x компонен-
тен, 3 x S-Video, 1 x оптичен, 2 x ком-
позитен, pre-amp (всички 7.1 канала).

5 бандов еквилайзер независим за всеки от 7-те канала и отделен конт-
рол ниски/високи. Възможност за 5.1 съраунд и независима 2-ра зона или
Bi-amp включване. Възможност за еквивалентен 7-канален  stereo звук. 450W
захранващ трансформатор. 2x110 W стерео изходна мощност при 0,09%
THD /20Hz-20kHz/. Универсално програмируемо дистанционно с LCD панел.

Цена: 1229 лв. с ДДС Производител: PIONEER

Ресивър, модел STR-DA1200ES

на SONY. Мощност 7 x 100 W. Два

HDMI входа и един изход (2/1 суит-

чер). Преобразуване (компонент).

Поддържа 1080p без преобразуване.

OSD. AV синхронизация. Bi-Amp.

Цена: 899 лв. с ДДС

Производител: SONY
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Ресивър STR-DG700 на SONY. Мощност 6 x 100 W. Два HDMI входа и един изход (2/1

суитчер). Едновременно и поотделно възпроизвеждане през две групи колони. Аналогов

усилвател. DCAC. DCS.

Цена: 599 лв. с ДДС Производител: SONY

AV ресивър за домашно кино,

модел RX-V359T на YAMAHA.

Мощност 5 х 105 W. DOLBY

DIGITAL EX; DOLBY PRO LOGIC IIX,

DTS, NEO6 декодиране. 7 DSP

Surround програми. DVD AUDIO/

SACD Ready. Радиотунер с RDS и

40 станции памет.

Цена: 449 лв. с ДДС

Производител: YAMAHA

AV ресивър YAMAHA RX-V1600 TML. Мощ-

ност - 7 x 170 W. Damping factor - 20 Hz-20kHz - 8

Ohm/140 или повече. Честотна лента 10 Hz -

100 kHz. 9 цифрови входа - In-Out; 2 входа HDMI-

In-Out; 3 компонентни входа -In-Out; 5 S–Video

входа - In-Out. Вградени DOLBY Digital EX и DTS

96/24 декодери. DOLBY PRO LOGIC II X. THX

(SELECT 2, SURROUND EX). 39 DSP програми.

FM; AM тунер с RDS. Възможност за озвучава-

не на три различни помещения. Програмируе-

мо дистанционно управление. Отделно дис-

танционно управление за зони 2 и 3. Мултика-

нален вход. Екранно меню. YPAO-микрофон за

самоиндикация и самонастройка. Silent Cinema.

Цена: 1799 лв. с ДДС

Производител: YAMAHA
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Безжичните клавиатури и мишки отдавна не са тех-

нологична новина и консуматорски блян на пазара на ком-

пютърна техника. Нещо повече. Съвсем естествено е,

когато човек търси периферия за персоналния си ком-

пютър да има претенции към комплекта безжична кла-

виатура с мишка. По-усъвършенствани, удобни и някак

по-готини от застаряващите си събратя с провлечени-

те след тях кабелни опашки. Въпреки че жичните им

предшественици имат безспорни предимства, поколен-

ческият напредък при безжичните клавиатури и мишки

е повече от явен. Поради постоянно растящия интерес

към тях пазарът отговаря подобаващо – много и различ-

ни модели, с все по-усъвършенствани функции и по-дос-

тъпни цени.

Безжичната клавиатура има едно безапелационно удоб-

ство – спестява включването на поредния кабел към ком-

пютъра. Сред плетеницата от всевъзможна свързана

периферия (монитор, скенер, принтер, модем, мрежа и т.

н.), това си е една грижа по-малко. Да не говорим, че

чисто пространствено дава повече независимост за

потребителя, който вече не е прикован пред монитора и

масата. За това може да благодари на безжичните тех-

нологии. Най-разпространените безжични технологии за

отдалечена комуникация с компютъра са три.

Широко разпространена е

РАДИОКОМУНИКАЦИЯТА

Сигналите от клавиатурата се предават на компютъ-

ра през стандартен 2.4-гигахерцов радиоканал. Предим-

Пред компютъра
с развързани ръце
Безжични клавиатури и мишки

Ако някога сте изпитвали върховното удоволствие да работите по сери-

озен проект, несериозно вдигнали крака в домашни пантофи върху кана-

пето или сте запалени геймъри, прекарващи нощите си, градейки страте-

гии, сигурно познавате добре тръпката, наречена безжична клавиатура и

мишка. Даващи по-голяма пространствена свобода при работа с компютъра,

клавиатурите и мишките без кабел правят едно нещо по-добре от други-

те - дават независимост от бюра, компютри и дори цели помещения.

Защо отиваме толкова далеч с клавиатура и мишка в ръка ли? Защото

можем, твърди Яна Илиева
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ство на радиовръзката е, че не е задължително между

клавиатурата и компютъра да има пряка видимост, за да

комуникират двете устройства. Така че спокойно може-

те да си пуснете музикалния плейър с клавиатурата,

докато сте в близко до стаята с компютъра помещение.

Този тип комуникация е и доста ефективна за по-големи

разстояния, достигащи до над 10 метра. Малък недо-

статък е възможното „преплитане“ между радиосигнали-

те, ако в стаята работят повече безжични клавиатури

и мишки. Също така е възможно те да се влияят от ра-

ботата на други устройства, ползваща сходна радиотех-

нология, които се намират в близост до нея. Затова и

преди да си купите подобна клавиатура и мишка, осведо-

мете се за мерките, които производителят е взел, за да

предотврати смущенията. Много безжични клавиатури

разполагат с функция за защита, обезпечаваща сигурно-

стта на комуникацията.

С развитието на технологиите все по-популярни напос-

ледък са клавиатурите, поддържащи

BLUETOOTH ВРЪЗКА

базирана отново на радиовълни. В идеалния случай раз-

стоянието между компютъра и клавиатурата може да

достигне 10 метра. За сметка на това комуникацията е

стабилна. При условие, че на пътя на сигнала не се изпреч-

ва нещо по-дебело от гипсокартонена преграда, например.

Но затова пък расте броят на Bluetooth съвместимите

устройства, които могат да работят с безжична клави-

атура (джобни PC-та, смартфони, мобилни компютри,

принтери).

ИНФРАЧЕРВЕНАТА КЛАВИАТУРА

Друг разпространен тип са инфрачервените безжични

клавиатури. За разлика от радиовариантите, те изиск-

ват пряка видимост между клавиатурата и приемника. В

този случай връзката между с компютъра се осъществя-

ва чрез инфрачервени сигнали. Специалистите определят

тези клавиатури като особено подходящи за улеснена

работата с портативни цифрови устройства - не сте

забравили, нали. Като изброените по-горе. Особено ако

често ви се налага да работите здраво по време на път.

Успешната комуникация между персоналния компютър

и безжичната клавиатура и мишка се дължи на едно важ-

но допълнително устройство с посредническа функция.

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЯТ

наричан още трансивър или приемник, той е задължи-

телна част от комплекта безжични клавиатура и миш-

ка. Представлява малко устройство (често с полупроз-

рачен корпус), което се свързва с компютъра чрез USB или

PS2 порт. Той е свързващото звено между клавиатура-

та, мишката и компютъра.

След като приемникът е свързан кабелно към компютъ-

ра, клавиатурата е активна и готова за работа в момен-

та, в който включите и компютъра си. И, разбира се, сте

сложили батерии. Върху корпуса на някои приемници ще

откриете светодиодите, визуализиращи работния режим

на клавиатурата и активността на бутони като Num

Lock, Caps Lock и Scroll Lock. Обичайното място на све-

тодиодите е сменено, за да се пести енергията на ба-

териите, захранващи клавиатурата.
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Обикновено приемникът при радиоклавиатурите рабо-

ти на над 10 радиоканала, като изборът между тях може

да е ръчен или автоматичен - при по-усъвършенствани-

те модели. Имайте предвид, обаче, че ако напълните дома

си с работещи по едно и също време комплекти безжич-

ни мишки и клавитури, рискувате да има смущения в сиг-

нала, ако разстоянието между тях е по-малко от 10 мет-

ра. Какви смущения ли? Ами с позиционирането на курсо-

ра на мишката върху екрана.

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА

Безжичната клавиатура няма да ви изненада по отно-

шение на функционалността си. Повечето съвременни

модели включват целия набор клавиши, плюс допълните

функционални бутони за бърз достъп до най-често ползва-

ни програми (поща, браузър, плейър, игри, папки с файло-

ве и т.н.), с които разполагат и жичните им роднини. Плюс

удобната подложка за длани.

Ще срещнете и по-модерни безжични клавиатури, под-

държащи функционалност и на мишка. Разположени на

дивана, с подобен модел можете безпроблемно не само да

набирате текст, но и лесно да управлявате само с по-

мръдване на пръстче различни приложения, използвайки

устройството като „две в едно“. Все пак е доста по-

интересно с едно чукване по клавиатурата човек да си

пусне музикалния плейър, ТВ-тунера или с кратка разход-

ка из папките и няколко бързи бутона да си намерите и

пуснете филм, записан на диска.

Затова и напълно в духа на мултимедийната ера, най-

новите модели безжични клавиатури отговарят на аудио/

видео страстите на домашните потребители, предлагай-

ки им пълния набор медийни бутони за бърз достъп до най-

често ползваните приложения и управление на аудио-видео

програми. Да не забравяме особената каста на геймъри-

те. За тях по-подходящи са моделите мултимедийни без-

жични клавиатури, пригодени специално за динамичен гей-

минг и снабдени за целта с вграден миниджойстик. Това е

по-скоро екстра, отколкото задължителен елемент за

повечето модели безжични клавиатури на пазара.

И все пак, въпреки комбинираните варианти, безжич-

ната мишка си остава фаворит в комплекта безжична

периферия не само за стационарните, но и при преноси-

мите PC-та. Класиката в жанра повтаря функциите на

жичната мишка - ляв, десен и скрол бутони, но и има и по-

разширени модели, макар това на пръв поглед да изглеж-

да малко объркващо и неудобно.

Безжичните мишки основно са два вида – механични и

оптични.

МЕХАНИЧНИТЕ МИШКИ

се смятат за добър избор за хора, които ценят удоб-

ството на мобилността и не си поставят за цел да пе-

челят кибер турнири. При тях са важни добрите пока-

затели за честотата на комуникацията с компютъра.

Колкото по-често рапортува мишката за промяната в

положението си, толкова по-бързо и точно ще реагира

курсорът върху екрана. Механичните безжични мишки по

правило изразходват по-малко електроенергия от оптич-

ните, като при средно натоварен режим на ползване

батериите могат да издържат и месец.
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ОПТИЧНИ МИШКИ

Друга разновидност на безжичните мишки. Сърцето на

им е малък фотоелемент. Задачата му е непрекъснато да

сканира определена област при движението на мишката

върху работната повърхност и да регистрира всяка про-

мяна в положението на мишката. При оптичните безжич-

ни мишки от особено значение е и разделителната спо-

собност - от порядъка на 400 dpi до 1600 dpi оптична

резолюция. Колкото е по-висока тя, толкова по-добре и

плавно ще се движи курсорът на мишката. Добре е да

имате предвид, че горната граница на оптична резолю-

ция си струва да се гони, ако сте запален геймър. За

сметка на това, обаче, когато ползвате оптична миш-

ка, е добре да имате предвид и недостатъците й. Тя

изисква специални условия, за да е послушна - не работи

върху огледална повърхност и се справя зле, ако я поста-

вите върху напълно бяла маса. Подобни повърхности тор-

мозят вградения фотоелемент и могат да предизвикат

непредвидени движения на курсора по странни траекто-

рии. Освен мобилността, оптичните безжични мишки

имат и друго важно предимство –

ЛИПСА НА ПОДВИЖНИ ЧАСТИ

Освен скрол бутона, разбира се. За разлика от добре

познатата ни стара мишка с гумено топче, оптичните

мишки не се задръстват с нечистотии. Част от по-но-

вите модели безжични мишки предлагат различни екст-

ри като 4D скрол за движение в четирите посоки, бутон

за бърз достъп до чат съобщения и поддръжка едновре-

менно на USB и PS/2 протоколи, набор програмируеми

бутони за бърз достъп до определени програми и редица

допълнителни възможности. Възможност за повече наме-

са в настройките на безжичните клавиатура и мишка има

чрез задължително включения в комплекта диск с драйвъ-

ри и софтуер за управление. Още при инсталирането на

устройствата можете да видите и инструкции за опти-

малното позициониране на приемника спрямо останалите

устройства в пакета и персоналния компютър. След като

вече сте го направили, неминуемо след известно време

експлоатация ще се изправите пред основния недостатък

на безжичните клавиатури и мишки

ЗАХРАНВАНЕТО С БАТЕРИИ

Те се изтощават и се нуждаят от подмяна или зареж-

дане. Обичайно клавиатурата ползва две алкални бате-

рии, тип АА. Първите признаци за изтощаването им мо-

жете да видите само след седмица активно използване.

Малко по малко намалява разстоянието от приемника, при

което клавиатурата е активна. Например, ако първона-

чално то е било 3.5 м, след близо седмица динамична ра-

бота, вече е 2,5 м. Но като цяло дори и при по-интензив-

на работа батериите могат да издържат средно три

седмици. А при по-рядко ползване на клавиатурата дори

и повече от месец. Захранването на мишката е с две

алкални батерийки, тип ААА.

Част от по-новите модели безжични мишки разполагат

с вградена енергоспестяваща функция, т.е мишката се

самоизключва, ако не е била задвижвана в продължение на

0.5 до 1 секунди. В този случай, обаче, при активирането

й движението на курсора за момент изглежда като насе-

чено. Допълнително някои приемници за безжични мишки и

клавиатури имат вградено зарядно устройство за зареж-

дане на акумулаторни батерии.

Има и такова нещо - безжична клави-

атура с фотоелектрически клетки.

Посредством специален модул, бате-

риите, с които се захранва клавиа-

турата, се зареждат от слънчевата

светлина. Екологично и много ново

решение, почти на границата на ек-

зотиката, но все пак вече активно

предлагащо се на пазара. Друга ат-

рактивна иновация е Bluetooth клави-

атурата с течнокристален дисплей.

Разработена специално за работа с

мултимедийни приложения. Дисплей-

чето й визуализира имена на файло-

ве, дати, часове, режима на Caps Lock

бутона, съобщения за нова входяща

поща и чат сесии. Когато слушате

музика, от клавиатурата можете да

следите кое парче се просвирва в

момента или да следите нивото на

звука и заряда на батериите. Посред-

ством Bluetooth интерфейса клавиа-

турата комуникира и с мобилния ви

телефон.

СЛЪНЦЕТО Е В МОЯТА КЛАВИАТУРА
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Òåõíèêà çà äâîðà è ãàðàæà

Няма сезони за
автолюбовта
Няма сезони за
автолюбовта

с модерните средства
за отопление на гаража
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Òåõíèêà çà äâîðà è ãàðàæà

Ако сте от хората, които прекарват дълги часове в

гаража, е добре да помислите как да ги направите мак-

симално комфортни. Усилие, което неминуемо ще ви се

отплати. Особено в онези кошмарни сутрини, когато

отчаяно се опитвате да запалите умрелия от студ дви-

гател на автомобила. Което си е разход на гориво и вре-

ме, откъдето и да го погледнеш. Да не говорим за

пропълзяващата в голяма част от гаражите влага, коя-

то през зимата превръща вашата кола в скрежасала

хладилна камера, денонощно застрашаваща целостта на

боята. Всички тези потенциални проблеми и неудобства

се решават простичко – с отопление. Което в случая с

гаража означава да се поддържа температурата в поме-

щението по-висока от 5 градуса Целзий.

За човешкото тяло, разбира се, тази критична долна

граница е прекалено ниска, но за автомобила тя е преце-

нена като достатъчна. Гарантира, че автомобилът ви ще

е сух и корозията няма да го нападне. Става дума, разбира

се, за часовете, когато собственикът на колата не е в

гаража с намерението да се позастои по работа там.

Гаражът – свещена мъжка територия. Не просто място, където нощува

колата на закрито. А едновременно ремонтна база и склад. Обетованото

кътче от къщата, където мъжът може до забрава да си човърка авто-

мобила и да си къта хиляди кутийки с бурмички и какви ли не други

ценности. Или мило прехапал езиче, да търка захласнато бронята на

колата, с вече бившия, любим памучен шал на жена си. Идилия, пред

която всяка опитна в семейната дипломация съпруга би отстъпила, просто

изчаквайки до зимата. Защото, тогава студът бързо ще охлади авто-

страстите и ще върне силната половинка обратно до печката вкъщи.

Но, дерзайте, господа. За автолюбовта вече няма сезони. И за това

можете да благодарите на модерните и ефективни решения за отопле-

ние на най-мъжкото помещение. Някои идеи за топлото в гаража ви

поднасят Амелия Стоименова и Яна Илиева

Тогава температурите могат да достигат до границата,

която ви е комфортна. Едно от технологичните решения,

които позволяват пълноценно отопляване на гаража е

ВОДНОТО ОТОПЛЕНИЕ

За разлика от електрическата преносима печка, коя-

то можете да си занесете и включите в гаража, а после

да си отнесете обратно, тук става дума за „здраво

стъпила“ на земята стационарна система. При този тип

отопление, топлоизточникът би могъл да бъде различен

– от котел, горящ дърва, до природен газ и дори въглища.

Хитрият начин да ползвате рационално такъв тип ото-

пление е просто да направите гаража си част от по-

голямата система за отопление на цялото жилище. По-

позната в практиката като локално парно. Да уточним -

макар и наричано воднобазирано отопление, в система-

та де факто протича антифризна, незамръзваща смес. За

да топлите гаража си заедно със стаите, които обита-

вате, е нужно да сте включили това помещение в смет-
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ките си още на проектния етап на отоплителната ин-

сталация. И да сте предвидили необходимата топлинна

мощност за отопление на гаража. Приложим е и вари-

антът да „включите“ гаража към вече изградената ин-

сталация, с която отоплявате дома си. Това обаче може

да стане само при условие, че първоначално сте разчели

жилището да се топли чрез

ПО-МОЩЕН ОТ НУЖНОТО КОТЕЛ

Така ще е сигурно, че той няма да „издъхне“, поемайки

грижата и за гаража. От значение е и къде точно е га-

ражът ви спрямо основното жилище. Ако е залепен до къща-

та – добре, но ако е в другия край на двора, загубите топ-

лина по тръбите ще бъдат сериозни. А и цялото това дълго

трасе от тръби ще изисква по-мощна помпа, която да

откарва топлината от котела до радиаторите в гаража.

Все подробности, сериозно оскъпяващи начинанието. В

този случай, ако все пак твърдо стоите зад варианта

воднобазирано отопление, дори и за гараж на метри встра-

ни, разполагате с още една възможност. Макар и да изглеж-

да чиста екзотика, все пак не е за изхвърляне, особено ако

в гаража ще отдъхват няколко скъпи коли, сред които току-

що закупеното мазерати. Тогава може би си струва инве-

стицията в мини инсталация за отопление, пригодена само

за нуждите на гаража.

Кои са отоплителните уреди, които бихте могли да

използвате? Споменахме вече думата котел - своеобраз-

ното топлинно сърце на системата. Топлината от него

се пренася посредством топлоносителя, т.е антифризна-

та смес до отоплителни тела, с които сте си обзавели

гаража. И тук има завидно разнообразие. Освен традици-

онно познатите ни радиатори, бихте могли да заложите

на т.нар.

ТОПЛОВЪЗДУШНО ОТОПЛЕНИЕ

Характерна за него е по-интензивната циркулация на

въздуха. Благодарение на нея гаражът (а и колата в него)

бързо се изсушават. Недостатъкът, обаче, е, че бързи-
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ната е за сметка на по-големия шум, който отделя сис-

темата при работата си. От видовете топловъздушно

отопление напоследък е все по-популярно ползването на

т.нар. фенкойли. Това всъщност са вентилатори с топ-

лообменник. Принципът им на работа е сравнително

прост - загретият антифриз в системата отдава топ-

лината си на въздуха. Вентилатор го задвижва допълни-

телно и осигурява интензивната циркулация в целия га-

раж.

Подходящо решение за топловъздушно отопление на

гаража са и т.нар. топлинни завеси. Тези уреди разпола-

гат с мощни вентилатори, които създават плоска, мно-

го силна, еднопосочна топла въздушна струя. Разполагат

се непосредствено пред вратата на гаража. Когато тя

е затворена, вентилаторът работи на ниски обороти и

топли въздуха в гаража. В момента, в който отворите

вратата, топлинната завеса се активизира. Тогава вен-

тилаторът с пълна тяга създава завеса, само че от

топъл въздух.

Задачата й е да възпре проникването на студения

въздух в гаража, така че вътре да се запази комфортна-

та температура. Неслучайно и специалистите споделят

убеждението, че топлинните завеси определено са ико-

номически ефективно решение. А и те принципно намират

широко приложение точно за работни помещения.

Редно е да обърнем внимание на енергийната ефек-

тивност. И фенкойлите, и топлинните завеси, пък и

всички отоплителни уреди, участващи във воднобазира-

ната отоплителна система, могат да се оборудват с

допълнителни „умни“ компоненти като термостати.

Тяхната роля най-общо се свежда до това да включват

и изключват вентилатора автоматично. По този начин

спомагат да се поддържа постоянна температура в га-

ража (или 5 градуса Целзий, или пък друга, каквато сте

задали). Но същинските фенове на високотехнологични-

те решения в отоплението на гаража могат, стига да

искат, да стигнат и по-далеч в оборудването. Например

да поверят командването на топлото на контролер, кой-

то позволява задаване и изпълнение на различни работ-

ни режими.

ПАК ЗА ЕЛЕКТРИКАТА. НЯМА КАК!

Споменахме, че гаражът честичко е и склад. Ако не на

всевъзможни чаркове, то поне на туби и бидони с масло

и гориво. Логично, нали? Преди да кажем каквото и да било

за електрическото отопление на гаража, трябва да ви

предупредим, че ако той е постоянно влажен или не е

изграден съобразно всички изисквания, идеята за отопле-

ние с ток е меко казано неприемлива. След като сте се

погрижили за безопасността на електрическото отопле-

ние в гаража, можете да имате както стационарно, така

и преносимо отоплително решение. Без да губим време,

ще ви споменем електрическите конвектори. При тях,

подобно на фенкойлите, въздухът се нагрява от електри-

чески нагревател, а вграденият вентилатор дава едно

рамо на естествената циркулация на въздуха в гаража.

Е, по дефиниция гаражът не би трябвало да е кой знае
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колко голям. А и огромна част от него е заета от парки-

раната вътре кола. В такъв случай е добре да монтира-

те конвекторите в предвидени за тях ниши, а не дирек-

тно върху стените. Така бихте си спестили простран-

ство и ще улесните безпроблемното вкарване на колата

в помещението. Без опасност по пътя си тя „да забира“

радиаторите от стените.

Друга възможност включва изграждането на

ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

Деликатно вградена в пода, но ефективно топлеща

отоплителна система.  В този случай под пода минават

нагревателни електрически кабели, превръщащи го в

много голям нискотемпературен отоплителен прибор.

Благодарение на удобно монтирани на стената контрол-

ни панели, бихте могли да задавате желаната темпера-

тура. В интерес на изчерпателността, когато става

дума за подходящ електрически уред за гараж, можем

уверено да ви върнем към споменатите въздушни завеси.

И по-специално техните захранвани с електричество

разновидности.

Каквото и електрическо решение да изберете, енергий-

ната ефективност на отоплението ще е в огромна сте-

пен заслуга на използваната автоматика на уредите,

която неотлъчно ще следи кога и как да се включват и

изключват те. И тук предложенията са много – от обик-

новен термостат до интелигентния контролер. Въпрос

на финансови възможности и предпочитания. А ако все пак

ви се налага да влизате в гаража през зимата само чат-

пат, нищо не ви пречи просто да си пренесете

ПОРТАТИВНЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕД

- радиатор, конвектор и други. Включвате ги само за

времето, в което сте в гаража. Вероятно се досещате,

че по този начин трудно бихте могли да поддържате

препоръчителните 5 градуса Целзий за постоянно и то

през зимата. Ако сте убеден, че решението на парче не

е за вас, е добре да проучите как стои въпросът и с

ГАЗОВОТО ОТОПЛЕНИЕ

Както електрическото, и газовото отопление на ва-

шия гараж би могло да бъде стационарно и преносимо.

При първия случай, ако домът ви е централно газифици-

ран, бихте могли да се възползвате от възможностите

на т.нар. инфрачервени отоплителни системи. За разли-

ка от всички вече описани решения, които затоплят по-

мещението, разчитайки на движението на въздуха в него,

инфрачервените излъчватели са лъчисти. Излъчват топ-

лината под формата на инфрачервени лъчи. Характерно

за лъчистото отопление е, че затопля директно намира-

щите се в помещението хора и предмети, без да предиз-

виква движение на въздуха. Това обяснява и високата

топлинна ефективност на тези системи. Или казано по

друг начин - възможността с по-малко средства да топ-

лим комфортно по-големи площи. Широко приложимо в

индустрията, инфрачервеното газово отопление не се

ползва с особено добра слава в бита. Причината е, че при

работата си уредите на този принцип де факто горят

кислорода, който диша човек. Въпреки това, някои специ-

алисти са склонни да го препоръчват за отопление на

гаража.

Но преди да потриете доволно ръце, предупреждаваме

- за всички инфрачервени излъчватели важат много сери-

озни изисквания към височината им на монтаж над пода.

Така че, ако от тавана на гаража ви дели само една гла-

ва, най-добре забравете за този вид отопление. Или, ако

условията  в гаража ви са различни, задължително се

консултирайте със специалисти, предлагащи съответни-

те излъчватели.

От различните видове инфрачервени излъчватели ще

ви обърнем внимание на т.нар.

СВЕТЕЩИ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ

Наричат се така, защото когато са включени, наи-

стина светят. Ако сте били от щастливците, имали

шанса да обикалят из големите европейски градове през

зимата, вероятно сте забелязали как посетителите на

заведения на открито пият кафе, разсъблекли тежките

палта около подобни на малки колони светещи отопли-

тели. Това са въпросните инфрачервени излъчватели.

Разбира се, в съвсем друго дизайнерско изпълнение. Ра-

ботят с природен газ. При тях горивната смес - приро-

ден газ и въздух, изгаря върху повърхността на плоча,

нагрята до много висока температура. Тази темпера-

тура е толкова висока, че повърхността започва да

излъчва инфрачервени лъчи, които затоплят изключител-

но добре. Едно от ключовите предимства на инфрачер-

вените отоплители е, че могат да отопляват дори и

само определени части от дадено помещение. Добро

решение за сепаретата на заведенията, но криещо из-

вестен риск в гаража, където специалистите изказват

опасения, че продължителният престой на автомобила

в гараж, отопляван по този начин, би могъл да се отра-

зи зле на боята му.

Надяваме се, вече сте се убедили, че разнообразието

от възможности е голямо. При всички случаи, обаче, пре-

ценката за това кой тип отопление ще грее най-добре

голите ви длани, докато премятате часове наред авто-

инструментите, зависи от часовете, които прекарвате

в домашния си автомобилен храм, от представите ви за

комфорт и „височината“ на портфейла ви. Целта е ясна

- топлинно удобство за вас и колата с минимум 5-граду-

сова атмосфера.  Нежна към боята и вашите автостра-

сти на закрито…
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С верижен трион
срещу кютуците
в двора
(И не поглеждайте към тъщата)

Есента дойде, а с нея и редовните грижи за подготовка на двора и дома

за зимата. Дърветата са израснали и трябва да бъдат подкастрени.

Струпали сме дърва за камината и е добре да ги нарежем и подредим.

Безспорно това може да бъде направено на ръка с трион или бичкия, но

изисква доста време. А дори и да гледаме на подобно занимание откъм

неговата фитнес страна, то е свързано с неизбежната физическа умора.

И времето, и умората могат да бъдат спестени с помощта на мотор-

ните верижни триони, за които разказва Стефан Куцаров

КАК РАБОТЯТ ВЕРИЖНИТЕ ТРИОНИ?

Рязането с обикновен трион се извършва чрез движе-

нието му напред-назад, при което зъбите на листа от-

немат малки частици от дървото. Този принцип е заим-

стван във верижните триони. Вместо назъбен лист те

имат верига със зъбци, задвижвана от малък двигател.

Еднопосочното й движение е по-рационално от това на

механичните триони, а скоростта й е много по-голяма.

Това рязко намалява времето за работа, а усилието на

работещия е само за насочване на триона и упражнява-

не на необходимия лек натиск върху дървото.

Има две групи верижни триони – с бензинов и с елект-

рически двигател. Електрическите модели, както и мно-

го други домашни инструменти, може да се захранват или

чрез кабел от електрическата мрежа, или от вграден

акумулатор.

Бензиновите верижни триони се появяват на пазара

през 30-те години на миналия век, а първият електрически

верижен трион е създаден през 1926 година от Андреас

Щил и пуснат веднага в производство.

Според мощността на двигателя и наличието на някои

допълнителни приспособления има обикновени и професио-

нални верижни триони. Като правило с професионалните

се работи по-бързо, но те са по-тежки, по-скъпи и изиск-

ват повече опит за безопасно и рационално използване.

ВЕРИЖНИ ТРИОНИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ МРЕЖАТА

Те имат плосък и здрав метален водач с овална фор-

ма, по чийто ръб се движи веригата. Задният край на

водача влиза в тялото на триона, където е електродви-

гателят. Тялото обикновено е от здрава пластмаса, ко-

ето е предпоставка за намаляване на теглото. Вътреш-

ната страна на веригата се плъзга по водача, което

налага непрекъснато да бъде смазвана. За целта в тяло-

то има резервоар с масло, през който веригата преми-

нава при движението си. Той е с обем 100-200 милилитра
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и често има индикатор за количеството масло. Преди

започване на работа, резервоарът трябва да се допълни

и периодично да се следи да не остане празен. Неговото

съдържание е достатъчно за 15-20 минути (в зависимост

от модела на триона) непрекъсната работа. Не трябва

да се забравя, че трионите работят нормално само със

смазана верига.

Ефективното рязане изисква добре опъната верига.

Опъването й задължително трябва да се проверява пери-

одично чрез дръпване на веригата с ръка по посока на

отдалечаването й от ръба на водача. Това се прави в

средата на лентата, като добре опънатата верига тряб-

ва да се отдалечи на 3-4 милиметра. Регулирането на опъ-

на става чрез специален винт и подробно е описано в

инструкцията за работа на триона. В зависимост от мо-

дела това се прави с отвертка или специално приспособ-

ление. Полезно е да се има предвид, че новите вериги се

разтягат повече в началото на експлоатацията им, ко-

ето налага по-честа проверка и регулиране на опъна.

Електродвигателите във верижните триони са класи-

ческият тип с четки. А както знаем, именно износване-

то на четките е една от най-честите повреди, предиз-

викваща спиране на работата на двигателя. Затова про-

изводителите на верижни триони обикновено използват

двигатели с максимално улеснена смяна на четките дори

от неспециалисти.

Включването и изключването на електродвигателя

става чрез бутон в една от ръкохватките. За постоян-

на работа има втори бутон за фиксиране на включеното

състояние (както при електрическите бормашини).

Няколко са основните характеристики, по които тряб-

ва да се избира един електрически верижен трион. Първа-

та е мощността на електродвигателя - обикновено меж-

ду 1,4 и 2 kW. Ясно е, че колкото по-голяма е тя, толкова

по-твърди дървета могат да се режат. Скоростта на

движение на веригата е между 9 и 13 метра в секунда (без

натоварване). Колкото по-голяма е тя, толкова по-бързо

може да се реже. Друга характеристика е дължината на

водача с веригата (режещата част на триона), която

обикновено е 30 - 40 сантиметра. По-голямата дължина

позволява рязане на по-дебели дървета, но изисква пове-

че усилия и майсторлък. И накрая, теглото. Естествен е

стремежът към намаляването му, но това означава по-

маломощен електродвигател и по-къса режеща част.

Обикновено то е между 3 и 5 килограма.

Сред основните предимства на електрическите вериж-

ни триони пред бензиновите са по-малките шум и вибра-

ции, по-сигурното включване (околната температура не

влияе на „запалването“ на двигателя) и по-лесното под-

държане.

ВЕРИЖНИ ТРИОНИ С АКУМУЛАТОР

Те не са широко разпространени и причината за това

е лесно обяснима – рязането на дърва изисква значител-

на енергия, а малък и лек акумулатор може да я достави

само за кратко време. Съществуващите модели са с ана-

логичен вид, както захранваните от мрежата, но дължи-

ната на режещата им част е около 20 сантиметра. Обик-

новено с едно зареждане на акумулатора могат да бъдат
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отрязани стотина клона с диаметър 2,5 сантиметра.

Могат да се режат дървета с диаметър до 15 сантимет-

ра, а теглото на триона е под 3 килограма.

Към предимствата на използване на електродвигател

се прибавя свободата на действие, характерна за всич-

ки акумулаторни електроинструменти.

ВЕРИЖНИ ТРИОНИ С БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ

В тях се използват малки двутактови двигатели с

работен обем между 30 и 65 кубически сантиметра и

мощност от 1,5 до 4,5 конски сили. При еднаква мощност

теглото им е по-голямо от това на електрическите

триони – типичните стойности са между 4 и 6 килогра-

ма. Това се дължи не само на двигателя, но и на наличи-

ето на резервоар за бензина с обем между 0,25 и 0,6 лит-

ра (освен този за смазване на веригата). Режещата част

на повечето модели е в същите граници, както на елек-

трическите триони, захранвани от мрежата, като в

някои случаи достига до 50 сантиметра.

Работата на всеки бензинов двигател е придружена с

шум и вибрации, по-големи от тези на електродвигате-

лите. За намаляване на физическата умора някои модели

имат специална антивибрационна система. Тя позволява

по-продължителна работа без опасност умората да до-

веде до грешки и евентуални наранявания. От своя стра-

на, шумът предизвиква психическа умора и води до от-

слабване на вниманието. Ограничаването му става чрез

шумозаглушители, присъстващи практически във всички

модели. При покупка е добре да избрем модел с шум до 100

dB(A). Независимо от това, при продължителна работа се

препоръчва използването на антифони.

Запалването на бензиновия двигател става чрез

дръпване на ръчка с въженце (подобно на двигателите за

моторни лодки). В много модели се използват познати от

автомобилите решения, например електронно запалване

и предварително загряване на горивото, впръсквано в

карбуратора (особено полезно при работа през зимата).

Има доста „екстри“, които трябва да се имат пред-

вид при избора на модел. Примери са възможността за

опъване на веригата без специални инструменти, и така

наречените интелигентни карбуратори. Последните из-

мерват налягането на въздуха след въздушния филтър и

в зависимост от него автоматично променят диаметъ-

ра на отвора за впръскване на горивото. Дори дребни

неща като прозорче за наблюдаване на нивото на бензи-

на в резервоара улесняват работата.

Трябва ли ни бензинов верижен трион за работа в дво-

ра? Това е въпрос на лични предпочитания, но все пак

трябва да се знае, че бензиновите триони осигуряват

практически неограничено време на работа (спирането

е само за наливане на бензин), без да има нужда от близ-
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ка електрическа инсталация и без в краката ви да се

мотаят кабели. За сметка на това са по-тежки, шумни,

създаващи неприятна миризма и изискващи грижи за под-

дръжката.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Верижните триони не заместват, а допълват диско-

вите резачки за дърва. Предпочитат се за рязане на кло-

ни и тънки и средно дебели дървета (диаметър до около

20 сантиметра), като работата с тях не изисква особе-

ни професионални умения. С успех се ползват за рязане на

дъски, талпи и друг дървен материал. Не трябва да се

използват за каквито и да е други материали.

БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

При невнимателно и неправилно боравене верижните

триони могат да предизвикат сериозни травми и нара-

нявания, независимо от предпазните елементи, съще-

ствуващи във всички модели. Затова препоръките, дава-

ни във фирмените упътвания, трябва не само внимател-

но да бъдат прочетени преди първото ползване на три-

она, но винаги да бъдат спазвани! С тях трябва да свик-

нем и да ги приемаме така естествено, както правим

това с останалите домакински прибори и инструменти

(както при рязане с нож внимаваме да не си засегнем

пръстите, да не го насочваме към някого и да не го раз-

махваме по време на емоционален разговор).

Ето най-съществените правила за безопасна работа

с верижни триони:

Те не трябва да се използват след употреба на алко-

хол, успокоителни лекарства и упойващи вещества. Вни-

манието от рязаното дърво не трябва да се отклонява

нито за миг.

Не трябва да се гледа пренебрежително на подходящо-

то работно облекло. То може да ни спести много непри-

ятности. Дрехите и косите трябва да са прибрани за

избягване на допир до движещата се верига или закача-

не в клони. Опасно е да се работи с разкопчана горна

дреха. Предпазните очила са добра предпазна мярка сре-

щу отскачащи стърготини и парченца дърво. При рязане

на клони е добре да се работи с каска (каквато използ-

ват строителните работници).

Преди пускането на триона се проверява дали резер-

воарът за смазване на веригата (а при бензиновите - и

този за горивото) е пълен.

Трионът трябва винаги да се държи с две ръце, колко-

то и здрави физически да се чувстваме. Съвършено не-

допустимо е дори за момент да се работи с една ръка.

В момента на включване режещата част не трябва да

бъде опряна до каквото и да било. Едва след като скоро-
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стта на веригата достигне нормалната (за 2-3 секунди),

работата може да започне. При спиране най-напред три-

онът се изважда от дървото и след това се изключва.

Режещата част винаги трябва да е достатъчно далеч

от която и да е част от тялото. Не настъпвайте клон,

за да го режете до крака си!

Независимо от неголямото тегло на трионите, не

трябва да се работи с протегнати ръце – това може да

наруши равновесието.

Бързането е противопоказно при работа с верижен

трион. Силният натиск върху веригата може да я блоки-

ра, при което трионът да отскочи. Същото може да се

случи, когато отрязван клон при огъването си „се затво-

ри“ и я притисне. Възможен е отскок и при докосване на

твърд предмет с върха на веригата. Опасността от

нараняване при отскок е по-малка при верижните трио-

ни с автоматична спирачка. Отскачането на триона я

задейства светкавично и веригата спира - така при евен-

туален допир с тялото, тя е неподвижна. Независимо от

това не трябва да разчитаме само на спирачката (кога-

то я има!), а преди всичко на себе си. Освен това от-

скокът зависи и от състоянието на веригата - рискът

се увеличава, когато тя е неправилно опъната или зле

смазвана. Всичко това налага стриктно спазване на ин-

струкциите за работа с триона. Не е без значение и

профилът на зъбите на веригата, който при някои моде-

ли способства за намаляване на силата на отскока. Мно-

го триони имат специални шипове на кутията до място-

то, където излиза веригата. Те се опират в рязаното

дебело дърво като допълнителна опорна точка, което

намалява риска от отскок, а и самото рязане става по-

стабилно.

При рязане на храсти е възможно веригата да се опле-

те в тях и те или трионът да отскочат към работещия.

Неподвижната верига също може да предизвика поряз-

ване при невнимателно докосване. Затова на веригата на

неизползвания трион винаги трябва да се поставя пред-

пазната калъфка.

При най-малкото съмнение за повреда на бутона за

включване при електрическите триони той трябва да

бъде сменен, тъй като има риск от нежелано задейства-

не на триона (например при преместването му).

Отрязването на дърво трябва да

се прави така, че то да падне в

предварително определената посо-

ка. Най-напред откъм нея се прави

хоризонтален разрез до 1/3 от ди-

аметъра. Към него се прибавя вто-

ри, също толкова дълбок разрез под

ъгъл от 30 градуса така, че от

дървото да бъде изрязан клин. След-

ва хоризонтално рязане от проти-

воположната страна на височина 5

сантиметра над първото, докато

дървото започне да се пропуква.

Трионът се изважда и ако дървото

не падне му се помага чрез набива-

не на клин.

Рязането на дърва между две опо-

ри (например на „магаре“) започва

отгоре до 1/3 от диаметъра и завъ-

ршва от противоположната страна

отдолу. При рязане извън опорите се

прави обратното – първият разрез

е отдолу до 1/3 от диаметъра, а

довършването е отгоре.

МАЙСТОРЛЪК
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Хидро рай
в домашното джакузи
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ТОВА Е НОВОТО МИ ЯКУЦИ

Всичко започва преди има-няма век и нещо, когато в

началото на 1900-те сериозната цифра от седем братя

италианци с фамилия Jacuzzi (което се произнасяло Яку-

ци) емигрират в Калифорния. Без да губят време, уста-

новяват името си на Джакузи и създават сума страхот-

ни за времето си разработки – от кабини за самолети-

те на пощенската авиация на САЩ до хидравлични пом-

пи за селското стопанство, в подкрепа на просперите-

та на семейното предприятие Jacuzzi Bros. Това, с кое-

то осигуряват популярност на името си, обаче, е една

възникнала по съвсем битов повод разработка. 15-месеч-

ният син на един от братята заболява от ревматичен ар-

трит и за да облекчи страданията му, компанията изпол-

зва натрупания опит в областта на помпите, като раз-

работва потопяема преносима помпа. Тя можела да се

монтира във всякаква обикновена вана и да „развърта“

водата, за да масажира тялото. Хидротерапевтичната

помпа с търговско име J-300 започва да се предлага на

пазара в средата на 50-те години на миналия век, главно

на болници и училища. Големият виновник за комерсиали-

зацията на разработката е Рой Джакузи, внук на един от

седморката. През 1968 година той представя на пазара

първата вана с вграден апарат за хидромасаж. От този

момент започва стремглавото развитие на хидромасаж-

ната техника в рамките на компанията Jacuzzi, както и

на наистина огромен брой конкуренти от близо и далеч,

за да стигне до съвременния

НЕОБЯТЕН ПАЗАР И ТЕХНОЛОГИЧНО МНОГООБРАЗИЕ

Принципът на хидромасажните вани, които масово се

наричат джакузита, е прост. В конструкцията на вана-

та присъства фабрично или впоследствие вградена сис-

тема, базирана на помпа и дюзи, или джетове, през кои-

то се създава водно-въздушен поток под налягане. В си-

Релаксиращият, освен хигиенизиращ ефект, на потапянето във вана с топла

вода е познат от векове. Днес простото вземане на душ не е достатъчно

за пълно освобождаване от стреса. Движещата се около тялото топла

вода отпуска тялото, пречиства съзнанието и има благотворен ефект за

психическото здраве и самочувствието. Всичко това става с гениално

просто съоръжение, наречено хидромасажна вана. С множество конструк-

тивни и функционални разновидности, бълбукащата вана за дома има и

множество имена. С исторически резон, тези съоръжения се възприемат

сред обществото най-често като джакузи. Защо са ни и как да ги назо-

ваваме разучи Гълъбинка Иванова
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стемата играят също и управление за включване и из-

ключване и съответстващият тръбопровод. При контакт

с тялото водно-въздушният масаж оказва онова въздей-

ствие върху топнатия във ваната щастливец, в основа-

та на което е славата и огромната популярност на хид-

ромасажните вани.

Конструктивно те могат да бъдат технологично по-

съвършени обикновени вани, натоварени с хидромасажна

функционалност – овални, правоъгълни и ъглови (понякога

двуместни). В тях са разположени на няколко места опре-

делен брой дюзи – за въздушен, или аеромасаж, или за хид-

ромасаж, така, че да осигурят цялостно покритие на из-

тегнатото тяло. Налице, разбира се, е и циркулационна

помпа. Както при обикновените вани, при хидромасажни-

те водата се източва през сифона след всяка процедура.

(За англичаните, уточняваме – може и след процедурите

на всички членове от семейството). Тези вани могат да

бъдат стоящи, много красиви дизайнерски изпълнения, или

вградени, които също стоят страшно елегантно.

Друг вид са портативните или отново вградени мно-

гоместни вани. Портативните идват с цялото си оборуд-

ване и просто се свързват и ползват къде ли не, дори в

хола. Вградените са по-сериозна работа, обаче направо

си образуват шикозен домашен басейн, цената за който

е повече подготвителна работа по тръбопровеждане или

електрифициране.

Много нова тенденция са т.нар.

БЕЗКРАЙНИ ВАНИ, ИЛИ ВАНИ ЗА ПЛУВАНЕ

В основата им е едно приспособление, което, базира-

но също на помпа, осигурява циркулиране на водата през

достатъчно широка струя така, че да се образува тече-

ние, срещу което може да се плува (или ходи) на място.

В зависимост от желаната интензивност на плуването

или от характеристиките и възможностите на плувеца

се регулира дебитът на водния поток.

Масажните способности на съвременните вани се

делят най-общо на

ХИДРО-, АЕРО- ИЛИ КОМБИНИРАНИ

макар че има още редица предложения за други екстри

като ултразвукови, перлени и т.н. масажни вани. Хидро-

масажът технологично се базира на прекарването на

част от водата от ваната чрез тръбопроводната сис-

тема и помпата през джетовете под налягане, за обра-

зуване на масажни струи с различна сила. Аеромасажна-

та система е базирана в голяма част от разработките

на въздушна турбина, която прекарва през джетовете

въздух, който в най-добрите модели предварително се

подгрява. Въздушните масажни струи обикновено извират

от дъното на ваната, за да създадат бълбукащи условия

за релакс. Все повече производителите внедряват ком-

бинация от двата вида масажни технологии, за да съче-

таят предимствата им за максимален резултат.
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Други технологични тенденции са озонотерапията,

хромотерапията и ароматерапията, за осигуряване на

ваша лична и неприкосновена спа магия в иначе проза-

ичната баня. Озоновата терапия се постига благодаре-

ние на вграден озонатор – при контакт на озона с во-

дата се получава животворен обогатен кислород, кой-

то има здравословно въздействие върху тялото ви, и

най-вече върху кожата. Хромотерапията носи успокое-

ние и позитивни настроения, благодарение на добре

организирана смесица от светлина и цветове. Приятни

за вашето обоняние ухания, които се случват благода-

рение на внимателно подбрани аромати, правят чудеса

в съчетание с хидропроцедурите във вашата баня.

Ако дори разказът за хидромасажната вана с всички-

те й прелести вече ви е подействал отпускащо, може

би е време да се концентрирате отново. Защото като

всички хубави неща на този свят, и това си има и някой

и друг минус.

ТЪМНАТА СТРАНА НА ДЖАКУЗИТО

Няма да сме реалисти и балканци, ако не обърнем вни-

мание и на обратната страна на медала. Защото мно-

го хубаво, не е на хубаво. Та, недостатъците на джаку-

зито произтичат от самата технология на процеса. Ра-

ботата на механизмите на хидромасажната вана се

съпровожда от шум и вибрации (колкото по-малко са,

толкова по-добра е ваната). При това, колкото и стран-

но да звучи, най-защитен от тях е релаксиращият във

ваната. Което съвсем не важи за съседите на долния

етаж. Затова, за да избегнете конфронтация по този

въпрос, не е лошо, преди да инсталирате хидро рай в

банята, да се консултирате за характеристиките на

плочите на сградата, и най-вече за тази под джакузи-

то. За да се намалят шумът и вибрациите, ваните че-

сто се отливат от специални композитни материали и

се монтират върху метална конструкция.

Друго, което трябва да се има предвид, са някои ек-

сплоатационни ограничения. Защото хидромасажната

не е обикновена вана. Докато работи хидромасажната

система, в джакузито не могат да се използват никак-

ви шампоани, сапуни, соли и други! Тоест в него тряб-

ва да влизаш чист и водата трябва да свободна от

всякакви примеси. Всичко това, разбира се, е допусти-

мо, но само след като дюзите и засмукващите отвори

са плътно затворени, а след къпането се извърши

щателно почистване и дезинфекция. Тези процеси обик-

новено са автоматизирани и се програмират от елек-

тронния пулт за управление. В тази връзка, ако плани-

рате да ползвате джакузито, така да се каже, универ-

сално – и за хидромасаж, и като вана за къпане, инте-

ресувайте се живо не толкова за броя на дюзите, кол-

кото за това какви функции на системите за почиства-

не се предлагат.
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Íîâè òåõíîëîãèè, òåíäåíöèè, ïðîäóêòè

В прозаично помещение като то-

алетната, така богато на физиоло-

гични изживявания и толкова ощете-

но откъм приятна компания, хората

компенсират самотата с приятно

четиво. Ако всичко, което досега ви

е липсвало за максимален комфорт в

тясната стаичка, е любимата музи-

ка, веднага коригирайте тази не-

справедливост.

Има множество опции да озвучи-

те усамотението си с предпочита-

ни от вас ритми. Сред тях се наре-

ди и нетрадиционното предложение

на компанията Atech Flash Technology

с нейната стерео докинг станция за

iPod, вградена в държача за тоалет-

на хартия. Продуктовото й име е

iCarta, снабдена е с четири интегри-

рани високоефективни високоговори-

теля – два за високите и два за нис-

ките честоти, всички сигурно защи-

тени срещу влага. Възпроизвежда

всичко, което има в iPod-а, с ясен и

чист звук. Освен това, докато вие

разреждате на чинията, устрой-

ството зарежда вашия плейър.

Държачът за тоалетната хартия

може да се сгъне, когато не ви тряб-

ва. ICarta изисква захранване, като

се предлага в комплект с адаптер за

12 волта.

Полезното с приятното: стерео докинг станция за iPod

в тоалетната


