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Списание Технологичен дом на една година
След като стартира в края на 2005, списанието с концепция

за периодично издание за битови инсталации и техника за дома,

прекрачи първата си годишнина. Технологичен дом вече има своя

облик, място на необятния БГ пазар на периодика и верни, по-

някога дори прекалено, читатели.

Заради присъщата ни скромност, не ни бива особено в авто-

хвалбите, но не можем да не отчетем бързото развитие на

Технологичен дом. Статия по статия с всеки следващ брой

опипваме интересите на фирмите от бранша и на взискател-

ния читател. И по всичко личи, че все повече успяваме. Защото

абониращите се за списанието радостно бързо се роят, което

идва да докаже, че редакционното съдържание и неподправени-

ят ни стил са подкупили преситените българи с отношение към

техниката в дома си.

Признанието и доверието на рекламодатели и читатели са

слънцето и въздухът за екипа, наливащ с много усилия основи-

те на един чисто нов продукт. Затова на традиционния купон

на издателството, с който всяка година празнуваме летобро-

енето на деветгодишното ни списание Инженеринг ревю, тази

година чухме весели, добронамерени и откровено вълнуващи по-

желания и комплименти. Ето само някои извадки:

„Технологичен дом влезе с взлом
във време точно, подходящо
на всички да ни стане ясно
как дома да подредим,
че парите да не чезнат яко дим!“

„Всяка къша, каравана и подслон –
абонати на „Технологичен дом!“

„Бизнесът да се развива, а годината – Щастлива!
За читатели безброй да е всеки следващ брой!
Пожеланието в рима е: Просперитет да има,
а читателите Ваши, нека са клиенти Наши!
Страниците да са много, първата – със наше лого!
За списание дебело, с топлината на RIELLO!

И така нататък…

Тук е мястото и ние да отправим някое и друго пожелание:

На всички читатели, настоящи и потенциални рекламодате-

ли, приятели – да сте здрави и живи, да имате много бизнес

успехи и силен дефицит на проблеми! Честита нова година!



Отвори врати нов хипермаркет на Зора в столицата
На 15 декември 2006 г., една

от водещите търговски ве-

риги за бяла и черна техника

у нас – Зора, откри нов хи-

пермаркет в столицата. Ма-

газинът се намира в квартал

Божурище, непосредствено

до хипермаркета Метро.

Специален гост и водещ на

партито по случай открива-

нето на хипермаркета бе

рекламното лице на марката

Crown, собственост на Зора

- журналистът Ники Кънчев.

Разчитайки на шанса и зна-

нията си много от гостите

на празника спечелиха при-

мамливи награди от Зора в

импровизираната игра „Ста-

ни богат“.

След магазините във Варна,

Бургас, Враца, Габрово и Па-

зарджик, това е поредният

хипермаркет, който веригата

открива през 2006-а. Почти по

същото време отвори врати

и новият магазин на Зора в

Хасково. Тенденцията към раз-

ширяване на веригата ще бъде

продължена и през 2007-а в

посока откриване на магазини

в Стара Загора, Плевен, Русе

и др., увериха представители

на мениджмънта на търговс-

ката верига.

Новият магазин в Божурище,

на площ от 1200 кв. м. предла-

га богат избор от бяла и чер-

на техника, компютърни кон-

фигурации, уреди за цялостно

хотелско обзавеждане. Про-

дуктовата гама от битова

техника включва перални ма-

шини и сушилни, хладилници и

фризери, съдомиялни, готвар-

ски и микровълнови печки, кли-

матици и т.н. от марките

Crown, Electrolux, Indesit, Ariston,

Whirlpool, Ayco, Zanussi, LG и

др. Вниманието на клиентите

грабва разнообразна като мо-

дели, възможности и цени

аудио-визуална техника, вклю-

чително плазмени и LCD те-

левизори, DVD системи за до-

машно кино, CD плеъри, Hi-Fi

продукти и т.н., от марки

Коледни инициативи на Мултирама и Samsung

своите клиенти тази промо-

ция, която анонсираха като

първа по рода си на нашия

пазар.

Срокът на предложението

съвпадна с двуседмичния пери-

од в началото на декември,

през който клиентите на Мул-

тирама можеха да се възпол-

зват и от промоционални

оферти за други продукти на

Samsung. От веригата IT ма-

газини имат намерение да

осъществят поредица подоб-

ни кампании през 2007 г.

Междувременно Мултирама
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като Sony, Sanyo, Philips,

Samsung, LG и Crown. Предла-

гат се и уреди за вграждане

на Crown, Ariston, Indesit и

Electrolux.

Партито по повод открива-

нето на новия хипермаркет в

столицата премина под знака

на петнадесетата годишнина

на търговска верига Зора.

Ако и до днес ползвате ста-

рия си CRT монитор, значи на-

скоро сте изпуснали чудесна

възможност. Между 11 и 15

декември 2006 г. популярната

верига IT магазини Мултира-

ма, съвместно с К и К Елек–

троникс, официален предста-

вител на Samsung за България,

предостави на своите клиен-

ти шанс да се сдобият с нов

Samsung TFT в замяна на стар

CRT монитор. За целта тряб-

ваше да заплатят само разли-

ката, а условията бяха ста-

рият монитор да работи и ек-

ранът да не е по-малък от 17

инча. Г-н Валентин Кунторов,

управител на Мултирама

България, и г-н Шакир Ахмедов

от К и К Електроникс изрази-

ха задоволство от съвмест-

ната си работа и от възмож-

ността да организират за

ñòð. 5

отвори свой втори магазин в

столицата. Той се намира в

Бизнес Парк София и ще отго-

вори на специфичните изиск-

вания на компаниите, чиито

офиси се намират в района.

Компанията ще им предложи

широка продуктова гама и

качествено обслужване от

квалифицирани специалисти,

включително по специална

„B2B“ програма. Магазинът

стартира с оферта за 5% на-

маление от цената на всяка

покупка за фирмени служите-

ли, работещи на територия-

та на Бизнес Парк София.



Седмият магазин Mr. Bricolage у нас – в Стара Загора

7500 кв.м. застроена площ, включваща търговска част, сектори

Градина и Строителство, и паркинг с над 300 места. Това е

новата придобивка на старозагорци, официално открита в сре-

дата на декември миналата година. Новият магазин Mr. Bricolage

е част от Бизнес парк Стара Загора. Интериорно търговският
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Кристални чаши препчупват
светлината в колекция
осветители на Fabbian

Новият Sony Ericsson Z310 -
удивително красив и можещ

Новият Sony Ericsson Z310

приковава вниманието в

първия миг. Предназначен е

за хора, които предпочитат

стилни телефони с функции,

отговарящи на основните им

всекидневни потребности.

„Раковината“ Z310 е с огле-

дална лицева повърхност,

криеща дискретeн външен

дисплей и функционални инди-

катори. Оригинални светлин-

ни ефекти ви позволяват да

придадете на своя телефон

личния си стил, както и да

кодирате с различен цвят

най-често използваните кон-

такти. Моделът се предла-

га в три цвята – черно,

бронз и наситено розово.

Това, което най-вероятно ще

ви накара да купите Z310, е

неговият дизайн, но не под-

ценявайте способностите

му. Той ще ви посрещне с

дисплей с 65 536 цвята и ще

ви предложи необходимите

функции, за да организирате

деня си или да избягате от

напрежението. С VGA каме-

рата можете спокойно да

уловите мига и да го споде-

лите чрез MMS или с Picture

Blogging. Комуникацията е

осигурена от наличните

Bluetooth, IR порт и WAP 2.0

браузър. В обедната почивка

или в автобуса можете да

разпуснете, слушайки люби-

мите си MP-тройки. Aко сте

шофьор или постоянно ви се

случва да не отговаряте на

повиквания, защото не може-

те да изровите телефона от

чантата си, свържете го с

Bluetooth слушалки и няма да

пропуснете обаждане. Три-

бандовият Sony Ericsson Z310

ще бъде на пазара от първо-

то тримесечие на 2007 г.

Поредната изискана колек-

ция осветители на Fabbian

зае своето място в луксоз-

ния магазин за интериорно

осветление на ТМТ Елком -

Casa Light, в центъра на

София. Посетителите мо-

гат да се насладят на една

от най-изисканите серии на

италианската фирма за ди-

зайнерски осветителни

тела – D65 DONO. Автор на

колекцията е известната

дизайнерка Алесандра Балде-

ричи, един от утвърдените

създатели на интериорно и

битово осветление, които

работят с Fabbian. DONO

представлява хромиран мо-

дернистичен метален ске-

лет с изящни кристални

чаши. Ще се възхитите на

ефектността на новата

серия различни по форма и

размери полилеи, аплици и

настолни лампи. Под всяка

чаша е проектирано хало-

генно осветление, чиито

лъчи се пречупват през кри-

сталното тяло. Осветите-

лите са изчислени така, че

без да заслепяват, да доми-

нират над другите източни-

ци на светлина. За интери-

орното приложение на ко-

лекцията от ТМТ Елком про-

вокират креативен подход:

„Иновативният дизайн по-

зволява създаването на раз-

лични комбинации, транс-

формиращи DONO в проме-

нящ се аксесоар, с игра на

светлината, отраженията и

сенките“.

обект е решен в типичен за веригата стил, в който повече от

50 хил. артикула са разположени функционално и удобно.

Водещ на церемонията по откриването беше обичаният ста-

розагорски актьор Христофор Недков. Официалните гости бяха

Негово Превъзходителство посланикът на Република Франция

в България г-н Ив Сен-Жур, кметът на община Стара Загора

г-н Евгени Желев, г-н Морис Вакс - генерален директор на

веригата Mr. Bricolage SA, и г-н Андрей Евтимов - изпълните-

лен директор на Mr. Bricolage в България. В рамките на откри-

ването, в самия магазин беше организирано импровизирано ТВ

студио, където "на живо" се дискутира горещата новина. Гости

в студиото бяха над 200 души. Основни акценти бяха същно-

стта на концепцията "Mr. Bricolage"; предимствата да си част

от верига от над 570 магазина в целия свят; удоволствието

да посрещаш над 6500 клиенти всеки ден; програмата за раз-

витието на Mr. Bricolage в България – 4 нови магазина през

2007 година; експанзия на Балканския полуостров – магазини в

Сърбия и в Македония. За доброто настроение на гостите се

погрижи и Светльо от Five Stars, а вечерта завърши със свет-

линно шоу.



ñòð. 7

Òåõíîëîãè÷íèÿò äîì íà...

Технологичният
дом на Нели
Рангелова
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Покрай суетнята около коледните празници няколко

пъти отлагаме срещата с една от най-утвърдените поп

певици у нас - Нели Рангелова. Затова, когато накрая ус-

пяваме да се видим в дома на певицата в столицата, вече

сме се чували доста пъти по телефона и представата ни

за човека Нели Рангелова напълно се оправдава. Жизнена

и усмихната, с уверените обноски на светска дама, дома-

кинята ни кани в дневната, докато опитна гримьорка довъ-

ршва макиажа й. Вече напълно готова за снимки, Нели ни

поднася кафе и настанили се удобно край масата в кухня-

та разбираме, че певицата и съпругът й имат амбициоз-

на програма за новата година - предстои им да вложат

енергията и сърцето си в построяването на нов дом край

София. За Нели Рангелова домът е място, в което през

последните години се застоява често, след десетилети-

ята, прекарани преди всичко в хотелски стаи.

От дума на дума разбираме, че човекът, който върти
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къщата е именно тя. Пералнята Ariston, готварската

печка Gorenje, микровълновата фурна Elite и фритюрника

Solac са изцяло нейна територия. Понякога в събота и

неделя сутрин край тостера Philips и комбинирания хла-

дилник/фризер Gorenje се въртят и любимите мъже в

живота й - синът Мартин и съпругът Георги. В последно

време менюто в къщата е диетично и здравословно, уве-

рява ни Нели, докато ни показва най-новата техническа

придобивка в кухнята - уреда за готвене на пара Moulinex.

Увлечени в разговор неусетно стигаме до музиката. И

как иначе, когато в репертоара на домакинята ни има

повече от 500 песни. Като повечето хора, професионал-

но свързани с музиката, Нели Рангелова не пее под душа,

но понякога учи новите си песни в апартамента. За ра-

дост на съседите! Иначе професионална любимка й е

Арета Франклин, чиито песни слуша на музикалната уред-

ба с марка Technics. Че домакинята ни е положителен
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НЕЛИ РАНГЕЛОВА

е доказано име в българската популярна музика. Възпи-

таничката на Естрадния отдел на Българската

държавна консерватория има не една и две награди в

дългата си музикална кариера. Печелила е Голямата

награда на фестивала Златния Орфей. Сред призове-

те й е също Голямата награда на фестивала Neewollah

в Индипендънс, щата Канзас, САЩ и наградата Сребъ-

рна лира на международния фестивал на популярната

песен Братиславска лира в Словакия. Гордее се и с

втората награда на международен фестивал в Полша.

Съвсем скоро по TV каналите се завъртя и новия клип

на песента й "Както съм била". През настоящата 2007

г. почитателите на Нели Рангелова могат да очакват

нов албум, събрал най-добрите й песни и голям концерт.

Рубриката води: Амелия Стоименова

човек, се уверяваме и от убедеността, с която ни спо-

деля, че се разбира с повечето си колеги в музикалния

бизнес у нас. „С Жоро Христов, Орлин Горанов, Васил

Найденов и Драго Драганов, познат най-вече като Драго

Чая сме приятели. Уважавам и певците от новото поко-

ление, като Мария Илиева, Галя от Каризма или Мариана

Попова“, споделя Нели, допълвайки със съжаление, че на-

ред с качествени изпълнители напоследък се котират

певци, които нямат кой знае какви гласови данни. „Все

повече се залага на ефектното, на шоуто, а не толкова

на гласовите възможности. Нашумяха певци, които не

могат да пеят, което по времето, в което аз се утвър-

ждавах като певица не беше възможно“, откровена е

Нели.

Централно място в дневната заемат телевизор

Samsung и два DVD плеъра - Panasonic и NEO. Нели е по-

читател на качествени екшъни, а сред любимите й ак-

тьори са имена-легенди в киното, като Робърт де Ниро

и Ал Пачино. Освен филми, домакинята ни обича да гледа

и концерти. „Изпитвам истинска носталгия по хубавите

български празници и затова виждам ролята на телеви-

зията като инструмент, чрез който децата ни да научат

за прекрасните ни традиции“, подчертава Нели Рангело-

ва. След което разговорът се завърта около неуредени-

те неща в музикалния бизнес у нас.

В разходката си из апартамента не подминаваме и

стаята на сина й - типично момчешка, с рисунки на Спай-

дърмен и Батман по стените. Разбира се, най-ценната

техника за малкия Мартин е компютърът, на който, за

съжаление на майка си, прекарва много часове. Както по-

добава на един съвременен младеж, любимите играчки на

Мартин са портативна мултимедийна конзола на Sony и

портативен DVD плеър, също на Sony.
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За производителите кондензните котли са нова, съвременна технология

за отопление. Всеки уважаващ себе си маркетолог би ги определил като

продукти във фаза звезда - почитателите им с всеки ден се увеличават

и уверено вървят в посока превръщането им във всеобщи любимци.

Потребителите пък ги знаят като онези котли, дето ефективността им

е над 100%. И сънуват цветни сънища за нещата, които биха могли да си

позволят със спестените от отопление пари. Ще се опитаме в следващи-

те редове да надникнем заедно с вас – дълбоко в дебрите на кондензната

технология, за да научим кога и при какви условия тези котли са най-

ефективни. Защото, когато ледената предгръдка на студа ни е обвила

най-здраво, кондензните котли не могат да ни осигурят мечтаните про-

центи ефективност. Не, те няма да ни изоставят, ще се грижат за комфорта

в дома ни, но трудейки се като обикновени котли. Защо това е така

разясняват Зора Димитрова и Милена Шиякова

ЗАЩО СА ВИСОКО ЕФЕКТИВНИ?
Преди да се впуснем в работните режими на конден-

зационните котли, нека ви припомним защо специалисти-

те ги поставят без никакви съмнения в категорията на

отоплителните съоръжения от ново поколение. Сигурно

най-малкото сте чували, че кондензационните котли се

славят като високо ефективни. Ако надникнете в техни-

ческите паспорти на кондензационни котли, вероятно

едно от първите неща, които ще забележите, е ефектив-

ността им над 100%. А, дори и хора, прекарали живота си

в проектиране на отоплителни инсталации, се стреси-

рат от подобни цифри.

Тайната на кондензационните котли е в съвременна-

та технология, която оползотворява не само енергията,

отделена при изгарянето на горивото, но и част от

енергията, съдържаща се в димните газове. Знаете, при

всички котли в резултат на изгарянето на сместа от

гориво и въздух се образуват димни газове. При ниско-

температурните котли температурата на тези димни

газове е доста висока – от порядъка на 110 – 120 граду-

са Целзий. Заедно с тях, през комина – образно казано –

изтичат и вашите пари. При кондензационните котли

част от енергията, която носят димните газове, се

използва рационално. И това става, като благодарение

на специалната им конструкция, съдържащата се в дим-

ните газове водна пара се втечнява. Процесът, както

вероятно си спомнят някои от вас, е свързан с освобож-

даването на допълнителна топлина. Именно затова тези

котли се наричат кондензационни или кондензни. Това е

причината за високия им коефицент на полезно дей-

ствие. Просто, при тях към топлината, произведена от

котела при изгарянето на горивото, се прибавя и допъ-

лнителната топлина, освободена при кондензацията на

водните пари.

Режими на работа
на съвременния кондензен котел

Любимци на
суровата зима
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КОЛКО ТОПЛО ПРОИЗВЕЖДАТ?
И така, вие сте избрали да отоплявате дома си с ло-

кално парно отопление и след сериозно проучване сте

взели решение да се отоплявате с кондензационен котел.

Трябва да се признае, че имате сериозни аргументи. Га-

рантиран от производителя коефициент на полезно дей-

ствие от 97 – 98%. Висока екологичност на работа. Дори

звучащи фантастично стойности на ефективността над

100%. Дължащи се на това, че при пресмятането на ефек-

тивността на един кондензен котел, във формулата уча-

ства сумата от топлината, отделена при изгарянето на

горивото и топлината, освободена при кондензацията на

водните пари. Дали ще повярвате, че съществува котел

с ефективност над 100% е ваша работа. За нас е важно

да знаете, че кондензните котли са най-високо ефектив-

ни, когато работят в т.нар. нискотемпературни отопли-

телни инсталации. Защото котелът е само част от

отоплителната система и към ефективната му работа

отношение имат всички части от нея. Ще попитате

какво се случва, ако системата, в която работят конден-

зните котли, не е нискотемпературна. Котелът също ще

работи, при това добре, но далеч не толкова ефективно.

Знаете, нискотемпературни са инсталациите, в които

температурата на топлоносителя е ниска. Нискотемпе-

ратурни системи са подовото отопление или отоплени-

ето с топловъздушни апарати, например.

Ако живеехме в страна или регион с мек климат, необ-

ходимостта инсталацията ни да е нискотемпературна

не би било проблем. Но по нашите географски ширини,

както знаете, често зимата е свирепа. Тогава, с темпе-

ратура на топлоносителя от порядъка на 40-50 градуса

по Целзий, помещенията в дома ни няма да са комфортно
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топли. Затова в най-студените дни и месеци конденза-

ционните котли работят като обикновени котли. Ефек-

тивността им е висока, но пиковите стойности, за ко-

ито говорихме, не могат да бъдат постигнати. Изводът

от всичко дотук е, че кондензните котли няма да рабо-

тят най-ефективно при много ниски температури навън.

И ако с казаното дотук сме погъделичкали любопитство-

то ви и вече си задавате въпроса защо ефективността

на кондензационните котли е максимално висока именно

при нискотемпературни системи, прочетете следващи-

те редове.

ДО КАКВА ТЕМПЕРАТУРА СЕ ОХЛАЖДАТ ГАЗОВЕТЕ?
Както вече казахме, кондензационните котли създават

условия чрез втечняване на водните пари, съдържащи се

в отпадъчните от горенето газове, да се използва част

от съдържащата се в тях скрита топлина. Това се по-

стига чрез охлаждане на горещите димни газове върху

специалните топлообменни повърхности на котела до

температура, по-ниска от т.нар. точка на роса. До как-

ва температура е необходимо да се охладят димните

газове, за да се осигурят максимално добрите условия за

кондензация на водните пари, зависи от състава на га-

зовете и съдържанието на водни пари в тях. Практичес-

ко значение има не толкова съдържанието на влага в

продуктите на горенето, което и без друго трудно се

поддава на измерване. Важно е непосредствено свърза-

ното с него съдържание на въглеродния двуокис – в про-

центи от обема, което се съдържа в продуктите на го-

ренето и количеството на въздуха.

С процентното съдържание на въглероден двуокис в

продуктите на горенете пряко е свързана стойността

на коефицента на излишък на въздуха. Този коефициент

представлява отношение между реалното съдържание на

въздуха в газовъздушната смес към теоретично необхо-

димото за пълното изгаряне на горивото. Колкото по-

ниска е стойността на този коефициент, толкова по-

висока е стойността на температурата, при която за-

почва кондензацията на водните пари в продуктите на

горенето. Например, при стойност на коефициента на

излишък на въздуха, равна на 1,1, кондензацията на вод-

ните пари в димните газове започва при охлаждането им

до около 55 градуса Целзий. Ако, обаче, стойността на

коефицента е равна на две, температурата, до която

трябда да се охладят димните газове, за да започне кон-

дензация на водните пари, е 40 градуса Целзий.

УСЛОВИЯ ЗА МАКСИМАЛНО ТОПЛО
Следователно, за да се използва максимално скрита-

та топлина на водните пари, трябва да са изпълнени

няколко условия. Първото и най-важно от тях е отопли-

телната система, част от която е кондензационният

котел, да работи при възможно най-ниската температу-

ра на топлоносителя. Особено важна за оптималната
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работа на кондензационните котли е температурата на

връщащата се в котела вода. В една система с конден-

зен котел температурата на димните газове е с 5 до 15

градуса по Целзий по-висока от температурата на

връщащата се вода. Второто важно условие е конденз-

ният котел да има високоефективен топлообменник.  Това

е необходимо, за да успее топлообменникът да охлади

димните газове до температура - по-ниска от точката

на роса за краткия период, през който те преминат през

него. И третото условие, също много важно – кондезни-

ят котел трябва да работи с колкото е възможно по-

малък коефициент на излишък на въздуха.

Следователно, звучащите фантастично за джоба ви

стойности на ефективността на кондензационните кот-

ли са постижими само когато сърцето на отоплението в

дома ви работи в нискотемпературна система. Колкото

по-голям е периодът от зимата, през който системата

работи така, че температурата на връщащата се в ко-

тела вода е по-ниска от точката на роса, толкова по-бързо

ще се изплати направената от вас инвестиция в конден-

зен котел. Високотехнологичният ви кондензен котел би

се чувствал най-добре с подходяща за него високоефектив-

на горелка, която има грижата да осигури качествена

газововъздушната смес. Поради тази причина в конденза-

ционните котли се използват вентилаторни горелки с

пълно предварително смесване на горивото и въздуха.

КОЛКО СА ПРОЦЕНТИТЕ В ПЛЮС?
Ако сте прочели горните редове, е възможно да се за-

питате каква част от съдържащата се в димните газо-

ве топлина прибавят към ефективността си кондензни-

те котли. Около 11% от цялата топлина, която се про-

извежда в котела, се съдържа в димните газове. Предста-

вете си колко много топлина, а с нея и ваши собствени

пари, излитат през комина. Каква част от тях успява да

улови кондензният котел зависи от конструкцията му.

Все пак, с известно приближение от 6 до 9% от ефектив-

ността на един кондензен котел се дължат на топлина-

та, отделена при втечняването на водните пари в дим-

ните газове.

Именно заради тези проценти в плюс към ефективно-

стта, почитателите на кондензната технология при

котлите непрекъснато се увеличават. Както всяко нещо

в техниката, обаче, и те са максимално добри при точно

определени условия. За да не останете изненадани, е

добре да познавате малките им тайни – така ще се

възползвате най-добре от плюсовете им.
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За опасния натрапник в домовете ни - въглеродния окис, обикновено се

сещаме само след някой инцидент, за който сме прочели в сутрешния

вестник или мимоходом сме чули вечерта по телевизията. За наше ща-

стие, случил се далеч от дома ни и на напълно непознати хора. Улисани

в ежедневните си грижи, често забравяме, че наред с живителната топ-

лина през зимата, отоплителната ни система би могла да ни достави

и опасния газ. Не, не е необходимо да спирате котела или печката и да

зъзнете, спасявайки се от възможността да се изтровите с въглеродния

окис за сметка на някоя яка простуда! Просто проучете дебнещите ви

опасности от печката и начините да не допуснете опасния гостенин да

ви навреди. За технологичната обезпеченост на сигурността разказват

Алиса Димитрова и Милена Шиякова

ОТКЪДЕ СЕ ВЗЕМА ОПАСНИЯТ ГАЗ?
Със сигурност знаете, че въглеродният окис е коварен

отровен газ, невидим, без мирис и може да убие човек за

няколко минути. Отделя се при изгарянето на различни

горива, например природен газ, дърва, въглища и др. Ко-

гато горивните съоръжения са в изправност, отделени-

ят въглероден окис е в толкова малко количество, че не

представлява опасност. Но това не винаги е така. И тук,

както винаги, има едно „но“, което не бива да пренебрег-

ваме. Именно затова в помещенията, в които гори газ, е

необходимо да има постоянен приток на свеж въздух. Той

ни доставя така нужния за процеса на горене кислород.

Опасният
гостенин – CO!

От друга страна, трябва да се погрижим отделеният при

горенето въглероден двуокис (CO2) да не се задържа в

помещението.

За разлика от CO2, опасният му роднина - въглерод-

ният окис, се образува при непълно изгаряне на гориво-

то. Основна причина да попадне съвсем неканен в домо-

вете ни е недостатъкът на кислород в зоната на горе-

не. И тогава вместо безобидния въглероден двуокис -

продукт на пълното изгаряне на горивото, се образува

коварният и много опасен окис. Отравянето с такъв газ

може да настъпи много неусетно, тъй като както вече

споменахме и както знаете, CO няма нито цвят, нито

Начини да открием отровният
натрапник в домовете ни
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мирис. Следващите редове може и да ви прозвучат до-

ста страховито и стресиращо, но е хубаво да знаете,

че не бихте могли да узнаете за присъствието на този

газ до момента, в който не почувствате слабост, а за

отравяне с него са достатъчни дори и минимални коли-

чества.

ЗАЩО ВЪГЛЕРОДНИЯТ ОКИС Е ТОЛКОВА ОПАСЕН?
И ако с казаното дотук сме успели да изострим се-

тивата ви, ще продължим с представяне на механизма

на въздействие на този грозен натрапник. Попадайки в

организма, той достига кръвта и се свързва с клетки-

те на хемоглобина. Така блокира способността му да

пренася кислород. И колкото по-дълго човек вдишва

отровния газ, толкова по-малко количество от хемогло-

бина остава работоспособно и следователно толкова

по-малко от жизнено необходимия му кислород получава.

Започваме да се задушаваме, появява се главоболие и се

стига до загуба на съзнание. И в случай че не вдишаме

навреме чист въздух, вероятността от фатални послед-

ствия е много голяма.

За да допълним страшната картина, нека поговорим

с конкретни стойности. Ако концентрацията на въгле-

родния окис във въздуха е в границите от 0,02 до 0,03%,

при вдишването му в продължение на 5 - 6 часа се до-

стига концентрация на съединението между CO и хе-

моглобина - така нареченият карбоксихемоглобин, в

кръвта от 25 до 30 %. В случай че концентрацията на

въглеродния окис достигне 0,3 - 0,5%, то нивото на кар-

боксихемоглобина ще достигне фаталните за човека 65

- 75% само за 20-30 минути престой в опасното поме-

щение.
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КАКВО Е РЕШЕНИЕТО НА ПРОБЛЕМА?
Ако четейки предходните редове сте почувствали

задух, не се притеснявайте. Вдишайте дълбоко и чете-

те нататък. Защото има решение. За съжаление, при

изграждане на отоплителна инсталация, базирана на

изгаряне на споменатите горива, много рядко обръща-

ме внимание на него. А то никак не е сложно. Нарича

се газсигнализатор на въглероден окис. Това е устрой-

ство, което открива присъствието на коварния газ в

помещението, в което се изгаря горивото, и в оста-

налите стаи в дома - ако има необходимост от това.

Газсигнализаторите изпълняват ролята на стражи,

които следят за наличието на подобна заплаха в дома

и веднага щом надушат опасността, ни уведомяват за

нея. За да ни съобщят за опасността, обаче, те тряб-

ва да се свържат с някаква сигнализация, най-често

звукова. И когато усетят присъствието на въглерод-

ния окис, задействат звуковата аларма. Така спокой-

но можете да се отдадете на почивка вкъщи или да

вършите ежедневните си задължения и да бъдете си-

гурни, че газсигнализаторите няма да пропуснат вра-

га. Както и че в случай на опасност, ще изпълнят жи-

лището ви с пронизителен предупредителен звук. С

който красноречиво ви информират, че е време да

отворите широко прозорците и да излезете на чист

въздух, за да избегнете разходката до болницата или,

не дай боже, нещо по-страшно. Много често газсигна-

лизаторът е просто елемент от цялостната система

за безопасност на отоплителната инсталация.

КОЛКО Е ОПАСНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ?
В случай че вече сме ви уплашили, извинявайте. Просто

искаме да ви накараме да помислите върху безопасност-

та си. Ако сме успели, вероятно вече си задавате въпро-

са колко е опасната концентрация. Веднага ще отгово-

рим, без да навлизаме в сложни обяснения със специфич-

ни термини. За опасната концентрация, разбира се, си

има норми и стандарти. Според тях, 50 ppm e концент-

рацията, при която газсигнализаторът трябва да ни

предупреди за наличието на коварния въглероден окис. При

тази концентрация човек би могъл да прекара в помеще-

нието до осем часа, без опасният газ да окаже отрица-

телно влияние върху здравето му. Пределната концент-

рация, при която човек трябва да изхвръкне яко дим от

помещението, е 300 ppm. Искаме да ви припомним, че ppm

e единица за измерване наличното количество газ в да-

дена газова среда, наричано още концентрация. Единица-

та ppm e абревиатура от part per million, т.е. милионни

(300 ppm са 0,03%).

След всичко казано дотук, едва ли някой все още се

съмнява в абсолютната необходимост от изграждане на

система за безопасност на отоплителната ви инстала-

ция. Остава въпросът как да подберете подходящите

сензори за вашия дом. За да направите най-добрия избор,

е добре да познавате различните видове и принципа им

на работа.

ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ГАЗСИГНАЛИЗАТОРИ
Сигурно се питате как точно електрохимичните сен-

зори разбират, че въглеродният окис се шири в нашия

дом. Най-общо, конструкцията им наподобява тази на

добре познатите ни батерии. Колкото по-висока е кон-

центрацията на въглеродния окис, толкова по-голямо е

напрежението, което се създава в сензора. При това,

както биха казали специалистите, връзката между на-

прежението и концентрацията на въглеродния окис е

линейна. Това ще рече, че с електрохимичните газсиг-

нализатори много лесно се определя каква концентрация

на въглеродния окис съответства на дадена стойност

на напрежението.

Как да направите избора на електрохимичен газсигна-

лизатор за вашия дом? Специалистите съветват, кога-

то се избира такъв уред, да се обърне внимание на живо-

та му. Защото активното вещество, т.е. електролитът,

с който е запълнен газсигнализаторът, си има срок на
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използване. Сред причините електрохимичните газсигна-

лизатори да се използват широко в бита е и сравнител-

но ниската им цена.

ИНФРАЧЕРВЕНИ ГАЗСИГНАЛИЗАТОРИ
Има и друг тип газсигнализатори, на които бихте

могли да се спрете. За дома се използва метод, базиран

на инфрачервените лъчи. Той се основава на факта, че

молекулите на различните вещества поглъщат точно

определена част от енергията на светлинен лъч с оп-

ределена дължина на вълната. Звучи сложно, но ще се

опитаме да ви обясним. Знаете, че светлината е съста-

вена от различни цветове - някои видими, други не, ко-

ито никак не е трудно да се разделят. За целта, напри-

мер, ви е нужда само призма, през която да пропуснете

бяла светлина. Всеки цвят, например, жълтата, зелена-

та или червената светлина представлява електромаг-

нитна вълна с точно определена дължина. Затова, ако

през определен газ се пропусне светлинен лъч с опреде-

лена дължина на вълната, той ще погълне част от енер-

гията му. При това далеч не случайна част от енерги-

ята на лъча. А точно определена, съответстваща на

вида на молекулите на газа. В конкретния случай, въгле-

родният окис поглъща светлина от инфрачервената

област с дължина от 4,7 микрометра.

Ако спрете избора си на този тип газсигнализатори,

е добре да знаете, че проблемът им е отсъствието на

линейна зависимост между количеството на въглеродния

окис и погълнатото количество енергия. Следователно,

точната концентрация на въглеродния окис се определя

по- сложно. Отсъствието на линейност, обаче, се компен-

сира чрез подходяща конструкция.

Изборът на подходящия тип газсигнализатор за ваша-

та отоплителна система обикновено е въпрос на възмож-

ности и предпочитания. Едно обаче е безспорно - наличи-

ето на газсигнализатор като част от отоплителната

система понякога не е просто пожелателно. Нещо, без

което можем да минем. Той е неизменна част от органи-

зирането на сигурен дом, в който да намерим така лип-

сващото ни спокойствие.
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За помпите на отоплителните
системи

За помпите на отоплителните
системи

Сърцето
на топлинната

циркулация

Сърцето
на топлинната

циркулация
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Ако ви предстои да обзаведете дома си с нова отоплителна система, сигурно

сте изкарали поне една или две безсънни нощи в размисъл. Опитвайки се

да се ориентирате в лабиринта от възможности, предложения, фирми. Често,

обаче, улисани в търсенето на подходящ котел или камина, забравяме за

сърцето на водната отоплителна система, разпръскващо топлото към

радиаторите, а с него и мечтания през най-студените месеци от годината

топлинен комфорт. Циркулационната помпа определено заслужава внима-

ние. За добрия й избор, системите, в които се използва, и видовете цир-

кулационни помпи разказват Амелия Стоименова и Иво Бояджиев

ЕСТЕСТВЕНА ЦИРКУЛАЦИЯ НА ВОДАТА
Да, има и отоплителни системи с естествена цирку-

лация на топлоносителя. Знаете, при тях загрятата вода

или антифризна смес от котела се отправя към отопли-

телните тела по вертикален тръбопровод, осланяйки се

на естествените природни закони. Циркулирането на

водата по системата тук се дължи на разликата в тег-

лата на горещия и студения топлоносител. Колкото по-

гореща е вода, толкова по-малка е плътността й в срав-

нение със студената за един и същи обем. Следовател-

но, горещата вода е по-лека от студената. Именно бла-

годарение на по-малкото си тегло, топлата вода се дви-

жи по тръбопровода в отоплителната ви система, избут-

вана от по-тежката студена вода. Топлоносителят пре-

минава през отоплителните тела, където отдава топ-

лината си. Вече доста по-студена, т.е. по-плътна и по-

тежка, водата изминава обратния път към котела.

Системите с естествена циркулация на водата са

подходящи за малки къщи – най-много с площ до 150 кв.м.

Тогава циркулационна помпа просто няма да ви е нужна.

Разликата в теглата на топлоносителя, излизащ и вли-

защ в котела, плюс гравитационната сила ще вършат
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нейната част от работата. Ако, обаче, обитавате

апартамент в кооперация на няколко етажа или къща-

палат в полите на Витоша, обърнете внимание на сис-

темите с

ПРИНУДИТЕЛНА ЦИРКУЛАЦИЯ НА ВОДАТА
Ако не искате да разчитате на естествени природ-

ни сили и предпочитате отоплителната ви система да

е с тръби с по-малък диаметър, за вас е подходяща ин-

сталация с принудителна циркулация на топлоносителя.

Основната разлика между двата типа системи – с ес-

тествена и принудителна циркулация, е в начина на при-

движването на топлоносителя в системата. При систе-

мите с принудителна циркулация придвижването на топ-

лоносителя по тръбите се подпомага от помпа. Именно

благодарение на нея, тези системи се изграждат от

тръби с по-малък диаметър. Вече не е задължително и

тръбите да се монтират под наклон. Но, сигурни сме,

че отдавна сте запознати с тези предимства на сис-

темите с принудителна циркулация. Ще ви обърнем вни-

мание само, че ако искате циркулационната помпа да

върши работа, но да не харчи много ток, не бива да

очаквате от нея да върши чудеса. Разчитайте на пом-

пата най-вече да помага на топлоносителя да преодо-

лява съпротивлението на тръбопровода. Уверяваме ви,

че, изпълнявайки тази отговорна функция, помпата няма

да повиши драстично сметката ви за електропотреб-

ление.

НУЖЕН ВИ Е UPS
Друго предимство на системите с принудителна цир-

кулация е възможността да управлявате колко да е топ-

ло в дома ви. За целта ви е нужен само термостат,

свързан с електрозахранването на помпата. Задавате

желаните градуси за дома ви на термостата и той се

грижи кога да се включва и изключва помпата. Но, както

винаги, има едно НО. Помпата трябва да върви в комплект

с източник на непрекъсваемо електрозахранване. В про-

тивен случай, ако електричеството спре, докато систе-

мата ви работи, не е изключено да се простите с плано-

вете си за отпуска на екзотично място, тъй като ще се

наложи да пренасочите отделените пари за възстановя-

ване на щетите от възникнали аварии.

Системите с естествена циркулация не се нуждаят

от електричество, за да работят, но за сметка на това

са по-малко енергийно ефективни. Защо ли? Те не се под-

дават на автоматично регулиране, част от произведе-

ното топло отива зян и следователно в крайна сметка

плащате повече за комфорта вкъщи.

Окончателното решение каква отоплителна система
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да изберете е само ваше. Ако спрете избора си на сис-

тема с принудителна циркулация, запознайте се с един

от основните й елементи, а именно

ЦИРКУЛАЦИОННАТА ПОМПА
Като конструкция не е особено сложна. Обикновено е

с чугунен корпус, в който е монтиран ротор с работно

колело. Именно благодарение на въртенето на ротора с

присъединеното върху него работно колело, се осъще-

ствява движението на топлоносителя в системата.

Циркулационните помпи, които вършат нелеката задача

по транспорта на топлоносителя, основно, са два вида –

с мокър и със сух ротор. При първия топлопреносната

течност изпълнява важната задача да смазва лагерите.

Едновременно с това се грижи да охлажда подложените

на натоварване и следователно загряване части на пом-

пата. На това се дължи и изискването валът на помпи-

те с мокър ротор да се монтира не как да е, а винаги в

хоризонтално положение. Важно предимство на циркула-

ционните помпи с мокър ротор е безшумната работа. Все

пак, представете си колко би била доволна съпругата ви,

ако до камината в хола работи помпа, шумяща като танк.

Тези помпи предлагат безстепенно регулиране на оборо-

тите. А, не бива да забравяте и че практически не се

нуждаят от техническо обслужване, т.е. помпата ще си

работи мирно и кротко и няма да ви ангажира със себе

си.

Помпите със сух обикновено ротор имат значително

по-висок коефициент на полезно действие от алтерна-

тивните им с мокър ротор. Едва ли се нуждаете от по-

яснения, но все пак ще кажем, че това означава с по-малко

електрическа енергия да се транспортират по-големи

обеми вода. Именно поради тази причина помпите със сух

ротор се използват основно в по-големи отоплителни си-

стеми.

НЕЩАТА - ВЪВ ВАШИ РЪЦЕ
Сигурно, четейки горните редове, сте стигнали до

извода, че проектирането на отоплителната инсталация

не е лесна работа. Най-добре е да помислите по въпроса

преди строителството на дома ви. Това, разбира се, не

означава, че на по-късен етап не бихте могли да обзаве-
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необходими между 70 и 100 W топлинна мощност. Но

всичко зависи от състоянието на сградата. Ако говорим

за много добре изолиран дом, вероятно ще са ви необхо-

димо доста по-малко киловати. И обратното, ако сгра-

дата не е добре изолирана в сметките трябва да се

предвиди по-голямо топлопотребление. Например, 30-50

W/m2 сигурно ще ви стигнат за сграда, не само съответ-

стваща на стандартите, но и преизпълняваща заложени-

те в тях изисквания, ако не сте зиморничави.

ЗА ДЕБИТА И НАЛЯГАНЕТО НА ПОМПАТА
След като сме пресметнали топлопотреблението,

следва да определим дебита на помпата. За целта се

използват формули, според които тази величина пред-

ставлява произведение между топлопотреблението и

температурната разлика между подаващия и връщащия

тръбопровод на отоплителната инсталация. Получена-

та стойност се разделя на 1,16. Този коефициент изра-

зява пределната топлоемкост на водата. Ако отопли-

телната инсталация работи с друг топлопреносител,

във формулата трябва да се внесат необходимите ко-

рекции.

Освен необходимия дебит, помпата трябва да под-

държа определено налягане или напор, достатъчен да

преодолее съпротивлението на тръбопроводната мрежа.

Необходимо е да се отчетат загубите в най-дългите

участъци на отоплителната инсталация или с други думи,

до най-отдалечения радиатор. Когато се проектира нова

отоплителна система, се правят много точни пресмята-

ния на съпротивлението на всеки от елементите на

инсталацията (тръби, фитинги, арматура и уреди). Необ-

ходимите за тези пресмятания данни се дават в техни-

ческата спецификация на оборудването. В приложения,

при които става въпрос за реконструкция на съществу-

ваща инсталация, често се използват приблизителни

оценки.

ПРИ СЪМНЕНИЯ – МОДЕЛ С ПО-МАЛКА МОЩНОСТ!
И накрая, след като са изчислени необходимия дебит и

напор на помпата, т.е. след като е определена работна-

та й точка, остава само от каталозите на съответния

производител да се избере помпа с близка работна харак-

теристика. Не забравяйте, че пресметнатите стойнос-

ти се отнасят за работа на помпата при най-голямо на-

товарване. Спомняте си, че потребността от топлина

определихме за най-студеното време от годината, нали.

Но не през цялата зима е толкова студено, за наше щас-

тие. Затова, при съмнения коя от две помпи да изберете,

спрете се на модела с по-малка мощност, съветват спе-

;иалисти. От това няма да спестите кой знае колко пари

при покупката, но разходите ви за електроенергия ще

бъдат по-малки в течение на дългите зимни месеци.

дете дома си с ефективна и пестелива отоплителна

система. Просто, вероятността да са ви нужни повече

време, нерви и пари е значителна.

Вече не са малко фирмите, специализирани в проекти-

рането на отоплителни инсталации, и добре би било най-

малкото да се консултирате с някоя от тях. Обърнете

внимание и на изпълнението на вече готовия проект. И

най-важното – домът си е ваш, вие ще се радвате на

топлото в него или ще мръзнете навлечени с всичките

си палта, а домашните ви ще ви гледат криво, затова не

забравяйте, че контролът на целия процес е във вашите

ръце.

КАК ИЗБИРАМЕ ПОМПА?
И така, взели сте нелекото решение да заложите на

отоплителна система с принудителна циркулация. Тога-

ва пред нас възниква не по-малко сложната задача да

изберете сърцето на инсталацията, а именно циркулаци-

онната помпа. За отправна точка при избора на помпа

следва да се вземе потребността от топлинна енергия

на сградата. И то пресметната за най-студения период

от годината. Специалистите изчисляват топлопотреб-

лението, вкарвайки необходимите данни в компютърни

програми. Ориентировъчно помпата би могла да се изчис-

ли по площта на отопляваното помещение. Според евро-

пейските стандарти, за отопление на 1 кв.м. площ са
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ВИДОВЕ ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
Преди да се впуснем в приключението, наречено пре-

смятане на вентилационна система, нека си припомним

- съвсем накратко, начините да си осигурим свеж въздух

вкъщи. Погледнато технически, решенията са най-общо

две. На първо място това е широко използваната систе-

ма, базирана на естествената тяга на въздуха. Тя се

ръководи изцяло от законите на физиката. По-лекият

Тънки сметки –
добра вентилация
Как се изчислява домашната
вентилационна система

Независимо дали живеете в центъра на голям град или в къща във вилен

район, със сигурност безброй пъти сте заставали до отворения прозорец

за глътка чист въздух. Освен, ако не разполагате с вентилационна система,

която е поела грижата за свежестта на въздуха в дома ви. Но вентила-

ционната система не е отделен уред, който бихме могли да закупим от

магазина, да поставим някъде в дома си, да го включим в контакта и той

веднага да заработи. Снабдителката на свеж въздух в домовете ни трябва

да бъде изчислена, комплектована и монтирана - според всички правила.

Едва след това, бихме могли да искаме от нея да върши отговорните си

задължения качествено. За най-важните стъпки при изчисляването на една

вентилационна система разказват Зора Димитрова и Венета Станкова

замърсен топъл въздух се издига нагоре и напуска поме-

щението през специални отвори. През подобни отвори,

както и през всички неплътности по дограмите, в поме-

щението навлиза свежият, по-студен и съответно по-

тежък въздух отвън. Този метод да дишате чист въздух

не е свързан с допълнителни разходи, но е доста остарял

и неефективен, и с годините все повече се измества от

т.нар. принудителна вентилация.
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От своя страна принудителната вентилация също е

два вида. При първия смукателни вентилатори се грижат

за изхвърлянето на замърсения въздух от помещението.

Свежият въздух обаче прониква в дома ви по естествен

път - през отвори и неплътности. Сигурно сте се

сблъсквали с подобни вентилационни системи - в някои

заведения, в санитарните помещения или кухните,

нагърбили се с нелеката задача да ви спасят от мириз-

мата на пържено, например.

Вторият вид системи с принудителна вентилация не

разчитат на природните закони нито по естествен път

да ви доставят свеж въздух, нито да гонят замърсения

въздух от дома ви. В състава им влизат и смукателни, и

нагнетателни вентилатори. Тези вентилационни систе-

ми работят ефективно по всяко време на годината. Че-

решката на технологичния сладолед, обаче, са решения-

та с рекуперация. При тях топлината от дома ви не се

изхвърля заедно със замърсения въздух, а се улавя, за да

загрее навлизащия свеж въздух. Образно казано, в битка-

та за чист въздух системата ви не изхвърля навън така

ценните за благополучието на семейството ви финикий-

ски знаци.

След като опреснихме набързо знанията си за видове-

те решения да дишаме свеж въздух в домовете си, нека

разгледаме също толкова скоростно и

ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННАТА СИСТЕМА
И така, ако сте на гости у приятели, горди с новата

си вентилационна система, първото, което ще забележи-

те, преди още да прекрачите прага на дома им, е възду-

хосъбирателната решетка. Именно през нея свежият

въздух отвън започва пътешествието си по вентилаци-

онната система. Въздухосъбирателната решетка има и

друга важна мисия - служи като преграда срещу неприя-

телите - сняг, дъжд, боклуци, носени от вятъра. Има си

и партньор - въздушен клапан, който не се вижда, но ко-

гато системата по някаква причина не работи, той

създава надеждна бариера срещу външния въздух. Така

вентилационната система няма да напълни очите ви с

прах отвън през лятото, нито през зимата ще усетите

леденото докосване на снежинките.

И така бариера след бариера, достигаме до следващия

участник във вентилационната система, а именно фил-

търа. Той се монтира непосредствено след въздушния

клапан. Ако в този момент в съзнанието ви възниква

асоциация с филтрите ви за кафемашината, сигурно сте

се досетили, че този ваш приятел също трябва да се

почиства и сменя периодично.

Ако сте се интересували от съвременни вентилацион-

ни системи, сигурно вече знаете, че освен да освежават,

те могат и да загряват предварително постъпващия в

помещенията свеж въздух. Това става с помощта на

нагревател. Преминалият през него въздух се подава в

помещението чрез вентилатор. Имате опасения, че бих-

те могли да се изнервите от шума, който издава?

Напълно резонно! Именно поради това, след вентилато-

ра се монтира шумозаглушител. Направен от материали

с доказани шумозаглушителни свойства, този елемент е

вашият защитник срещу главоболие от шума, създаван

от вентилатора. И за да направят вентилационната

система още по-привлекателна за вас, фирмите, специ-

ализирани в тази област, предлагат наистина огромно

разнообразие модели от най-видимия й елемент - венти-

лационната решетка. Освен интериорна стойност, вен-

тилационната решетка има и функционалната задача да

разпределя равномерно чистия въздух в помещението.

Но това не е всичко. Забравихме мозъка на система-

та - автоматиката. Като регулировчик тя контролира

работата на всички елементи на вентилационната сис-

тема, така че за комфорта си трябва да благодарите и

на нея.

КРАТНОСТ НА ВЪЗДУХООБМЕНА
И така, вече твърдо сте решили, че няма да дишате

праха и микробите в непроветрената стая. Вземете

лист, молив и се отдайте на сметки, защото преди да

направите крачката към закупуване на вентилационна

система, добре е прецизно да я изчислите. Както се каз-
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ва в пословицата „Пет пъти мери, един път режи“. Под

номер едно в списъка ви, винаги ще стои производител-

ността на вентилационната система. Трябва да имате

ясна представа какво пространство ще обслужва венти-

лационния помощник в дома ви. Не само кубатурата на

помещението обаче е важна, а и броят на хората, които

ще дишат с пълни гърди. Имайте предвид, че вентилаци-

онната система не прави фокуси. Работата й се определя

от показател, наречен кратност на въздухообмена, показ-

ващ колко пъти в течение на един час се извършва цяло-

стна замяна на въздуха във вентилираното помещение с

нов, свеж въздух. Казано с други думи, ако сега влезете в

едно задушно пространство и включите вентилацията,

целият обем на въздуха няма да бъде сменен със свеж

моментално, а след определено време. През този период

постепенно навън ще се изхвърля топъл, задръстен с

въглероден двуокис въздух и вътре ще влиза пресен, свеж

въздух. И така, цикъл след цикъл.

Кратността на въздухообмена не е случайно число.

Определя се в съответните нормативни документи и

зависи от големината и предназначението на помещени-

ето, броя на хората, които го обитават, количеството

на топлоизточниците. За жилищни помещения кратност-

та на въздухообмена е единица, докато за офиси може да

достигне до числото три.

Друга характеристика на вентилационната система,

пряко свързана с кратността на въздухообмена – произ-

водителността, се измерва в кубически метри въздух на

час. В цифри стойността на този показател за бита е

от 100 до 800 м3/час, а в офисни помещения между 1000

и 10 000 м3/час.

КАКВО Е НУЖНОТО НАЛЯГАНЕ?
Следващият етап в пресмятането на вентилационна-

та система е проектирането на въздухоразпределител-

ната мрежа. Никой не може да ви гарантира оптимално

бързо и качествено освежаване на въздуха, ако система-

та ви е некоректно проектирана. Чак след като сте

уточнили сам или с помощта на специалист подходящо-

то разположение на въздуховодите, въздухоразпределите-

лите, свързващите елементи и всички останали части на

системата, бихте могли да концентрирате мисълта си

в пресмятането на параметри като нивото на съдава-

ния шум, работното налягане в системата и скоростта

на въздушния поток. Направете го внимателно, защото

колкото и да е свеж въздухът, който дишате, ако през

цялото време вентилационната система боботи на ви-

сок глас, най-вероятно ще предпочетете да отваряте

често прозореца, вместо да ходите с надута глава.

Работното налягане зависи предимно от това каква е

мощността на използвания вентилатор. Пресмята се,

като се вземат предвид диаметъра на въздуховодите,

броя на преходите от въздуховоди с един диаметър към

друг и броя на завоите, които движещият се в система-

та въздух прави от входа до изхода й. Съвсем логично,

колкото по-големи са дължината на въздуховодите и бро-

ят на преходите, толкова по-високо следва да е наляга-

нето на въздуха в системата.

А КАКВА ДА Е СКОРОСТТА НА ВЪЗДУХА?
Друга важна характеристика - средната скорост на

въздуха в системата като правило е 12-16 метра в се-

кунда. Ако я повишите прекалено, няма да дишате замъ-

рсен въздух, но за сметка на това от течението често

ще страдате от настинки. Необходимата скорост на

въздуха се определя според диаметъра на въздуховодите.

Сред тънкостите при проектирането на вентилационна-

та система е намирането на оптимално съотношение

между мощността на вентилатора, нивото на създава-

ния при работата му шум и диаметъра на въздуховодите.

Ако сте решили да обзаведете дома си със съвремен-

на вентилационна система, част от която е нагрева-

тел, в процеса на проектирането й трябва да пресмет-

нете и мощността му. Колко да бъде тя ли? Зависи от

температурата, която бихте искали да поддържате в

дома си и най-ниските стойности, които отчитат тер-

мометрите през зимата в района, в който живеете. Не

е е все едно дали домът ви е някъде около Петрич или

на някое особено духовито място във Врачанския балкан,

нали!

Колкото по-малко време прекарва съвременния човек в

дома си, толкова по-големи стават изискванията му за

комфорт. А какво по-важно за него, от чувството че диша

с пълни гърди. Затова, по-рано или по-късно, всеки достига

до идеята да обзаведе дома си с вентилационна систе-

ма. Както и с всичко друго, и тук не бива да се прекаля-

ва. Защото се нуждаете просто от оптимално проекти-

рана, монтирана и работеща вентилационна система.

Съгласете се, че това трудно ще стане, ако не познава-

те възможностите, които предлагат вентилационните

системи, както и правилата за пресмятането им.
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Искате във вашия дом през зимата да е топло, а пред лятото – живител-

но хладно. Без излишни разходи, и само с един уред. Може. Познавате този

съвсем работещ вариант, доказал се в практиката, благодарение на ком-

бинираните климатици за отопление и охлаждане. Удобни, незаемащи кой

знае колко място, лесни за използване, стоящи си някъде там на стената

и с лекота следващи капризите на времето и собствените ви желания.

След като веднъж сте ги монтирали, ви остава само да укажете на

климатика кое е времето на годината  и какво очаквате да направи за

вас. В цялата интериорно-атмосферна идилия, обаче, има един съществен

момент – колко ще ни струва удоволствието? Как точно ще работи

климатикът за нас – с разточителна щедрост откъм електроенергия или

добре и пестеливо? За да прецените това навреме, надникнете в тайните

на енергийната ефективност при климатиците с Яна Илиева
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КОЛКО ВАЖНА Е ЕФЕКТИВНОСТТА?
Удобството на уютната домашна атмосфера при всич-

ки случаи е хубаво нещо. Но ако човек си позволи другия

лукс – да пренебрегне практичната страна на въпроса,

комфортът би могъл да трае само до първата месечна

сметка. Запратен в небитието със сумата, която от-

стрелва семейния бюджет в графата „червено“. Това е

причината практичните и запознати с основните изиск-

вания при електроуредите потребители да отделят все

по-голямо значение на енергийната ефективност на кли-

матика, който възнамеряват да си купят. Всичко, което

вашият нов климатик може да ви каже по въпроса, още

докато е в магазина, е описано върху задължителния про-

дуктов етикет и т.нар. информационен лист, които би

трябвало неизменно да го съпровождат. Докато се взи-

рате в тях, позволете да насочим вниманието ви към една

от най-важните характеристики, придобили напоследък

широка популярност, а именно

Климатични
пестеливци
Енергийни класове
на климатизаторите

ЕНЕРГИЙНИЯ КЛАС
Както и при останалите уреди от семейството на

едрата домашна техника, енергийните класове за клима-

тиците отдавна не са ново понятие за речника на българ-

ския потребител. Дори са се превърнали в основен еле-

мент от комуникацията търговец-купувач. И това е на-

ложено от специална наредба, в сила отпреди две годи-

ни. Тя фиксира всички основни положения, засягащи енер-

гийните класове не само на климатиците, но и на друга-

та най-често ползвана техника в домакинството – печ-

ки, перални, хладилници и т.н. Благодарение на нея, потре-

бителите получават ценна информация за техническите

характеристики на битовите уреди и най-вече за това

колко енергия биха консумирали при нормален режим на

работа. Подробност, която не е без значение, когато се

налага да прецените на какво се дължи, например, примам-

ливо ниската цена на онзи модел климатик, който гледах-

те вчера. Може би, в една недотам удачна цифричка или
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буквичка от списъка с техническите му характеристи-

ки. Фигурираща задължително в етикета, за да ви каже

еднозначно и предвидливо, че освен уютен климат вкъщи,

можете да очаквате и малко повече навъртяни киловати.

Често пъти по-ниската продажна цена се компенсира

многократно във времето с по-сериозните енергийни

разходи от климатика, „гълтащ“ електричество като

змей. Поради факта, че всеки ден прибягваме до услуги-

те на домакинската техника, си заслужава да хвърлим по-

отблизо едно око на клуба на енергийните класове.

А, В ИЛИ С - ИЗБИРАТЕ ВИЕ!
Както уточнихме, енергийният клас е главен играч в

купуването и предлагането на домашна техника. Най-

общо ни информира за електрическата енергия, която

изразходва уредът. При това с една буква. В скала от

няколко нива, с гранични стойности, съответно най-нис-

ката и най-високата енергийна ефективност. С буквени

означения - А, B, C, D, F и G. Като съответно уред с енер-

гиен клас А е с най-висока енергийна ефективност, т.е.

най-пестелив. Видите ли знакът G върху етикета, вни-

мавайте, защото това е дъното на скалата или съответ-

но най-ниската енергийна ефективност. Обозначаван с

буква, енергийният клас изглежда доста елементарно.

Факт е, обаче, че отвъд азбучното означение стоят

сложни изчисления, в които се вземат под внимание по-

казатели като коефициенти на преобразуване, хладилен

коефициент и др. В определянето на класа участват и

предварително зададени индустриални стандарти за

производството на този тип техника. Показателите за

енергиен клас са различни за типовете климатизатори

с въздушно охлаждане, в зависимост от това дали са

сплит или мултисплит уреди, комбинирани или т.нар.

компактни уреди (познати в търговската практика още

и като „двуканални“). Последният вид се определя още и
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като климатизатор, монтиран изцяло вътре в климати-

зираното пространство, с подаване и отвеждане на

въздуха с помощта на две тръби, от където идва и „дву-

каналното“ му наименование.

Най-важна за потребителите, обаче, си остава основ-

ната информация, която носят буквените означения от

A до G, а именно колко ще ви струва удоволствието да

се отоплявате или охлаждате с климатик. Добрата но-

вина за всяко потребителско ухо е, че производителите

и вносителите на битови уреди са длъжни да осигурят

етикети и информационни листове на български език, на

които ясно е посочена информация за консумацията на

енергия.

Ако искате да сте наясно колко ще ви излезе новият

климатик с хиляди екстри и ултрамодерен дизайн, е доб-

ре за кратко да отлепите око от примамливия корпус и

каренцето с цената, и да обърнете внимание на

ЕТИКЕТА И КАКВО НИ КАЗВА ТОЙ
В този своеобразен билет за влака на енергийната

ефективност има интересна информация. Той ви прикан-

ва “Купи ме. Аз съм това, което ти трябва“. Етикетът

ще откриете обичайно поставен на централно място

върху въздушния климатизатор. Целта е да се вижда и

разчита ясно от потребителя. От информационните му

полета научавате задължително кой е производителят

или вносителят на стоката, търговската марка, както

и моделът. И, разбира се, както неведнъж споменахме -

енергийният клас на уреда, графично обозначен във вид

на добре познатата ви буквичка, плюс съответната

стрелка, сочеща към нея и разположена винаги на едно

и също ниво, така че да насочва директно погледа ви

там, където трябва. Етикетът ви дава и друга ценна

информация. За няколко основни технически показателя,

потвърждаващи правотата в избора ви на климатик.

Сред тях е коефициентът на годишна консумация на

енергия. Той се изчислява на базата на т.нар. обща

входна мощност и съобразно с определени стандарти.

Важен детайл е и индикаторът за охлаждаща произво-

дителност, определена като хладилна мощност в kW за

климатика, работещ в режим на охлаждане при пълна на-

товареност. От етикета също ще получите точна ин-

формация за

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УРЕДА
Не е без значение дали климатикът ви работи в ре-
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жим охлаждане или в режим охлаждане/отопление, нали.

Затова видът на климатика задължително се изписва

върху етикета със съответните обозначаващи стрел-

ки. Ако климатикът функционира само в режим на охлаж-

дане, задължително в допълнение се посочва и друга

важна подробност - дали става въпрос за въздушно или

водно охлаждане. Но ако сега се запътите към магази-

на за техника, вероятността да се загледате в моде-

лите, работещи в т.нар. реверсивен режим - предлага-

щи възможност и за отопление, и за охлаждане, е почти

100%. Не забравяйте, разбира се, че комбинираните кли-

матици са фаворити, не само когато става въпрос за

универсалност, но и за цена. Ако твърдо сте решили да

се отоплявате с климатик, не пропускайте да обърне-

те внимание на фактора

топлинна производителност на климатика, изчислена

като топлинна мощност в kW, отново при отопление на

пълен товар. Когато подбирате модели климатици с

възможности за отопление, е нужно да обърнете специ-

ално внимание и на изрично посочения енергиен клас в

режим на отопление. В етикетния списък са посочени и

допълнителни, също немаловажни данни, засягащи не тол-

кова пряко джоба, но имащи много общо с комфорта ви,

като например

нивото на шум, посочено в децибели и излъчвано при

работата на уреда. Индикацията за шум ви информира за

това колко силно ще смущава слуха ви климатикът, дока-

то функционира в нормален режим на работа. Коефици-

ентът за поносимо ниво на шум е съгласуван с Наредба-

та за изискванията за етикетиране на битови уреди по

отношение на шума, излъчван от тях във въздуха. Ако сте

от хората, за които е особено важно да използват еколо-

госъобразни уреди, обърнете внимание и на друга не тол-

кова финансова, но също немаловажна характеристика –

знакът за

екомаркировка, информиращ, че производството и изпол-

зването на климатика е съобразено с изискванията за

опазване на околната среда и здравето на хората. Ако

откриете върху етикета специфичния зеленичък знак на

екомаркировката, значи за уреда, на който сте обърнали

внимание, това важи с пълна сила.

В крайна сметка целта на етикета е потребителят да

се ориентира правилно в нелекия технически лабиринт от

показатели. Прозаична задача, вероятно биха казали някои.

За да не усещате, обаче, по джоба си за дълго време скъпо-

струващия лукс на непросветената любов към естетика-

та, прочетете го внимателно!
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ЗА СИГУРНОСТТА НА ОТОПЛЕНИЕТО
Ако ви престои да обзаведете дома си с водна отопли-

телна инсталация или вашата си няма UPS, следващите

редове са специално за вас. Може би сте от хората,

които винаги залагат на най-доброто, и разполагате с

модерен котел, електрически тела дизайнерско изпълне-

ние и най-сериозните на пазара тръби. Или сте от тези,

които не се впечатляват толкова от нововъведения и за

вас най-важното е отоплителната ви система да е с

доказани във времето възможности да ви топли надежд-

но. Всъщност, независимо от това от кой тип стопани

сте, има нещо, което е еднакво важно за всяка отопли-

телна система, независимо от размера на дома ви или

вида на избраната от вас техника. И това е сигурност-

та на инсталацията. Каква сигурност, вероятно биха се

запитали някои от вас, та нали похарчихме луди пари за

котел от хитов производител, снабден с всички защити,

изработен от най-новите материали, при това сме го

инсталирали според всички изисквания и нито на йота не

се отклоняваме от правилата за експлоатацията му. Това

е чудесно, но за да се чувствате истински господари на

положението в дома, не трябва да забравяте непрекъс-

ваемото електрозахранване. За да обясним защо UPS-ът

е нужен на отоплителната ви инсталация, нека насочим

погледа си към
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Будната съвест
на отоплението
UPS за водни
отоплителни системи

Колко е хубаво и мило в условията на мразовита буря навън да си седим

на дивана в дневната по тениска и с нескрито задоволство да хвърляме

по едно око на горещите цепеници в камината или час по час да отиваме

до котела, за да проверим работата му. И освен да сгрява тялото, ото-

плителната ни инсталация да сгрява и душата ни. Защото всеки път,

когато я погледнем, вътрешно се поздравяваме колко добре сме се спра-

вили с избора на котела или камината. Кой ли горд собственик на добро

локално отопление не е бил участник в подобна ситуация. Но, в този

прекрасен за мъжкото самочувствие момент, се случва нещо, с което

идилията рухва в миг. Не, не се притеснявайте, тъща ви не прекрачва

прага на дома ви. Случва се нещо доста по-прозаично, особено за зимните

месеци. По една или друга причина, често основателна за това време от

годината, електричеството спира. Въздишате с облекчение. Защо ли? Не

толкова, защото не е дошла тъща ви, а защото знаете, че като предвид-

лив стопанин сте снабдили отоплителната си инсталация с източник на

непрекъсваемо електрозахранване, или накратко UPS. За тези полезни уреди

разказват Алиса Димитрова и Венета Станкова
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ЦИРКУЛАЦИОННАТА ПОМПА
Голяма част от отоплителните инсталации не разчи-

тат на природни закони, които да придвижват загрята-

та от камината или котела вода по тръбите. Става

въпрос за т.нар. отоплителни системи с принудителна

циркулация. Дори и да не сте запознат с подробности,

вероятността работещата в дома ви водна отоплител-

на система да е именно такава, е много голяма. Сред най-

важните елементи на системата, както сигурно знаете,

е циркулационната помпа. На нея се пада задачата не-

уморно да придвижва топлата вода от източника по

тръбите към отоплителните тела и така да осигурява

необходимото топло в дома ви. Но, какво се случва с

отоплението ви, когато от енергото цъкнат тока или

снежна вихрушка прекъсне електричеството. А посред

зима това би могло да се случи всеки миг. При това, ако

имате късмета домът ви да не е в центъра на някой град,

а в чудно красиво място сред природата, изолирано от

шума на цивилизацията, има да чакате дълго токът да

дойде. За тези от вас, които имат бензинов или дизелов

електрогенератор, няма място за притеснения по отно-

шение на отоплителната система. За другите - моля,

насочете цялото си внимание към UPS-ите.

След спирането на тока, помпата престава да изтлас-

ква горещата вода по тръбите. От неуморна труженич-

ка, изпълняваща месечния план за седмица, циркулацион-

ната помпа се превръща – не по нейна вина – в страхот-

на мързелана. А вие, както казахме в началото, сте на-

думкали камината или котела на макс. Последствията са

лоши - системата прегрява и, в интерес на истината, е

напълно възможно да се стигне до голяма авария. Лоша

работа, нали. Та именно поради тази причина ви е необ-

ходимо непрекъсваемото електрозахранване - за да пред-

пази нас и близките ни от злокобното бум. Освен че оси-

гурява резервно електрозахранване на помпата, UPS-ът

се грижи и за електрическата част от котлите, били те

газови или на твърдо гориво. Което обикновено не е про-

блем за UPS-а, защото електрическата част на котли-
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те като правило не консумира кой знае колко електриче-

ство. Принципно разходът й на енергия е колкото на ня-

колко електрически крушки.

ДОБРИЯТ UPS
Какво е нужно, за да можем да кажем с пълна убеде-

ност, че UPS-ът си върши добре работата. Елементар-

но, Уотсън, би казал Шерлок Холмс. Просто, в момента,

в който централното електричество угасне, резервното

следва веднага да се включи и да подаде живителното

електричество на помпата. Разбира се, това са доста

елементарни обяснения. Знаете, че към електрическото

захранване на циркулационните помпи и електронния блок

на котела има много високи изисквания. Напрежението в

мрежата следва да е синусоидално, с честота от 50 Hz

и номинална стойност - 220 V. И въпреки че в техника-

та, както и в живота идеални неща няма, към резервно-

то електрозахранване са в сила доста строги изисква-

ния по отношение качеството на генерираната електро-

енергия. Наред с това, задачите на UPS-а се усложняват,

защото той трябва да осигури електричество за дос-

татъчно дълъг период от време. Колко дълъг? Най-малко-

то, докато котелът или камината позагаснат достатъ-

чно, за да няма споменатия бум. Защото, в името на

сигурността, е по-добре да смените тениската с пуло-

вер за няколко часа, докато токът дойде, отколкото да

натрупате личен опит с прегряване на системата.

Сред характеристиките на UPS-ите, които ги пре-

връщат в желан спътник на отоплителната система, са

висока надеждност на работа, отсъствие на необходи-

мост от периодично обслужване, безшумна работа, нис-

ки експлоатационни разходи, елементарен монтаж и пуск.

Изобщо, резервните електрозахранвания могат да бъдат

отличници. И много необходими за сигурността на ото-

плителната ви система.
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КАКВО МОГАТ СЪВРЕМЕННИТЕ UPS?
Ролята на строг контрольор в устройството на UPS-

а играе микроконтролер, който следи и осигурява точни-

те параметри на генерираното електричество. Съвре-

менните UPS-и могат автоматично да превключват на

акумулаторно захранване. В момента, в който спре елек-

тричеството, те мигновено подават резервна електро-

енергия. А щом дойде токът, веднага се заемат с друга

важна задача, а именно да заредят акумулаторната ба-

терия, за да бъде тя в готовност за работа. И щом

токът отново изгасне, да захранят помпата и електрон-

ния блок на котлите. Снабдени са и с вградена защита

от претоварване. При това, голяма част от моделите

имат светлинна индикация, която ви показва какво е

състоянието на акумулаторната батерия. Така, ако за-

бележите нещо нередно, можете своевременно да вземе-

те мерки. Друга характеристика на някои съвременни мо-

дели е звуковата сигнализация. Когато устройството

преминава от един в друг режим се включва аларма. Но

това ще е най-приятната за ухото ви аларма, защото

вместо тревожно да ви разсъни, тя ще ви напомни, че UPS

системата се е погрижила за вашата сигурност. Тогава

можете блажено да се наместите в леглото си и да

продължите да си хъркате в уютната топла стая. И това

далеч не е всичко. Съвременните UPS могат много пове-

че!

Как се избират резервните елекрозахранвания? В за-

висимост от мощността на помпата в отоплителната

ви система. На пазара се предлагат много и различни

модели. Не само като мощност, а като период от време,

за който биха могли да захранват с електричество ото-

плителната система – от няколко часа до едно или дори

повече денонощия. От различни производители и на раз-

лична цена. Крайното решение е ваше. Вземете го, раз-

читайки на собствените си знания и съветите на спе-

циалист.
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Повелителите
на светлината
Видове и възможности
на димерите за осветление
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Димерите са много повече от техника, която ни спе-

стява поредната доза физически усилия. Те са сред не-

щата в дома, които дават основание да го наричаме ин-

телигентен. Разширяват многократно пределите в ди-

зайна на осветителната система. Само допреди някол-

ко години, за да постигнем различна осветеност в два-

та края на дневната, например, трябваше да се снабдим

с няколко осветителни тела и с голяма доза упоритост

да заменяме крушките в тях с други, с различна мощ-

ност. Днес, тази трудоемка и лишена от въображение

задача далеч не стои пред вас. Достатъчно е да обза-

ведете осветителната си система с подходящи свет-

лорегулатори. С тяхна помощ във всеки един момент из-

куствените слънца в дома ви ще ви дават точно тол-

кова светлина, от колкото се нуждаете. И ако желани-

ята ви в следващия момент се променят, няма да е нуж-

но да тичате до близкия магазин за друга крушка, а еле-

гантно – с едно движение си осигурявате желаната

порция светлина. И мечтания комфорт.

Не бихме могли да пропуснем и друг, не по-маловажен

факт. Димерите са пазители и на домашната хазна, за-

щото разкриват възможности да се пести енергия. И то

не с процент-два, а с до 60% от общото електропот-

ребление, което смуче осветлението ви, както твърдят

От години изкуственото осветление е много повече от средство да ос-

ветим дома си през тъмните часове от денонощието. Освен добра види-

мост след залез, очакваме от лампите атмосфера, настроение, емоции.

Пътищата за постигането им са много и различни, но през последните

години все по-често се възползваме от услугите на светлорегулаторите,

наричани често димери. Тези малки и съвсем прозаични на вид апаратчета

са истинските повелители на светлината. С лек натиск по предния им

панел, завъртане на бутон или с дистанционно, димерите ни осигуряват

точно толкова светлина, от колкото се нуждаем в момента. С тяхно

съдействие създаваме различни светлинни зони в едно помещение от дома

си. Така баба ви спокойно генерира гоблен в една част на дневната, докато

вие, потопени в сумрака на другата половина, подремвайки гледате вечер-

ния сериал. За видовете димери и как да се възползвате от уникалните

им качества разказват Амелия Стоименова и Яна Илиева

някои специалисти. А получавате и гарантиран бонус –

по-дълъг живот на лампите с нажежаема жичка.

ДИМЕР? ЩО ЗА НЕЩО Е ТОВА?
Най-често можете да видите светлорегулаторите по

стените - вградени в електрическите ключове или зас-

танали гордо до тях. Класическо местоположение на

димерите. Бихте могли да ги срещнете и вградени в са-

мите осветителни тела.

Димер, от английски Dimmer, е вече възприет в

българския език термин, макар че си има благозвучно

българско съответствие - светлинен регулатор. Най-

общо това е уред, чрез който лесно, ефективно и без-

проблемно регулираме яркостта на осветлението. Или,

още по-точно казано - устройство за управление на

осветителите. Защото именно благодарение на диме-

рите, управляваме светлината в дома - от приглушено

интимно сияние до ярка, ослепителна светлина. Проме-

няйки светлината, излъчвана от различните видове из-

точници.

Разбира се, управлението на домашните слънца не е

лесна работа. Именно по тази причина изборът на под-

ходящ димер никак не е лесен. Основното, с което е нуж-

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
С
И
М

Е
Н
С



12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678

ñòð. 38

но да се съобразите, е общият електрически товар, кой-

то димерът би могъл на понесе. И по-конкретно, ако в

техническите данни на димера е посочена мощност от

300 W, например, то той би могъл да регулира яркостта

на полилей с пет лампи, всяка от които с мощност от

60 W. Отговорът на въпроса кои са димерите, които най-

добре биха ви служили, е препоръчително да потърсите

от специалистите. А ако ги попитате защо това е най-

доброто за вас, вероятно бихте научили интересни под-

робности за видовете димери. Първото действие в по-

становката, посветена на димерите, ще започнем с

т.нар. пасивни регулатори.

Те не са от любимците на специалистите, когато

става въпрос за регулиране яркостта на осветлението

в дома. Въпреки това пасивните регулатори са основа-

тели на клуба на димерите и затова ще им посветим

следващите редове. Почетен член на клуба е

Реостатът. Елементарен като конструкция… и па-

зарно нежелан. Даващ възможност плавно да се изменя

захранващото напрежение на източника. Лошата нови-

на е, че паралелно с регулирането на светлината, рео-

статът бърка в портфейла ви. Обикновено реостатът

се свързва последователно с крушката, при което през

тях протича един и същ ток. Съвместната работа на

реостата и източника на светлина е съпроводена с от-

делянето на голямо количество топлина, което съвсем

логично означава енергийни загуби и в крайна сметка -

ниска енергийна ефективност. Така идеалният случай -

хем да се обливаме в точно толкова светлина колкото

искаме, хем да пестим пари, се превръща в противоре-

чие. Сами се досещате и че колкото по-голяма е мощ-

ността на източниците, включени към реостата, тол-

кова по-големи са загубите. И толкова повече са изле-

телите в посока Електроснабдяване парички. Факт,

който хвърля сянка върху имиджа на реостата като

полезно и ефективно апаратче. В сравнение с него

Автотрансформаторът се слави като по-ефективно

решение. Голямото „но“ при него е, че е прекалено едър

и тежък. При това, колкото по-висока е мощността на

източниците, към който е включен димерът, толкова по-

обемист и масивен е трансформаторът. Наред с големи-

те габарити, работата на автотрансформаторите като

димери също страда от споменатите топлинни загуби.

Друг минус е нискочестният шум, с който понякога

съпътствана работата му и който би изпилил нервите

на всеки, имащ късмета да търси комфорт в такава

обстановка.

ЗАЩО СА ИЗГУБИЛИ СЪСТЕЗАНИЕТО?
Най-старите членове на почетния клуб на димерите са

изгубили пазарната надпревара, поради принципни и кон-

структивни недостатъци. Препъни камък за реостати-

те и автотрансформаторите е късият им експлоатаци-

онен срок. Причините са ясни. Работата им е неразрив-

но свързана с преместване на отделни техни елементи.

В резултат на триенето, характерно за всяко механичес-

ко преместване, подвижните елементи на тези димери

се износват. И като се има предвид и искренето, което

се получава при регулирането на товара, животът им

значително се скъсява. Нека не спестим и още един съще-

ствен минус - от пасивните регулатори не би могло да

се очаква да изпълняват по-сложни функции като авто-

матична стабилизация на параметрите на захранването,

защита при критични условия на работа и още ред други

важни работи.

Описаните недостатъци на пасивните димери са от-

странени при новото поколение светлорегулиращи уст-

ройства. Става дума за

ЕЛЕКТРОННИТЕ СВЕТЛОРЕГУЛАТОРИ
Несъмнено, новите отличници в пазарната ниша на

димерите. Те се справят доста по-безпроблемно с из-

пълнението на все по-големия брой възложени им зада-

чи. С акцент върху най-важното – плавно да регулират
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яркостта на светлината в помещението, като проме-

нят също толкова плавно захранващото напрежение на

светлинния източник.

Електронните светлорегулатори като правило са

тиристорни устройства. Не е тайна, че за тиристори-

те не представлява никакъв проблем да регулират плав-

но захранващото напрежение на светлинния източник.

Как става това ли? Най-общо казано, чрез промяна на

времезакъснението в подаването на сигнала към управ-

ляващия електрод на тиристора. По този начин се пости-

га плавно регулиране на текущата му мощност, а следо-

вателно и на излъчваната от източника светлина. На

тази важна подробност около работата на съвременни-

те димери се дължи мигновеното изпълнение на желани-

ето ни спалнята, дневната или коридорите в жилището

да се облеят с точната порция светлина.

Освен като тип, димерите се различават и като

възможности. В елитния клуб на светлорегулаторите

членуват много и различни представители на общност-

та. Така, съвсем логично сме изправени пред въпроса

КОЛКО ДИМЕРИ СА НИ НУЖНИ?
Сами се досещате, че отговорът ще е различен, спо-

ред това дали ще осветявате двустайно бунгало или

имение с 15 спални и 20 бани. Съществуват различни

начини да класифицираме димерите. Например, според

количеството управлявани канали. Както вероятно се

досещате, става дума за броя осветителни системи,

съставени от един или няколко светлинни източника,

които димерът регулира. Само ще вметнем, че при ня-

кои модели димери, числото на каналите би могло да пре-

виши и 100. Особено ако става въпрос за сложни сценич-

ни осветителни системи. За стандартно жилище, оба-

че, подобна цифра не си струва да се споменава. Съвсем

логично, колкото по-голям е броят на каналите, толко-

ва по-голям е „авторитетът“ на димера сред събратя-

та си по регулиране. Допълнителна слава му носи мощ-

ността на отделните канали. И не на последно място -

видът на управлението им, което може да е ръчно, ана-

логово или цифрово. Най-елементарният тип димери,

тези с ръчно управление, вероятно е виждал всеки. На-

подобяващи добре познатия ни ключ, само че с въртящ

се бутон в средата на предния панел, например. С про-

стичко завъртане наляво или надясно, решаваме колко

светлина да облее стаята.

КАК УПРАВЛЯВАТ ДИМЕРИТЕ?
Аналоговото дистанционно управление на димерите

има, образно казано, втора степен на сложност. Нареж-

да се веднага след ръчното. При него, на входа на всеки

от каналите се подава постоянно напрежение. В зависи-

мост от големината му, се променя яркостта на светли-

ната, която излъчва източникът. Като правило, управля-

ващото напрежение се изменя в диапазона от 0 до 10 V,

което позволява входното напрежение на каналите на

димера да се регулира от нула до максималната стой-

ност. А това на практика означава, че светлинният по-

ток, излъчван от осветителя, плавно се изменя от нула

до максимум. Или, казано по друг начин, от пълна тъмни-

на до максимално ярка светлина. При това, без да ви се

налага ръчно да въртите бутони.

С още по-голяма слава във високотехнологичния свят
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на димерите се ползват димерите с цифрово управление.

Те са снабдени със специален цифров порт. За разлика от

светлорегулаторите с аналогово управление, тук управ-

ляващият сигнал е цифров. На всеки управляващ сигнал

съответства точно определена промяна на напрежение-

то на изхода на димера. Крайният резултат – по-прециз-

но регулиране на осветлението.

ОЩЕ ФУНКЦИИ!
Не си мислете, че съвременните димери могат само

това. Има модели, например, с вградени защита от пре-

товарване или памет, както и с възможности за програ-

миране. Тези технологични екстри не са самоцелни. Те са

в състояние да превърнат времето, в което сме у дома,

в много повече по-вълнуващо. Неща, доскоро обект на

фентъзи стилистиката, вече са достъпна реалност.

Например, прекрачвате прага на жилището си точно в 8

часа, както всяка вечер. И в този момент, сякаш с маги-

ческа пръчка осветлението в коридора се включва. Да не

говорим за възможността да настроите осветлението

си така, че сутрин да ви буди. При това, далеч по-малко

стресиращо от звънеца на часовника или алармата на

телефона. Как ли? Съвсем елементарно. В определения за

ставане час бледа светлина озарява спалнята ви и в

течение на няколко минути непрекъснато се усилва.

Същото, но в обратен ред би ви спестило будуването до

детското креватче вечер. Настройвате димера така, че

светлината плавно и бавно да угасва докато малкото ви

съкровище спокойно потъва в страната на Морфей.

Време е да споменем и за друго ценно качество на

димерите, а именно да работят в екип от няколко уст-

ройства, разделящи си работата по регулирането на

осветлението в дома ви. Ролята на диригент е поверена

на т.нар.

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Централен панел, монтиран някъде в дома ви, умело

дирижира нелеката работа на отделните димери по уп-

равлението на светлината в дома ви. Най-простичко, по

този начин се постига т.нар. светлинно зониране, позво-

ляващо, например, холът и зимната градина да светят

приглушено, осветлението в кухнята и банята да е на

макс, а в коридора да се радваме на постоянна - нито

много ярка, нито много приглушена светлина, при която

закъснелите откриват с лекота домашните си пантофи.

При централното управление отделните групи светлин-

ни източници напълно съгласувано променят яркостта си.

И така светлината в целия дом се управлява не как да е,

а според въведена програма. Пред вас не съществуват

никакви пречки да постигнете уникална светлинна атмос-

фера в дома. Точно според вашия вкус! Поставяйки свет-

линни акценти върху любимата ви ваза от венецианско

стъкло в дневната, фотографията, запечатала най-пре-

красните моменти от семейния ви живот, или голямата

ви гордост на футболен фен - лична снимка с Пеле, напри-

мер.

Но преди да насочите светлинния лъч към предмети-

те фаворити в дома ви, се налага прецизно да подбере-

те и монтирате основните помощници в светлинната ви

авантюра - димерите. Поради сложността им - най-доб-

ре без излишно самочувствие, а с подкрепата на добър

специалист.
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Нощни магии
с оптични нишки
Милион и една възможности на
влакнесто-оптичното осветление

В една от най-любимите вълшебни приказки, мним магьосник принудил

хората да носят розови очила, за да виждат света по-хубав, отколкото

е. Днес не е необходимо да разчитаме на специални очила (или специални

препарати), за да се пренесем в страната на приказките. Достатъчно

е да се възползваме от възможностите на съвременното осветление.

Един от най-съвременните светлинни инструменти за магия е влакнес-

то-оптичното осветление. С негова помощ феерия от светлини и багри

ще превърне дома в уникално откъм атмосфера място. Дневната, спал-

нята и дори коридорът могат да бъдат окъпани във водопад от свет-

лини, върху стените на дома могат да живеят динамични светлинни

картини. При това - без ограничения в полета на въображението и

желанията. Потопете се в тайните на влакнесто-оптичното осветление

с Алиса Димитрова и Венета Станкова
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СВЕТЛИНА БЕЗ ГРАНИЦИ
Преди повече от десетилетие оптичните влакна се

използваха най-вече за пренос на информация. Днес, влак-

несто-оптичното осветление се нарежда сред най-модер-

ните осветителни технологии. Ако все още не сте се

възползвали от възможностите му в дома ви, сигурно сте

го виждали в някое от добрите заведения. Във вид на

мъждукащи в тъмното светлинни завеси или малки, по-

единично блещукащи светлинки, насочвайки погледа ви

върху някой акцент от интериора. Познахте! Влакнесто-

оптичното осветление е декоративно. Във важната роля

на основно осветление обикновено се ползват други ос-

ветители. Оптичните влакна нямат такива претенции.

Но те могат да превърнат и най-обикновена стая в ма-

гична. Единствено с повечко въображение. Така звездно-

то небе се пренася върху тавана на дневната. Във вази-

те ви блещукат феерични цветя. Коридорите на дома се

превръщат в сияещи пътеки. Домашният басейн би бил

много повече от място за плуване, ако светлинки във

всевъзможни цветове засияят под водата. Влакнесто-

оптичното осветление наистина не познава граници.

ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА
От какви ли чаркове е изградена една влакнесто-оп-

тична осветителна система? Ще започнем от източни-

ка на светлина – в зависимост от задачите, които ще

възложим на системата, се използва халогенна или метал-

халогенна лампа. Разнообразието от цветове, с които

светят оптичните влакна, се постига лесно. След източ-
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ника на светлина се поставят филтри, които пропускат

само желания цвят. При това филтрите имат задача да

определят колко силно ще свети влакното, т.е. те каз-

ват и какво количеството светлина ще излъчва то. И не

само това. Филтрите имат и друга важна задача - те

задържат топлинната част от светлината, излъчвана

от източника. По този начин оптичните влакна пренасят

само и единствено видимата от очите ни светлина и не

загряват осветяваните предмети.

След източника на пътя на светлината се изправя

т.нар. колимираща система. Тя насочва излъчената от

източника светлина точно в следващия елемент на сис-

темата, а именно влакнесто-оптичния кабел. Той най-

вече е полимерен, или използвания доста по-рядко -

стъклен. Може да свети само в единия си край, да излъчва

светлина по цялата си дължина или да е комбиниран.

Представяте ли си колко възможности предоставя това.

Милион и едно. Въпрос на фантазия!

Последният елемент от осветителната система са

т.нар. разсейватели. Изработват се от различни мате-

риали. Дори от кристали на Swarovski. Поставят се на

края на кабела. Мисията им е да фокусират светлината,

да постигат специални декоративни ефекти или просто

да служат за престиж.

КАКВО Е РАЗЛИЧНОТО?
Основните разлики на влакнесто-оптичното с тради-

ционното осветление е в почти магическите способнос-

ти на оптичното влакно. Когато говорим за осветление,

ñòð. 44

Напълно възможно за влакнесто-

оптичното осветление. Тайната е в

отсъствието на електричество по

дължината на оптичния кабел. Така

без някакви специални мерки за си-

гурност осветявате басейна си без

ограничения - във цветовете и

възможностите. Както около него,

така и под водата. Остава ви само

да плувате и да се наслаждавате.

При това – не само във водата, а и

в естетическа наслада!

МАГИЯ ОТ ЦВЕТОВЕ - ВЪВ ВОДАТА…

1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
П
Л
А
Д
И
К

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
П
Л
А
Д
И
К

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
П
Л
А
Д
И
К

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
П
Л
А
Д
И
К

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
П
Л
А
Д
И
К





ñòð. 46

в почти всички случаи нещата опират и до електричес-

ки ток. Освен ако не става въпрос за железния светил-

ник, естествено. Или за оптичните влакна, защото те

провеждат само светлина. Също така, осветяваният

обект не е подложен на въздействието на ултравиоле-

тови или инфрачервени лъчи, защото те не се провеждат

от оптичното влакно. И това далеч не е всичко. Оптич-

ните влакна не се нуждаят от каквото и да било обслуж-

ване или профилактика. Затрудняват единствено с избора

на цвят и светлинни ефекти. Не поради друга причина, а

защото възможностите са огромни.

Сред предимствата на оптичните влакна е и тяхна-

та дълготрайност. В сравнение с добре познатата ни

електрическа крушка, животът им е направо безкраен -

15 до 20 години. Борят други светлинни алтернативи и с

високата си безопасност. Тъй като не провеждат елек-

тричество, допирът до тях е съвсем безобиден - във

всеки един момент и по цялата им дължина.

ТЕХНОЛОГИЯ НА МАГИЯТА
Уникалните качества на влакнесто-оптичното освет-

ление си имат прозаично обяснение. Както вече споменах-

ме, магията му произтича от оптичните влакна. Всяко

едно от тях съдържа ядро, изработено от материал с

висок коефициент на пречупване на светлината. Около

ядрото има обвивка, която е с нисък коефициент на пре-

чупване. Благодарение на това им качество, светлината,

веднъж попаднала във влакното, се направлява в ядрото

до края му. Принципът на работа на оптичните влакна се

нарича пълно вътрешно отражение. Практическият

смисъл на пълното вътрешно отражение е, че оптично-

то влакно има способността да задържа веднъж попад-

налата в него светлина. Благодарение на редица физич-

ни закони, веднъж влязла във влакното, светлината пъту-

ва до края му. Затова именно в края на оптичните влак-

на блещукат светлинки. Съществуват технологични

възможности и цялото влакно да сияе - не само краят му.

В този случай, част от попадналата във влакното свет-

лина го напуска преди края на пътешествието си.

Ако сте ни последвали в пътешествието из необят-

ната територия на влакнесто-оптичното осветление,

вероятно сме провокирали във вас усещане за приказния,

почти нереален свят, който то пресъздава. Възползвай-

те се от богатата палитра от цветове, ефекти и

възможности, и рисувайте осветлението във вашия дом

- с влакнесто-оптично осветление.

Върху тавана в хола ви сияят звезди!

С влакнесто-оптичното осветление

това не е невъзможно. При това лич-

ното ви небе далеч не е статично. А

с падащи звезди и прелитащи коме-

ти. Въпрос не на древна магия, а на

техника. Дори с илюзията за дълбо-

чина. Със златисти и сребърни звез-

ди. Или ако предпочитате, цветни. С

хаотична подредба или следващи в

строг мащаб астрономическите про-

порции. От по-скъпи или по-евтини

материали. Просто – едно лично нощ-

но небе от оптични кабели!

ЗВЕЗДНОТО НЕБЕ В ДНЕВНАТА
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Модерни заключващи системи
за максимум сигурност

Ау, заключен
дом…

Ау, заключен
дом…
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Касетите с касов ключ се подменят с патронни, как-

вито осигуряват някои от касовите брави от висок клас.

Патроните не са това, което бяха. Непробиваеми току-

така, с уникално кодиране на движението на щифтовете.

Окичени със защитна плочка от хром-ванадиева стома-

на срещу разпробиване над патрона. Системата на бра-

вата функционира само и единствено при наличен пат-

рон в гнездото, с което се обезсмисля най-масовият взлом

- счупването на патрона. Цилиндричните секрети от по-

висок клас - вече с повечко щифтове. Куп защити - бро-

ниране срещу разпробиване, прикрит или антишперцов

профил. И още сума механични усъвършенствания. И една

особено характерна, неизненадваща никого тенденция –

все по-широкото навлизане на електрониката. В случая -

тържествено сплотена в един отбор с механиката.

Дори и обковът на вратите е в играта. И най-добри-

те и скъпи ключалки на пазара, които са практически

неотваряеми, могат вероломно да ви предадат, ако не са

надеждно защитени със здрав, брониран шилд или розет-

ка. Предлагат се метални шилдове с бленда пред отвора

на ключалката, която пада само с използването на кар-

та или избиране на ръчен код. Така той е защитен, как-

то като достъп, така и срещу посегателство.

Накратко, специалистите предупреждават, че за да

Днес ключарите са едни заети хора. Защото хората, реализирани на неси-

гурното, но често доходоносно поприще на кражбите, не спят. Никога. След

като затворите зад гърба си чисто новата, непробиваема и неразрушима

дори след гръмването й с кило тротил блиндирана врата и смело врътнете

ключа, може да се окаже, че малко след това някой е сложил кръст на

идиличното ви спокойствие. Ловко и елегантно си е отключил, без дори да

одраска вашата супер врата, и макар да не е отвлякъл нищо ценно, със

сигурност е осквернил личното ви пространство. В основата на това е,

че най-съвременните ключалки днес утре са детска игра за палавите пипа-

щи момчета. Така че, ако все още разчитате на старата си яка касова

ключалка, можете спокойно на излизане да оставите в нея прилежащия й

масивен ключ, защото крадците с него и без него спокойно ще си отклю-

чат. Класическите секретни брави пък са обидно лесни и за абсолютно

начинаещите в занаята. Накратко, ако не си падате по нежелани и за сметка

на това крадливи гости, ревизирайте сериозно основанията си за отслабе-

на бдителност. Пазарът изобилства от сериозни предложения за отпор на

посегателствата към заключващата ви система. Които не е излишно да

проучите на спокойствие сега, а не след гостите, когато спокойствието

ви вече ще е трайно нарушено. За някои от съвременните заключващи

технологии, предлагани у нас, разказва Гълъбинка Иванова
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сте добре подсигурени, не бива да отслабвате бдител-

ността си и към трите еднакво важни елемента - бра-

ва, патрон и шилд.

ЗАЩИТЕНА СРЕЩУ ЧУПЕНЕ КЛЮЧАЛКА
На пазара се предлага ключалка, разработена по

поръчка на Министерството на вътрешните работи,

във връзка с масовите кражби чрез така наречената „чу-

пачка“ в началото на 90-те години на миналия век. Иде-

ята за преодоляване на ключалката чрез взлом с мето-

да на чупенето означава, че тя се чупи там, където е

най-слаба – по средата. Чупенето става възможно само

тогава, когато ключалката стърчи на повече от 2-3 mm

извън вратата, като методът е изключително бърз и

безшумен. Затова ключалката е снабдена с разрез, кой-

то предотвратява чупенето й по средата и не дава

възможност да се достигне до механизма, за да се от-

вори бравата. Ключалката се чупи на мястото на раз-

реза, като това място е допълнително защитено сре-

щу опити за разбиване чрез щифтове от закалена сто-

мана в корпуса и специални щифтове в ротора на клю-

чалката. Защитата, осигурявана от разреза, е уникал-

на и патентована.

Практиката показва, че крадците обикновено се от-

казват след чупенето, тъй като последващото дости-

гане до бравата е свързано с разпробиване и шум, уве-

личаващи риска от залавянето им. Основната идея на

производителите на патрона е, че непреодолими ключал-

ки няма, има такива, които максимално забавят краде-

ца и увеличават риска да бъде хванат. Ключалката при-

тежава 2 милиона теоретични комбинации, като нейни-

ят по-усъвършенстван наследник предлага 11 милиона

комбинации.

ДОПЪЛНИТЕЛНАТА БРАВА С КОДИРАН КЛЮЧ

И КОНИЧЕН ТВЪРДОСПЛАВЕН ЩИФТ
Допълнителната брава, която, според доставчиците

й на българския пазар, няма случай на криминално отва-
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ряне през последните 15 години, е базирана на уникална

и патентована система на патрона. Щифтовете, опре-

делящи кода (4 милиарда комбинации), са разположени в

пространството така, че набирането на кода с ключар-

ски способи е невъзможно. Ключът е кух, обемно нарязан

(кодиран), центроващ се в един коничен твърдосплавен

щифт, който освен прецизната центровка на ключа, иг-

рае роля на защита срещу пробиване - на практика е

невъзможно пробиването на конус, дори от мек метал.

Цялата патронна глава е капсулована и неразглобяема,

монтира се в тялото на вратата, като отвън се вижда

единствено отворът за ключа, което ограничава възмож-

ните опити за взлом до две възможности – улучване на

код от 4 млрд. комбинации или пробиване на конус с

твърдост, по-голяма от тази на обикновените свредла.

А когато се наложи аварийно отваряне, ключарите нямат

голям избор - изкъртват в случаите, когато е възможно,

или вадят резачката, когато се касае за здрава блинди-

рана врата.

Модели на тази допълнителна брава са с врътка от-

вътре и имат друга уникална система „Антивзлом от-

вътре“. Тя се базира на принципа, че ако се заключи два

оборота отвън, врътката отвътре се блокира, и в слу-

чай на проникване в жилището през прозорец, балкон и

т.н. крадците няма да могат елегантно да си излязат

през входната врата. Тази функция е изключена, когато

при излизане от жилището заключите на един оборот.

Топ моделът в серията допълнителни брави, освен

изброените функции, разполага и със скоба за открехва-

не на вратата, без да е отключено - особено подходящо,

когато вкъщи наивни възрастни хора или деца остават

сами вкъщи. В случай че вратата е открехната на скоба

и крадецът се опита да насили вратата, при натиск по-

голям от 50 кг се включва сирена със 110 децибела. Пред-

видена е и друга възможност - паник бутон за включване

на сирената.

Бравата разполага и с изход, който може да се свърже

към СОТ-системата. Охранителните системи се задей-

стват, обикновено когато престъпникът вече е проник-

нал. Модерната брава задейства сигнал към СОТ систе-

мата, веднага щом отчете натиск върху вратата, още

преди проникването.
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ВГРАДЕНА ВЪВ ВРАТАТА ЕЛЕКТРОННА

ЗАКЛЮЧВАЩА СИСТЕМА
Заключваща система, вградена в интелигентна блин-

дирана врата, може да се управлява невидимо отвън – с

безконтактна карта, GSM или дистанционно. Система-

та работи в два функционални режима - автоматичен и

ръчен.

При автоматичен режим, с помощта на вградените

във вратата датчици, системата автоматично я зак-

лючва 5 секунди след затварянето й. По този начин се

гарантира, че вратата винаги е заключена. В зависи-

мост от технологията на управление, вратата се от-

ключва чрез поставяне на безконтактна карта пред

четеца, който е скрит в крилото на вратата, чрез на-

биране на телефонния номер на вратата или чрез дис-

танционното управление. И в трите варианта трудно

може да се предположи за съществуването на заключ-

ващия механизъм. При ръчния режим на работа, заключ-

ването и отключването се осъществяват чрез съот-

ветната технология на управление (безконтактна кар-

та, GSM, дистанционно). Така вие решавате, кога ще

заключите или отключите вратата.

Заключващият механизъм е електромеханична брава,

която не отстъпва на стандартните тежки касови бра-

ви като параметри за сигурност.Системата работи на

основно захранване 220 V, което впоследствие се пре-

образува на 12 V. За надеждна работа системата раз-

полага и с аварийно захранване (акумулаторна батерия

12 V), която гарантира безотказност в продължение на

48 часа.

Управлението с безконтактна карта, или т.нар. транс-

пондер, се базира на много използваната в практиката

технология за управление на достъпа до определени обек-

ти и зони и при системи за контрол на достъпа. Основ-

ното предимство на системата е скритият в крилото

на вратата четец, с което сигурността й се повишава.

Освен като безконтактна карта, транспондерът се пред-

лага и под формата на ключодържател.

Голямото предимство на управлението на вратата

чрез мобилен телефон е самата мобилност. Защото мо-

жете да отключвате и заключвате вратата си, дори и

да не сте в близост до нея. Друг плюс на системите от

този тип е обратната връзка с вратата - можете да
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получавате информация за всяко отключване и заключ-

ване на вашата врата, където и да се намирате по

света. По отношение на отключването на вратата, то

не ви струва нищо – става с набиране на номер, при ко-

ето, след като получи вашето повикване, системата ав-

томатично затваря. Реално не се провежда разговор и

не се таксува нищо. Достъп до вратата имат само тези

номера, които са записани в базата данни.

Управлението с дистанционно става толкова есте-

ствено, колкото е това на автомобила. Надеждността

и сигурността са гарантирани на базата на използване-

то на динамични скачащи кодове. Можете да използвате

дистанционното не само за автомобила, но и за интели-

гентната блиндирана врата.

ИНОВАТИВНА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНА

ЗАКЛЮЧВАЩА СИСТЕМА
Комбинира надеждността на механичните ключалки и

патрони с възможностите за програмиране и гъвкавос-

тта на електронните заключващи системи. Всеки ключ

е уникален и притежава специална конструкция – два ви-

сокопрецизни плаващи щифта, които взаимодействат с

пружинно поддържани щифтове в патрона, които форми-

рат „виртуална комбинация“ всеки път, когато ключът

се пъхне в ключалката. Освен механичните си преимуще-

ства, електромеханичната заключваща система се от-

личава с наличието на миниатюрна кодираща електрони-

ка, която е вградена в ключа и в ядрото на патрона. Елек-

тронният механизъм, вграден в патрона, е самостоятел-

но функциониращо устройство, което означава, че не
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изисква окабеляване за захранването му. Работи на ба-

терии, които се вграждат в ключа и служат като източ-

ник за захранване на електрониката както в ключа, така

и на тази в патрона. Това решение позволява монтира-

нето на патрона като всеки нормален такъв и на ключа-

рите не се налага да прекрояват врати и да окабеляват

здраво.

Макар на пръв поглед да функционира като всяка друга

заключваща система, тъй като в нея е интегрирана ува-

жителна доза интелигентност, в електромеханичната

иновация се случват следните процеси: След като пъхне-

те ключа в патрона, той изпраща електронен „събуждащ“

сигнал до електронния компонент на патрона. Той, от своя

страна, генерира случаен 64-битов номер. Ключът отго-

варя, като изпраща кодиран идентификационен номер.

Цялата тази комуникация, разбира се, трае част от секун-

дата. Данните за потребителя, времето, резултата и т.н.

автоматично се записват в паметта на патрона, като

впоследствие при желание се обработват.

Ако е налице съответствие на данните с предварител-

но заложените, блокиращият механизъм се освобождава

по електронен път и ключът може да бъде завъртян. В

случай, обаче, че някой дръзне да пъхне нещо различно от

оторизираните ключове в патрона, заключващата меха-

ника няма да помръдне.

ЕЛЕКТРОННА ЗАКЛЮЧВАЩА СИСТЕМА
Домашна система за заключване, технологично вдъхно-

вена от големите гъвкави хотелски системи, която лес-

но би могла да допълни или да замени обикновените сек-

ретни брави с електронни. Може да бъде отваряна с чип,

вграден в мобилен телефон (засега само някои модели на

Nokia), или с нещо прилично на „електронно контактно

копче“. В този случай технологията изисква допир на но-

сителя на информация с четеца в бравата, в резултат

на което се позволява или отказва достъп. „Електронно-

то копче“ е с атрактивен и ергономичен дизайн. Програ-

мираният в него код е уникален, невъзможен за копиране

и промяна. Устройството разполага с 64-битова памет

и прочита данните от ключа за по-малко от 5 милисекун-

ди. За повече сигурност, цялата електроника е поместена

във вътрешността на вратата. Системата се захранва

с батерии, което елиминира нуждата от окабеляване. Ин-

телигентно предупреждава в аванс, когато батериите

започнат да падат.

Разбира се, това са една интересна, но малка част от

добрите заключващи системи на пазара към момента.

Затова, ако сте решили да осъвремените технологиите,

които заключват нечестивия достъп до личното ви про-

странство, ще трябва доста да се поинтересувате и без

разтакаване да изберете. Особено ако планирате повеч-

ко отсъствие от дома, за да починете заслужено през

зимата. И не забравяйте, пускайте си СОТ-а…



ñòð. 54

Äîìàêèíñêà òåõíèêà

КАК РАБОТЯТ?
Най-използваните днес сушилни на външен вид наподо-

бяват пералната ви машина. Виждали сте ги - с вратич-

ка, зад която се крие барабанът. Задвижван от електрод-

вигател, барабанът е един от основните елементи на

домашната ви помощничка, но не бива да очаквате да е

малък. Обемът му обикновено леко надвишава този на

пералната машина, защото за ефективно изсушаване на

дрехите е нужен простор, точно както и на балкона.

Липсващото
звено...
между пералнята
и ютията
Скъпо удоволствие ли е сушилнята?

Случвало ли ви се е в събота сутрин, когато навикът да ставате за

работа ви е събудил, да ви се прииска да се поразходите из парка, да

подишате чист въздух и да изпиете сутрешното си кафе сред природата.

Но не можете! Спира ви огромният куп дрехи, достатъчен не за една, а

за няколко перални. Сещайки се за минутите, които трябва да прекарате

в досадна гимнастика с подреждането им по простора със сигурност

настроението ви се скапва. Не унивайте. Решението е просто и се нарича

сушилня. Тази грижлива домашна помощничка ще ви спести еднообразните

упражнения с щипките. Е, ще се наложи просто да прехвърлите вече

изпраните дрехи от пералнята в сушилнята и да вземете чашата кафе

докато се изтягате пред телевизора. При това ще ви останат няколко

свободни минути - само за вас! Вярно, сушилните не се срещат във всеки

дом, но и на тях им идва времето, твърди Венета Станкова

Поставяте дрехите в барабана на сушилнята, натиска-

те копчето за старт на програмата и той се завърта.

Възникващата центробежна сила притиска дрехите ви

към стените на барабана и буквално изтисква водата от

тях. При това оборотите, с които се върти барабанът

и конструкцията му никак не са случайни, защото дрехи-

те трябва постоянно да се разместват, за да се изсу-

шат равномерно. Колкото и да е голяма центробежната

сила, само с въртене на барабана дрехите не могат да
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се изсушат. Затова сушилните имат вентилатор, който

засмуква студен въздух от пространството около тях.

Този сух студен въздух преминава през нагреватели, след

което достига барабана с дрехите ви. Горещият въздух

прониква във вече изцедените дрехи и изпарява и после-

дната капчица влага от тях. В резултат на сушенето се

образува влажен, горещ въздух. В зависимост от това

какво правят с горещият влажен въздух, сушилните са два

вида - традиционни и кондензационни.

МОДЕЛИ СУШИЛНИ
При първия вид сушилни горещият влажен въздух,

събрал цялата вода от дрехите ви се вентилира извън ма-

шината. Затова важен елемент от устройството им е

именно въздуховодът. По него горещият влажен въздух, из-

пълнил мисията си да доизсуши дрехите, напуска маши-

ната и достига външния свят. Работата му не е по-раз-

лична от въздуховода, монтиран над абсорбатора в кух-

нята.
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При кондензационните сушилни образуваният горещ,

влажен въздух преминава през топлообменник. В него

отдава топлината си, при което водните пари, които

въздухът е изсмукал от дрехите в барабана, се втечня-

ват. Образуваният кондензат се събира в специален ре-

зервоар, с който са снабдени някои модели, или през пом-

па и дренираща тръба директно се изхвърля в канала.

Обикновено, кондензационните сушилни имат по-слож-

на конструкция и консумират повече енергия от тради-

ционните модели.

Предлагат се и съвременни кондензационни модели су-

шилни, при които събраната в резервоара вода се изпа-

рява и под формата на пара се впръсква отново в дре-

хите ви. Защо е нужно това ли? Ами защото производи-

телите на сушилни все повече виждат в тях замести-

тел на ютията. Специален режим на работа на сушил-

нята изглажда неизменно образувалите се гънки по из-

сушеното пране, или просто освежава дрехите, които

все още не са за пералнята. Така че по-голямата консу-

мация на електроенергия не е самоцелна. Тя ви спестя-

ва още повече време!

НЕ ТЪПЧЕТЕ ПРЕКАЛЕНО СУШИЛНЯТА
Личния опит ви е научил, че когато натъпчете здраво

пералнята с пране, колкото и прах да сложите, дрехите

не се изпират толкова ефикасно, колкото когато сте им

оставили място да дишат. Това важи и за сушилнята,

така че не претъпквайте барабана с мокри дрехи. Ако сте

изпрали големи и обемни дрехи, ще е хубаво сушилнята ви

да има по-голям барабан, защото пространството ще ви

гарантира равномерно и бързо изсушаване.

Обърнете внимание и на шума, който сушилнята ви

генерира при работа. По този критерий все повече се

избират домашните уреди. Сигурно сте чували как

съседска пералня разтриса блока, когато центрофугира.

За да спестите на себе си и на околните подобни шу-

мове, обърнете внимание и на този параметър, който

задължително би трябвало да е изписан върху етикета

на уреда. Все пак, друго би било ако сушилнята ви рабо-

ти толкова тихо и незабелязано, че дори не е нужно да

знаете какви чаркове има вътре. Изобщо, екстрите на

съвременните сушилни отдавна не се броят на пръсти-

те на едната ръка и това е факт, който може само да

ни радва.

КОЛКО ТОК ХАРЧИ СУШИЛНЯТА?
Тук е мястото да обърнем внимание на една изклю-

чително важна характеристика, а именно колко ток

харчи домашната ви помощничка. Сигурни сме, че ако

сметката ви за ток би нараснала значително, ще

предпочетете използваният от столетия начин за

сушене с въженцето и щипките. Едва след като сте

изяснили момента с енергийния клас, изберете вашия

модел.

Различните модели сушилни всъщност се различа-

ват и по различните програми. Затова, когато изби-

рате сушилня, би било добре да се поинтересувате

какви програми предлага моделът, който ви е хванал

окото. Както и при пералните, доброто сушене зави-

си от многообразието на различните програми и доб-

рото им познаване. Например, когато сушите перде-

тата или други финни материи, бихте могли да се

възползвате от специална програма, която суши без

нагряване. Така сушилнята оставя деликатните тъка-

ни с една идея мокри, за да не се намачкат и да може-

те безпроблемно да ги изгладите.
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ЗА ПОЛЗАТА ОТ ПРЕДЖОБВАНЕТО
На всеки се е случвало да се разсее и да не провери

джобовете на някоя от дрехите, които тика в пералня-

та. Сигурно бихте могли да разкажете куп истории за из-

прани пари, документи, че и много други неща. Обаче

когато става въпрос за сушилнята, трябва да знаете, че

е особено опасно в нея да попаднат леснозапалими пред-

мети. Защото при контакта им с горещия въздух съще-

ствува реална опасност да пламнат. Така че, ако сте

проверили щателно джобовете на мъжа си преди да пъхне-

те дрехите му в сушилнята, няма да ви се наложи да деб-

нете пред вратичката в очакване да се случи нещо та-

кова.

За да работи комфортно вашата сушилня трябва да

почиствате филтъра за влакна редовно. Не се притесня-

вайте, това няма да ви коства усилия. Можете и поняко-

га да карате мъжа си да надзърне във въздуховода - дали

е чистичък. Едва ли е нужно да ви казваме, но като всяка

вещ в дома ви, сушилнята се нуждае от известно обгриж-

ване. Козметиката на сушилнята е важна, затова, поза-

бърсвайте я от време на време - и отвътре и отвън, и

тя ще ви служи вярно.
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Модерните ютии -
отвързани и умни
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Наистина ли жените обичат да гладят, или просто са се примирили, че

единственото, което могат да направят по въпроса, е да сведат гладе-

нето вкъщи до минимум? Разбира се, в природата се срещат и феи на

ютията, които биха гладили безспир до края на живота си в името на

перфектния си вид или заради удоволствието от упражнението. Що се

отнася до мнозинството от нас, мъжете, гладенето е задължение, чиито

корени могат да се търсят в отмъщението на съдбата за минали грехо-

ве. Фактите, обаче, сочат, че вече немалко мъже, подпомагани от съвре-

менните достижения на производителите на ютии, гладят ризите си успешно

- без ръб на ръкавите, за време под 30 минути на риза и дори около

областта на рамото! И то с удоволствие… Не претендираме за всеоб-

хватност на нашето „изследване“, понеже вероятно има и мъже, които

гладят и държат на закачалка дори слиповете и потниците си. Или пък

жени, които казват: „Скъпи, зарежи тая ютия, вземи по бира от хладил-

ника и ела да си гледаме мача!“

Любима или не, при всички случаи във всеки дом присъства поне по една

ютия. Била тя подарък за сватбата преди 10 години, или донесена като

армаган от Москва през седемдесет и девета. Макар в някои домове този

уред някак симпатично да остава настрана от развитието на техноло-

гиите, все повече хора предпочитат улесняващите новости, съвременни-

те технологии за повече функционалност и безопасност. В това число са

моделите без кабел и тези, спасяващи положението на разсеяните гладачи

- с автоматично изключване. За тези и други възможности на съвремен-

ните ютии разказва Иво Бояджиев

КОЙ НИ ГО ПРИЧИНИ?
Ако в миналото някой не се беше поддал на суетата

си, днес всички щяхме да ходим измачкани и по-хубавото

е, че на никой нямаше да му прави впечатление. Кой спо-

ред вас пръв е намерил начин да глади дрехите си? Кой

друг, ако не хитрите и изобретателни жители на Древ-

на Гърция. Ако древните гърци са имали комерсиалния

усет, с който са известни представителите на еврейс-

ката нация, и не са „дарявали“ на света идея след идея, в

съвременните теории за конспирацията нямаше да се

говори, че точно евреите управляват света. И така, през

IV век пр.н.е. елините изобретили начин да гладят широ-

ките си дрехи с помощта на нагрят метален прът. По-

късно в Рим хората третирали дрехите с масивни чуко-

ве, за да ги изгладят. И в Русия имали свой метод: увива-

ли вече сухото пране върху гладки дървени трупи, после

вземали нещо като дъска и започвали да я движат напред-

назад по тъканта. Наричали го „пързаляне на пране“. По-

късно се появили и ютиите, изработени изцяло от метал.

За да гладят с тях, хората предварително ги нагрявали

на печката. Съществувала и спиртна ютия, в чиито

малък резервоар сипвали спирт, който запалвали. Чак през
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XX век, американецът Ърл Ричардсън изобретил първия

електрически уред за гладене. Един ден, през 1903 г., той

предложил на хазяйката си да изпробва олекотена ютия

с електрически нагревател. Две години след този успе-

шен експеримент Ричардсън създал усъвършенстван мо-

дел на устройството си и светът започнал да глади с

него. Днес вече използваме невероятно леки варианти,

дори и без кабел.

ЮТИЯ, МИНУС КАБЕЛ, РАВНО НА КАКВО?
От времето на Ричардсън до наши дни кабелът на

ютията сигурно е станал причина за безброй пожари,

спъвания и белези от изгаряне. Освен това, за да си оси-

гурим спокойно гладене, винаги трябва да търсим най-

удобното разположение на дъската спрямо контакта, в

който ще включим уреда. Да не говорим, че и човек с

подобаващ стаж в гладенето, трудно се справя с вечно

усукващия се кабел.

Едно почти успешно решение на този проблем предла-

гат по-новите ютии, чийто кабел е прикрепен към тяло-

то посредством малко сферично приспособление. То по-

зволява на ютията да се върти във всички посоки и по-

този начин предпазва от оплитане на кабела.

И накрая развръзката за кабела – за да премахнем про-

блема, най-добре да премахнем източника. С други думи,

става въпрос за съвременните ютии без кабел. Безспор-

но удобно решение, което при това е предпоставка за

пожаробезопасност. Освен това, тези ютии не са мно-

го по-скъпи от „опашатите“. Не си мислете, обаче, че

при гладене с тази ютия ще се радвате на пълен ком-

форт. Недостатъкът произтича от принципа й на рабо-

та, който наподобява този на термоканите. Когато се

намира на специална поставка, ютията се нагрява

вследствие на контакта с нея. Сами можете да се до-

сетите, че ще трябва да връщате ютията на постав-

ката, след като изгладите няколко дрехи, защото ина-

че тя ще изстива. Необходимостта от „презареждане“

ще стане досадна, ако сте решили да изгладите цяло-

то пране, защото обикновено перем в големи количе-

ства. Абсолютният комфорт на гладача все още изглеж-

да непостижим.
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СКЪПИ, ГОРИ МИ ПЕРДЕТО!
Коя е най-честата причина за възникване на домашни

пожари? Електроуредите – неизправни или забравени. Не

знаем какъв процент се пада на ютиите, но със сигурност

е значителен. Решението е да си купите „умна“ ютия,

която да мисли вместо вас и да се самоизключва, ако вие

забравите. На всеки се случва. Или почти на всеки. Все

още има хора, които разчистват масата или леглото,

покриват ги с някое старо одеяло и гладят дрехите си

върху тях. Та, има една интересна статистика, според

която именно тези хора най-рядко забравят ютията си

включена. Може би защото не ползват специална дъска,

а след като свършат с гладенето, връщат предишния вид

на масата, за да обядват. Но дори и да гладите на легло-

то, добре е ютията ви да има функция да се самоизключ-

ва, защото забравите ли я там, леглото е последната ви

грижа.

Освен автоизключване, желателно е ютията ви да има

и звуков сигнализатор, с който да ви предупреждава при

опасно висока температура. В домове с деца или дома-

шен любимец това е задължително. Сигналът, които

предлагат различните ютии, може да бъде светеща лам-

пичка или силен писклив звук. Примигването на светлин-

ка може да е много подходящо решение за телефонни

повиквания по време на събрание в офиса, но със сигур-

ност не е най-ефективното, когато става въпрос за

опасно нагрятата ютия вкъщи. Ако живеете само в една

стая, която няма прозорци, няма лампа и винаги е тъмно,

сигурно ще забележите „нямата“ ютия да ви вика с при-

мигване. За разлика от нея пискливата няма да ви оста-

ви никакъв шанс да я забравите включена, в който и край

на дома си да се намирате.

НА ЩАНДОВЕТЕ В МАГАЗИНА
ще намерите объркващо разнообразие ютии и ако реши-

те да ги разглеждате една по една, това ще ви коства

повече време, отколкото на един средностатистически

мъж да изглади всичките дрехи от гардероба си. Не по-

малко забележително е и разнообразието от функции,

част от които са тези, които ви представихме…
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Образи
като на живо
От какво зависи качеството на
телевизионната картина

Никак не е трудно да определим каква би трябвало да бъде картината на

идеалния телевизор. Представете си, че сте в сектор „А“ на стадиона или

високо в планината с прекрасна гледка пред себе си. Опитайте сега да си

представите как това изглежда на екрана на телевизора вкъщи - доста

добре, ако той е нов и по-скъпичък, но едва ли е същото. Най-напред,

екранът е твърде малък в сравнение с огромната реална картина. Разбира

се, не само размерът има значение. Много други фактори определят

качеството на телевизионния образ. Кои са те и как зависят от вида на

екрана разяснява Стефан Куцаров
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ЗА ВЕТЕРАНИТЕ И ТЕХНИТЕ ВНУЦИ
Четири вида са масово използваните екрани в съвре-

менната телевизия. Най-стар е кинескопът, създаден от

американеца Фарнсуърт. През 1928 година той реализи-

ра първата електронна система за предаване и приема-

не на изображения, в която използва своя кинескоп. Пуб-

личното й представяне става през 1934-а, която може да

се смята за рождена година съвременната телевизия.

Разбира се, малката, черно-бяла и некачествена карти-

на от онова време трудно може да се сравнява с тази на

големите съвременни цветни кинескопи, но принципът на

работа се е запазил. Тези почти 80-годишни ветерани на

телевизията, са засега екраните с най-ниска цена. Но

независимо от доброто качество те слизат от сцената

и относителният им дял в предлаганите на пазара теле-

визори ще продължава да намалява.

Плазмените екрани са доста по-нови. Отначало едно-

цветни (оранжеви, или зелени), те се използвали с компют-

рите, и то сравнително рядко. Първият цветен плазмен

екран от 1992 година е бил точно с такова  предназначе-

ние. Едва през 1997 година на пазара се появяват плазме-

ни телевизори. Наименованието им се дължи на факта, че

всеки пиксел се състои от три миниатюрни стъклени

кухини, пълни с инертен газ. При прилагане на електрическо

напрежение върху газа атомите му се превръщат йони, т.е.

газът става на плазма. Йоните удрят отново слой от

луминофор и в зависимост от него кухината излъчва чер-

вена, зелена или синя светлина. Едва ли това е нова инфор-

мация за вас, ако сте се интересували от действието им,

или ако сте чели хубавата ни статия "На първия ред, в края"

в брой 11/2006 на Технологичен дом. Ако все така сте

любопитни, можете да погледнете работещ плазмен ек-

ран много отблизо. Когато той е достатъчно голям, дори

с невъоръжено око могат да бъдат забелязани кухините,

разделени с тънки черни ивици.

И така, стигнахме до течнокристалните (LCD) екра-

ни. Течните кристали са открити още в началото на

миналия век, но едва през 1968 година се появява първи-

ят монохромен LCD дисплей. Цветните му наследници

преди около десетина години започнаха да се използват

и за телевизионни екрани. Техните пиксели също се

състоят от червена, зелена и синя част, като всяка

съдържа тънък слой течен кристал, усукан на 90 градуса

и разположен между две стъклени плочи. Без да е прило-

жено електрическо напрежение върху кристала, светли-

ната преминава свободно през него и филтрите от две-

те му страни. Цветът на излизащата светлина се опре-

деля от цветен филтър. Прилагането на напрежение на-

малява усукването и през кристала преминава по-мал-

ко светлина. Това променя яркостта и цвета на съответ-

ния пиксел. Светлината, преминаваща през екрана, се

осигурява от ярък източник, разположен зад него.

В големите магазини за видеотехника можем да откри-

ем и LCD прожекционни телевизори. Във вътрешността
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на някои от тях има три миниатюрни течнокристални

дисплея (червен, зелен и син), през които минава много

силна светлина. Чрез оптична система тя се прожекти-

ра върху екрана на телевизора така, че на него да се по-

лучи цветна картина.

Съществуват и прожекционни DLP телевизори. Всеки

пиксел на техния единствен миниатюрен дисплей пред-

ставлява огледало с размер, по-малък от дебелината на

косъм, което може да се завърта под действието на елек-

трически сигнал. Така светлината, идваща от мощен из-

точник, може да се отразява към екрана или не. Цветове-

те пък се осигуряват от три филтъра, които се въртят

пред микроскопичното дисплейче.

ОТ КАКВО ЗАВИСИ КАЧЕСТВОТО НА КАРТИНАТА?
Най-простият, но твърде неопределен отговор е: „От

много неща“. Сред тях е и субективното „Харесва ми!“,

което не се нуждае от обяснение и често е определящо при

избора на телевизор. Няколко са обективните характери-

стики, определящи качеството на картината и зависещи

в значителна степен от вида на екрана.

На първо място това са

РАЗМЕРИТЕ И ФОРМАТА НА ЕКРАНА
Форматът е отношението на дължината и височината

му. Исторически обусловеният формат 4:3 е заимстван от

киното, тъй като отначало голяма част от телевизион-

ните предавания са били на филм. Той се използва и днес,

но все повече бива изместван от формата 16:9, съответ-

стващ на широкоекранното кино. Любопитна подробност

е, че създадената още през 1926 година механична теле-

визионна система е имала подобен формат (7:3).

Твърде елементарно е да се подчертава, че по-големи-

ят екран е предпоставка за качествена картина. Прието

е големината да се измерва чрез диагонала на екрана,

която най-често се дава в инчове. Засега най-големият

екран е плазмен с диагонал 2,60 метра, най-големите LCD

екрани и прожекционни DLP екрани са 1,65 метра, а при

кинескопите диагоналът достига 1 метър. Експеримен-

тално вече е създаден LCD екран с диагонал 2,50 метра,

като перспективите са, че твърде скоро LCD екраните

ще догонят, а може би и надминат плазмените по размер.

Колкото по-голям е броят на пикселите на екрана,

толкова по-качествена е картината, тъй като могат да

се възпроизвеждат по-фини детайли на реалните обекти.

Способността на телевизора да предава фини детайли

се нарича разделителна способност, но популярна е и

думата резолюция. Съществуват международни стандар-

ти, които фиксират броя на пикселите в един ред и броя

на редовете. Обикновено в рамките на една държава се

използва точно определен стандарт и всички телевизо-

ри са с една и съща разделителна способност. Например

стандартът у нас е с 625 реда и (4/3)х625 = 833 пиксела

в ред. Поради особеностите на самото телевизионно пре-

даване част от пикселите не се използват и реално кар-

тината има около 500 хиляди пиксела. Изображенията при

добиващата все по-широка популярност телевизия с ви-

сока разделителна способност (HDTV) са със значител-

но повече пиксели (достигат до около 3 милиона) от обик-

новените телевизори, което е предпоставка за по-каче-

ствена картина (още една отправка, която си струва -

статията "HDTV - по-добрата телевизия" в брой 4/2006).

ñòð. 64
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ЯРКОСТТА КАТО ХАРАКТЕРИСТИКА
на телевизора показва най-силната светлина, която про-

изволен участък от екрана може да осигури. Голямата

яркост е важно условие за естествено възпроизвеждане

на цветовете (и в природата при слабо осветление те

се губят). Счита се, че за много добро качество е необ-

ходимо яркостта да е над около 400 кандела на квадра-

тен метър (cd/m2). При гледане в тъмно помещение прак-

тически всички съвременни екрани имат достатъчно

голяма яркост. Разликите изпъкват при по-силно околно

осветление. Засега най-голяма яркост осигуряват плаз-

мените екрани (над 1000 cd/m2), докато при LCD и кинес-

копите тя е по-малка. Същевременно не трябва да се

забравя, че гледането с голяма яркост в тъмно помеще-

ние изморява очите и от това боли глава. С този проблем

се справят телевизорите с автоматично регулиране на

яркостта в зависимост от околното осветление.

И така стигнахме до

КОНТРАСТА
който е важна характеристика за получаването на каче-

ствена картина, поради което производителите го отбе-

лязват в каталозите си, а търговците на табелката до

телевизора в магазина. Контрастът е отношението меж-

ду яркостта на най-силно и най-слабо осветените участъ-

ци на картината. Счита се, че тя е прилично добра при

контраст над 500:1. При някои плазмени екрани кон-

трастът вече достигна до 15 000:1, докато при по-скром-

ните DLP прожекционни екрани той е около 2000:1. Засега

с най-малък контраст са LCD екраните (до около 1500:1),

но през последните години той бързо се увеличава. Доб-

рите стари кинескопи също имат много добър контраст.

Контрастът непосредствено зависи от така нарече-

ното ниво на черното. То показва до колко черни са най-

тъмните участъци на картината (истински черен

участък означава, че той не излъчва никаква светлина).

Например при LCD екраните тези участъци са тъмноси-

ви. Картината е толкова по-качествена, колкото тъмни-

те участъци са по-близки до черното, защото така цве-

товете изпъкват най-ясно. Не трябва да се забравя, че

поради неизбежното отразяване на част от околната

светлина от екрана нивото на черното се влошава (то

не е толкова черно) при значително околно осветление и

е най-добро при гледане в тъмно помещение.

ЦВЕТОВИТЕ РЕАЛНОСТИ
Огромно е многообразието на цветове в природата, но

важен въпрос за телевизията е доколко вярно те се

пресъздават на екрана. Смята се, че кинескопите, плаз-

мените и прожекционните DLP екрани са с приблизител-

но еднакво вярно възпроизвеждане на цветовете, докато

LCD донякъде им отстъпват.

Качеството на картината при бързо движещи се обек-

ти на екрана зависи от

ХАРАКТЕРИСТИКАТА БЪРЗОДЕЙСТВИЕ
Представете си, че наблюдавате поредния кръг от

Формула 1 и колите профучават от единия до другия край

на екрана. Когато колата се премести, би трябвало ней-

ният образ да изчезне от старото място. В никой екран

това не става веднага, а след известно време. Когато то

не е достатъчно кратко, за ужас след движещата се кола

остава „опашка“ – постепенно избледняващи нейни обра-

зи. При бавните екрани това неприятно явление се забе-

лязва най-силно при малки обекти (спринтиращ футболист,

когато на екрана е целият терен). Повечето производите-

ли посочват това време в документацията към телевизо-

ра, затова следете то да е под 10 милисекунди. Все още

се срещат LCD екрани с известен проблем при изобразя-

ване на бързо движещи се обекти, но при новите модели

този недостатък е практически преодолян.

Често търговците ще ви похвалят някой 100-херцов

телевизор като осигуряващ ненадминато качество на

картината. Това е свързано с една особеност, установе-

на още в зората на телевизията и запазена почти изцяло

до днес. За всяка секунда на екрана се изписват една след

друга 25 картини, което поради споменатата вече инер-

тност на окото не се забелязва и ни се струва, че карти-

ната присъства непрекъснато на екрана. В действител-

ност всяка картина се предава на 2 пъти, т.е. за 1 секун-

да се сменят 50 половини, което създава леко трептене

на картината. В първите малки черно-бели екрани то е

оставало незабелязано и затова този начин на предаване

е бил приет като стандарт. В съвременните големи цвет-

ни екрани трептенето вече влошава (макар и слабо) ка-

чеството на картината. За отстраняването му в 100-

херцовите телевизори са въведени специални технически

решения за смяна на 100 полукартини в секунда.

Качеството на картината при различен

ЪГЪЛ НА НАБЛЮДЕНИЕ
спрямо екрана е сред важните характеристики на модер-

ните телевизори. Най-добри в това отношение са кинес-

копите и плазмените екрани, но LCD-тата вече им дишат

във врата.

РАЗСТОЯНИЕТО, ОТ КОЕТО ГЛЕДАТЕ
също има значение за качеството на картината. Експер-

тите препоръчват при сядане срещу екран с формат 16:9

(независимо какъв тип) разстоянието да е 2,5-3 пъти

диагонала му. Така че като решите да купувате голям

телевизор, помислете и за помещението, в което ще го

поставите…
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ОТ КАКВИ СЛУШАЛКИ ИМАТЕ НУЖДА?
Първо, трябва да решите дали да „изпускат“ много, по-

малко или почти да не изпускат звук. Има три основни

принципа, на базата на които се произвеждат слушалки

– те могат да са отворени, полузатворени или затворе-

ни. Най-лесно е да се направят отворени слушалки с добър

звук, затова повечето добри и достъпни видове са таки-

ва. Ако ще слушате музика най-често в градския транс-

порт или в претъпкан офис, по-добре си купете такива,

които ще изолират в максимална степен шума около вас.

Има толкова много видове слушалки, във всевъзможни

вариации на дизайна, че обособяването им по тип е

твърде условно. Ето как направихме това, без да се впус-

каме в технически подробности.

Само на опера не съм бил със

Да намерим продукт със стойност, която справедливо отговаря на цена-

та, не е лека работа. Още по-трудно е да намерим точния за нас, отго-

варящ на специфичните ни нужди и изисквания. В случая със слушалките,

условно можем да разграничим няколко признака, по които избираме –

приложение, тип, производител и цена. Няма как категорично да се под-

редят по значимост, защото тя е различна за всеки купувач. Ако се водим

от цената, знаем колко можем да дадем и търсим най-доброто качество

за тези пари. Може да търсим определен тип или да държим на конкретен

производител. За да се ориентирате какви слушалки са точно за вас,

рецептата е да сте наясно за какво ще ги ползвате - при пътуване, до-

като спортувате, гледате телевизия и т.н. Тъй като приложението до

голяма степен е функция на дизайна и звуковите характеристики на слу-

шалките, Иво Бояджиев ще ви запознае точно с тях.

EARBUDS - ТАПИТЕ
Готини и с разпознаваем звук, ако се поставят добре,

те са изборът на непретенциозния потребител. За пове-

чето хора това са безплатните слушалки, които получа-

ват заедно с купения преносим плейър. Те представляват

две отделни малки пластмасови слушалки, които се по-

ставят във външната част на слуховия канал. Типично за

тях е, че не осигуряват изолиране от външни шумове, а

и обикновено не звучат добре. Ако първите ви слушалки

са такива, знайте, че за малко повече пари ще получите

много повече качество. „Тапите“ заемат дъното на ус-

ловната класация при слушалките. Те са неудобни, труд-

но се задържат в ухото, особено при активно движение,

защото формата на ушите е различна при всеки човек.

…защото и без слушалки не съм
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Така че има хора, при които стоят почти стабилно, но

повечето уши не са много гостоприемни към тях. От

нестабилността им, освен комфортът, страда и звукът.

Който ги използва, вероятно го прави, защото са лесно

преносими, незабележими и евтини.

EARPADS, КОИТО РАЗВАЛЯТ ПРИЧЕСКАТА
„Залепени“ за повърхността на ухото и закрепени с

„мост“ над главата, те дават сравнително добро каче-

ство на звука и изолация от шумове. Както личи от назва-

нието им, имат плоска, сравнително малка повърхност,

която приляга върху външната част на ухото, придавайки

комфорт и лекота при носене. Могат да се намерят как-

то в отворен, така и в затворен вариант на дизайна.

Размерът на повърхността варира, но най-често са два

вида – големи, които обхващат цялото ухо, и по-малки. Този

тип слушалки е може би най-богатият на модели в зави-

симост от дизайна, качеството на звука и цената. Обик-

новено хората, които ги купуват, искат нещо ергономич-

но, леко и лесно за прибиране в багажа.

IN-EAR-MONITOR - ДЪЛБОКО В УХОТО
Много са малки и се поставят плътно в ушния канал,

но не ги бъркайте с „тапите“! In-Ear-Monitor (IEM) слушал-

ките осигуряват по-добър звук и най-доброто изолиране

от шум в сравнение с почти всички други видове, като

разликата в способността за блокирането му често

достига 20 dB. Става дума за външен шум. (Едва ли и най-

скъпите слушалки биха ви помогнали, ако долавяте ня-

какъв шум отвътре... )

Пълната изолация на шума означава и по-добро здраве

за ушите ви, тъй като можете да се наслаждавате на

изчистен и плътен звук при значително по-ниска сила.

Свързани с подходящ източник на звук, някои слушалки от

този тип се нареждат сред най-добре звучащите в све-

та. Технологията е достигнала дотам, че се предлага

т.нар. функция Push-To-Hear („Натисни, за да чуеш“). На-

малявайки музиката с леко натискане на бутон, активи-

рате вграден микрофон, който се намира върху кабела.

Така ще можете да следите разговора в стаята, без да

се налага да се справяте с досадното махане и слагане

на слушалките. Качеството си има цена, така че има IEM

модели по около 1000 USD, но звукът е такъв, че ще из-

питвате блаженство от слушането, където и да сте.

Така че, ако обичате музиката и можете да си ги позво-

лите, заслужава си!

Повечето хора, които пътуват често, знаят, че IEM

слушалките осигуряват по-добра изолация на шума в срав-

нение с „шумоблокиращите“ и „залепените“ за ухото

слушалки, така че те са най-добрият приятел на пътни-

ка. Идеални са по време на бизнес пътувания, при трени-

ровки във фитнеса или за всякакви други активни прило-
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жения, където се изискват подвижност, малък размер,

добър звук и качествена изолация от външни шумове. Не

е ли странно, че такъв страхотен звук може да излезе

от толкова миниатюрни неща!

NECKBAND-STYLE - ХВАНАТИ ЗАД ВРАТА
Известни са с традиционния си „old-school“ вид, който

не може да не сте забелязали, минавайки покрай група

младежи на улицата. Младите хора са фенове на този вид,

защото това са слушалки за активни хора в движение,

слушащи своя iPod или лаптоп. Рамката им е извита

отзад, около врата, оттам идва и името. Важно е да

разполагат с регулируема рамка, защото в противен слу-

чай може да се окажат неудобни за хора с по-големи гла-

ви и вратове или за някои безврати митологични герои

на съвременната действителност, ако решат да си при-

дадат „cool“ вид.

CLIP-ON – ОКАЧЕНИ ЗАД УХОТО
На пръв поглед изглеждат неудобни, но този начин на

прикрепване към ушите означава една или две подвижни,

сравнително евтини и прилично добре звучащи слушалки.

„Скобите“, с помощта на които се закрепват за ушите,

наподобяват рамки на очила, а такова поставяне е сигур-

но и предпазва от падане. От тази гледна точка слушал-

ките са перфектни за активни хора, които търсят не

особено скъпи слушалки, за да не се притесняват от

потенето във фитнеса или съвместното им „пребивава-

не“ заедно с каска или култова шапка. Подходящи са за

носене под всякакви покрития за глава, а освен това не

развалят прекрасната ви фризура или престорената лип-

са на такава. Проблемът е, че не изолират достатъчно

външния шум, а и повечето от тях имат най-големия

недостатък за едни слушалки - звучат гадно.

FULL-SIZE - ИМА УХО, НЯМА УХО
Размерът им е значително по-голям и имат форма на

купичка, която пасва идеално около цялата повърхност на

ухото, без говорителят да го докосва. Някои са „затво-

рени“ и напълно блокират външния шум, но интересното

е, че слушалките от този тип, осигуряващи най-добър

звук, са максимално отворени. Този факт се дължи на

странния звуков резонанс, който понякога могат да при-

чинят затворените. Благодарение на формата си, тези

слушалки изолират ухото от външния шум. Едва ли има

смисъл обаче да бъдете „тотално изолирани“ у дома,

където е тихо, освен ако семейството ви не е еквива-

лент на онова от любимото филмче за Малкълм. Ако при-

емем, че живеете в спокоен дом, трябва да търсим при-

ложението на тези „шумоизолатори“ навън. Истина е, че

ако излезете с тях, няма да чувате клаксоните и трам-

ñòð. 69

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
P
IO

N
E
E
R

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
P
IO

N
E
E
R

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
P
H
IL

IP
S

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
P
H
IL

IP
S



ваите по улицата. Ако продължим с филмовите сравнения,

обаче, с тях на главата си ще приличате на Чебурашка

или по-актуално - на Телетъбис.

STREET STYLE – ПРОСТО… ИЗЛИШНИ
Едва ли са достойни да им обръщаме специално внима-

ние, но няколко думи и за тях. Можем да ги определим като

хибрид между „clip-on“ и малки „earpad“, а имат разновид-

ност с рамка, която минава зад врата. Модерни са и

вършат работа, но добрият звук е рядкост, а комфортът

- пожелание.

HEADSET, HANDS-FREE – ДОКАТО ШОФИРАТЕ
Най-общо са два основни типа – за компютър и за те-

лефон. Могат да бъдат с една или две слушалки, предава-

щи сигнала най-често чрез кабел или Bluetooth връзка. Всич-

ки сме гледали филми, в които на оживена фондова борса

брокери крещят по телефона някакви цифри и кодове. Очак-

ването да имате нормален телефонен разговор чрез обик-

новено hands-free, разминавайки се със стотици хора по

оживена улица, е равносилно на надежда да нарисувате

страхотна картина, докато карате колело. Някои съвре-

менни устройства от този тип обаче са конструирани

така, че да ви спестят притеснението от шумната сре-

да. И освен че ще чувате ясно гласа от другата страна

на линията, няма да се налага да крещите на баба си да

изведе кучето, ако трамваят ви попадне в задръстване.

ЗА СПОРТ, ЗА ПЪТУВАНЕ ИЛИ ЗА ВКЪЩИ
Много хора си купуват различни типове слушалки - за

слушане навън или за вкъщи, което за претенциозните

не се ограничава само до избор на два чифта. Не е задъл-

жително да си маниак на тема звук, за да искаш да чу-

ваш всеки инструмент прецизно. Ако природата те е

дарила с добър слух, избираш слушалки най-вече според

звука им. Има и спортни натури, за които „движението

е живот“, а mp3 плейърът – смисъл на живота. За тях е

важно слушалките да стоят сигурно на главата и да

оцелеят на потенето. Все пак удоволствието от слу-

шане на музика по време на тичане не бива да ви кара

да забравяте, че има и други участници в движението,

които вие не чувате. В най-голяма степен това важи за

уличните колоездачи. Във фитнес залата вероятно ис-

кате да се откъснете от виковете на останалите. IEM

слушалките ще ви позволят да направите това в мак-

симална степен, а в комбинация със стабилността им

те са най-подходящият избор. Освен това вероятност-

та да се потите толкова много, че да се намокрят дори

говорителите, изглежда минимална, а дори и да е така

- имате кърпа. Карането на ски, скейт или сноуборд

изисква носене на каска. За хората, които обичат тези

спортове, най-подходящи изглеждат „clip-on“ слушалки-

те, защото в повечето случаи те съжителстват доб-

ре с предпазителите за глава. Може да са удобни и да

ги забравяте на ушите си, докато карате скейта си, но

с тези слушалки няма да се насладите на идеален звук.
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Най-общо има три основни типа слу-

шалки, осигуряващи изолация от

външни шумове – такива, които

запълват напълно слуховия канал,

затворени и т.нар. шумоблокиращи.

Последните използват вграден мини-

атюрен микрофон, който „обира“

външните шумове и произвежда

електронен звуков сигнал в ухото, за

да го предпазят от тях. Тази сис-

тема обикновено осигурява около 10

dB изолация на доста ограничен че-

стотен диапазон. “Затворените“

слушалки имат приблизително съща-

та степен на шумоизолация, но над

значително по-широк честотен

спектър, което допринася за по-

пълно усещане за изолираност. IEM

слушалките напълно затварят слу-

ховия канал и нормално носят далеч

повече спокойствие на ухото от

външен шум в сравнение с другите

два типа - около 20 dB изолация за

целия честотен диапазон.

СЛУШАЛКИ С ИЗОЛАЦИЯ ОТ ВЪНШНИ ШУМОВЕ
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А ако сте безвъзвратно погълнат от обаянието на

сърфа, за вас има водоустойчиви слушалки, за да слуша-

те портативния плейър на гребена на вълната. Или под

нея.

Ако често ви се налага да пътувате, купуването на

подходящи слушалки е добра инвестиция. Наистина е

важно е да изолират външния шум, но все пак, преди да

ги купите, чуйте как звучат. Ако ви интересува само

възможността да се откъснете от обкръжаващата сре-

да, тапи за уши има във всяка аптека.

Ползването на слушалки при гледане на телевизия е

страхотен начин да се избавите от околните, но пък е

шанс за околните да се избавят от звука на това, което

гледате. Най-простото решение е да си купите безжич-

ни слушалки, но малко от тях ще ви дарят с подобаващ

звук. Хората се стремят все повече да направят живо-

та си „безжичен“, така че този недостатък вероятно ще

става все по-незначителен.

В КРАЙНА СМЕТКА,
качеството на звука и комфортът са прекалено субек-

тивни величини, за да се прави абсолютно сравнение

между типовете слушалки, а още по-малко - класация. Така

или иначе, когато купувате слушалки, не забравяйте да

ги пробвате, за да установите дали пасват на вкуса ви,

на типа музика, която най-често слушате, и дали са под-

ходящи за ползване вкъщи или в комплект с портативен

плейър навън. Трябва да имат оптимална анатомична

форма, разположение и дължина на кабела, ако има такъв.

Освен това, добре е слушалките с кабел да разполагат с

дистанционно управление, за да не ровите в джоба или

чантата си при смяна на албума. Постоянният допир с

ушите при повечето модели износва обвивката, така че

е хубаво слушалките да позволяват смяната й. На прак-

тика можете да похарчите десетки, стотици или дори

хиляди левове, за да се наслаждавате на персонално сте-

рео. С течение на времето все повече хора откриват

прецизността на звука и удоволствието от комфорта,

които по-добрите слушалки могат да предложат на мал-

ко по-висока цена. В случай че с тази статия не сме ви

казали нищо ново, последен опит – ако в новогодишната

нощ искате да приличате на ходеща елха, вече можете

да си купите слушалки със светещ кабел, примигващи в

ритъма на музиката.

ОГЛУШАВАМЕ БАВНО, НЕУСЕТНО ПОЧТИ
Освен че ни носят удоволствие, слушалките могат да

бъдат полезни, а понякога направо са необходими. Най-

важното нещо, което не трябва да забравяме: прекомер-

ната им употреба може да увреди слуха ни, както вече

са показали много изследвания. В най-голяма степен това

важи за модели, които не изолират в никаква степен

външния шум, а това ни принуждава да усилваме звука до

дупка. „Тапите“ са на дъното на класацията по този

показател, но дори да имате най-добрите слушалки, не ги

слушайте повече от 2-3 часа на ден.
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КАК РАБОТЯТ СИСТЕМИТЕ?
Доста по-различно от трудоемката ръчна битка с

опасните висулки по покрива, въоръжени само с дълга

лопата. Или в сравнение с ежечасното посипване на сол

около дома ви. Фитнесът на открито е препоръчите-

лен във всеки един момент, но ако виждате себе си

полегнал на дивана пред телевизора вместо полагащ

херкулесовски усилия тежко въоръжен с лопата, смене-

те използваната от памтивека тактика за борба със

зимните усложнения. Впрегнете мощта на съвременни-

те технологии в името на спокойствието, сигурност-

та и дългите лежерни часове на отмора. Разбира се,

налагат се инвестиции, по-големи от необходимите ви

за традиционните методи за борба с висулките и

пързалките. Но, както се казва, всяко нещо си има цена.

Основно задължение на противообледенителните си-

стеми е да не допуснат образуването на лед пред вход-

Терминатор
на ледени висулки

ната ви врата, гаража, пътеките около дома ви, както

и срещу ледените остриета по покрива. За разлика от

името им, конструкцията на системите никак не е слож-

на. Основният елемент на електрическите противооб-

леденителни системи е специален нагревателен кабел,

който се монтира по местата, в които е възможно об-

разуването на лед. Задачата му е елементарна - загря-

ва повърхността, върху и около която е монтиран, като

по този начин не допуска образуването дори на едно

ледено зрънце и отстранява кардинално опасността

домът ви да заприлича на двореца на ледената кралица.

Типични места за монтаж на нагревателните кабели са

по краищата на покрива, по улуци, канавки, капчуци.

Когато става въпрос за алеите около дома ви - и под на-

стилката. Изобщо богатството на възможностите и

изборът ви са големи.

Знаете, има решение срещу застрашително провесените от стрехите на

домовете ни ледени висулки и карането на кънки по неволя по ледените

пътеки около дома. Нарича се със сложното и не дотам благозвучно име

противообледенителна система. Нейна грижа е борбата с ледените копия

от покрива и огледалните пързалки пред жилището и върху алеята пред

гаража. Забравете за истеричните сутрешни часове, жонгльорските уме-

ния, срещите с травматолози и застрахователи. Съвременните техноло-

гии поемат грижата за безопасността, душевното ви равновесие и ненав-

ременните ремонти. За електрическите противообледенителни системи

и възможностите да ги контролирате разказват Амелия Стоименова и
Яна Илиева

Ефективност на електрическите
противообледенителни системи
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КОГА ПРОЕКТИРАНЕТО Е ПО-СЛОЖНО?
Доколко ефективно ще се бори електрическият ви

терминатор срещу ледените висулки, в немалка степен

зависи от това дали домът ви е нов или вече е преживял

поне една зима. Проектирането и инсталацията на елек-

трическа противообледенителна система при домове с

по-голям жизнен опит е по-бързо и лесно. Нужно е само

траекторията на нагревателния кабел да следва предва-

рително известните "проблемни зони". По малко по-сло-

жен начин, обаче, стои въпросът с противообледенителна

система, предназначена за новострояща се къща или ко-

операция. Тогава ще ви се наложи да гадаете къде точ-

но би бил епицентърът в ледените пързалки около дома

ви и къде ледените висулки по покривите биха били най-

големи. А това ви е необходимо, за да заложите правил-

но "разтопяващия" капан. В подобни приложения с необхо-

димата вещина се намесват специалистите инсталато-

ри на противообледенителни системи, на чийто опит мо-

жете да се доверите, дори ако къщата ви да се намира

на ниво идеен проект. Никога не забравяйте, обаче, че

проектирането на противообледенителна система за но-

вата ви съща е свързано с известен хазарт. Дори и да

ползвате най-добрите специалисти.

Доволни пред перспективата да не буксувате пред

гаража през зимата, сигурно веднага бихте си задали

напълно резонния въпрос

КОЛКО ИЗЛИЗА МЕСЕЧНО
глобалното затопляне около покрива ми? Все пак работа-

та на нагревателните кабели се обезпечава от елект-

рическа енергия. А тя струва пари. Но не бързайте пак

да грабвате лопатата с намерение да спестите някой и

друг киловат, преди да сте разбрали дали топенето на

ледени висулки струва колкото месечното отопление на

цялото жилище.

Всъщност, тайната в ефективността на тази систе-

ма е в своевременното включване и изключване на нагре-

вателния кабел. Съвременните системи от този тип са

разработени интелигентно и ако са правилно изчислени,

няма да празнят джобовете ви. Работа им е подчинена на

прецизно регулиране според външната температура.

Накратко – вашата система против замръзване знае кога

работата й е наложителна и кога трябва да се самоиз-

ключи, защото вече няма какво да размразява. Звучи про-

стичко, ефективно и... не толкова скъпо, нали? А и

въпросът дори не опира само до пари. Ако периодът от

време, през който се включва, респективно изключва

нагревателният кабел, не е добре подбран, вместо да ни

отърве от заледените участъци и ледените украшения,

застрашително надвиснали над главите ни, е напълно

възможно да се случи обратният вариант. Просто хем да

плащаме пари, хем да стимулираме образуването на леда.

Именно, за да не се стигне дотам, тези решения си имат

мозъчен център, именно

АВТОМАТИКАТА НА СИСТЕМАТА
Най-често управлението на противообледенителната

система е поверено на терморегулатор. Той отговаря за

включването и изключването на системата. Умното ус-

тройство решава кога да стартира включването на си-

стемата в зависимост от температурата на въздуха

навън. Важен показател е и дали вали сняг. На пазара ще

срещнете и модели терморегулатори, които включват

нагревателната секция на системата, само преценявайки

фактора външна температура. Тук е налице реална

възможност за скъпоструващи недоразумения. Предста-
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вете си сух студ, без грам сняг, лапавица или каквато и

да била течност, която би могла да замръзне. Тогава

нагревателите просто биха топлили покрива.

По тази причина за предпочитане са по-усъвършен-

стваните системи с по-интелигентна автоматика и по-

добро управление, които отчитат множество фактори на

околната среда, включително влажността на въздуха.

Освен терморегулатор, във функцията на мозък вашата

система биха могли да се използват значително по-слож-

ни средства като специализирани контролери с тексто-

ви и графични дисплеи. Но крайната зависимост е про-

стичка - колкото по-съвършено е управлението на систе-

мата, толкова по-умно и ефективно ще работи тя. При

това само тогава, когато наистина се налага. В този

случай ефектът е 100-процентов, а разходът на енергия

- не убийствено висок.

Битката за по-висока енергийна ефективност се води

и на полето на използваните

НАГРЕВАТЕЛНИ КАБЕЛИ
Традиционно при противообледенителните системи се

използват т.нар. съпротивителни кабели. Цената им е

сравнително ниска, което спестява от първоначалните

инвестиции в системата. Все по-широко, обаче, се изпол-

зват доста по-скъпите им събратя - т.нар. саморегули-

ращи се кабели.

За тях, наистина, ще се наложи да се бръкнете по-

дълбоко, но за сметка на това пък те подхождат доста

по-интуитивно към околната среда. Колкото по-ниска е

температурата навън, толкова по-висока е изходната им

мощност. Това ще рече, че колкото по-ниска е темпера-

турата навън, толкова повече топлина отделя кабелът.

Хитро, нали? Освен че нагаждат работата си според

температурата навън, тези кабели са с висока надежд-

ност и устойчивост при работа. Например, ако положим

съпротивителния кабел във водосточна тръба, задръсте-

на с кал и листа, съвсем скоро той ще излезе от строя.

Просто нарушените възможности за топлообмен водят

до прегряване на определени участъци от него. За разли-

ка от обикновените, саморегулиращите кабели нямат

подобен проблем. И това е така, защото в участъка, в

който поради влошения топлообмен с околната среда

започва загряване, мощността на кабела автоматично се

намалява. Така се избягва прегряването и преждевремен-

ното повреждане на кабела.

При избора на кабел обърнете внимание и на още нещо

- вида на външната му изолация. Бихте постъпили добре,

ако прочетете внимателно техническата спецификация

от производителя, защото под въздействието на ниски-

те температури и ултравиолетовото излъчване голяма

част от нагревателните кабели излизат от строя и то

за кратко време. Експлоатационният срок на кабелите е

друг основен въпрос, който следва да се реши при проек-

тирането на противообледенителна система. И тук

разнообразието от възможности е голямо - от 3 до 20

години, в зависимост от вида на кабелите, цената им и

начина, по който ги използваме.

КАКВА Е МОЩНОСТТА НА СИСТЕМАТА
Освен точното място, на което се монтират нагре-

вателните кабели, проектантите на противообледени-

телните системи трябва да определят и друга важна

подробност – мощността на системата. Електричество-

то струва скъпо, но идеята да се пести откъм мощност

на системата, не е добра. Да, вероятно сметката ви за

ток в края на месеца ще бъде по-малка, но и проблемите

с останалите неразтопени ледени висулки си остават

изцяло за вас. Ако не е с оптимално разчетена мощност,

противообледенителната система просто „ще издиша“

и няма да се бори успешно с ледените участъци и висул-

ки.

Все пак, колко е средната мощност на една такава

система? Сложен въпрос, зависещ изцяло от конкретно-

то приложение, биха отговорили специалистите. Мощно-

стта на една противообледенителна система за бита е

от порядъка на 5 до 50 kW. Но държим да подчертаем, че

би могла и доста да надхвърли тези граници. Все пак от

покрив до покрив и от двор до двор има разлика. Напри-

мер, собствениците на огромен дом с „разчупен“ покрив

вероятно биха се нуждали от по-мощна система.

Най-добрата гаранция, че системата против заледя-

ване ще си върши работата, е да бъде проектирана и

монтирана в съответствие с изискванията. Затова,

обикновено специалистите правят предварителен оглед

на дома ви и впоследствие няколко пъти оптимизират

проекта, докато системата започне не просто тук-там

да разводнява леда, а наистина да не допуска образува-

нето му.

И нека в заключение си представим оптимистичния,

идеален вариант. Ако в най-люта зима пред гаража ви е

винаги сухо, а улуците лекичко и пролетно прокапват,

значи вашата противообледенителна система е тук и ви

служи вярно.
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БЕЗЖИЧНИТЕ ТЕЛЕФОНИ - КАКВО СА?
„Как какво? Ами слушалки без жица!“, ще каже всеки и

ще е прав. В класическите телефони от апарата по ка-

бела към слушалката преминава електрически сигнал,

когато слушаме, а когато ние говорим, сигналът е от

слушалката към апарата. Телефоните с безжични слушал-

ки също си имат апарат. Той се нарича база или базова

станция и е свързан към телефонната мрежа точно по

същия начин, както класическия телефон, а ролята на

кабела до слушалката се изпълнява от радиовълни. Същи-

те тези, използвани за какво ли не – радиоприемници,

телевизори, GSM-и, дистанционни за коли и гаражи, мик-

ровълнови печки, управление на играчки...

Тук трябва да отбележим, че при безжичните слушал-

ки мощността на радиовълните е нищожна - няколко

стотици пъти по-малка от тази на излъчваните от

GSM-ите. Така че, спокойно - дори най-върлите скепти-

ци не могат да кажат, че и непрекъснатата им упот-

реба влияе на здравето. Сравнение с телевизионните и

радиопредавателите въобще не може да се прави – там

разликата е число с много нули. Това е така, защото раз-

стоянието между базата и слушалката е сравнително

малко – производителите на DECT телефони обикнове-

но обявяват „до 300 метра“. Това е вярно само на от-

крито, при липса на сгради. В рамките на една сграда

то обикновено е между 50 и 100 метра, което на прак-

тика ни позволява да ползваме домашния си телефон,

дори когато сме слезли да напазаруваме в магазинчето

до нас.

Друга особеност е, че заместването на кабела изиск-

ва двупосочна връзка между базата и слушалката, което

в изброените по-горе примери е характерно само за GSM-

ите. Това налага в базата и слушалката да има по един

предавател и приемник. Нещо повече, когато работи

единият предавател, трябва автоматично да се включ-

ва другият приемник. И, естествено, необходимо е това

да става бързо и незабелязано за говорещите. Не е ли

много сложно? Да, не е просто, но благодарение на съвре-

менните технологии, всичко това е възможно на съвсем

приемлива цена, особено като се има предвид удобство-

то.

DECT ЗА ДИСКРЕТНОСТ И ДОБРОСЪСЕДСТВО
Вече съвсем естествено в речника ни влизат и оста-

ват трайно немалко нови думи (блутуут, хендсфри и

Сигурно сте гледали филм отпреди двайсет-трийсет години, където дей-

ствието се развива в луксозен апартамент. Холът е с размери на баскет-

болно игрище, а главният герой нервно крачи из него и води съдбоносен

телефонен разговор, носейки телефона в едната ръка, а слушалката в

другата, като внимава дългият кабел да не се оплете в мебелите. Когато

това се случи, той с артистичен замах го освобождава.

Подобна сцена днес буди снизходителни усмивки. Добрите стари домашни

телефони все по-често са с една или няколко безжични слушалки. Така вече

можем да не се ослушваме дали телефонът в съседната стая звъни и да

тичаме натам, а да го носим със себе си и спокойно да говорим, незави-

симо дали сме вкъщи, на тавана или на двора. Най-разпространена при

телефоните с безжични слушалки днес е DECT технологията. Какви са

особеностите й, как работят DECT телефоните и какво е добре да знаете

за правилния избор и доброто им използване, разказва Стефан Куцаров
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т.н.), така че още една няма да ни впечатли. Абревиа-

турата DECT идва от съответното й английско наиме-

нование, което по времето на създаването на техноло-

гията (1992 г.) е означавало „Цифрови европейски без-

жични телекомуникации“ – европейски, поради мястото

на създаването им.

По-важно за потребителите, обаче, е, че DECT оси-

гурява същата дискретност на връзката, както кабелът

на слушалката в класическите телефони. Едва ли сте се

замисляли върху факта, че практически е невъзможно

електрическият сигнал по кабела да бъде уловен (тук не

говорим за специалните разузнавателни средства) и

разговорът ни подслушан. А да го направят съседите и

то без да искат, е пълен абсурд!

Но това беше доста често явление при първите без-

жични слушалки, появили се преди двайсетина години и

все още използвани тук-там. При тях се използваха

предаватели и приемници практически от същия тип,

както тези на радиото и телевизията. От базата и

слушалката се излъчваха радиовълни, които, естестве-

но, не се ограничаваха само в жилището ни, а достига-

ха и до съседите. И също така естествено те не тряб-

ваше да ги улавят, да подслушват разговорите ни, а ние

– техните, или най-малкото не трябваше взаимно да си

пречим (когато някой говори, съседът му да не може да

избере абонат или ако го стори, разговорът да се ока-

же невъзможен поради смущенията).

Мерките, които се взимаха това да не се случва,

имаха частичен ефект и бяха свързани с ограничения,

твърде странни за днешните ни представи. Всеки ком-

плект база-слушалка работеше на определен канал (ана-

логично на каналите на телевизора или станциите на

радиото) и при покупката трябваше да търсим такъв,

който е максимално далеч от каналите на съседите. В

интерес на истината трябва да се каже, че цените на

телефоните с безжични слушалки бяха такива, че не

предполагаха много от съседите ви да са се оборудвали

с такива телефони. Независимо от това, поради малки-

ят брой на каналите вероятността в нашата или съсед-

ната кооперация да има безжични слушалки на същия ка-

нал не беше за пренебрегване. И ненадейно се оказваше,

че можем да слушаме разговорите на съседа, а той – на-

шите. Очакванията на Оруел се превръщаха в действи-

телност…

Решение на този проблем донесе DECT технологията,

използвана днес в повече от 100 страни по света.
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DECT СРЕЩУ ФИКСИРАНИТЕ ТЕЛЕФОНИ
Телефоните с технология DECT приличат на класичес-

ките фиксирани телефони, горе-долу колкото Мерцедес на

Трабант. И двата вършат работа, но по удобство са

несравними.

Кабелът между класическия телефон и слушалката му

всъщност представлява канал за връзка. В технология-

та DECT са предвидени 10 канала. Не се смущавайте от

термина канал – той има същото значение, както кана-

лите на телевизора и станциите на радиото, всяка от

които реално е един канал. Преди започване на разгово-

ра базата автоматично проверява кои от каналите не

са заети с разговор в момента (например, от офиса под

нас или съседката, която прекарва половин ден със слу-

шалка в ръка) и избира този от тях, в който има най-

малко смущения и разговорът ни ще е най-добър. И това

не е всичко! По време на разговора проверката за нали-

чие на свободни канали продължава през не повече от 30

секунди и ако в използвания от нас са се появили сму-

щения (майсторите, ремонтиращи балкона, са включи-

ли електрожена), базата незабелязано преминава в друг

канал, където те са най-малки. Това е само една от

причините за качествения и напълно разбираем звук.

Другата причина е, че електрическият сигнал, получен

в резултат на говора, се преобразува в групи от числа,

което определя наименованието цифрови телекомуника-

ции. Тези числа се предават чрез електрически импул-

си, които са много по-слабо уязвими откъм смущения от

оригиналния електрически сигнал.

DECT позволява по всеки от каналите да могат да се

водят до 12 разговора едновременно, без въобще да си

пречат. За целта разговорите се накъсват на парчета

и всяко се превръща в група от числа. Всяко накъсване

води до създаването на 24 парчета - 12 за предаване на

частта от разговорите от базата към слушалката и 12

за предаване на частта в обратна посока. Следва ново

накъсване пак с 24 парчета и т.н. Това остава незабеля-

зано за говорещите и всеки е убеден, че единствен из-

ползва канала. Причината, че накъсването и предаване-

то на парчетата става толкова бързо е, че нашият слух

не успява да го забележи. С други думи, на всеки от раз-

говарящите се отделя по 1/24 от времето на заетост

на канала.

DECT ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Рядко се замисляме, че за провеждането на телефонен

разговор е необходима електрическа енергия. И това е

обяснимо, тъй като класическите фиксирани телефони се

захранват по кабела от телефонната централа. При

безжичните базата черпи енергия от адаптер, свързан

към електрическата мрежа. Не така стои въпросът със

слушалките. Когато те се захранват от акумулатор, е

желателно той да издържа възможно най-дълго. При

захранване с батерии малката консумация е още по-важ-

на, тъй като смяната им струва пари. По принцип консу-

мираната от слушалката енергия е твърде малка при

Колко души могат да говорят едновременно? По всеки канал – 12 разговора.

По десетте канала – 120 разговора. При обхват на радиовръзката 100 мет-

ра, на площ 1 квадратен километър може да има 100 абоната, които да

използват даден канал и един и същи интервал от време от него. Така на

тази площ едновременно могат да се използват 12 000 безжични слушалки

DECT и ако всички говорещи използват такива слушалки, броят им също ще

е 12 000. Дори в гъсто населени градски райони и в най-натовареното време,

това число трудно може да бъде достигнато.

ПЪЛНА ГОВОРИЛНЯ
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работа в режим на приемане (когато слушаме събесед-

ника си) и голяма при предаване (когато говорим). Зато-

ва излъчването на радиовълни от слушалката само през

1/24 от времето на разговора означава сериозна иконо-

мия.

Дотук всичко е ясно, но как все пак радиовълните,

които достигат до съседите, не им позволяват да ни

подслушват? В технологията DECT са предвидени два

начина за това. При първия, когато се включи слушалка-

та, за да започне разговорът, тя изпраща към базата

точно определена комбинация от импулси. По нея базата

я разпознава, отговаря й по подобен начин и едва тогава

между двете се установява връзка, която позволява вся-

ка от тях да приема само радиовълните от другата – все

едно, че те са свързани с проводник. Радиовълните дос-

тигат до други слушалки и бази, но не могат да бъдат

приети поради липсата на връзка. Вторият начин е за-

имстван от вековната практика на пощите. При него

всяко предаване на част от разговор е предшествано от

„адрес“ – той също е точно определена комбинация от

импулси, определяща базата или слушалката, за която

частта е предназначена. Така излъчената радиовълна

може да достигне и до други бази или слушалки, но няма

да бъде приета от тях.

ХАЙДЕ НА ПАЗАР
В случай че DECT технологията за безжична телефо-

ния ви е влязла под кожата, и ако ви преследва радост-

ното усещане, че приходите ви са по-големи от разхо-

дите, със сигурност вече крачите към магазин, в кой-

то продават DECT телефони. Изборът ви едва ли ще е

лесен, затова още някое и друго разяснение какво тряб-

ва да знаем и гледаме, няма да е излишно.

Преди всичко базата и слушалката към нея се прода-

ват в комплект, тъй като фабрично са настроени да се

разпознават една друга. Базата обикновено е без екран

и клавиатура за набиране, т.е. основната й функция е на

„гара разпределителна“ – да прехвърля разговора от

телефонната линия към слушалката и обратно. Разби-

ра се, има и телефони, чиято база е с клавиатура и по-

зволява набиране. Все повече са моделите, използващи

DECT/GAP технология. Новите три букви в означението

показват, че става въпрос за нова разновидност, която

позволява към базата допълнително да бъдат свързва-

ни още слушалки, дори от други производители. Това

изисква съответната настройка на слушалката, подроб-

но описана от производителя й.

При покупката на DECT телефон има възможност за

избор на база с 1 до 6 слушалки. Това позволява да има-

ме телефон в няколко стаи (а защо не и във всички?),

нещо добре познато от класическите фиксирани теле-

фони. С увеличаване броя на слушалките се появяват още

предимства. Например, ако някой води с едната теле-

фонен разговор, в него могат да се включат и другите,

разменяйки думи не само с обадилия се отвън, но и по-

между си. Немалка част от DECT телефоните позволя-

ват да се провежда разговор между слушалките (мама
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да викне на вечеря заблеяния в компютъра тийнейджър

от другата стая), без това да ангажира телефонната

линия. Така реално си осигуряваме малка домашна теле-

фонна централа. Производителите означават тази

възможност като интерком. Тя има и друго полезно

приложение, наречено мониторинг – една слушалка се

оставя в помещение (например, където спи детето) и

се слуша какво става там.

Полезно е DECT телефонът да има функцията CLIP.

Това е идентификаторът на повикванията, добре познат

от GSM-ите – на екрана на слушалката се изписва но-

мерът на телефона, от който ни търсят. Ефектна но-

вост са слушалките с цветен дисплей.

Любителите на SMS-и също могат да бъдат спокойни

– с немалко от DECT телефоните могат да се изпращат

и получават подобни кратки съобщения.

Друга глезотия е така нареченият спикърфон. При него

базата и слушалките са с вграден високоговорител, чи-

ято мощност е достатъчна звукът да се чува метри на-

около. При включване на високоговорителя чрез бутон,

намиращите се в близост хора могат да чуват разгово-

ра и участват в него.

Акумулаторът на единствената слушалка се зарежда

чрез поставянето й в базата, която е снабдена със съот-

ветното зарядно устройство. За останалите слушалки

трябва да се купи допълнително зарядно устройство.

Времето на работа на слушалката с едно зареждане на

акумулатора е сред важните параметри на DECT теле-

фоните. Обикновено производителите дават две стой-

ности на времето – при провеждане на разговор (обикно-

вено 10-20 часа) и когато не се говори. Последното е т.

нар. режим на готовност, който е около 200 часа (пове-

че от седмица). Това трябва да се има предвид при

продължително отсъствие от дома, когато слушалките

трябва да се оставят върху базата и зарядното устрой-

ство.

Без това да е изрично предвидено в технологията

DECT, обикновено телефоните са снабдени с телефонен

указател, запомнящ от десетина да няколкостотин но-

мера и имена.

Има DECT телефони с цифров телефонен секретар,

който позволява записването в памет (а не върху магнит-

на лента) на съобщения с обща продължителност обик-

новено 10-15 минути.

И накрая, за да не ви мъчи повече онзи въпрос, който

възникна в съзнанието ви на някоя от предните страни-

ци „Какво ще стане, когато с едната слушалка се провеж-

да разговор, а с другата се пробваме да изберем друг

абонат?“: Избирането не е възможно и на екрана на слу-

шалката ни се появява надпис „Грешка“, понякога придру-

жен със звуков сигнал. Разговорът, обаче, не се

прекъсва…

DECT технологията позволява раз-

полагането на няколко бази в раз-

лични помещения и съответно по-

голям брой слушалки. Така всяка

слушалка непрекъснато проверява

от коя база получава най-силен сиг-

нал и автоматично се свързва към

нея. Това позволява свободно при-

движване в голям офис при винаги

качествена телефонна връзка. За-

познатите с работата на GSM-ите

веднага са се досетили, че това е

точно принципът на работа на тях-

ната мрежа. Всички останали

възможности на DECT технология-

та са запазени.

DECT телефоните могат да бъдат

свързани към вътрешната телефонна

централа. Това прави възможно изби-

рането на външен абонат от една

слушалка, когато с други се провежда

разговор. Вече сте се досетили –

тази разновидност се използва с ус-

пех в производствени и инфраструк-

турни обекти. В това число и в бол-

ници. Последното е особено важно,

защото технологията DECT не влияе

върху работата на медицинските

апарати и затова е единствената

разрешена от съответните органи

технология за изграждане на безжич-

ни мрежи в медицински заведения.

DECT СЛУЖЕБНО
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Êîìïþòðè è êîìóíèêàöèè

Съвременният човек – служебно или лично, пътува. Въоръжен технологич-

но, макар и с тръпката на авантюристите отпреди векове. Вместо, обаче,

да разгъне еднометровата пътна карта и да записва впечатленията си

в симпатично поомачкано тефтерче, съвременният пътуващ ползва сред-

ства, дори и само заради които си струва да попътуваш… С новия HP

iPAQ rx5000 Travel Companion – GPS навигатор за пътуващи хора, освен че

ползвате жива карта на мястото, на което се намирате, сте толкова

онлайн, колкото и пред компютъра си, и разполагате с толкова безценна

информация, че някак естествено започвате да се питате: дали новата

НР глезотия е по-полезна или пък е по-готина като дизайн. Каквото и да

заключите, ще сте прав. Макар да е техника за извън дома, HP iPAQ rx5000

Travel Companion определено си струва, установи лично Иво Бояджиев

GPS навигатор за пътуващи хора

Работата с новия iPAQ и проследяването на маршру-

тите са истинско удоволствие с 3.5-инчовия QVGA тъч

дисплей, който може да работи както в пейзажен, така

и в портретен режим. Около него и по периферията на

устройството са разположени елементите за управление

- 9-посочен навигационен бутон и бутони за бърз достъп

до основните приложения, които ще ви улеснят максимал-

но в общуването с джобния ви приятел.

HP iPAQ rx5000 Travel Companion разполага със Samsung

400MHz процесор. Стабилната GPS връзка се дължи на
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вградената GPS антена и SiRF Star III ресийвър. Работи

с първокачествен навигационен софтуер и предварител-

но инсталирани карти, за да ви предложи бързи и сигур-

ни гласови инструкции. В комплекта са включени и всич-

ки ценни аксесоари за работа в автомобил, включително

зарядно устройство.

За необходимата и дори задължителна информация по

време на пътуване можете да разчитате на приложени-

ето WorldMate Standard Edition. Благодарение на него,

винаги ще бъдете в час с времевата разлика, ще знаете

прогнозата за времето там, където отивате, или ще

конвертирате валути по актуален курс. Отпадат и хар-

тиените списъци преди заминаване, в които най-често

пропускате нещо: тази малка машинка разполага с готов

органайзер за приготвяне на багаж. WorldMate се предла-

га и в Professional версия със специални приложения, едно

от които дори дава възможност да получавате информа-

ция за статуса на вашия полет в реално време.

Благодарение на операционната система Windows

Mobile 5.0, имате на разположение пълен пакет от

Microsoft приложения, начело с Word, Excel, PowerPoint и

платформата Open Windows Mobile, поддържаща много-

образие от бизнес опции, а синхронизирането с PC е

възможно с помощта на Microsoft Outlook. Освен това HP

iPAQ rx5000 предлага и необходимите комуникационни

възможности с наличните Wi-Fi и Bluetooth за връзка с

Интернет, с мобилния ви телефон, с принтера и т.н. Ако

ви се наложи да извадите батерията от устройство-

то, не се притеснявайте от загуба на данни или на-

стройки. Постоянна памет се грижи за сигурността на

информацията.

Последно, но не и по значение – HP iPAQ rx5000 може

да забавлява. С Windows Media Player 10 Mobile ще се на-

слаждавате на музиката, снимките, клиповете или игри-

те, които обичате. Предвидена е достатъчно памет за

това – с 1 или 2 GB вградена флаш памет, в зависимост

от модела. При двата модела е гарантирана 64 МВ опе-

ративна памет. Налице е и SD/SDIO слот за карти памет

с различен капацитет – до 2 GB.

HP iPAQ rx5000 Travel Companion има основнатa зада-

ча да бъде вашият спътник навсякъде, където решите

да отидете, но независимо от основното си предназна-

чение на навигатор, то е пълнофункционално джобно ком-

пютърче. Затова не го оставяйте вкъщи или в хотела,

ако решите да се поразходите безцелно, за да открие-

те нови места. Ако се загубите в обиколката си,

търсейки парижката катедрала Нотр Дам, червените

фенери в Амстердам или стадиона на лондонския Арсе-

нал, с това устройство в джоба можете да бъдете

повече от спокойни.
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Рязане с
професионален

замах
Електрически прободни триони

Рязане с
професионален

замах
Електрически прободни триони
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АНАТОМИЯ НА ПРОБОДНИТЕ ТРИОНИ
Във вътрешността им се върти компактен електрод-

вигател, който чрез коляно-мотовилков механизъм движи

нагоре-надолу режещия нож. Обикновено захранването е

от електрическата мрежа, но има и модели с акумулато-

ри. Самият нож може да бъде с различна форма на зъби-

те (тя, както и материалът, от който е направен, зави-

сят от предназначението му), като единият му край се

поставя в специален отвор, където лесно и стабилно се

закрепва. При много от модерните прободни триони това

закрепване става, без да се използват каквито и да е

инструменти. Към всеки трион се предлагат ножове за

различни материали – дърво, пластмаса, керамика, алуми-

ний, различни стомани. Не са малко моделите, в чието

тяло е предвидено специално място за съхраняване на

резервни ножове. Бутонът за пускане се намира в ръкох-

ватката на триона и обикновено е комбиниран с копче за

блокиране във включено положение.

СПЕЦИФИКИ НА РЯЗАНЕТО
Стабилното водене на триона се осигурява чрез по-

ставяне на основата му върху обработваната плоскост,

при което рязането е перпендикулярно на повърхността

й. Много домашни майстори знаят, че понякога се налага

рязане под ъгъл. Повечето прободни триони позволяват

това да се прави чрез завъртане на основата в две по-

соки на ъгъл до 45 градуса (а някои дори и до 90 градуса).

При движението на основата на триона по повърхност-

та, ножът я реже под нагласения ъгъл.

При най-простия начин за рязане ножът се движи на-

горе-надолу перпендикулярно на повърхността. В голяма

част от съвременните прободни триони, обаче, за уско-

ряване на рязането ножът може да има и допълнително

махаловидно движение напред-назад в посока на придвиж-

ването на триона. Някои производители го наричат ор-

битално движение на ножа, а други – осцилиращо. Чрез

специален превключвател се избира нормално или маха-

Всеки, рязал с трион, помни приятната миризма на прясно дърво. Прият-

на, да, ама само ако става въпрос за две-три дъски и ако не бързаме. В

случай че ни се наложи да кроим ламинирани плоскости, гипсокартон, ко-

рава пластмаса или метален лист, работата става доста трудна и умо-

рителна. Някои вече са му намерили чалъма и са се снабдили с прободен

трион. Рязането с него е лесно, бързо и точно, а резултатите, дори в

ръцете на любител - професионални. Какво представляват прободните триони

и как да ги използваме най-рационално информира Стефан Куцаров
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ловидно движение (с няколко степени на амплитудата) в

зависимост от твърдостта на рязания материал, жела-

ната скорост и прецизност. При това по-бързо рязане

обикновено означава и по-неточно. Общият принцип е по-

мек материал – по-голяма амплитуда на махаловидното

движение.

Гордост за всеки майстор е равният, перпендикулярен

на повърхността срез. В много случаи той е и задължи-

телен, например при странично съединяване на отряза-

ните обекти, когато те трябва да прилепват добре един

към друг. При немалко триони това е улеснено чрез при-

способлението за прецизно водене на ножа, което се

включва със специално лостче. Действието му е много

просто – то допълнително притиска ножа от двете

страни.

Рязането на ламинирани плоскости често е съпрово-

дено от нежелано отчупване на малки парченца от лами-

ната до мястото на среза. Това може сериозно да загро-

зи плоскостта и да наложи допълнителна работа за при-

криване на ръбовете й. Някои прободни триони имат при-

способление, което се поставя отпред на основата им и

през него преминава ножът. То се притиска плътно до

повърхността и не позволява отчупване от нея.

Около мястото на преминаване на ножа се натрупват

стърготини. Те са особено много при обработката на

дърво и, за да не пречат, периодично трябва да бъдат

издухвани. Някои прободни триони ни улесняват със струя

въздух, насочена към мястото на рязане, като тя може

да се пуска и спира. Пластмасови ограничители не позво-

ляват прахът да отива встрани, а го насочват напред.

Друга принадлежност с подобно предназначение, предла-

гана към повечето триони, е накрайник за свързване към

прахосмукачка. Така не само рязаният материал остава

чист, но и стърготините не се разпиляват из помеще-

нието и работещият не ги вдишва. Тази възможност

спестява неприятното и продължително чистене (веро-
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ни листа,

пластма-

са, фино

рязане

Рязане на

листа от

мека
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ятно ви се е случвало седмици след приключване на уж

дребния ремонт да откривате ситен прах на невероят-

ни места).

Опитвали ли сте се да изрязвате кръгъл отвор в плос-

кост? И да не сте, сигурно се досещате, че не е никак

лесно. Производителите на прободни триони са помисли-

ли и за това. В центъра на бъдещия отвор се пробива

малка дупка, в която се закрепва острието на специално

приспособление, а в края му – трионът. Самото изрязва-

не е елементарно – все едно, че с голям пергел чертаем

окръжност.

Намалявали ли сте широчината на дъска до точно оп-

ределен размер? Тези, които са го правили, знаят, че пред-

варително се начертава необходимата линия и след това

се реже по нея с максимално внимание. Но колкото и да сме

опитни, едва ли ще останем напълно доволни от резулта-

та. Този проблем не съществува при голяма част от про-

бодните триони. Към тях се закрепва поредното приспо-

собление, което се плъзга с единия си край по гладката

страна на дъската, водейки триона. С това равномерно-

то отрязване и еднаквата широчина са гарантирани.

А какво ще кажете за моделите с вграден миниатю-

рен лазер? Той прожектира тънък лъч върху начертана-

та линия и съвпадането му с нея помага за точното ря-

зане.

ИЗБОРЪТ НА ПРОБОДЕН ТРИОН
е строго индивидуален, тъй като всеки най-добре позна-

ва собствените си нужди, за какво и колко често смята

да го използва.

Може би основният параметър е максималната дебе-

лина на материала, който може да бъде отрязан. Тя е най-

голяма за дърво (между 65 и 135 милиметра), по-малка за

пластмаси (от 19 до 35 милиметра), още по-малка за алу-

миний (10-20 милиметра) и, естествено, най-малка при ря-

зане на стомана (обикновено листова и мека) – от 4 до

10 милиметра. Дължината на хода на ножа е между 18 и

26 милиметра и пряко влияе върху бързината на рязане.

По-дългият ход при еднакви други параметри означава по-

бързо рязане.

Сериозно внимание трябва да се обръща на скорост-

та на ножа, измервана с броя на движенията му в мину-

та. Логично е да се предположи, че колкото повече са те,

толкова рязането е по-бързо. Броят им е между 500 и 3000

в минута, а възможността за регулирането му - съще-

ствено предимство. Общото правило за избор на подхо-

дяща скорост е колкото по-твърд е рязаният материал,

толкова по-бавно да се движи ножът. Някои прободни

триони имат възможност за плавно регулиране на скоро-

стта, започвайки от много малки стойности. Това улес-

нява започването на рязането от точно определено мя-
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сто и завършването му точно където трябва. Не тряб-

ва да се забравя, че скоростта при рязане обикновено

намалява пропорционално на натиска на ножа върху обра-

ботваната повърхност. Има и триони с електронно под-

държане на оборотите на двигателя, при които устано-

вената скорост на движение на ножа не се променя.

Мощността на електродвигателя на триона също влияе

пряко върху скоростта – по-мощният двигател е предпо-

ставка за по-бързо рязане. Мощността обикновено е в

границите от 450 до 800 вата и в някои каталози е отбе-

лязана като изходна мощност на триона. Именно тя из-

вършва работата по рязането. Не би трябвало да се бърка

с около 30% по-голямата входна мощност, консумирана от

електрическата мрежа. Разликата между двете е необхо-

дима за работата на вградената електроника и за неже-

ланото, но неизбежно нагряване на триона.

На вибрациите на триона при работа рядко се обръща

внимание. А те водят до по-бърза умора с всички непри-

ятни последици от това. Приблизителна оценка на голе-

мината им може да се направи още в магазина при покуп-

ката, като трионът се пусне да работи на празен ход.

Много по-добре е, ако има възможност, да се проверят

няколко триона (например на колеги или приятели) в ре-

ални работни условия.

Шумът при работата на триона? Кой би му обърнал

внимание, ако в помещението гърми радио? А би трябва-

ло, защото той незабелязано се прибавя към акустичния

фон и води до по-бърза умора. Дори в тихо помещение

шумът на триона след час-два работа може да намали

вниманието ни. Затова не бива да се пренебрегва ниво-

то на шума, създаван от триона, което, за съжаление, фи-

гурира в каталозите само на някои модели. Добре е да

бъде избран трион с шум не повече от 85 децибела, осо-

бено ако вече не сме в младежка възраст.

Удобството при работа също не е за пренебрегване.

Твърде често мястото на рязане е слабо осветено и

воденето на ножа по начертаната върху дъската линия

се затруднява. Затова има триони с вграден светодиод,

осветяващ мястото непосредствено пред ножа. Защо

светодиод, а не обикновена малка крушка? Просто защо-

то той практически не изгаря.

И накрая, както за всеки инструмент, държан в ръка,

съществено значение има теглото на триона – то обик-

новено е между 1,5 и 3,5 килограма.

БЕЗОПАСНОСТТА – УЖАСНО ВАЖНА
Прободните триони трябва да се включват, преди да

се опрат до материала, да се изчака ножът да достигне

нормалната си скорост и едва тогава да се започне ря-
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зането. По принцип работата с какъвто и да е електри-

чески инструмент, който има движеща се режеща част,

изисква особено внимание, тъй като последиците от

докосването й могат да бъдат много сериозни. Внимани-

ето неизбежно намалява при безпорядък на работното

място и слабо осветление, както и при умора и след упот-

реба на алкохол и други отпускащи, но разконцентрира-

щи бдителността субстанции. От ползва е и спретна-

тият вид на режещия - закопчаното облекло и прибрани-

те коси, за да не бъдат увлечени от ножа.

При работата на електрическия двигател се получа-

ват искри и затова прободните триони не трябва да се

използват в помещения със запалителни течности или

газове.

Намокрянето на триона при излагането му на дъжд или

сняг, както и във влажна среда, може да влоши електри-

ческата му изолация и работещият да го „хване ток“.

Сравнително неголямото тегло на трионите и възмож-

ността с някои модели да се работи „с една ръка“ не

трябва да ни карат да забравяме, че стабилната стойка

е задължителна. Всяка загуба на равновесие с работещ

трион в ръка може да предизвика сериозни наранявания.

Специфично за прободните триони е отделянето на

фин прах. Затова при работа с триони без принудително

изсмукване, единственото средство за предпазване на

очите са специалните очила, плътно прилепващи към ли-

цето. Слънчевите и тези с диоптър в случая не вършат

работа.

„Бързайте бавно!“ е изцяло в сила, когато сме с пробо-

ден трион в ръце. Прекомерният натиск върху отрязва-

ната плоскост може да блокира ножа, трионът да отско-

чи и повлече ръката ни. Преди рязането дъските трябва

внимателно да се проверят и всички пирони, винтове и

други метални предмети в тях да бъдат извадени. След

завършване на рязането трябва да се изчака движение-

то на ножа да спре и едва тогава той да се извади от

дъската.

НЯКОИ ХИТРОСТИ
За изрязване на отвори с произволна форма може да се

постъпи по два начина. Първият е да се пробие дупка с

диаметър не по-малък от 12 милиметра, в която се по-

ставя ножът за започване на изрязването. При втория

начин основата на триона се опира под ъгъл в материа-

ла така, че върхът на ножа да го докосва. Трионът се

включва и с лек натиск ножът се вкарва в материала,

докато го пробие. След това трионът се завърта в нор-

малното за работа положение и рязането продължава.

Рязането на тънка ламарина може да се улесни по два

начина – като листът се постави върху дървена плоскост

и двете се режат заедно. Съвсем тънки ламарини е по-

добре да се притиснат между две плоскости. Така се

избягват неприятните и опасни вибрации.
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ЗАЩО СТЪПАЛОТО СЕ НУЖДАЕ ОТ ГРИЖА?
Ако масажната вана за крака ви изглежда лукс или по-

редната глезорийка, която звучи примамливо, но можете

и без нея, не сте напълно прави. Без да превръщаме след-

ващите редове в лекция по биология, ще се опитаме да

обясним защо стъпалото има право на грижа и внимание.

Стъпалото е пример за еволюционно чудо. Състои се от

26 кости, 31 стави, 107 връзки и 19 мускула. Със своята

сводеста форма, стъпалото поема от една страна огром-

ното натоварване от тежестта на тялото и от друга

страна, допълнителното натоварване от носенето на

пазарски чанти или други предмети, например. Това общо

натоварване се поема и разпределя върху стъпалото при

всяка крачка. Та, именно под влиянието на тези тежести

стъпалата болят, отичат, стават чувствителни и изоб-

що ни карат да се чувстваме дискомфортно. От опит

Петзвездна радост
за ходилата
Възможности на хидромасажните
вани за крака

В забързаното си ежедневие прекарваме рекордно дълги дни, тичайки от

едно място на друго. Денят е толкова кратък, а нещата, които трябва да

свършим - толкова много. Давате ли си сметка как се чувстват ставите

и ходилата през всичките часове дневно, когато сте в движение. А и когато

става въпрос за носенето на елегантни и радващи окото, но мъчителни за

краката обувки, умората в спъпалата ви е добре позната. А за високи

токове в комбинация с леко до височко наднормено тегло, изобщо да не

говорим... Как да се избавите от този проблем? Единият вариант е да

промените ежедневието си, да си осигурите повече почивка и да ходите

само с леки и равни обувчици, лишени от стил. Не става, нали. Пък и коя

ли дама ще се откаже от високите обувки. Затова, погрижете се за кра-

ката си, като им дарите отпускащ и стимулиращ масаж. При разнообра-

зието от хидомасажни вани за крака със сигурност ще намерите вашия

модел. С лечителките на уморени стъпала ви запознава Милена Шиякова

всеки от нас знае, че дори една обикновена баня действа

освежаващо и отморяващо на стъпалата. Докато специ-

алната масажираща вана за краката действа

СТИМУЛИРАЩО ВЪРХУ ЦЯЛОТО ТЯЛО
И това далеч не е случайно. Върху стъпалото се нами-

рат точки, отговарящи на всеки орган от тялото ни.

Затова всеки, който е опитвал въздействието на стру-

ята вода, смесена с въздух, от хидромасажните вани знае

колко релаксиращо действа. И обикновено не е спрял с

първия опит.

Пък и липсата на грижа за ходилата би могла да дове-

де до сериозни здравословни проблеми. Без да ви стряс-

каме, трябва да ви кажем, че  последствията могат да

бъдат много неприятни - подути стъпала, нарушение на
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кръвообращението, гъбични заболявания на краката, ог-

раничена подвижност, мазоли, изкривени палци, ярко из-

разена деформация на ходилото. За да избегнете избро-

ените неприятни последствия, обърнете внимание на

видовете масажни вани.

ТРИ ВИДА МАСАЖ ЗА СТЪПАЛАТА
Ако не сте изследвали подробно видовете масажни

вани за крака при обиколката си по магазините, ще се

опитаме да ви запознаем с разнообразието, което па-

зарът предлага. Формите, функциите и цените на всяка

от тях са различни, съобразени с предпочитанията и

нуждите на потребителите. Най-общо видовете масаж,

които би могла да ви предложи вашата хидромасажна

вана, са три - точков, вибрационен и хидромасаж на

стъпалото.

Например, можете да поглезите краката си с масажна

вана, снабдена с 99 въздушни дюзи на дъното, които оси-

гуряват пълноценен масаж на стъпалата и комфорт на

цялото тяло. За да се избегне чувството на студ от

впръскването на въздух, във ваната се поставя допълни-

телна подвижна поставка на 2 см от дюзите за въздуха.

На нея поставяте босите си стъпала и се радвате на

следващите минути на релакс. Благодарение на пристав-

ката се гарантира, че изкачващите се въздушни мехурче-

та ще имат достатъчен контакт с топлата вода, за да

могат, преди да достигнат стъпалото ви, да са изравни-

ли температурата си с тази на водата, която обикнове-

но е около 37 градуса. Ваната, от своя страна, е снабдена

с полиестерна изолация, подсилена с фибростъкло. Е, ва-

ната не е бойница, но би било доста неприятно, ако про-

пуска вода и се налага след масажа дълго да попивате во-

дата от пода. Затова тя трябва да е достатъчно здрава,

а водонепропускливостта й -  гарантирана.

Ако пообиколите магазините, ще видите, че има вани,

които се предлагат с комплекти за педикюр. Ваните се

използват и като съдове, в които накисваме хубаво стъпа-

лата си в благовонни масла или най-различни билки.

МНОЖЕСТВО ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ
Ако масажът с топли струи от вода и въздух ви се

струва недостатъчен, бихте могли да изберете специа-

лен модел вана, снабдена с подложки за крака с топки за

масаж. Корпусът й е изработен от висококачествена

пластмаса. Може да работи с вода или без вода - само

като масажор. Избирайки този тип вана, ще си осигури-

те възможност да се наслаждавате на силен вибрацио-

нен масаж или хидромасаж със загряване. Бихте могли да

се възползвате и от комбиниран - силен вибрационен

масаж, допълнен от хидромасаж със загряване. А ако до-

бавите във ваната и различни масла и аромати, ще си

устроите истинско петзвездно преживяване за крака.

Друг модел вана за масаж на крака не се различава като

характеристики от предходната. Единственото, но не

маловажно допълнение, е това, че предлага цели пет ре-

жима на работа - споменатите по-горе, плюс умерен

вибрационен масаж и умерен, комбиниран с хидромасаж.

В комплекта влизат и приспособление за масаж с три

накрайника - топка за точков масаж, четка и гъба за

масаж на стъпалата.

Разнообразието от модели вани за масаж на стъпала-

та е допълнено и от такива, които имат пилинг пристав-

ка или инфрачервена лампа.

И това далеч не е всичко. Единствено, което ви оста-

ва, е да обиколите магазините, да поразпитате и да

решите кой тип вана е най-подходяща за вашите крака.

Със сигурност, обаче, която и от тях да изберете, ще

зарадвате ходилата си с желан и полезен подарък.
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С уреда, наречен домашна сауна за лице, леко и есте-

ствено можем да постигнем същия и дори по-голям ефект.

Ползвайки компактното устройство, правим освежаваща

парна баня на лицето - отваряме порите, оросяваме и

почистваме кожата, като едновременно с това облекча-

ваме симптомите на настинка и грип чрез инхалация на

горните дихателни пътища.

В повечето случаи домашната сауна за лице представ-

лява неголямо и елегантно устройство. Състои се от

пластмасов корпус, маска, в която поставяме лицето си,

изпарител и нагревател с възможност за температурен

контрол. Има още дозатор за парата, който работи на

няколко степени, и бутон за управление. Употребата на

уреда е изключително опростена. Всичко, което трябва

Сауна за свежо
и чисто лице

Острият вятър все повече доказва вихрещата се зима, характерна с това,

че вече се обличаме все по-топло и зачестяваме посещенията до близката

аптека. В дамската чанта задължително присъстват капките за нос, таб-

летките за гърло и защитния крем за лице, предпазващ кожата от изсъхва-

не и увреждане. А когато забързаното ежедневие не позволява да отделим

и час за грижите на специалист, си припомняме бабините рецепти за по-

чистване на лице. Зареждаме голяма тенджера с вода на котлона, провес-

ваме кърпа пред лицето си над нея и се радваме, че съчетаваме две в едно

- почистваме лицето и отпушваме носа. Как с помощта на домашната

сауна за лице да постигнем в домашни условия благотворен ефект, без да

заемаме недостойната поза над тенджерата, съветва Милена Шиякова

да направите, е да почистите лицето от грима и нечи-

стотийките, които е полепило, да налеете вода в изпа-

рителния съд и да поставите лицето в маската. След 1-

2 минути водата започва да се изпарява. Можете да

добавите лайка или етерични масла в изпарителния съд.

Сауната за лице има забележителен ефект за красо-

тата на кожата. Тя разширява порите, почиства и сти-

мулира кожата на лицето по естествен начин. Полезна

е и в грижата за дихателното здраве. Ако лекуваме за-

пушен нос, вдишваме парата през носа, ако ни дразни

сухото гърло - вдишваме парата през устата. Особено

важно е, обаче, след приключване на процедурата да ос-

танем в същото помещение поне 30 минути, а не да хук-

нем навън – на студеното и мръсното…
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