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Домашна система за наливна
бира BeerTender

Новата Senseo – усещане за
кафе

Нова кафе-машина предста-

ви Philips на българския па-

зар. Моделът Senseo обеди-

нява в себе си екстраваган-

тен дизайн и патентована

технология, която баланси-

ра перфектно пропорциите

на кафе и вода. Благодаре-

ние на конструктивните по-

добрения, водата преминава

лесно през субстанцията, за

да извлече оптимално екст-

ракта.

Съживете спомените с шестцветния фотоскенер от HP

Добре познатото удовол-

ствие от глътка прясна на-

ливна бира вече може да из-

питате не само в квартал-

ната бирария, но и докато си

седите у дома пред телеви-

зора. Другата добра новина е,

че разработката не е поред-

ната любопитност, а реално

продаван продукт - можете

да го поръчате он-лайн от

www.bgmenu.com или да го ку-

пите в търговската мрежа

на Техномаркет в София.

Със Senseo рутинната опе-

рация по приготвяне на кафе

може да с превърне в едно

от малките утринни удовол-

ствия. Резултатът - аро-

матно кафе с плътен вкус и

изкусителен каймак, се по-

стига в три интуитивно

елементарни стъпки: при-

готвяте кафената смес от

любим сорт, поставяте я в

цедката и натискате буто-

на за една или две дози.

Senseo се предлага в три

различни цвята - черен,

сребрист и алуминий. Резер-

воарът за вода е подвижен,

за да се пълни по-лесно. Вме-

стимостта му е 750 мили-

литра, достатъчни за 5

чаши кафе. Скоро на пазара

ще се предлага и разновид-

ност на кафемашината с по-

голям резервоар -1500 мили-

литра. Елементите, които

се нуждаят от по-често по-

чистване, лесно се демон-

тират и могат да се мият

в машина.

Специално за ценителите на

пивото Krups и Heineken

създадоха първата в света

домашна система за наливна

бира BeerTender. Освен с без-

спорната си функционалност,

BeerTender привлича почита-

телите на пенливата теч-

ност и с модерния си дизайн

и лесна употреба. Достатъ-

чно е само да отворите ка-

пака, да поставите 4-литро-

вия кег Heineken и да свърже-

те системата. Кегът се хер-

метизира автоматично и

поддържа бирата свежа и с

идеална за консумация тем-

пература в продължение на

цял месец (при положение, че

пиете пестеливо). Напитка-

та запазва вкуса си непроме-

нен през цялото време, бла-

годарение на многопластово-

то покритие на кега, което

изолира кислорода навън, а

въглеродния двуокис - вътре.

И още една примамлива под-

робност за любителите на

бира - системата не изисква

почти никакво почистване.

В края на миналата година HP представи на почитателите си

първия шестцветен 96-битов скенер, в два модела - HP Scanjet

G4010 и HP Scanjet G4050. С тяхна помощ потребителите имат

възможност да възпроизвеждат всички свои ценни фотографии,

диапозитиви и филми в цифрови с отлично качество. Фотоске-

нерите използват технология, разделяща образа на 6 основни

цвята – червен, оранжев, жълт, зелен, циан и син, и така

пресъздават по-богати и реални образи от стандартните триц-

ветни скенери. Всеки един от шестте цвята се кодира с 16

бита за пиксел, в резултат на което се получават 96-битови

изображения с внушителната 4800 x 9600 dpi разделителна

способност.

Благодарение на технологията HP Real Life, с лекота се кори-

гират дефекти като „червени очи“ и избледнели цветове. Ске-

нерите са оборудвани и с хардуерна иновация, с която се пре-

махват драскотини и прах. Сканирането става с две минава-

ния: първото със стандартна лампа (CCFL), служещо за „сва-

ляне“ на изображението, а следващото – с IR LED, при което

се генерира карта на областите с дефекти, които впослед-

ствие се отстраняват. Двата модела предлагат удобни възмож-

ности за систематизиране, редактиране, споделяне и съхраня-

ване на сканирани изображения, благодарение на софтуерните

продукти - HP Photosmart и HP Photosmart Share.
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Телефон с вибродисплей от
Samsung

Canon обновяват PowerShot
серията си

От февруари Canon обновя-

ва линията продукти, които

предлага на пазара, с два

цифрови фотоапарата. Но-

вите модели са наследници

на позната серия PowerShot.

Моделът А 550 заема мяс-

тото на досегашния А 530

(5 мегапиксела, 4x варио

обектив), но с 7,1 МР сен-

зор, 4х оптично увеличение

и същата висока светлочув-

ствителност ISO 800, за да

Samsung Electronics предста-

ви първия в света мобилен

телефон с вибродисплей

SCH-W559. Иновативният

QVGA-дисплей е снабден със

системата VibeTonz System,

позволяваща изобразяваните

виртуални бутони да се усе-

тят наистина при докосва-

не чрез вибрация. Потреби-

телят има възможност сам

да регулира силата на виб-

можете по-дълго да се на-

слаждавате на фотография

без светкавица. 2-инчов по-

лисилициев TFT дисплей за-

меня досегашния 1,8-инчов

LCD с режим „Дисплей за

нощни снимки“ и извеждане

на координатна мрежа.

PowerShot A560 вече разпо-

лага с 5 МР, за разлика от

предшественика си (с 4 МР)

и запазва 3.2х оптичното

увеличение.

рацията спрямо желанието

си. Освен това телефонът

разпознава ръкописен текст,

въвеждан непосредствено

през дисплея. SCH-W559 е

оборудван с 1,3-мегапиксело-

ва камера, 262 к цвята на

сензорния дисплей и вграден

медиен плеър. Оригиналният

апарат е предназначен за

работа в двата стандарта

- CDMA и GSM.

Philips присъединява компанията
Partners in Lighting

Philips обяви намерението си

да разшири своите пазарни

позиции с присъединяването

на белгийската компания

Partners in Lighting (PLI) – во-

дещ европейски производи-

тел на битови осветителни

тела. С тази стъпка Philips

се надяват да обхванат нов

сегмент от пазара чрез раз-

ширяване на дистрибуторс-

ката си мрежа и да затвър-

дят позициите си в LED ос-

ветлението.

Сделката е на стойност 590

млн. евро и се очаква да бъде

финализирана през първата

четвърт на 2007 г. Компани-

ята PLI е популярна у нас с

марките си Massive, Cucina и

Aqua.

Видеокамера + фотоапарат
от Sanyo

осигуряващ 10-кратно увели-

чение на образа. Записът на

видео става във формат

MPEG-4, към който е пред-

виден двуканален звук. Освен

оригинално хибридно устрой-

ство, създателите от Sanyo

имат претенцията да са

създали най-леката и компак-

тна цифрова видеокамера

със скромното тегло от 235

грама и „идеални“ мерки

78,7х119,4х35,6 мм.

Хибридното устройство е

новият модел Xacti VPC-HD2

на Sanyo, съчетаващ в себе

си високотехнологична каме-

ра и компактен фотоапарат.

Xacti VPC-HD2 разполага със

7,1-мегапикселов сензор и

поддържа карти памет от

формата SDHC. Заснема със

скорост 30 кадъра в секунда

HD видео с разделителна

способност до 720p

(1280х720 пиксела) и е снаб-

ден с обектив Konica Minolta,
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Слушалки със студийно качество
на звука от SONY

Новият Nero обединява
20 приложения

Nero 7 Premium Reloaded ще

изненада приятно потреби-

телите си освен с въвежда-

нето на следващо поколение

запис на данни с Blu-ray и HD

DVD, и с още около 20

възможни приложения. После-

дната версия на добре позна-

тия софтуер за запис на CD

и DVD – Nero Burning Rom,

вече може да откриете и на

нашия пазар с помощта на

компанията BMG, която от

януари 2007 г. е оторизиран

дистрибутор на Nero AG.

С Nero 7 Premium Reloaded

може да се наслаждавате на

всичките си любими песни

чрез поддръжката на неогра-

ничен брой MP3, а ако музи-

ката не е просто увлечение

за вас, възползвайте се от

възможностите на професи-

оналния Audio Mixer - Nero

Sound Trax. С помощта на

приложението Nero Mobile

бихте могли да превърнете

мобилното си цифрово уст-

ройство - GSM, PDA, PMM

(или с каквото разполагате),

в перфектния медия център

за вашата музика, снимки и

филми. Функцията Nero Sipps

щедро отваря вратите към

света на безплатната VoIP

телефония. Може да избира-

те между телефонни и ви-

деоконферентни разговори,

чат и месинджъри.

В случай че вече сте запале-

ни от идеята да подмените

старото си Nero, преди да го

направите, се уверете, че

имате поне 1 GB свободно

дисково пространство за ин-

сталирането на всички при-

ложения, плюс до 9 GB за вре-

менни файлове при копиране

на DVD.

Досега звукът с професио-

нално качество по традиция

беше запазен периметър на

слушалките от затворен

тип, които покриват изцяло

ушите ви, за да осигурят

акустична непроницаемост.

Вече не е необходимо да

правите компромис с ком-

форта, за да се наслаждава-

те на звук със студийно

качество. Инженерите от

Sony са успели да слеят в

едно най-добрите характери-

стики на отворения и зат-

ворения тип слушалки в мо-

дела MDR-EX90LP.

MDR-EX90LP са затворени

слушалки за поставяне в

ушите, които прилепват

плътно и ви помагат и да се

изолирате от външните из-

точници на шум. От Sony са

избрали да вградят в слушал-

ките 13,5-милиметрови ак-

тивни системи, които са

уникални за този тип про-

дукт. За сравнение, повече-

то слушалки за поставяне в

ушите имат относително

малки активни системи в ди-

апазона от 8 до 11 мм, с ко-

ито по-лесно се постига

комфортно напасване към

ухото. Новост е и вгражда-

нето на допълнителни ком-

поненти за фина акустична

настройка и херметично уп-

лътнение между вътрешно-

то ухо и външната част на

слушалките за запазване на

качеството на звука. Резул-

татът е естествен, неизк-

ривен и жив звук, усещане за

откритост и пространство,

съчетани с компактен раз-

мер и елегантен външен вид.

Нова РС аудио система от Logitech

В началото на 2007 година Logitech представи новата си аудио

система за персонални компютри Logitech Х-240. Системата

включва контролен център, който едновременно управлява аудио

функциите при работа с PC и Mac и служи като докинг станция

за iPod, MP3 плеър, PDA или GSM.

Контролният център улеснява интеграцията между компютъ-

ра и преносимите устройства чрез вграденото си гнездо за

зареждане, синхронизиране и управление чрез комфортно plug-

and-play свързване. За притежателите на iPod и Microsoft Zune™,

в пакета на X-240 са включени специални адаптери, които

осъществяват връзката на мобилните цифрови устройства с

гнездото и помагат за организирането на кабелите за зареж-

дане на устройствата зад контролния център, така че да ос-

танат незабележими.

На всички онези, които се интересуват повече от звука, от-

колкото от свързването и управлението на преносимите уст-

ройства, Logitech X-240 предлага и компактни колони, осигуря-

ващи висококачествен звук.
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С Драго Драганов се срещаме в първите дни на нова-

та година. Денят е неделя, а времето - непосредствено

след края на предаването му по телевизията, направило

го широко известен под името Драго Чая. Лесно откри-

ваме старата софийска кооперация в центъра, в която

Драго търси уединение, бягайки от всички негативи,

които му носи популярността. Настаняваме се удобно в

обляната от слънце дневна на апартамента и с кафе в

ръка се впускаме в импровизиран неколкочасов разговор

- за дома, техниката, приятелствата, мечтите и предиз-

викателствата пред човека Драгомир Драганов. Не ни е

нужно много време, за да се убедим, че домакинът ни не

е по-различен от образа, който виждаме на екрана. Емо-

ционален, диалогичен, непринуден, на моменти дори пате-

тичен, Драго е сред хората, с които е лесно да се общу-

ва. При това, домакинът ни владее професионално тънко-

стите в риториката, умее не само да привлича внимани-

ето на събеседника, но и да го насочва, да го провокира.

Човек със силно присъствие, който предизвиква емоции,

често противоречиви, но не и равнодушие.

Докато се ориентираме в новата за нас обстановка,

Драго Драганов ни обяснява, че живее в дом, пълен със

спомени. От седем години споделя апартамента със сво-

ята баба. За да запази хармонията в живота й, за мо-

мента домакинът ни се е отказал от идеята си за кар-

динални ремонти. Въпреки че не е внесъл големи проме-

ни в интериора, Драго чувства апартамента като свой

дом, защото това е мястото, в което е прекарал първи-

те си години. Заедно с родителите и сестра си. Доста

години по-късно, търсейки самостоятелност, се преме-

ства в друг апартамент, който префасонира според то-

гавашните си разбирания. С усмивка си спомня за боя-

дисания с яркочервена боя хладилник, красял кухнята му,

например.
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ДРАГО ДРАГАНОВ
нарежда музиката на първо място сред професионал-

ните си предизвикателства за момента. Има издаде-

ни два самостоятелни албума и подготвя песните за

трети. С изявите си на сцената през последната

година е придобил самочувствие на добър изпълнител.

Успял е, по собствените му думи, да се пребори с

предварителните представи на много хора, че не

може да пее. Убеден е, че разделянето на изкуство-

то на елитарно и масово не е сериозно. „Не съществу-

ва понятието самоцелно изкуство. Никой не може да

прави изкуство само за себе си“, убеден е Драго. Пее

популярни песни, с който си поставя за цел да трог-

ва и забавлява хората.

Рубриката води: Амелия Стоименова

Като отношение към техниката Драго Драганов се

определя като нетехнологичен човек. Философията му за

живота, подкрепена и от няколкото кражби в апартамен-

та му, е много различна от еснафските представи за

дома. Вместо за истински технологичен дом, Драго меч-

тае за поредното пътешествие извън страната. Търси

свободата в непознати за него места, в които и той

самият е непознат. Категорично отказва да живее спо-

ред установените представи. Именно затова, при всяка

възможност се отправя на поредното пътешествие в

чужбина.

В апартамента на Драго не липсва нито един важен

технически представител на съвременния дом. Телеви-

зорът Panasonic в дневната е подарък на Драго за 35-тия

му рожден ден. Вероятно дългогодишната професионал-

на обвързаност на домакина ни в правенето на телеви-

зията е причина той да не е сред феновете на гледане-

то й. За разлика от любовта му към киното, която личи

и от присъствието на DVD плеър SONY и видеорекордер

JVC в дневната.

В спалнята на Драго също има телевизор, но с марка

JVC. Както и DVD плеър - ELITE. Специалното отношение

на Драго Драганов към музиката е видно и от богатата

му колекция дискове, на една ръка разстояние от музикал-

ната уредба SONY. Скорошна случка разубедила Драго да

попълни техниката в дома си с нов съвременен фотоапа-

рат.

„За мен важен е споменът - този, който съм запазил в

съзнанието си. Понякога техниката лишава човек от

удоволствието да види и съхрани нещата според емоци-

ите си в момента, изправяйки го пред грубата реалност“,

подчертава домакинът ни.
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Все повече хора и в България се замислят или вече

работят върху това домът им да стане енергийно по-

ефективен. Като участник в програмата за енергий-

на ефективност REECL, ПроКредит Банк вероятно има

наблюдения върху интереса към подобни проекти.

Да. ПроКредит Банк участва в програмата REECL на

Европейската банка за възстановяване и развитие за

финансиране на проекти за българските домакинства за

енергийна ефективност от края на 2006 г. Оттогава в

банката наблюдаваме засилен интерес към този вид про-

дукт, което отдаваме на факта, че тази програма пре-

доставя възможност за получаване на безвъзмездна по-

мощ от домакинствата в размер до 20% от стойност-

та на направените подобрения в дома.

ПроКредит Банк отпуска кредити „Енергийна ефектив-

ност“ с цел да се подпомогнат българските домакинства

да ремонтират своите жилища и да инвестират в енер-

госпестяващи технологии, с което да намалят разходи-

те си за отопление.

Какви са условията за отпускане на кредити „Енер-

гийна ефективност“?

Необходимо условие за отпускане на кредит по тази

програма е материалите или оборудването да отговарят

на техническите изисквания на Програмата за „Енергий-

на ефективност“. Целите, за които банката отпуска

този тип кредити, са за закупуване на нова дограма,

Обмислете добре проекта, преди

да кандидатствате за кредит по

REECL, съветва ИРЕНА КИРОВА,

експерт Банкиране на дребно –

Физически лица в ПроКредит Банк

изолация на стени, покриви и подове, климатици. По REECL

могат да се финансират също и закупуване на газови

котли, котли на дърва, слънчеви колектори за топла вода.

Едно домакинство може да избере една или повече от

споменатите дейности и да кандидатства за кредит

„Енергийна ефективност“ в ПроКредит Банк.

Сумите на кредитите „Енергийна ефективност“ в

ПроКредит Банк нямат ограничение. Банката отпуска

средствата за срок до 5 години с гратисен период до 3

месеца. Суми до 3 000 лева се отпускат без поръчители,

а до 20 000 лева - с до двама поръчители. Средствата по

кредитите „Енергийна ефективност“ в лева се отпускат

при лихва от 10% при обезпечение поръчителство и 8%

при обезпечение ипотека.

Какви са предимствата за клиентите на кредит „Енер-

гийна ефективност“ по програмата REECL, които об-

служва вашата банка?

По програмата „Енергийна ефективност“ работят

няколко банки в България. Безспорно предимство на кре-

дитите „Енергийна ефективност“ е безвъзмездната

помощ, която потребителите получават по програмата

на ЕБВР и възможността тя да покрие частично или

напълно разходите за лихвата по кредита. Това предла-

гат всички банки, участници в програмата. Добавената

стойност към кредит „Енергийна ефективност“ на Про-

Кредит Банк определено е бързината при разглеждане на
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исканията за всички видове кредити. Времето от канди-

датстването за кредит „Енергийна ефективност“ до

одобряването и отпускането на средствата, като про-

цес в ПроКредит Банк, е изключително кратко и това

определено се цени от нашите клиенти. Всички искания

за кредит „Енергийна ефективност“ се обработват в

рамките на 3 работни дни, а при оценена безвъзмездна

помощ от консултанта, сумата се отпуска в рамките на

един работен ден. Не без значение е и цената на креди-

та. Лихвата за кредит „Енергийна ефективност“ в Про-

Кредит Банк е една от най-ниските на пазара. Клиенти-

те не заплащат такса за подаване на документи.

Къде клиентите биха могли да кандидатстват за кре-

дит „Енергийна ефективност“ по програмата REECL?

На практика има два варианта, в които човек да кан-

дидатства за кредит „Енергийна ефективност“. При

първия вариант всеки, който се интересува от условия-

та на финансирането, може да посети интернет стра-

ницата или директно някой от 50-те клона на банката,

където да му бъдат разяснени условията на кредита и да

подаде своето искане за отпускане на средствата. Вто-

рият вариант е, когато потребител се намира в магазин

или при доставчик, там на място да му бъде предложена

възможността за закупуването на даден продукт – дог-

рама, отоплителна техника, изолация и т.н., чрез кредит

„Енергийна ефективност“ от ПроКредит Банк.

В банката потребителите могат да получат по-под-

робна информация за условията по кредита – срокове,

лихви и т.н., и най-вече за необходимите документи, ко-

ито се изискват за отпускането на кредита. Например,

ако сте решили да обновите дома си и да поставите нова

дограма, банковият експерт ще ви посъветва как да кан-

дидатствате по програмата за енергийна ефективност

и какви документи ще са необходими за да удостовери-

те вашия доход и да си набавите от доставчиците на

желаните продукти. Тук е важно да спомена, че изборът

на фирма-доставчик е ваш, т.е. можете сами да избере-

те фирмата, от която да закупите продуктите.

Кой убеждава банката, че моделът или видът котел,

например, който клиентът си е избрал, отговаря на

изискванията на програмата?

Точно тук е ролята на консултантите по проекта

„Енергийна ефективност“. Когато клиентът избере фир-

мата, от която да закупи даденото съоръжение или про-

дукт, той представя офертата в банката нейната офер-

та. Добре е да се представят максимално подробни офер-

ти. Консултантът по проекта, с който работят всички

банки по програмата, е фирма, одобрена от Европейска-

та банка за възстановяване и развитие. Ролята на кон-

султанта е да провери доколко типът съоръжение или

продуктът, избран от клиента, е качествен и отговаря

на изискванията.

Познавайки програмата REECL, какво бихте посъвет-

вали хората, които имат интерес към нея – да кан-

дидатстват за кредит по голям проект или за от-

пускане на средства за по-малки ремонтни работи и

защо?

От кредитите „Енергийна ефективност“ за ремонти-

ране на своите жилища могат да се възползват физически

лица, собственици на бизнес, лица със свободни професии,

а също и жилищни кооперации – част или всички домакин-

ства, живеещи в един вход. Като резултат от въвежда-

нето на енергоспестяващите технологии кредитополу-

чателите намаляват значително разходите си за отопле-

ние. За съжаление, за кредит „Енергийна ефективност“

може да се кандидатства еднократно. Ето защо ние

съветваме нашите клиенти да обмислят проекта по по-

добряване на жилището си и да направят няколко подо-

брения наведнъж. Така и ефектът от технологичните

нововъведения в дома е максимален.

Най-привлекателното нещо в кредитите по линия на

програмата са безвъзмездните средства. Кога се по-

лучават те и какво бихте отговорили на тези, които

не вярват, че ще получат пари безвъзмездно?

Обикновено средният размер на един кредит „Енергий-

на ефективност“ е около 3500 лв. и този на безвъзмезд-

ната помощ излиза средно около 500-600 лв. Максимална-

та безвъзмездна помощ, която клиент може да получи, е

850 евро. Смятаме, че възстановяването на средства до

20% е достатъчен мотив за хората да използват точно

този тип продукт. От друга страна, проверката от

страна на консултанта за надеждността и качеството

на закупуването оборудване е допълнителна гаранция и

определено носи позитиви на този кредитен продукт и

участието на клиента в програмата.

Тези, които са се интересували от REECL, знаят, че тя

се отнася само за определена техника – като вид и

характеристики. Как стои въпросът с кредитиране-

то и на друга техника и подобрения на дома извън про-

грамата за енергийна ефективност?

ПроКредит Банк предлага на пазара отделно специален

кредитен продукт „ПроКредит Ремонт и отопление“ за

физически лица. Той се отпуска по съвместно споразуме-

ние на ПроКредит Банк (България) АД и Германската

държавна банка за развитие (KfW). Средствата от тази

кредитна линия се използват за дългосрочни жилищни кре-

дити. Целта на програмата е чрез преференциални финан-

сови условия да се стимулират инвестициите в подобре-

ния и реконструкции на жилищни сгради, както и да се

насърчава прилагането на енергоспестяващи мерки в

домакинството. Всеки клиент може да се възползва от

този продукт, за да инвестира в своето жилище, пример-

но ремонт на бани и кухни и т.н.



ñòð. 12

Îòîïëèòåëíè ñèñòåìè

Всеки човек на този свят има своя дял в постигането на глобална енер-

гийна ефективност, за която толкова слушаме от световните организации

и лидери. В тази посока са насочени усилията не само на индустрията и на

работещите за каузата, но и на всеки битов потребител, готов да направи

дома си по-енергоефективен и екологичен. Дори и да не сте от тези, които

обръщат внимание на глобалните проблеми, със сигурност ви интересува

какви са разходите ви за живот. С увеличаването на сметките за топло и

светло, все повече хора започнаха да обръщат внимание как да пестят от

енергийно по-ефективен дом. В подкрепа на това е създадена програмата за

повишаване на енергийната ефективност в бита, вече добре позната като

REECL. Повече за възможностите, които предлага тя, и в частност за кре-

дитирането на ефективни котли, информира Иво Бояджиев

КАКВО Е REECL?

Вече почти всички българи за чували за програмата

за енергийна ефективност, но подробностите са след-

ните: Абревиатура е на Residential Energy Efficiency Credit

Line. Най-общо разработена от Европейската комисия,

Европейската банка за възстановяване и развитие и

българската Агенция за енергийна ефективност. Програ-

мата REECL е кредитен механизъм за финансиране на

енергийната ефективност в жилищата. Общият размер

на финансирането по проекта е 50 млн. евро. Предвиде-

но е допълнително безвъзмездно финансиране в размер

с безвъзмездна помощ
от програмата REECL

Ефективен
котел на кредит

на 10 млн. евро за стимулиране повишаването на бито-

вата енергийна ефективност. Средствата бонус се от-

пускат от Международния фонд Козлодуй (МФК), който

подкрепя различни инициативи по повод извеждането от

експлоатация на ядрени мощности на атомната елект-

роцентрала в Козлодуй, и съответно повишаването на

енергийната ефективност в България като цяло. Пред-

вижда се общият брой на проектите по битова енергий-

на ефективност, които ще бъдат одобрени по програ-

мата, да достигне 30 000, като кредитите ще се пред-

лагат до 30 юни 2007 г. Засега! Технически консултант
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по проекта е международната консултантска фирма

Нексант Лимитид.

Достъпът до средствата по REECL се осъществява

чрез

ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА ОТ БАНКИ

които отпускат целеви потребителски кредити. Към

момента банките в нашата страна, които участват в

REECL, са Българска пощенска банка, Банка ДСК, Булбанк,

Обединена българска банка, ПроКредит банк, Райфайзен

банк. От своя страна, банките определят списък с фир-

мите доставчици и монтажници на оборудването. Кога-
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то подходящото оборудване бъде доставено и инстали-

рано от оторизирана за целта фирма партньор по про-

грамата и са спазени определените изисквания във връзка

с изпълнението на проекта, търговската банка може да

изплати безвъзмездните средства по кредита.

Всеки кредитополучател има право да ползва без-

възмездна финансова помощ в размер на 20% от стойно-

стта на проекта за енергоспестяване, като сумата

може да бъде от 200 до 850 евро. Едно домакинство може

да получи

САМО ЕДИН КРЕДИТ ПО ПРОГРАМАТА

на ЕБВР. За да се възползват от безвъзмездната фи-

нансова помощ, домакинствата трябва да се насочат към

избор на одобрени от програмата съоръжения и матери-

али. Средства по програмата се отпускат за придобиване

на следното енергоспестяващо оборудване - енергоспе-

стяващи прозорци; изолации на стени, покриви и подове;

газови котли; отоплителни уреди, печки и котли на био-

маса; слънчеви колектори за топла вода, както и охлаж-

дащи и загряващи термопомпени системи.

Нека обърнем специално внимание на

КОТЛИ НА БИОМАСА И ГАЗОВИ КОТЛИ

Сигурно сте чували, че използването на един газов

кондензационен котел за отопление на дома ви може да

намали разходите ви с до 20% в сравнение с обикновен

котел. Колкото до биомасата, някои специалисти я опре-
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делят като евтино гориво. В общи линии, няма сериозна

фирма, предлагаща такова оборудване на българския па-

зар, която да не е ангажирана с партньорство по програ-

мата. За да бъде одобрен вашият проект за енергийна

ефективност, оборудването трябва да отговаря на оп-

ределени критерии. Какви са те за отоплителните уре-

ди на биомаса? Според изискванията на REECL в тази

група се включват:

Високоефективни печки и котли на дърва (печки с по-

добрено горене и каталитични печки);

Печки и котли на трици с автоматично подаване на

горивото;

Печки и котли на пелети с автоматично подаване на

горивото;

Печки и котли на брикети с автоматично подаване на

горивото;

Печки и котли на слама с автоматично подаване на

горивото.

МОЩНОСТИ И КПД НА КОТЛИТЕ

Мощността на котлите и печките на биомаса тряб-

ва да е в границите 10 - 400 kW. При ръчно подаване на

горивото те следва да имат КПД > 70%, а при автома-

тично – КПД > 75%. Необходимо е оборудването да има

CE маркировка по европейските стандарти. Това условие

важи и за газовите котли. Критериите за избора им се

базират на Европейската директива 92/42/EEC. Ще по-

лучите кредит за стандартен газов котел, ако енергий-

ната му ефективност е по-висока от две звезди, и кон-

дензационен котел, ако ефективността му е по-голяма от

три звезди.

Ограничението в размера на финансирането бонус на

техника от тези две групи е до 20% от общата инвести-

ция. Не забравяйте, че максималната сума тук е 400 евро.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА КРЕДИТ?

Ясно е, че 5 минути след като влезете в банката, няма

да излезете оттам с договор за безвъзмездно финансира-

не. Ето през какво трябва да минете, за да получите ва-

шите 20% безвъзмездна помощ от общата сумата по про-

екта ви за енергийна ефективност в дома. Първо, след

като сте наясно какво искате да си купите и да монтира-

те в дома си, трябва да изберете фирма доставчик и/или

монтажник на оборудването, от която да получите офер-

та или проформа фактура за параметрите и стойността

му. Втората стъпка е да се насочите към една от финан-

сиращите банки по проекта, където да подадете вашето

искане за кредит. Това можете да направите във всеки

клон на банката или в офисите и магазините на одобрени-

те от нея доставчици на оборудване. Разбира се, различ-

ните банки ще ви предложат различни условия по креди-

та, чиито параметри най-често са сума на кредита, срок,

лихвени условия, гратисен период, обезпечение, такса за

управление и т.н. При подаването на молбата за кредит в

повечето банки ще трябва да представите удостовере-

ние за доходите си, включително копие от трудов договор,

при някои случаи и данъчна декларация, и въпросната офер-

та или проформа от фирмата доставчик на оборудването.

След като предадете в банката заветния набор от доку-

менти, остава да чакате решението. С други думи, бан-

ката трябва да направи оценка на

ЛИЧНИЯ ВИ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

а Агенцията за енергийна ефективност да одобри про-

екта ви. Ако ви зарадват с положителен отговор, след-

ва подписване на договор и отпускане на кредита. Започ-

ва мечтаният ремонт. Както вече казахме, времето да

си поискате 20-те процента безвъзмездна помощ на-

стъпва след приключване на ремонтните дейности. За

целта пак отивате в банката и подавате попълнен бан-

ков образец на искане за отпускане на безвъзмездна по-

мощ, заедно с протокол за извършените дейности и фак-

тура, подпечатани от доставчика на оборудването и

услугата. В рамките на 20 работни дни документите ви

ще бъдат разгледани и по сметката ви ще бъде преве-

дена одобрената сума. Кандидатстването за безвъзмез-

дните средства след успешно приключване на проекта

трябва да стане не по-късно от 3 месеца след отпуска-

нето на първоначалния потребителски заем.

В случай че не бъдете одобрени от банката или кон-

султантите на ЕБВР, вариантът пред вас е да се запоз-

наете с възможността да ви бъде отпуснат стандартен

потребителски кредит при актуалните условия, предла-

гани от банката. Бихте могли да направите това още

преди да кандидатствате, за да се убедите, че кредитът

по REECL е най-изгоден в конкретния случай.
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ДИЛЕМАТА - ТОК ИЛИ ГАЗ

Изборът на допълнителен отоплителен източник не е

от най-лесните. Разнообразието от видове, модели, марки

и цени затруднява избора. Преди, обаче, да се спрем окон-

чателно на някой от възможните варианти, следва да

решим на какъв вид уред ще заложим - електрически или

газов. Не е нужно да ви казваме, че единственото, което

ви е необходимо, за да захраните уреда с електричество,

е да пъхнете щепсела в контакта. А това означава лес-

на експлоатация и отсъствие на отпадъчни продукти при

работа на уреда. И ако въпреки всички предимства на

електрическата енергия, веднага пред очите ви се раз-

крива гледката на бясно въртящия се електромер, обърне-

те по-специално внимание на преносимите газови отопли-

телни уреди. Може би отоплението на газ ще натовари

по-малко семейния ви бюджет, но ще трябва да се погри-

жите за „храната“ им - бутилката пропан-бутан. Ако

спрете избора си на отопление с газ, не забравяйте да

Отоплителни
помощници
Преносими електрически
и газови отоплителни уреди

Преди години зимата ни изненадваше с рекордно ниски температури. Целият

външен свят се покриваше в продължение на месеци с красива бяла пелена.

Сега през януари е топло като през май. А за да не се отпускаме прекалено

покрай глобалното затопляне, пък и за да не забравяме, че е пълен госпо-

дар на положението, природата не забрави да ни изпрати и дъжд, сняг и

виелици. Температурните инверсии и рязката смяна на времето създават

затруднения не само на нас, но и на отоплителната ни система. Често,

в най-студените дни тя просто „издиша“, неспособна да се справи с

огромната разлика между външните минусови температури и комфорт-

ните стойности, които изискваме от нея вътре. А когато навън термо-

метрите гонят петнадесет, двадесет градуса през деня, понякога не си

струва да палим локалното си парно. Именно тогава обикновено се сеща-

ме, че в някой шкаф, под леглото или в мазето на дома ни „дреме“ пре-

носим електрически или газов отоплителен уред. Дочакала времето си

отоплителната „резерва“ се притичва на помощ на котела или централ-

ното парно при най-големите студове или ни осигурява комфорт в по-

хладните пролетни вечери. Разберете повече за видовете отоплителни

помощници с Алиса Димитрова и Милена Шиякова
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изпълнявате специалните мерки за безопасната им рабо-

та, които ще откриете в упътването на уреда.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОРИ

Най-общо представляват електрически отоплителни

уреди, които затоплят помещението, в което са мон-

тирани, разчитайки на естествена конвекция на възду-

ха. Отсъствието на вентилатор в уреда обяснява без-

шумната им работа. Изградени са от нагревателен еле-

мент, монтиран в долната част на уреда. Свободно пре-

минаващият покрай него въздух се загрява и, следвайки

природните закони, се издига нагоре и напуска уреда през

специални канали в корпуса на уреда. За да може

въздухът да отнеме най-много топло, нагревателният

елемент обикновено се оребрява. По този начин топло-

обменната му площ се увеличава и уредът работи по-

ефективно. Корпусът на конвектора също не остава

безучастен към общата цел - да се загрее максимално

бързо и добре помещението. Нагревателният елемент

нагрява и корпуса, който от своя страна загрява възду-

ха около него. За разлика от старите си събратя, съвре-

менните модели електрически конвектори разчитат на

нагревателни елементи, изработени от специални ма-

териали. Тези материали се отличават с голяма устой-

чивост срещу деформиране при нагряването и последва-

щото охлаждане. А това означава, по-дълъг живот на

конвектора.

ТОЛКОВА МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ!

Ако сте от хората, които предварително проучват из

основи пазарното предлагане, преди да се озоват пред

касата в някой магазин, знайте, че ви се е отворила много

работа. Ще имате шанса да избирате между наистина

огромно разнообразие от модели. Електрическите конвек-

тори основно се разделят в две големи групи - подови и

стенни. Подовите обикновено са мобилни - пренесяте ги

лесно от стая в стая или на вилата през уикенда. В за-

висимост от предпочитанията, бихте могли да се обза-

ведете с по-широк или по-висок модел, с по-малка или по-

голяма дебелина. При всички случаи, обаче, няма начин да

не откриете вашия - и като дизайн, и като мощност, и

като възможности. Предлагат се модели с мощност,

достатъчна да затопли помещения с площ до около 70

квадрата - съответно на по-висока цена. Бихте могли да

обзаведете дома си с модел, проектиран специално за

сухи или влажни помещения.

САМОКОНТРОЛ И СИГУРНОСТ

За да регулирате колко топло произвежда уредът, кон-

векторите имат термостат. Знаете, той включва и

изключва периодично уреда. Трудно бихте могли да наме-

рите модел без термостат, най-вече градуиран в услов-

ни единици – 1, 2 и т.н. Така избирате не градуси, които

да поддържа уредът, а степени на отопление. Някои фир-

ми, произвеждащи конвектори, предлагат и модели, при

които вместо в относителни единици, можете да на-

стройвате директно желаните градуси в помещението.

Предимство на съвременните конвектори е сигурната

им и безопасна работа. Спокойно бихте могли да ги ос-

тавите да работят, без ги надзиравате. Разбира се, ако

не са в компанията на малки деца. Преди покупката на

уреда е добре да се поинтересувате дали моделът, кой-

то е привлякъл вниманието ви, ще се изключи автоматич-

но, ако върху нагревателния елемент попадне предмет или

някакво препятствие запуши отворите, през които излиза

горещият въздух. И накрая, сигурно имате и собствени
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наблюдения по въпроса, че животът на отоплителния

конвектор никак не е кратък. Особено, ако го използва-

те в ролята на допълнително отопление.

ТЕРМОВЕНТИЛАТОРНИ ПЕЧКИ

Шансът да не сте виждали термовентилаторна печ-

ка е почти нищожен. Дори и децата лесно ги разпозна-

ват под популярното им наименование духалки. За разли-

ка от конвекторите, духалките топлят с принудителна

циркулация на въздуха, която загрява помещението за

кратко време. Вентилаторът в конструкцията им уско-

рява топлообмена, което изключва необходимостта от

проектирането на уредите с големи нагревателни еле-

менти. Това е и причината термовентилаторите да са

малки и компактни уреди, които лесно бихте могли да

приберете в месеците, през които няма да се нуждаете

от услугите им. При това, ще получите уред две в едно,

тъй като през лятото бихте могли да се разхлаждате,

включвайки само вентилатора.

Тъй като са удобни за локално затопляне на отделни

стаи, се използват и то широко, както в дома, така и в

офиса. Подходящи са, например, когато трябва да стопли-

те стая, в която ще останат да преспят гости. В

търговската мрежа бихте могли да намерите влагоус-

тойчиви вентилаторни печки, подходящи за баня.

МНОГООБРАЗИЕ ОТ МОДЕЛИ

Колко дълго ще ви служи вашият термовентилатор

зависи основно от живота на двигателчето на вентила-

тора и устойчивостта на нагревателния елемент на

топлинна деформация. И тук, многообразието от модели

е огромно, като мощност, възможности и цена. Предла-

гат се духалки с филтър, който задържа праха от възду-

ха, преди той да достигне нагревателния елемент. Има

и модели, при които степента на нагряване и скорост-

та на вентилатора се регулират отделно. Повечето

духалки са с вграден терморегулатор и изборът на топ-

ло, произвеждано от вашата духалка, и оборотите на

вентилатора се регулират автоматично – чрез завърта-

не на бутон. Има и модели със звукова сигнализация в

случай на падане на уреда, както и такива със светлин-

на, която се включва, веднага щом уредът се включи в

мрежата. Почти всички модели разполагат с вградена за-

щита от прегряване, благодарение на която при дости-

гане на критична температура се изключват автоматич-

но.

НАДАЙТЕ УХО ЗА ШУМА

Може би най-голямото предимство на термовентила-

торите е ниската им цена. Цените на повечето модели

са абсолютно достъпни. Лесно ще намерите вентилатор-

ни печки на цени от порядъка на 30 лв. Разбира се, ако

искате върху вашия модел да е изписана реномирана марка

или да обзаведете дома си с уред, предлагащ повече

възможности, ще платите повечко.

От другата страна на медала е основният недостатък

на духалките, а именно шумът, който отделят вентила-

торите при работата си. И тук, отново се намесва це-

Колкото хора, толкова и вкусове и предпочитания. Сигурно невъднъж ви се

е случвало да не можете да постигнете съгласие вкъщи за комфортната

температура. Често на един му е студено, на друг - топло. Един усилва

печката, но веднага щом се обърне, друг я намалява. В името на семейната

хармония, вместо на няколко дебели пуловера, бихте могли да заложите на

електрическа възглавница. Обикновено електрическите възглавници имат

термостат с няколко позиции. Проектирани са да разпределят равномерно

температурата по цялата повърхност на възглавницата. Мощността им е

колкото на една електрическа крушка.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
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ната. Съвсем логично моделите с по-безшумни вентила-

тори са и по-скъпи. Въпреки че едва ли би могъл да се

намери модел, в техническото описание на който да е

посочено, че моделът е доста шумен, имайте едно наум

за шума, винаги когато избирате термовентилаторна

печка.

МАСЛЕНИТЕ РАДИАТОРИ

Няма начин да не ги познавате, ако не от скорошни

наблюдения, то поне от детството, когато маслен ра-

диатор красеше почти всеки български дом. Знаете, като

конструкция тези отоплителни помощници представля-

ват няколко отоплителни елемента, свързани помежду си,

наричани ребра. Името си маслени дължат на факта, че

вътрешността на радиатора е запълнена с топлоноси-

тел – минерално масло. За разлика от духалките, масле-

ните радиатори не се гордеят с компактни размери.

Затова е добре да предвидим достатъчно пространство

за тях в помещението, което искаме да отопляваме. Като

не забравяме, че както и при всички останали отоплител-

ни уреди, маслените радиатори се нуждаят от достатъ-

чно свободна площ около тях, за да вършат добре рабо-

тата си по затоплянето на помещението.

Маслените радиатори се различават основно по мощ-

ността и дизайна си. Подходящи са за затопляне на по-

мещения с площ до около 20 квадратни метра. Почти

всички модели са мобилни, което ви дава свободата да ги

пренасяте от стая в стая, където и когато прецените,

че имате нужда от тях.

НЕ ИЗСУШАВАТ ВЪЗДУХА

Нагревателната повърхност на маслените радиатори

обикновено не се загрява до много високи температури.

Най-често стойностите са от порядъка на 60-80 граду-

са. Именно поради тази причина, за разлика от конвекто-

рите и духалките, маслените вентилатори не изсушават

в такава степен въздуха в помещенията. А дори поради

непредпазливост да докоснете повърхността им, няма да

се изгорите. Работата им се управлява от терморегу-

латор, който включва и изключва радиатора автоматич-

но. Имайте предвид, че датчикът на терморегулатора

обикновено следи температурата на маслото, а не на

въздуха в помещението. Така че опитно ще трябва да

установите коя е най-добрата степен за личния ви ком-

форт.

Тези отоплителни помощници затоплят въздуха в по-

мещението малко по-бавно в сравнение с термовентила-

торните печки. Когато избирате маслен радиатор, не

забравяйте дали моделът, който е привлякъл вниманието

ви, е достатъчно безопасен, за да му поверите отговор-

ната работа да топли дома ви. Ако в характеристиките

на някой радиатор видите температура на нагревател-

ните повърхности от порядъка на 90 – 95 градуса Целзий,

добре си помислете какво ще се случи, ако вие или някой

от домашните ви го докосне. Попитайте и консултанта

в магазина дали радиаторът автоматично ще се изклю-

чи при преобръщане или прегряване. Не би било излишно

и внимателно да проверите колко са остри ръбовете му.

В стремежа си да превърнем дома в приятно местенце, където бягаме от

проблеми и търсим уют и отмора, често си мечтаем за красотата и оча-

рованието на живия огън. Когато няма как да осъществим мечтата си за

истинска камина, бихме могли да се любуваме на романтиката на… симу-

лирания огън. Електрическата камина създават илюзията за горящ огън,

работейки с електричество. Разбира се, няма дума, че електрическите

камини могат да заменят очарованието на истинските, но когато няма

истинска – и електрическата е камина. Така че нищо не пречи да ги поста-

вим в списъка с допълнителни електрически уреди. Бихте могли да избере-

те, например, модел на колелца, който премествате от стая в стая. Освен

топлината, която излъчват, обикновено можете да настройвате и свет-

лината на симулирания пламък.

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КАМИНА: ЖАРАВА БЕЗ ПЕПЕЛ
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ЦЕНАТА НА МАСЛЕНИЯ РАДИАТОР

е функция на много фактори. Както и при останалите

отоплителни уреди, ако сте ценител на марковите покуп-

ки, ще платите повече. Ако държите на качеството и

искате радиатор, който ще оставите в наследство на

внуците си, също ще трябва да заделите повече пари.

Също и в случай че сте почитател на уникалните уреди,

дизайнерско изпълнение. Критерий за качеството на един

маслен радиатор е и срокът, за който специфичната

миризма, с която е съпътствана работата на радиато-

ра, изчезне напълно. При добрите модели става въпрос за

няколко дни, а при не толкова добрите е въпрос на месе-

ци. И тук има разнообразие от модели, включително с

вграден вентилатор за по-скоростен топлообмен, както

и такива с овлажнител на въздуха, въпреки че, както

споменахме, маслените радиатори изсушават в много по-

малка степен въздуха в сравнение с други видове отопли-

телни уреди.

ИНФРАЧЕРВЕНИ НАГРЕВАТЕЛИ

За разлика от всички разгледани дотук отоплителни

уреди, инфрачервените не разчитат на конвекцията на

въздуха – естествена или принудителна, за да затоплят

дома ви. Излъчваната от тях лъчиста енергия затопля

директно хората в помещението и създава топлинен

комфорт на тялото, без да затопля директно въздуха в

дома ви. Основно предимство на инфрачервените нагре-

ватели е, че могат да се използват за т.нар. зоново

отопление, т.е. затоплят хората само в определени зони

на едно голямо помещение. Специалистите единодушно

определят инфрачервеното отопление като ефективно и

икономично.

Пазарът предлага разнообразие от видове инфрачерве-

ни електрически излъчватели – метални, керамични,

стъклокерамични, кварцови. В ролята на инфрачервени

излъчватели се използват и халогенни лампи. Този вид

отоплители се монтират обикновено върху тавана или

стените. Преди да си закупите такъв уред, обърнете

внимание на височината на монтаж, която се изисква при

някои модели.

Ако сумите, които би навъртял електромерът, дока-

то работи електрическият отоплителен уред, ви притес-

няват или искате да сте независими от Енергото, бих-

те могли да се спрете на

ГАЗОВ ОТОПЛИТЕЛ

Във функцията на допълнителен отоплителен уред се

използват най-вече газови печки, захранвани от бутилки

пропан-бутан, при които отпадъчните от горенето про-

дукти не се извеждат по специална система навън. Така

че, ако централната газификация още не е почукала на

вратата на дома ви, бихте могли да се снабдите с газов

отоплителен уред на пропан-бутан. Предлагат се различ-

ни видове газови печки - със затворена горивна камера

или повърхностно изгаряне на горивото - от различни

производители и с различни мощности. Почти всички

модели са с пиезоелектрическа система за запалване.

Сред допълнителните газови отоплителни уреди

първенството по употреба може би държат лъчистите

нагреватели. Предлагат всички предимства на лъчисто-

то отопление – загряват предметите и хората в помеще-

нието директно, без да разчитат на конвекцията на

въздуха. Температурата в помещението се регулира чрез

няколко степени на загряване, всяка от които включва

определен брой отоплителни секции. Нагревателните

плочи се изработват най-вече от керамичен материал, в

който чрез специална технология са изработени отвори.

Горивото се впръсква под високо налягане към дюзите на

нагревателните площи и изгаря върху повърхността им.

Съвременните лъчисти газови излъчватели имат надеж-

дна система за сигурност, която би следвало незабавно

да прекрати подаването на газ в случай на намаляване на

пламъка или при по-висока концентрация на въглероден

двуокис в помещението. Въпреки това, не забравяйте, че

мобилните газови печки изгарят кислорода от помещени-

ето и затова в никакъв случай не трябва да спите в

помещение, в което работи такъв уред.
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Безспорно основната функция на един радиатор е да

отоплява. Дълго време производителите на тези отопли-

телни уреди влагаха всичките си усилия в усъвършенства-

нето на техническите им параметри, без да отделят

много внимание на дизайна. Така постепенно свикнахме

с непривлекателния външен вид на старите радиатори,

като повече ни интересуваха ватовете, броя на ребра-

та и така нататък.

Съвременните радиатори вече не са пленници на ни-

шата под прозореца - те се превърнаха в самостоятел-

ни елементи от вътрешния дизайн и казват толкова за

собственика на жилището, колкото и мебелите и деко-

рациите. Паралелно с развитието на интериорния дизайн

през последните години и с навлизането на нови мате-

риали за производство се роди нов подход към проекти-

рането на тези отоплителни уреди. Сега радиаторът

дарява топлина и уют със собствен стил и впечатляващ

външен вид. Водещи имена в дизайна създават нестандар-

тни модели, играят с цветове, форми и материали, раз-

вихрят креативността си в различни посоки. Така, наред

с модата в останалите интериорни елементи, вече има

и модни тенденции в дизайна на радиаторите. И не е ясно

кое кое следва…

ФОРМИ, ФОРМИ

В различните идеи на проектирането на тези уреди за

домашно отопление можем да открием както безкомпро-

Доскоро, когато се говореше за отоплението вкъщи, първата асоциация

беше добрият стар радиатор на централното парно. Или масленият сим-

патяга, който след преместване дълго напомняше за себе си с тъпа болка

в кръста. За родителите ни, както и за техните родители, това бяха

„визитните картички“ на отоплението. Днес радиаторът като такъв е

част от енергийно ефективна и технологично подплатена система или

сам по себе си прислонява инженерни иновации. Но нещата не стигат

дотук. Съвременните тенденции в интериорния дизайн съвсем не заоби-

калят отопляващия уред – радиаторът вече е елегантен, модерен, впис-

ващ се и допълващ интериора, дори сам по себе си интериорен акцент.

За обратите в ролята на добрия стар радиатор разказва Иво Бояджиев

мисна логика, така и абсолютната й липса. Колкото по-

нестандартни са формите, толкова по-абсурдни асоциа-

ции пораждат, когато се вгледаме в тях. Разнообразие-

то варира от доста консервативни модели до модели за

изявени модернисти. Независимо дали ще бъдат закаче-

ни на стената, ще стърчат някъде или ще лежат на пода,

отоплителните тела могат да бъдат гладки или релеф-

ни, едноцветни или богати на цветове, футуристични или

ретро, като някои са толкова нетипични, че наистина

обсебват вниманието.

Ако обичате семплите изчистени форми и предпочита-

те радиаторът да се слее с интериора, може би трябва

да обърнете внимание на „плоските“ модели, които се

монтират успоредно на стената. Те може да са проек-

тирани както със строги директни линии, така и с овал-

ни или огънати елементи, излъчващи мекота. В един из-

чистен вариант на формата такъв стенен радиатор

може да играе ролята на табло за бележки.

Освен с формата на правоъгълно пано, радиаторите за

стена могат да бъдат и красива конструкция от тънки

тръби, разположени хоризонтално, наподобяваща по фор-

ма шведска стена. „Стълбата“ може да бъде и леко огъ-

ната и виеща се нагоре по стената.

Ако пък държите да гледате на стената си класичес-

ки радиатор, ще намерите разнообразие от модели, но с

по-съвременни форми от познатите, например елегант-

но удължени до тавана.

Îòîïëèòåëíè ñèñòåìè
и
зт

о
ч
н
и
к
: 

Б
Ъ
Л
Г
А
Р
И
Я
 
Т
Е
Р
М

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
Т
О

П
Л
О

М
А
Ш

И
Н
Е
К
С

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
Т
О

П
Л
О

М
А
Ш

И
Н
Е
К
С

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
Т
О

П
Л
О

М
А
Ш

И
Н
Е
К
С

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
Т
О

П
Л
О

М
А
Ш

И
Н
Е
К
С

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
Т
О

П
Л
О

М
А
Ш

И
Н
Е
К
С



ñòð. 25

На някои хора вероятно ще им допадне идеята да имат

„залепен“ за стената тънък радиатор, но напълно глад-

ката му повърхност ще възприемат като по-семпло ре-

шение от желаното. За тях са моделите с красиви ор-

наменти и релефни изображения. Сигурно е страхотно,

гледайки радиатора си в спалнята, да имаш усещането,
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че се взираш в леко движеща се вода.

Ако баща ми беше професор по история, вероятно за

рождения ден щях да помисля да му подаря картина със

символ на някоя историческа епоха. Със сигурност ня-

маше да ми хрумне, че въпросното произведение на из-

куството може да не е картина, а… радиатор. Да, има

„топли пана“, изобразяващи античните времена. Така

може да ви отоплява древен воин или някоя от онези ба-

демооки мацки от древноегипетските папируси.

Освен да топли, радиаторът може да изпълнява фун-

кцията на красива мебел или аксесоар към домашния ин-

териор. Замислете се колко е приятно да почувстваш

топлината, като леко поседнеш върху парното. Само че

всички се сещаме какво е усещането след две-три ми-

нути – драматична раздяла. Явно някой дизайнер на ин-

териор е решил най-накрая да направи нещо за решава-

нето на този проблем и находчиво е проектирал радиа-

тор-пейка. Е, не е като да дариш света с велико откри-

тие, но много хора ще са му благодарни.

Чудесно предложение за банята или спалнята пък е

изключително стилният отвесен модел с вградено огле-

дало.

За да избягате от ограничението на стената, вижте

тези модели, чието място в интериора може да се сме-

ня. Някои от тях изглеждат като истински произведения

на изкуството с оригиналните си и дори екстравагант-

ни форми. Кой може да предположи, че красивата спира-

ловидна скулптура в ъгъла на стаята всъщност служи за

отопление.

Разбира се, както във всяко изкуство, има творци,

чиито произведения носят скрита символика, непонятна

за непросветените. Какво ще кажете за радиатор,

съставен от отвесно разположени в кръг тръби. Всяка

следваща тръба е малко по-висока от предишната. Ин-

тересно дизайнерско хрумване! Стремежът за уникалност

обаче е стигнал дотам, че творецът е придал „убий-

ствен“ дизайн на произведението си - в горния си край

всяка тръба е заострена! Ако все пак сте пленени от

идеята, нашият искрен и загрижен съвет е да не го сла-

гате в хлъзгавата баня.
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Ако домът ви е решен в старинен стил и се чувства-

те уютно в такава атмосфера, за вас има радиатори с

ретро или рустикално излъчване, които биха се вписали

идеално в концепцията на един интериор от отминали

времена.

МАТЕРИАЛИ И ЦВЕТОВЕ

За проектирането на радиатори днес дизайнерите

имат на разположение изобилие от материали, всеки от

които придава особен чар на уреда и има своето уникал-

но излъчване. Има модели, изработени от традиционни-

те стомана и алуминий, иноксови модели със съвременна

визия, оригинални и елегантни отоплителни тела от

естествен камък и стъкло. Често се случва и съчетание

между повече от един материал, като и дървото има

своето място в изработката на някои модели. Отопли-

телите от този сорт могат да бъдат с каменно покри-

тие, като често са гладки и са предназначени за поста-

вяне на стена – естествени и елегантни, те могат да

се впишат в почти всеки интериор. А ако в конструкци-

ята преобладава стъклото, това е идеален дизайнерски

вариант за вашата баня в съчетание със стъклените

стени на душ-кабината. Иноксовите модели пасват иде-

ално на съвременните тенденции в производството на

черна битова техника.

Като неделима част от дизайна, цветът - макар и само

на един радиатор - има не по-малка роля за цялостното

въздействие. Естествено, при отоплителните тела с по-

строга и семпла форма преобладават сиво, черно, бяло и

инокс. Те са особено подходящ избор за офиси, но много

широк кръг хора ги предпочитат и за спалнята или хола

в дома си. Ако обаче в обзавеждането преобладават по-

топлите цветови нюанси, вероятно ще предпочетете

радиатори в кафяво, жълто, червено и т.н.

И това са само малка част от предложенията на мод-

ния сезон за тази зима. Дизайнерите в комбина с произ-

водителите продължават да творят, така че оставаме

в очакване с развитието на тенденциите и изненадите

на следващите им колекции.
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ОТОПЛИТЕЛНА АВТОНОМИЯ

Котлите на твърдо гориво, работещи с дърва, въгли-

ща, брикети и пелети, имат едно много съществено

предимство - с тях можете да създадете напълно авто-

номна отоплителна система в дома. Отопление, което не

зависи нито от доставките на природен газ или пропан-

бутан, нито от Енергото. Разбира се, системата карди-

нално се нуждае от горивен материал. Но към момента

дървата за огрев все още не бележат ценовите рекорди

на останалите горива. Повечето котли на твърдо гори-

во могат да работят както с дърва, така и с въглища,

което е още едно предимство за ползвателите им. На-

ред с известната доза енергийна независимост, по-ста-

рите модели котли на дърва и въглища не могат да се

мерят със своите съвременни събратя като нискотем-

пературните котли на газ, кондензационните или пиро-

лизните котли като ефективност. Сред недостатъците

на традиционно използваните котли на дърва и въглища

топлотехниците нареждат и

ТРУДНОТО ИМ АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ

Вероятно, от опит знаете какво означава това. Ако не

сте имали честта да бъдете собственик на такъв котел,

вероятно сте го виждали у приятели и роднини. И тога-

ва, сигурно ви е направило впечатление, че домакинът час

по час оставя интересния разговор и вкусната гозба, за

да отиде на нагледа котела. Не, не за да се любува на

бумтящите пламъци, които, без да се плашат от виели-

ците и минусовите температури навън, самоотвержено

топлят дома. А защото в името на общата сигурност и

финансовото спокойствие на семейството, е длъжен да

Котел…
с интеуект
Автоматично регулиране работата
на котли на дърва и въглища

Още с първия си интелектуален напън, маймуноподобните ни прародители

са си осигурили комфорта на отоплението с дърва. През вековете отопли-

телните технологии непрестанно се развивали, но и при всичките откри-

тия и нововъведения, нищо не би могло да измести напълно дървата като

източник на топло. И днес, немалко домове по света се отопляват с печки

и котли на дърва. Много по-усъвършенствани от огнището, край което се

греели предците ни - произвеждащи доста повече топло, по-безопасни, със

съвременен дизайн. В списъка с предимствата им са и възможностите за

автоматично регулиране. Как да контролирате температурата на гореща-

та вода, произвеждана от такива котли, съветват Амелия Стоименова
и Иво Бояджиеви
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не допусне котелът да прегрее. И види ли, че темпера-

турата на водата, тръгваща от котела по тръбите на

инсталацията, доближава стойности, близки до тези на

лавата, мигновено трябва да вземе мерки процесът на

горене да се върне в нормални граници. А и за да се опи-

та температурата в дома да е близка до оптималната -

нито прекалено висока, нито прекалено ниска.

КЪДЕ Е РЕШЕНИЕТО?

Джогингът до котела и обратно, точно когато най-

малко ви се излиза, ви е омръзнал или сте решили да об-

заведете вилата си с котел на дърва и въглища, но ви се

иска в часовете, които прекарвате там, да „спортува-

те“ най-вече на маса. Решение има и за двата случая, при

това елементарно, евтино и на светлинни години от

понятия като модулация на мощността на котела, отна-

сящи се до хай отоплителните технологии. Преди да

разкрием какво представлява това решение, ще предуп-

редим за две неща. На първо място, преди да го закупи-

те, проучете добре въпроса възможно ли е да го монти-

рате на вашия котел на дърва и въглища. Има модели, при

които фабрично в конструкцията на котела е предвиде-

на възможност за това. При други, решението се прода-

ва заедно с котела. Не е изключен, обаче вариант, мон-

тажът на решението да не е толкова лесен за вашия

котел. Хора, имащи практически опит с подобно решение,

съветват да го използвате, без да му се предоверявате.

РЕГУЛИРАНЕ ПРИТОКА НА ВЪЗДУХ

Принципът, който ползва устройството за автома-

тично управление, е прост. Горивният процес в много

голяма степен зависи от количеството на кислорода в
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зоната на горене. Следователно, най-добрият начин да

поощрим огъня е да му осигурим повече кислород, като

отворим вратичката на котела. А, за да го намалим, про-

сто спираме притока на кислород и огънят постепенно

намалява и угасва, паралелно с температурата в загря-

ваните помещения. Автоматичното управление на кот-

лите на дърва и въглища прави точно това, което иначе

се прави ръчно - отваря или затваря вратичката на ко-

тела.

ТЕРМОСТАТ, ЛОСТ И ПРУЖИНА

Ето как работи автоматичното управление: Устрой-

ството, чрез което температурата на топлоносителя,

поемащ от котела към инсталацията, се регулира авто-

матично, включва пружинен термостат. Благодарение на

него, се настройва желаната температура на водата на

изхода от котела. Вграден в термостата датчик следи

непрекъснато температурата на водата. Пружинният

термостат е свързан с лост, който от своя страна е

присъединен механично към верига. В другия си край ве-

ригата е свързана с вратичката на котела. За да обяс-

ним как работи устройството, нека приемем, че сме

настроили термостата на температура 60 градуса, на-

пример. Заредили сме котела с дебелички дърва и темпе-

ратура на водата на изхода от котела започва да се

покачва. Тогава лостът, свързан с пружинния термостат,

започва да се спуска. А с него, под действието на соб-

ственото си тегло, се затваря и вратичката на котела,

която, както казахме, е свързана чрез пружината с лос-

та. По този начин се спира притокът на кислород, а това

потиска горенето на дървата или въглищата. Съответ-

но, когато температурата на топлоносителя на изхода

от котела падне, се случва обратният сценарий. Лостът

се издига нагоре и пак чрез веригата отваря вратичка-

та на котела. В котела нахлува въздух, богат на кисло-

род, и пламъкът отново лумва.

За да работи описаното устройство, дори не ви е

нужно електричество. С риск да се повторим, ще ви пре-

дупредим, че устройството върши работа, но далеч не би

могло да се сравнява с много по-сложните системи, уп-

равляващи напълно автоматично работата на модерни-

те котли на дърва и газ.

ЗАЩИТА НА КОТЕЛА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ

За да не допуснат температурата на топлоносите-

ля да надскочи пределните стойности, някои котли раз-

полагат с т.нар. защита от прегряване. Най-често тази

защита се реализира, като в случай на неконтролируе-

мо повишаване на температурата в котела, директно

се впръсква студена вода. Може да се осъществи ръчно

- просто развивате крана на тръбата, доставяща вода

до котела, или автоматично. По този начин наистина

за момента проблемът се решава - водата потушава

огъня и съоръжението се предпазва от прегряване. За

съжаление, обаче, директното впръскване на вода в

горивната камера се отразява зле на здравето на самия

котел. Независимо дали е чугунен или стоманен. Зато-

ва някои производители залагат на друг вид защита от

прегряване. При нея в конструкцията на котела е пред-

видена възможност да се монтира серпентина. При опас-

ност от прегряване, вместо директно да се впръска в

горивната камера на котела, студената вода се пода-

ва по серпентината. Съоръжението се охлажда индирек-

тно, без пряк контакт между водата и нагорещените

стени на котела. За да можете да се възползвате от

тази система срещу прегряване, обаче, котелът ви

трябва да разполага с фабрично произведени отвори за

монтирането й.
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На далавера
ли работи
климатикът ви?

Кой е измислил климатика? Едва ли Карлсон, който живее на покрива, въпреки

че образът му е емблематично свързан с вентилатора. А той е важен

елемент от съвременните климатици, грижещи се упорито за комфорта

вкъщи, благодарение на умението си да поддържат температурата, която

желаем. Правят го през зимата, когато навън зъбите тракат и бързаме да

се приберем на топло у дома, и през адски горещото лято, когато един-

ственият начин да си изядем сладоледа, без да се разтопи за две минути,

е да влезем при него в хладилника. Климатиците охлаждат и/или затоплят

въздуха, вече са доста по-изгодни и икономически достъпни, поради което

продажбите им растат с всяка година. Да вирееш в условията на идеална

температура отдавна не се счита за лукс. Но комфортът си има цена, в

която освен цената на климатика, следва да прибавите и месечните смет-

ки за електроенергия, която е изгълтал той. Какво стои зад буквичките на

енергийния клас и как да оценим дали климатикът, който сме харасали, не

гълта като змей разкриват Иво Бояджиев и Зора Димитрова

Или що е то
коефициент на преобразуване
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КОГАТО ИЗБИРАТЕ КЛИМАТИК,

още преди да се възхитите на възможностите му, трябва

да установите каква следва да е мощността му, за да е

подходящ за избраното помещение. Ако, например, купите

недостатъчно мощен климатик, ще го натоварвате

твърде много и той ще грохне значително по-скоро, от-

колкото се надявате. Обратно, ако вземете прекалено

мощен климатик, няма да можете да се възползвате от

възможностите му максимално. За да определят точния

климатик за дадено помещение, специалистите си имат

разни формулки. В тях се отчитат много фактори, сред

които размерите на стаята, външните температури, има

ли изолация жилището, каква е тя и т.н. За да са прецизни

сметките, трябва да се отчете дори топлината, която

се излъчва и от телевизора, компютъра, стените, прозор-

Êëèìàòèçàöèÿ
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ците, пода, тавана и от вас самите. Знаете, със собстве-

на топлина можем да отопляваме единствено простран-

ството под юргана. Тези формули се използват с една-

единствена цел – да си купим добър климатик.

Водещите производители на битови климатици пускат

нова серия на пазара почти всяка година. Естествено,

всяка от тях се появява със задължителните подобрения

в характеристиките и функциите. При това, супер нови-

ят модел на 2007 година, вероятно, е разработен някоя

година по-рано. При климатиците тези подобрения са в

посока по-висока екологичност, по-малък разход на енер-

гия при производството на определено количество топ-

ло или студ, повече функции, по-модерен дизайн. Истина-

та е, че потребителят се вълнува може би най-много от

размера на месечната си сметка за електроенергия. Или,
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казано простичко, от ефективността на климатика си.

Когато сравняваме два климатика, по-ефективният е

този, който за единица потребявана електроенергия

осигурява по-голям ефект на отопление или охлаждане.

ЕНЕРГИЙНИТЕ КЛАСОВЕ

Със сигурност знаете за означенията на енергийния

клас с буквите от А до G. Те не се отнасят само за кли-

матиците, а и за другите електроуреди в дома ви. Букве-

ните означения имат пряко отношение към тока, който

гълта климатикът. Знаете, климатикът ще харчи ток

така или иначе. Въпросът е с колко топлина или хлад е спо-

собен да ни дари за единица потребена електроенергия.

Именно, за да се определи енергийният клас, е необходимо

да се познава един от най-важните параметри на клима-

тиците, а именно коефициентът на преобразуване, който

е здраво свързан с енергийната ефективност на всеки

климатик.

Ако се поразровите в техническите паспорти на кли-

матици от различни производители, ще срещнете две

означения на този параметър - коефициент на преобра-

зуване (COP – Coefficient of performance) и коефициент на

енергийна ефективност (EER – Energy Efficiency Ratio).

Универсалност в означенията няма. При всички случаи,

коефициентът на преобразуване представлява отноше-

ние между производителността на климатика към потре-

бяваната енергия в киловати. За да не се заблудите в

изследването на пазарното предлагане, имайте предвид,

че като СОР обикновено се означава коефициентът на

преобразуване при отопление, а като EER – коефици-

Енергиен клас за климатици

в ОХЛАЖДАЩ режим

Сплит и мултисплит климатици

A 3.20 < EER

B 3.20 ≥ EER > 3.00

C 3.00 ≥ EER > 2.80

D 2.80 ≥ EER > 2.60

E 2.60 ≥ EER > 2.40

F 2.40 ≥ EER > 2.20

G 2.20 ≥ EER

Несплит климатици

A 3.00 < EER

B 3.00 ≥ EER > 2.80

C 2.80 ≥ EER > 2.60

D 2.60 ≥ EER > 2.40

E 2.40 ≥ EER > 2.20

F 2.20 ≥ EER > 2.00

G 2.00 ≥ EER

Енергиен клас за климатици

в ОТОПЛЯВАЩ режим

Сплит и мултисплит климатици

A 3.60 < COP

B 3.60 ≥ COP > 3.40

C 3.40 ≥ COP > 3.20

D 3.20 ≥ COP > 2.80

E 2.80 ≥ COP > 2.60

F 2.60 ≥ COP > 2.40

G 2.40 ≥ COP

Несплит климатици

A 3.40 < COP

B 3.40 ≥ COP > 3.20

C 3.20 ≥ COP > 3.00

D 3.00 ≥ COP > 2.60

E 2.60 ≥ COP > 2.40

F 2.40 ≥ COP > 2.20

G 2.20 ≥ COP

КЛАСИФИКАЦИИ

Има седем класа по отношение на енергийната ефективност, съответно

от A до G, като най-ефективното ниво е А, най-малко ефективното – G.
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ентът на преобразуване при охлаждане. Принципна раз-

лика в значението на EER и СОР няма.

КОЕФИЦИЕНТЪТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

се използва за определяне на ефективността на климати-

ка както в режим на охлаждане, така и на отопление. При

охлаждане COP, който още веднъж ще подчертаем, някои

производители означават като EER, се дефинира като

съотношение между топлината, която климатикът извли-

ча от стаята, т.е. охлаждащата му мощност към енерги-

ята, която компресорът на климатика е изразходил, за да

свърши тази задача. Когато става въпрос за отопляване

на помещението, COP е равен на съотношението между

топлината, която климатикът вкарва в стаята, отново

за единица консумирана електроенергия. Например клима-

тик с COP 2.5 ще „вкара“ 2.5 кВт/ч топлина за 1 кВт/ч

електрическа енергия, която използва. Следователно, кол-

кото по-висок е коефициентът на преобразуване, толко-

ва по-ефективен е климатикът.

ПРЕДИ ДА ОТВОРИТЕ КАТАЛОГА

с климатици, имайте предвид, че коефициентите на пре-

образуване в режим на отопление и в режим на охлаждане

на един климатик, който би могъл и да отоплява и да ох-

лажда дома, са различни. Разликата се дължи на факта, че

докато работи, компресорът на климатика се нагрява и

предава на фреона допълнителна топлина. Вследствие на

това, коефициентът на преобразуване винаги е по-висок

в режим на отопление, в сравнение със стойността му в

режим на охлаждане. Освен това, коефициентът на пре-

образуване няма постоянна стойност. Той се изменя посто-

янно в зависимост от промените на температурата

навън. И все пак, колко е стойността на коефициента? За

различни модели климатици от различни производители

може да видите обявени стойности на COP от 2 до 5, дори

6. А по отношение на EER, тоест коефициентът при ох-

лаждане, стойностите обикновено са от 2.5 до 4. Не се

учудвайте, ако видите и по-големи стойности. За да сте

наясно с реалната енергийна ефективност на конкретния

модел, потърсете средногодишната стойност на коефи-

циента на преобразуване. И знайте, че по мнението на

специалисти, за най-разпространените климатици –

сплит-системите, средногодишната стойност на COP е

около 3. Счита се, че средногодишни стойности на коефи-

циента на преобразуване, по-високи от 3 - 3.5, са нереали-

стични. Ако в проспекта на климатика е посочено, че ко-

ефициентът му на преобразуване е от порядъка на 5 или

6, имайте предвид, че това вероятно е стойност, която

се отнася за работата на климатика при оптимална за

него разлика между температурите навън и вътре.

ЗА ИНВЕРТОРНИТЕ КЛИМАТИЦИ

Инверторните климатици са високоефективни. Заслуга

за по-голямата им ефективност има по-съвършеното им

управление. Благодарение на инвертора в конструкцията

на климатика, оборотите на компресора могат да се ре-

гулират плавно, а следователно и текущата изходна мощ-

ност на климатика. За да обясним какво означава това,

нека разгледаме следния пример. Трябва да шофирате

автомобил, който има само две положения на педала за

газта – нула и "газ до дупка". Лесно е да си представите

колко трудно ще ви бъде да поддържате оптималната за

някакъв участък от пътя скорост. Да кажем, 50 километ-

ра в час. Кракът ви многократно ще натиска педала до

ламарината и ще го отпуска докрай. А такова каране,

както знаем, хич не води до икономия на гориво. Аналогич-

но стоят нещата с управлението на неинверторните

климатици. За да поддържат определена комфортна тем-

пература в дома ви, те включват и изключват многократ-

но. А, както знаете, в момента на пускането си един дви-

гател консумира многократно повече електроенергия в

сравнение с т.нар. установен режим. Именно това е про-

менено при инверторните климатици. Оборотите на

компресора им се регулират безстепенно, в зависимост
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от текущите нужди от топло или студ. По този начин

се пести много електроенергия – от 30 до 35%, а според

някои производители - и до 50%.

Означава ли това, че инверторните климатици са с по-

висок коефицент на преобразуване? Някои специалисти

твърдят, че не. Нека припомним, че по дефиниция коефи-

ентът на преобразуване представлява съоотношение

между това колко топло или студ ще произведе в кило-

вати спрямо потребената електроенергия – също в ки-

ловати. Неоспорим е фактът, че по-съвършеното управ-

ление на инверторните климатици намалява консумаци-

ята на електрическа енергия, т.е. спестява от вашите

пари. В крайна сметка, това е важното от потребител-

ска гледна точка…

Знаете за европейската директива, съгласно която някои битови ел.уреди,

сред които и климатиците, се класифицират и маркират като клас на

енергийна ефективност. Ако не ви е попадала някоя статия в пресата,

включително и тези в Технологичен дом, със сигурност сте виждали ети-

кета с енергийните класове на гърба на уредите в магазините.

За климатиците, в етикета за енергийна ефективност най-важният пока-

зател, разбира се, е енергийният клас. Друг ключов ориентир е COP (EER).

Не пропускайте да отчетете и декларираната от производителя годишна

консумация на енергия. Този показател се калкулира, като се умножи пълна-

та потребявана мощност по 500 часа средногодишна работа в режим на

охлаждане при пълно натоварване.

ГОДИШНА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ
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ХОРИЗОНТАЛНИЯТ ДУШ-КАНАЛ

събира и отвежда водата ефективно, тъй като дебитът

му е приблизително 20 л/мин. Наклонът, необходим за

отводняването, е малък и в една плоскост. ShowerDrain

се монтира като част от стандартна отводнителна

система, като може да включва стандартен сифон - от

неръждаема стомана за дълбочина 60 или 100 мм или от

PVC - за дълбочина 80 мм. Има инсталационна разновид-

ност за канал с решетка без сифон, като в този случай

дебитът е 0.7 л/сек. Основно изискване за монтирането

на ShowerDrain е диаметърът на канализационната тръба

да бъде минимум 50 мм. За почистването е предвиден

подвижен воден затвор. Решетката на хоризонталния

душ-канал е масивна и устойчива, с клас на натоварване

К3 (300 кг). Може да бъде с различна дължина според спе-

цификите на помещението, от три части за вграждане

под вратата на душ-кабината, както и ъглова, следваща

естествения преход между две съседни стени.

Всички тези качества резултират в следното – могат

да ви избавят от „Нещата, които мразя в банята си“:

Хоризонтален
душ-канал
За да обичате повече банята си

ЛОКВАТА

досадна и непреклонна вода, която се събира около кана-

ла. Независимо дали се дължи на задръстване или на пре-

комерна струя блаженство под душа, тя носи неприятно

усещане. Освен това минаването през мътното езерце или

опитът за прескачане крият реален риск човек да се озо-

ве по средата на локвата. И не на краката си. Монтира-

нето на хоризонтален душ-канал е предпоставка за изграж-

дане на плосък наклон към него и съответно избавление от

образуването на локва. Ако се постави в близост до душа,

функционира като бариера между мокра и суха зона в по-

мещението.

ДУШ-КОРИТОТО

За да се реши проблемът с намокрянето на целия под,

в повечето бани се изгражда праг, отделящ мястото под

душа от останалата част на банята, или под душ-каби-

ната се монтира корито. Традиционно решение, но в

повечето случаи неособено естетично. Лошото е, че

прескачането на прага и на двете отново е рисков акт.

На всеки от нас се е случвало да излезе да се разходи след кратък, проливен

пролетен дъжд - за да подиша свеж въздух. На всеки от нас се е случвало

да му се прииска да не е излизал - след първите сто метра прескачане на

гигантски локви по улицата. На всеки от нас се е случвало и да приложи

подобни умения в собствената си баня - благодарение на запушения канал.

Не ви пожелаваме да сте от тях, но има хора, за които очакваното с

блаженство, отпускащо дълго и несравнимо приятно време под душа е следвано

от няколко досадни антиспортни дисциплини. Най-популярните сред тях са

прескачане на локва или праг, пързаляне по фаянс, клякане с напъни за от-

пушване на канал, оплитане в завеса и т.н. Несъмнено те развалят целия

кеф от медитацията под душа. Може да звучи забавно, но, за съжаление,

често се случва такава физическа активност в банята да завърши с кон-

тузия. И ако проблемът с уличните реки е извън вашите възможности, то

с помощта на хоризонталния душ-канал ShowerDrain на немския производи-

тел ACO може да пресушите езерцето в банята, проучи Иво Бояджиев
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Хоризонталната решетка изпълнява именно функцията на

прагчето, но е вградена в пода и не представлява никак-

во препятствие. Дава усещане за повече простор в ба-

нята и стои страшно елегантно.

ВЕЧНО ВЛАЖНИТЕ И ХЛЪЗГАВИ ПЛОЧКИ

Ако банята и тоалетната ви споделят едно и също

помещение, всяко бързане, суетене и подтичване по спеш-

ност, в съчетание с мокри плочки, може да ви докара и

фрактура, и излагация. Затова сухият под на банята е

много добра превенция. Ако е правилно разположена и

монтирана, хоризонталната решетка дава възможност за

разделяне на банята на мокра и суха част. Което е и плюс

по отношение и на чистотата. Защото кой не мрази…

КАЛНИТЕ СТЪПКИ ПО ПЛОЧКИТЕ

По някои добре обяснени в световната литература за-

кони, при мокра баня винаги се налага веднъж обул се, не-

пременно и то спешно да я посетиш. Тогава прахта по

обувките веднага резултира в черни следи по плочките,

които при сухия вариант на пода могат и да останат

незабележими.

ЗАДРЪСТЕНИЯТ КАНАЛ

е най-честата причина за образуването на локвата, а

отпушването му далеч не може да се определи като при-

ятно. А в случая с некачествен отводнителен канал, съче-

тан с циментирана решетка отгоре, говорим за истин-

ски неприятности. ShowerDrain e снабден с подвижен

воден затвор, което прави почистването лесно и удоб-

но. Редовното изваждане на косми и други нечистотии га-

рантира пълното и своевременно отвеждане на водата

от пода.

ГРОЗНИЯТ ОТВОР НА КАНАЛА

Хоризонталният душ-канал, освен че решава техничес-

ката част на проблема с оттичането на водата, е ес-

тетичен, оригинален и стилен елемент от интериора на

банята. Предлага се в няколко дължини според предпочи-

танията на клиента и размера на помещението. Ди-

зайнът на решетката, която покрива улея, е разработен

в няколко варианта и е много вероятно да отговори на

вкуса ви и другите интериорни компоненти.

ЛОШО ИЗРЯЗАНИТЕ ПЛОЧКИ

Дори и най-добрият майстор не може да изреже всич-

ки парченца плочки, които се концентрират под наклон

около традиционния кръгъл отвор на канала и неговата

решетка. Линейните душ-канали улесняват подредбата на

плочките, като елиминират изрязването им и спестяват

големите,

МУХЛЯСАЛИ ФУГИ

които се образуват заради влагата, задържаща се по

пода на банята. Освен това, за съжаление, подът не е

единственото родно място на черния натрапник. Под-

държането на по-голямата част от банята суха допри-

нася за решаването на този проблем.

НЯКОЙ, КОЙТО СЕ БАВИ ВЪТРЕ

а аз наистина имам нужда да вляза в банята! Май това е

единственото мразено от мен нещо, за което душ-ка-

налът не може да ми помогне...
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ЗАЩО ЗАМРЪЗВАНЕТО Е ОПАСНО?

Знаете какво се случва с бутилка вода, забравена във

фризера: вадите я на парчета. Защото водата се разши-

рява при замръзване, тоест обемът на леда и водата не

са еднакви. При замръзването на 9 литра вода се образу-

ват 10 литра лед. Представете си тогава, на какво на-

лягане са подложени тръбите на ВиК инсталацията в

мястото, в което се е образувал лед. Ако тръбите са

метални, това е особено неблагоприятно, тъй като те

не са толкова устойчиви на големи налягания, колкото

пластмасовите. Но не мислете, че ледът би пожалил

здравето на пластмасовите тръби. Той просто ги раз-

рушава по-бавно. Затова няма да бъде пресилено, да оп-

ределим леда като истински враг, ако не и убиец на во-

допроводната инсталация. И не само на нея, а и на ради-

аторите, водомера, тоалетната чиния, хидрофора или

помпата на поливната система. Ако плъзне из цялата

система, само си представете колко би ви струвало да

я подновите.

СЛАБИТЕ МЕСТА НА ВОДОПРОВОДА

Преди всичко трябва да направим уточнението, че най-

уязвима към студа е водопроводната система в необита-

вани и съответно неотоплявани за дълги периоди домо-

ве. Макар че, белята със замръзването лесно може да се

случи и в къщи, в които целогодишно живеят хора. Дос-

татъчни са само свиреп студ, плюс най-малка липса на

бдителност, за да се насочите с широки крачки към

Ледени неволи
за ВиК
системата
Как да я предпазим от замръзване?

Да ви замръзне водата през зимата е тежко проклятие. Който не е патил,

той не знае какво е да влезеш в и без това студената баня, и вместо

струя, от крана да поцърцорят поредица капки. Или пък да провалите

дълго планирания незабравим уикенд с приятели на вилата, чиято ВиК

система ледът коварно е сковал. Лошото е, че неприятностите не свършват

до тук, защото най-късно напролет ще трябва и да се бръкнете за ре-

монт. За да запазите добрите си отношения с водата и нейните агрегат-

ни състояния, както и да не допуснете скъпоструващи ремонти, влезте

в противоборство с леда във водопровода заедно с Алиса Димитрова и
Милена Шиякова
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първия водопроводчик, с молба незабавно да се заеме с ре-

монта на водопроводната система, каквото и да ви

струва това.

И така, кои части от системата замръзват често?

Логично, това са външните кранове и неизолирани тръби,

които свързват централното с вашето водоснабдяване,

тръбите на поливната система или басейна, тръбите в

неотоплявани части на дома, включително тези в гара-

жа или дори кухненските шкафове.

За всички е ясно, че най-доброто противодействие на

лошите последствия от замръзването на части от во-

допроводната ви система, е превенцията. Ако и тази зима

ви е сварила неподготвени срещу леда в тръбите, добре

би било да го направите преди следващата. И така, в

очакване на следващия голям студ

ИЗТОЧЕТЕ ВОДАТА ОТ ТРЪБИТЕ

на всички потенциално проблемни външни части на инста-

лацията, включително тези на поливната ви система и

на басейна или фонтана в двора. Затворете добре кра-

новете, които подават вода към тези външни участъци

от водоснабдителната система. Отворете и оставете

максимално отворени техните външни кранове, въпреки

че сте източили водата. Така, дори в тръбите да е ос-

танало някакво количество и температурите да паднат

под нулата, ще има достатъчно място за образувалия се

лед. След това изследвайте всеки метър от водоснабди-

телната система на дома си, за да откриете невижда-

щи се на пръв поглед застрашени участъци. Едва ли е

нужно да се споменава, че ако сте спрели инсталацията,

могат да замръзнат и тръбите, по които минава горе-

щата вода. За да не допуснете леда в дома си, не спес-

тявайте откъм отопление в най-студените нощи. Доб-

ре би било, когато термометрите навън гонят -15 до -

20 градуса, да поддържате приблизително еднаква тем-

пература през деня и нощта.

Друг метод за превенция е да оставите леко отворе-

ни крановете, които снабдяват дома ви с вода по неизо-

лирани тръби. Дори и най-слабата струйка вода предпазва

тръбата от замръзване, недопускайки останалата вода

да се събере в най-застрашения от замръзване участък.

Ако сте пропуснали да се подготвите за изненадите

на зимата или предварително взетите мерки са се про-

валили, пред вас се изправя в цялата си красота про-

блемът, наречен

ЗАМРЪЗНАЛ УЧАСТЪК ОТ СИСТЕМАТА

Най-лесният вариант е веднага да позвъните на водо-

проводчика. Ако обаче сте от хората, които предпочи-
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тат сами да пипнат нещата, ще се наложи първо да

откриете замръзналия участък. След това, в зависимост

от точното му местоположение, е време за открита

война с леда. Докато я водите, не забравяйте да оста-

вите крана отворен. Веднага щом размразите дори и

малка част от леда, водата ще си проправи път. А дори

и слабата струйка, както вече казахме, е ваш верен съюз-

ник в борбата с леда. С какво да размразявате? Труден

въпрос, отговорът на който следва да съобразите с типа

на тръбите и точното място на образуването на леда.

Най-елементарният начин е започнете на сипвате горе-

ща вода върху или към мястото на замръзването - стига

да съществува такава възможност. Всеки препатил ще

ви каже, че от леда може би биха ви отървали и стари

дрехи, потопени в гореща вода, с които да обвиете за-

сегнатия участък. Ако обаче работата е сериозна, ще се

наложи да прибегнете към някакъв по-сериозен източник

на топлина. Като не забравяте, че използването на вся-

какъв вид открит огън в дома ви или в близост до него

крие сериозна опасност от възникването на пожар. За-

това, не допускайте компромис с личната си безопасност

и тази на дома ви.

Сега вече е време да вкарате тежката артилерия на

превенцията, а именно

ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА

Най-често в ролята на защитници на вашата водопро-

водна система от леда се използват нагревателни кабе-

ли. Монтират се по дължината на тръбата или вътре в

нея, в участъците, където вероятността от замръзва-

не е най-голяма. Няма да сбъркате, ако поверите защи-

тата на водопроводната система на нагревателен кабел

и прилежащите му система за управление и електрозах-

ранване. Нагревателните кабели са два основни вида -

съпротивителни и саморегулиращи.

Съпротивителните кабели имат постоянно съпро-

тивление, което на практика означава, че отделят рав-

но количество топлина по цялата си дължина. От това

произтича и основният недостатък на съпротивителни-

те кабели, а именно възможността от прегряване на

определени участъци от тях. За да се следи температур-

ният режим на нагревателния кабел и не се допусне пре-

гряването му, се налага използването на терморегула-

тор. А това усложнява и оскъпява системата. Съпроти-

вителните кабели са два основни вида - еднопроводни и

двупроводни. Двупроводните кабели имат по-сложна кон-

струкция, но пък електромагнитното поле около тях е до-

ста по-малко, т.е. те са доста по-безопасни за здраве-

то на хората. Това е важно, когато става въпрос за

подово отопление, а понякога и като предпазваме тръби-

те си от замръзване. Съществен недостатък на съпро-

тивителните кабели е, че под определена дължина изпол-

зването им е технически трудно осъществимо.

За разлика от съпротивителните кабели, топлоотда-

ването при саморегулиращите нагревателни кабели не

е еднакво по цялата им дължина. Повърхностната им

температура зависи от температурата на околната

среда. Затова системите, предпазващи тръбите от зам-

ръзване, могат и да не включват терморегулатор. Прин-

ципът на работа на саморегулиращите кабели се осно-

вава на промяната на съпротивлението им при измене-

ние на температурата на околната среда. Например, при

повишаване на температурата навън, съпротивлението

на кабела се увеличава, а с него намалява изходната им

мощност или, с други думи, топлоотдаването. И обрат-

ното. Така, ако върху даден участък от кабела попаднат

листа или някакви замърсявания, кабелът автоматично

ще намали до минимум произвежданото топло и няма да

прегрее. При саморегулиращите кабели не съществуват

и ограничения относно дължината им. За сметка на това

са доста по-скъпи от съпротивителните.

Освен че нагаждат работата си според температу-

рата навън, този вид кабели са особено надеждни. Тръба,

защитена със саморегулиращ кабел, няма да замръзне

дори и при температури навън до -50 градуса Целзий. Но

кой знае, може би това е само реклама, подходяща за

Сибир.

В крайна сметка, здравето на водопроводната ви си-

стема зависи от това доколко сте я подготвили за зи-

мата. И тъй като на тази зима й се вижда краят, не

забравяйте, че много по-скоро, отколкото ни се иска, ще

дойде следващата...
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Стартирайки темата, редно е да започнем със същно-

стта на името генератор. Generator е латинска дума,

която означава производител. В случая - на електричес-

ка енергия. За битови приложения се използват два основ-

ни вида - бензинови и дизелови.

Бензиновите са по-подходящи в ролята на резервно

захранване, т.е. да захранят с електричество дома в

случай на спиране на тока. За разлика от тях, дизелгене-

раторите се използват не само като резервно, но и като

основно електрическо захранване. Ако домът ви е далеч

от електроснабдителната мрежа и цената, която трябва

да платите, за да се свържете с Енергото, е убийстве-

на, дизелгенераторът би могъл да ви свърши добра рабо-

та.

КАК РАБОТЯТ ГЕНЕРАТОРИТЕ?

Основната разлика в конструкциите на двата вида

електрогенератори е, че първите са с бензинов, а вто-

рите - с дизелов двигател с вътрешно горене. Енергия-

та от изгарянето на горивото - бензин или дизел, се

преобразува в механична на коляно-мотовилковия меха-

низъм. Също както при автомобилите. Свързаният с

механизма ротор на електрогенератора започва да се

върти. При това в намотките му се създава електромаг-

нитно поле и протича променлив електрически ток. С

него се захранват електрическите уреди и системи в

дома.

Да ви спре токът е гадно. Ако сте забравили това, питайте някой албанец.

Независимо през кой сезон и през кое време на денонощието, вятърът,

Европейският съюз или някой друг фактор може да ви остави на свещи. А

ако домът ви е далеч от градската блъсканица, шансът дълго да почакате,

докато дойде токът, е огромен. Без ток не могат и онези щастливи оби-

татели на извъннаселени места, където централна електрификация няма.

А има и такива, които отказват да влизат в договорни отношения с Енергото,

запазвайки своята независимост. Обединяващото звено за всички тези случаи

се нарича електрически генератор. Какви са видовете и какво да смятаме,

за да изберем домашния си енергоблок, проучи Амелия Стоименова

ЕЛЕМЕНТИ НА ГЕНЕРАТОРИТЕ

За да върши работа, генераторът трябва да бъде доб-

ре избран - според задачите, които ще му възложите. За-

това е важно познаването на отделните му елементи.

Защото, ако не улучите в избора, монтажа и експлоата-

цията на електрическия генератор, не са изключени ава-

рии, дори пожари. Генераторите не са универсални сред-

ства. Трудно е, да не кажем невъзможно, да влезете в някой

магазин и на око според външния вид или цената да се

снабдите с добър електрически генератор. И тъй като

няма да го монтирате нито в хола си, нито в спалнята,

естетиката не е приоритетна. Важна е функционалност-

та, за да се радвате дълго време на оптималната му ра-

бота.

И така, основни части на електрогенераторите са

дизелов или бензинов двигател с принадлежащите му сис-

теми за захранване с гориво и въздух, смазване и охлажда-

не; синхронен или асинхронен генератор на променлив ток,

наричан още алтернатор; система за управление и конт-

рол и рама, върху която се монтира съоръжението.

ДВИГАТЕЛЯТ

е сърцето на електрическия генератор. Затова нека

обърнем внимание на влиянието, което двигателят има

върху работата му. От живота на двигателя се опреде-

ля експлоатационният срок на цялото съоръжение. И това

е напълно логично предвид факта, че животът на гене-

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
Б
И
 
П
И
 
Е
С
 
Б
Ъ
Л
Г
А
Р
И
Я



ñòð. 43

ратора на променлив ток обикновено е по-дълъг в срав-

нение с този на двигателя. Що се отнася до разликите

между дизеловите и бензиновите двигатели, сигурно

имате свои наблюдения по въпроса. Дизеловите харчат

по-малко и обикновено имат по-дълъг живот. За сметка

на това са доста по-обемни и тежки от бензиновите и

е нужно по-голямо помещение, в което да ги монтирате.

Бензиновото гориво е по-взривоопасно от дизела и при

продължително съхранение губи качествата си. Това,

последното, може да е причина за истински ядове, ако се

опитате да запалите генератора с бензина, останал в

резервоара от миналата година. Нафтата пък е склонна

да създава проблеми през зимата – точно когато капри-

зите на генератора могат да ви оставят не само на

тъмно, но и на студено.

Събирайки две плюс две, сигурно вече сте стигнали до

извода, че дизелгенераторите се предпочитат, когато ви

е нужен източник на основно електрозахранване или ко-

гато са ви необходими мощности, които е невъзможно или

трудно да бъдат постигнати с бензинов модел.

Освен горивото, с което ще работи, е добре да обърне-

те внимание и на други характеристики на двигателя.

Например, честотата на смяна на маслото и типа на

филтрите - въздушен, горивен и маслен. Когато избира-

те бензинов или дизелов генератор, не забравяйте да се

осведомите и за вместимостта на резервоара за гори-

во. Някои модели се продават с вграден резервоар, при

други той не влиза в стандартния комплект.

Вторият основен елемент на съоръжението е

ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЪТ

Мисията на му е да преобразува механичната енергия,

произведена от двигателя, в електрическа. Използват се

два вида генератори - синхронни и асинхронни. Без да

влизаме в подробности, трябва да отбележим, че синхрон-

ните генератори са по-сложни като конструкция, но се

смята, че произвеждат „по-качествен“ ток и по-добре

издържат моментни претоварвания. Асинхронните гене-

ратори са значително по-прости конструктивно, по-на-

деждни и евтини, но не се предпочитат при големи мощ-

ности.

Избирайки генератор, ще бъдете изправени и пред

избора - еднофазен или трифазен агрегат. Снабдявайки се

с еднофазен генератор, ще можете да захраните с елек-

трически ток само еднофазни консуматори. За разлика от

него, към трифазния му събрат бихте могли да включи-

те и еднофазни, и трифазни консуматори. Това е подхо-

дящото решение, ако инсталацията в дома ви е трифаз-

на, или ако трябва да захранвате трифазни товари –

например мощни помпи.

Тук е мястото да вметнем една тънкост. Едновремен-

ното захранване на еднофазни и трифазни консуматори

не е толкова лесна работа. Възникват проблеми, свърза-

ни с т.нар. дисбаланс на фазите, предизвикан от нерав-

1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
С
Ъ
Н
Л
А
Й
Т
 
И
Н
Д
А
С
Т
Р
И
Ъ
Л



ñòð. 44

номерното им натоварване. Ако например една от фази-

те в дома ви е натоварена с 10% повече (или по-малко)

от другите, не бива да допускате общото натоварване

на трифазния генератор да надвишава 75% от номинал-

ното му. Ако пък искате да предотвратите прегряване

и повреда на трифазния двигател на помпата, разликата

между напреженията в отделните фази не бива да над-

вишава 2%. Освен това мощността на еднофазните

товари, свързани към всяка от трите фази, не може да е

по-голяма 1/3 от номиналната изходна мощност на три-

фазния агрегат.

ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ГЕНЕРАТОРА

Най-важният параметър, на основата на който се из-

бира генераторът, е електрическата му мощност. Имай-

те предвид, че тя се дава във волтампери (VA). А консу-

мираната от товарите мощност, обикновено давана във

ватове (W), е равна на мощността им във волтампери,

само когато товарите са активни, а не реактивни (вж.

карето Видове електрически консуматори).

Когато отворите каталозите на някои производите-

ли, ще видите параметъра максимална изходна мощност.

Реално използваемата, номинална мощност на генерато-

ра обикновено е десетина процента по-ниска. Защото

максималната мощност е изглеждащ прекрасно пара-

метър, но генераторите могат да поддържат обещава-

щите стойности само за няколко секунди или максимум

минути. А през останалото време, електричеството,

което може да произвежда вашият генератор, ще бъде

по-малко.

След всичко казано дотук се налага да посмятаме. На

първо място, е добре да съставите списък с активните

товари, които ще захранвате едновременно. При актив-

ните товари сметките са повече от лесни. Взимаме от

паспортните данни на уредите консумираната от всеки

от тях електрическа мощност и ги събираме.

След това идва ред на

РЕАКТИВНИТЕ ТОВАРИ

Тук, обаче, се налагат повече сметки. За всеки реак-

тивен консуматор – уред с електродвигател, лампа с

електронен баласт, климатик и т.н., пресмятаме мощно-

стта му във VA, като разделим мощността му във вато-

ве на неговия фактор на мощността. (Ако не знаем

Електрическите консуматори, нарича-

ни още товари, са два основни вида -

активни и реактивни. Към първата

група, най-общо казано, могат да

бъдат отнесени всички консуматори

в дома, които са предназначени да

преобразуват електрическата енер-

гия в топлинна. Такива като ютията,

котлона, електрическата крушка с

нажежаема жичка, която светва щом

се нагрее до определена температу-

ра. Тяхната мощност е изцяло актив-

на и се измерва във ватове (W).

Втората група консуматори са реак-

тивните – електродвигатели на пом-

пи, перални, климатици, баласти на лу-

минесцентни лампи, компютърни зах-

ранвания и др. Към активната мощ-

ност (измервана във ватове), при тях

се добавя (векторно) така наречена-

та реактивна мощност, измервана

във волтампери (означавани VAr). Тази

мощност не върши никаква полезна

работа в консуматорите, но нагрява

намотките на електрогенератора и

трябва да се има предвид при избора

му.

Пълната мощност, наричана още при-

видна, също се мери във волтампери

(но означавани VA) и, както стана

ясно, е векторна сума от активната

и реактивната мощност.

Отношението между мощността във

ватове и мощността във волтампе-

ри е т.нар. фактор на мощността -

косинус фи (cosϕ).

Значи: W/VA=cosϕ, или VA=W/cosϕ.

Е, и какво от това, ще запитате. Ето

какво: Обикновено производителите

на домашни електроуреди дават мощ-

ността им във ватове. Когато ста-

ва дума за нагреватели, ютии и обик-

новени крушки, всичко е ОК – техни-

ят фактор на мощността е единица

и мощността във W е равна на тази

във VA. При електродвигателите,

обаче, мощността във VA е равна на

мощността във W, разделена на cosϕ.

А типичните стойности на cosϕ за

използваните в домашните електро-

уреди двигатели са между 0,66 и 0,8.

Така че 10 крушки по 100 W ще изиск-

ват от генератора ви 1000 VA. Една

електрическа помпа с номинална мощ-

ност 1000 W и фактор на мощността

0,8 обаче ще изисква 1000/0,8=1250 VA.

ВИДОВЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНСУМАТОРИ
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фактора на мощността му, делим на 0,8 – няма да сбърка-

ме много). Сумираме получените стойности, но това не

е краят на смятането. Трябва да обърнем допълнително

внимание на уредите с мощни електрически двигатели –

климатици, помпи, електрически косачки и др. В момен-

та на пускането им, те консумират в пъти повече елек-

трическа енергия в сравнение с тази, която потребяват

в работен режим. Може би „най-жадни“ в това отноше-

ние са помпите – при старта си те могат да „дръпнат“

дори 6-7 пъти повече електричество. Тук ще са ни полезни

данните за максималната (пикова) мощност на генера-

тора, за която стана въпрос по-горе. Веднъж докарали

сметките дотук, вече виждаме финала. За да го пресе-

чем успешно, обаче, се налага да изберем пътя към него.

А различните специалисти по въпроса съветват да се

използват

РАЗЛИЧНИ МЕТОДИКИ

Една от утвърдените съветва да проучите кой от

домашните ви електроуреди има най-мощен електродви-

гател. Да умножите по три номиналната му мощност и

да проверите дали полученото число не надвишава номи-

налната мощност на генератора. (Имайте предвид, че

тази сметка ще излезе вярна, само ако не включвате

уредите с двигател едновременно, а винаги спазвате

последователността - първо най-мощния, след него по-

слабия и т.н.) След това сумирайте мощността на актив-

ните товари с тази на реактивните (във волтампери),

като не забравяте за уредите, съдържащи двигатели, и

пак проверете дали получената мощност е по-малка от

номиналната мощност на генератора. Добавете извес-

тен запас, например 10%, и ще получите с каква мощност

следва да е вашият генератор, за да захранва всичките

ви консуматори.

Възможно е да срещнете и мнения, различни от проче-

теното. Но, техниката е сложна, интересите на произ-

водителите - различни, а истината - обикновено някъде

по средата. Съветваме ви да не забравяте, че генера-

торът е ваш, вие ще извадите парите от джоба си, за

да го имате. Така че, крайната отговорност той да ра-

боти си е ваша. Обединете знанията си със специалис-

тите, които предлагат такива агрегати, при избора му

и ще можете да се радвате на новата си електрифика-

ционна независимост.

Независимо от това какъв е генераторът ви,

той се характеризира с т.нар. степен на защи-

та. Няма начин да отворите паспорта на някой

електрогенератор и да не се сблъскате с букви-

те IP и две цифри след тях. Тези цифри никак не

са случайни и на практика показват при какви

условия би могъл да работи генераторът. Общо-

то между двете цифри е, че заемат стойности

от 0 до 5 включително. Разликата - че първата

цифра е свидетелство за това срещу прониква-

нето на какви като размер предмети е защитен

генераторът. Ако стойността й е нула, генера-

торът няма такава защита. Съответно, ако

цифрата е 1 - генераторът е защитен от про-

никването на предмети, по-големи от 50 mm. Ако

е 2 - в него не могат да проникват предмети по-

големи от 12 mm. Ако е 3 - предметите, имащи

шанса да попаднат в генератора, са по-малки

от 2.5 mm. Ако след IP стои цифрата 4, генера-

торът е „заключен“ срещу предмети, по-големи

от 1 mm. С най-голяма защита са генератори-

те, при които първата цифра е 5.

Втората цифра показва доколко е защитен

генераторът срещу проникването на вода.

Съответно, ако стойността е 0, такава защи-

та отсъства, а ако е 5, генераторът е защи-

тен срещу проникването на струи вода, попа-

дащи върху него от всички страни.

СТЕПЕНТА НА ЗАЩИТА НА ГЕНЕРАТОРА
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Равномерното пуф-пуф на бензиновия

генератор е сред най-изнервящите

звуци в природата. Особено ако се

разнася в нощната тишина от двора

на съседа. Но дори и да е от собстве-

ния ви двор, едва ли би бил по-поно-

сим. Ето защо производителите об-

ръщат сериозно внимание на шумнос-

тта на генераторите за битово пол-

зване. Остава това да направим и ние

при избора си. Ето малко цифри, кои-

то ще ви ориентират:

В САЩ смятат, че пиковото звуково

ниво в крайградски жилищни зони де-

нем не бива да надминава 57 dB, през

нощта 47 dB, а постоянното звуково

ниво - съответно 47 dB и 42 dB. В ин-

дустриални зони пък се допуска пиково

ниво от 72 dB и постоянно от 67 dB.

Шумът на повечето модели малки

бензинови генератори варира в гра-

ниците 65-75 dB. Най-тихите модели

по данни на производителите им

достигат 58 dB при номинално нато-

варване и 49 dB при 25% от номинал-

ното. Което си е доста тихо.

ШУМЪТ НА ГЕНЕРАТОРА



В ГОРЕЩАТА ВОДА ОТ БОЙЛЕРА

За да вземете душ, са ви нужни около 150 литра вода

с температура около 38 - 40 градуса по Целзий. Посоче-

ните литри се увеличават многократно, в случай че сте

от хората, които обичат да си пеят по няколко часа под

душа. Литрите гореща вода, необходими да вземете вана,

са от порядъка на 200. Ако не разчитате на централно-

то топлоснабдяване да свърши работата по подгряване-

то на споменатите литри вода, ще трябва да заложите

на бойлер. А те могат да бъдат два основни вида – обе-

мен с голям резервоар или проточен.

Първият вид бойлери могат да захранват с топла вода

една или няколко точки, т.е. чешма и душ, например. В

конструкцията им влизат резервоар, нагревател и тер-

моограничител. Нагревателите на този вид бойлери обик-

новено имат номинална мощност от 2000 - 3000 вата.

Добре изолирани, бойлерите запазват дълго време произ-

ведената топла вода след изключването им. Сигурно би

ви било интересно да знаете, че температурата на заг-

рятата вода пада средно с 1 градус Целзий на всеки час.

Проточните бойлери пък разчитат на малък резервоар,

мощен нагревател и термоограничител. При това номи-

налната мощност на нагревателя им обикновено е по-

висока от тази на обемните бойлери с голям резервоар.

Захранват с топла вода една или повече точки. След

краткото отклонение за видовете бойлери, което напра-

вихме, защото номиналната им мощност е слънцето и

въздухът при избора на ключ, нека погледнем към

ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ НА БОЙЛЕРНОТО ТАБЛО

Погледнато отпред, то прилича много на добре позна-

тите ни ключове за осветлението. И както при тях,

производителите на бойлерни табла обръщат все по-

голямо внимание на дизайна. Още повече, че обикновено

те красят стените на коридора пред банята. А коя взис-

кателна домакиня ще допусне наред с луксозните й клю-

чове и контакти, избрани изцяло в съзвучие с интериора

на дома, да стои някакво си недотам изпипано като ди-

зайн табло. Като „леке“ върху коридора! Освен табло,

върху лицевия панел на което стои само ключ, бихте могли

да се спрете на модел, който обединява ключ и допълни-

телен контакт. Той ще ви бъде особено полезен, ако

разполагате с голяма баня, решена архитектурно в две

части - преддверие и помещение за къпане. Тогава, мон-
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Ключът за бойлера
Какво е важно за избора
на бойлерно табло?

Ако топлата вода в дома ви не идва централно, значи в жилището ви има

бойлер. Всеки бойлер разполага с ключ за управление на състоянието вклю-

чено и изключено. Също както и осветлението. Но, макар че и при ключовете

за осветление е добре да намерите правилния баланс между функционални

характеристики и дизайн, при избор на таблото на бойлера трябва да обърнете

внимание и на някои други неща, важни за работата на тандема табло -

бойлер. Най-важното е доброто му съобразяване със сегашните и бъдещите

особености и нужди на източника за топлата вода и подчертано - солидна

надеждност. Угледният му вид е втори в списъка. Защото неподходящото

табло може да причини много бели и дори, не дай боже, нещастия. Затова,

нека не говорим за проблеми, а се потопим заедно с Алиса Димитроваи
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тирайки бойлерното табло в преддверието, бихте мог-

ли да използвате контакта, за да включите в него сешо-

ар, самобръсначка или отоплителен уред. Въпрос на избор.

Наред с ключа и контакта, върху предния панел на таб-

лото има и светлинен индикатор. Неговата функция е

елементарна - с един поглед разбирате дали бойлерът е

включен или изключен.

Нека направим допускането, че нелеката задача по

избора на бойлер е останала зад гърба ви. Тогава не ви

остава нищо друго освен да съобразите

НОМИНАЛНАТА МОЩНОСТ НА БОЙЛЕРА

с необходимото ви сечение на нагревателния кабел.

Освен ако проектантите на електроинсталацията на

блока, в който сте собственик на апартамент, не са

направили това вместо вас. Което е доста по-вероятно.

За вас остава все пак отговорната задача да съобрази-

те точната дълбочина на кутията (конзолата) на бойлер-

ното ви табло. Ако бойлерът, на който сте се спрели, е

с голяма мощност, нужен ви е дебел захранващ кабел,

като конзола със стандартна дълбочина от 35 мм не е

много подходяща. Все пак, представете си, че трябва да

огъвате кабел със сечение 8 кв. мм в дълбоката 35 мм

конзола. Затова, при мощен бойлер е добре да изберете

табло с конзола, имаща 45 - 60 мм дълбочина. В нея мно-

го по-лесно ще монтирате захранващия кабел. Нека до-

бавим сред съветите и този да изберете метална кон-

зола, защото тя ще ви даде доста по-голяма стабилност.

Наред с дълбочината на конзолата, обърнете нужното

внимание и на

ХАРАКТЕРИСТИКАТА СИЛА НА ТОКА

Той показва колко голям ток може да превключи таб-

лото. Ако се разтърсите из каталозите на фирмите

производители, ще видите, че възможни стойности са 16

А, 20 А или 45 А. Съответно, колкото по-голяма е номи-

налната мощност на бойлера, толкова по-висок ампераж

ви е нужен. Но, дори и бойлерът ви да не е от най-мощ-

ните, добре би било да похарчите парите си за бойлерно

табло с повечко ампери. Така, ако в някой следващ момент

решите да смените бойлера си с по-мощен или прецени-

те, че е целесъобразно да се снабдите и с проточен

бойлер, няма да ви се наложи да купувате друго табло. По-

големият ток, който таблото може да превключва, озна-

чава и по-висока надеждност в работата му.

За да я постигнете, ви остава само да обърнете вни-

мание върху клемите за свързване на захранващите ка-

бели. И тук логиката е същата, както при дълбочината

на конзолата. По-голямо напречно сечение на кабела оз-

начава необходимост от по-големи клеми.
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Макар че управлението на състояни-

ето включено-изключено на бойлера

става на сухо, извън банята, все пак

самият пълен с топла вода електро-

уред продължава да работи там,

където се къпете. За да сте сигурни

за целостта и живота си, убедете

се, че в електроинсталационната

система на дома ви, част от която

е захранването на бойлера ви, рабо-

ти дефектнотокова защита. У нас

тези достъпни, но безценни като

функционалност уредчета, са задъл-

жителни за всяка новопостроена

сграда – битова или обществена,

съгласно въведената наредба.

Ролята на дефектнотоковите защи-

ти е светкавично да прекъснат елек-

трическата верига на отделен уред

или да изключат клон от инсталаци-

ята, когато при докосване на човек

до фазата от нея през тялото му към

земята протече ток. Иначе казано,

ако във влажната баня стане така,

че сте застрашени от поражение с

ток, устройството ще изключи зах-

ранването. С което може да спаси

живота ви.

СИГУРНОСТ С ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА
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Как да изберем
механична
заключваща
система
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Ако по някакви причини (дано са превантивни) решите да купувате нова

заключваща система, знайте, че имате богат избор. През последните години

нашият пазар все повече изобилства от добри предложения в това от-

ношение. Основните тенденции са повишеното ниво на сигурност, вслед-

ствие на механично по-сложни и технологично иновативни разработки от

различни краища на света, както и навлизането на електрониката. Наред

с модерните заключващи системи, пазенето на дома със сигнално-охрани-

телна система вече е почти стандарт. Но въпреки че най-интелигентно

ниво на сигурност предлагат електромеханичните и електронните зак-

лючващи системи и че българите все по-често обръщат поглед към под-

чертано високи за нашите географски ширини технологии като биомет-

ричните, механичните все още си остават най-масово използваните. Как

да се ориентирате при избор на най-подходящата за вас основна или

допълнителна механична заключваща система съветва Гълъбинка Иванова

Как да изберем
механична
заключваща
система

Заключващите системи на външните врати държат

първенството по важност, защото според някои стати-

стики 2/3 от домашните кражби започват от прониква-

не през вратата или поне завършват с измъкване през

вратата. Затова освен че е добре да инсталирате на

всичките входни точки към вашия дом надеждни врати,

обърнете сериозно внимание на сигурната и модерна

заключваща система. Имайте предвид, че самите крад-

ци не са това, което бяха - хамалогии като разбиване и

други трудоемки и шумни методи на проникване стават

все по-редки – едва двама от десет крадци го правят.

ОСНОВНИ ЗАКЛЮЧВАЩИ СИСТЕМИ

Всичко зависи от това каква врата сте избрали за

входна – масивна дървена, метална, PVC, алуминиева,

композитна или друга. Различните врати предполагат
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избор на различни заключващи системи. Например, ако

една масивна дървена врата се подсигури с надеждна

брава, съвременен патрон, як шилд със здрави и достатъ-

чно дълги винтове и с допълнителна брава, нивото на

сигурност на цялостната заключваща система ще бъде

абсолютно задоволително. Ако вратата е алуминиева,

заключващата система е специално предназначена за

алуминиеви системи. Със сигурност ще бъде необходимо

многоточково заключване, тъй като алуминиевите про-

фили на крилото са меки и лесно могат да се изкривят.

Освен това в този случай е задължително налице да

бъдат дълги непружинни шипове и езици, които да влизат

минимум на 4 см. в отвора на касата.

Ако вратата има остъклени участъци, също задължи-

телно е двустранното заключване (а не с врътка от-

вътре), тъй като счупвайки стъклените красоти, кра-

децът лесно ще може да си отвори. Металните врати

обикновено се заключват с многоточкова лостова систе-

ма и с вградена във вратата брава. Многообразието от

предлагани

БРАВИ

също е достойно за внимание. Те могат да бъдат вгра-

дени и външни (обикновено при по-леки като конструкция

врати), за ляво и дясно отваряне и универсални, с касов,

секретен или обикновен ключ, за различни като матери-

ал врати – дървени, алуминиеви, бронирани и т.н., меха-

нични, електромеханични, електромагнитни или електри-

чески и прочее, и прочее. В зависимост от спецификите

на вашето приложение тя може да бъде шипова, с езици,

или лостова система за многоточково заключване. Мно-

го важни елементи при избора на добра брава са мате-

Макар световното производство на

заключващи системи да става под зна-

ка на различни стандарти, разработе-

ни и поддържани от различни инсти-

туции, в Европа най-популярните са от

серията EN1300, отнасящи се до кла-

сификация на заключващите системи

в съответствие с нивото на тяхната

защита срещу неоторизирано влизане.

В стандарта са регламентирани харак-

теристики като надеждност, якост на

ключа, брой комбинации, минимален

брой щифтове, максимален брой сек-

ретни нарези върху ключа, устойчи-

вост на разпробиване, якост на опън,

сигурност срещу задействане с вто-

ри ключ с минимална разлика в секре-

та, якост на усукване и т.н.

Производителите на различните меха-

нични заключващи системи разполагат

и със собствени лаборатории за те-

стване на произвежданите от тях

продукти. Отделни модели или цялата

им продукция се сертифицират и от

местни акредитирани институции в

страните, в които се произвеждат.

Обикновено, когато си купувате меха-

нична заключваща система от по-ви-

сок клас, доставчикът й предоставя

информация за нивото й на сигурност,

сертифицирано по някой от стандар-

тите – общоевропейски, локални (обик-

новено адаптации на световни или

европейски стандарти в отделните

страни) или фирмени. Имайте, обаче,

предвид, че рекламни изречения от

типа „Тази ключалка е сертифицирана

за качество по ISO 9000“ са абсолют-

но подвеждащи. Стандартът ISO 9000

се отнася до система за управление

на качеството в дейността на произ-

водителя и макар да има връзка с про-

изводството на крайния продукт, той

не е продуктов стандарт.

Едва ли бихте тръгнали да изследва-

те класовете на сигурност, формули-

рани различно от различните серти-

фициращи институции. Цялата тази

работа със стандартите и сертифи-

катите би ви помогнала при избора

между два модела, обозначени от един

и същ орган с различен клас. Още

повече, че различните заключващи

системи от един и същ клас далеч не

са едни и същи. Тъй като приложени-

ето и спецификите на използване на

заключващите системи са от ключо-

во значение, много важно значение за

добрия ви избор има правилната пре-

ценка на специалист с опит.

СТАНДАРТИ И СЕРТИФИКАТИ ЗА КЛАС НА СИГУРНОСТ
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риалът, от който са изработени езиците, лагерите на-

маляващи износването на главината, дългосрочното меко

опериране с дръжките на вратата. И така нататък…

Ако вече ви се струва, че се затруднявате в избора,

можете да задълбочите объркването си, като поразгле-

дате офертите за

ПАТРОНИ И КЛЮЧАЛКИ

В тази област технологичните иновации са сред най-

изразените. Касовите брави, които напоследък са обект

на масово отключване от оборудвани със съответните

устройства крадци, се предлагат със сменяеми касети

– касови и патронни. По отношение на секретните клю-

чалки големите производители патентоват профили на

ключа, предлагат различни конструктивни подобрения по

отношение на броя на щифтовете и ямките, материали,

от които се произвеждат щифтовете (от голямо значе-

ние срещу разпробиване), възможности за прекодиране и

т.н. Други важни параметри при избор са степента на

секретност или броят на възможните комбинации, бро-

нировката на патрона, защитата му срещу счупване и

т.н.

Дори и най-съвременният патрон може да ви предаде,

ако не се обърне достатъчно внимание на елементи на

системата, които най-често погрешно се избират само

естетски -

ШИЛДОВЕ И НАСРЕЩНИЦИ

Това е, така да се каже, слабото място и на най-со-

лидната заключваща система. Дори и най-сложния и скъп

патрон, който е практически неотваряем, е задължител-

но да се подсигури така, че достъпът до него да се ог-

раничи само за ключа. Затова, независимо от декоратив-

ното им покритие, шилдовете или розетките трябва да

Представете си, че имате основна, плюс допълнителна брава, плюс резе,

плюс синджир, които всички вечер чинно заключвате, преди да си легнете.

Това, без съмнение, е плюс за спокойния ви сън, тъй като ви кара да се

чувствате сигурни срещу неканени нощни гости.

Представете си, обаче, че вие и семейството ви трябва много бързо да

напуснете дома, примерно поради пожар. Едва ли в паниката и в условия на

пламъци и дим ще можете много бързо да откриете правилния ключ за всяка

ключалка и да я уцелите, знаейки, че всяка минута е решаваща. Затова

точно тази причина повечето противопожарни разпоредби не разрешават

заключвани с ключ отвътре системи на врати на обществени сгради, ко-

ито се използват за изходи.

ДОБРОТО ЗАКЛЮЧВАНЕ - АВТОКАПАН
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бъдат здрави и бронирани или със солидни метални под-

силващи пластини. Сглобката на шилда към вратата

обикновено е най-слабата точка в цялата система вра-

та/каса/заключваща система. Винтовете, които ги

държат, трябва да са от порядъка на М8, по-малките са

детска игра за тези, които са решени да влязат да кра-

дат. Насрещниците трябва да са изработени от здрав,

устойчив метал, за да удържат фронта при евентуални

опити за изкъртване.

Има редица предложения за допълнителна защита,

свързана с обкова, като например пасивни щифтове, ко-

ито се монтират откъм пантите и благодарение на ко-

нусовидната си форма, при затваряне влизат в отвори в

касата, осигурявайки повече надеждност при врати с

едно- или многоточково заключване.

Дори и да посбъркате при избора на шилд и патрон,

можете да спасите положението, ако разполагате с

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАКЛЮЧВАЩА СИСТЕМА

Допълнителните брави еднозначно вдигат нивото на

сигурност, дори само защото две е повече от едно. Те

могат да бъдат вградени и за външен монтаж. Някои

потребители не допускат вътрешната страна на краси-

вата си, скъпа врата да се накичи с допълнителна брава

за външен монтаж, особено такава с хоризонтални лос-

тове. Този вид брави, обаче, са единственият начин да

повишите сигурността на съществуваща заключваща

система, когато не е възможно вграждането на допълни-

телна брава във вратата. Имат сериозното предимство

да се монтират много лесно. А освен това някои модели

са направо елегантни.

Вградените, както и тези за външен монтаж, могат

да бъдат с едностранно или двустранно заключване, ко-

ето да става с ключ, врътка или друго. Едностранните

модели почти изцяло се управляват с врътка и са пред-

назначени да функционират като по-съвършен райбер.

Добрите допълнителни брави, които се отварят и

затварят от едната или двете страни с ключ, могат

да предлагат модерни, съвременни патрони с всичките

достойнства на патроните, работещи с основната зак-

лючваща система. Някои модели предлагат и по-усъвъ-

ршенствани екстри и функции като например скоба за

открехване, контактни датчици, механична блокировка,

регулиране на възможността за отваряне отвътре или

не и т.н.

Тенденцията в производството на заключващи системи през последните

години е за контролирано копиране на ключове или т.нар. Key control. Всичко

се свежда до организация на това кой има ключ за вашия дом. Колкото и

непробиваема и неразбиваема да е заключващата ви система, всичко е без

значение, ако крадецът има ключ за нея. Ако ключът за външната ви врата

може да се копира при кварталния ключар, сте изложени на риск, който не

е за пренебрегване. Затова много производители на заключващи системи

от по-висок клас предлагат модели, използващи ключове, които не могат да

се копират току-така, а само срещу паспорт на заключващата система

или код, и не от кой да е, а от оторизиран за целта ключар или от самия

производител или доставчик.

КОНТРОЛ ВЪРХУ КОПИРАНЕТО НА КЛЮЧОВЕТЕ
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ЗАЩО СЕ ОСВЕТЯВА АКВАРИУМЪТ?

Осветлението не е просто допълнителен ефект към

красотата на аквариума. Светлината в аквариума е из-

ключително важна за нормалното развитие на неговите

обитатели. И без да превръщаме следващите редове в

лекция по биология, ще се опитаме да дадем отговор на

въпроса защо е необходимо да се осветява аквариумът.

Неподходящото осветление може да наруши и да бъде

причина за края живота в аквариума като цяло. Дори и за-

ради лошото осветление да пострадат само аквариум-

ните растения, може да се разруши цялостното равно-

весие. Растенията изпълняват важни биологични функции

- произвеждат кислород и преработват значително коли-

чество отпадъците от рибките. Освен това, те усвоя-

ват и някои токсични вещества и ги складират в листа-

та си. Изобщо, растенията оказват благотворно влияние

върху биологичното състояние на аквариумната вода.

КАКВА СВЕТЛИНА Е НУЖНА?

Аквариумът би могъл да се радва на биологично равно-

весие, само ако му доставим не само нужната, но и под-

ходящата светлина. Недобре подбраното осветление

Освен че може да бъде красив и атрактивен, аквариумът създава на-

строения и условия за релакс, пренасяйки частица от тайнствения под-

воден свят у дома. За хората, които го имат вкъщи, той е много повече

от стъклен съд, пълен с вода, рибки и водорасли. За да създаде необхо-

димите условия за живот на обитателите му и радост за окото на

собственика му, аквариумът трябва да бъде майсторски осветен. За

осветителните технологии, обезпечаващи магията на домашния аквариум,

разказва Милена Шиякова

може да причини появата и развитието на някои заболя-

вания на аквариумните рибки и водните растения, точ-

но толкова, колкото и липсата на светлина. За да разпо-

лагаме с късче подводен свят в дома, трябва да създадем

на обитателите му светлинните условия за живот, как-

вито имат в природата от векове. Светлинната среда,

изградена с правилните технически средства, се определя

от претенциите на обитателите на аквариума. Така

например, тропичните и субтропичните рибки изискват

от 12- до 24-часова продължителност на осветяване.

Някои аквариумни видове се размножават добре само в

обилно осветени съдове, докато други обичат полумрак.

Известно е, че в природата водоемите се осветяват от

слънцето, като естественото осветление е два вида -

пряко и разсеяно. При прякото слънчевите лъчи падат

направо върху осветявания обект. В природата осветле-

нието е предимно разсеяно, особено когато денят е об-

лачен или на сянка.

КОЛКО СВЕТЛИНА ВЛИЗА В АКВАРИУМА?

На пръв поглед изглежда, че е достатъчно да поста-

вим аквариума близо до прозореца, за да осигурим нор-
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мално осветление, но това не точно така. Ако искаме

да създадем в нашия стаен водоем условия, близки до

природните, ще трябва да се постараем повече. Колко

светло е в стаята през деня? Как се променя естестве-

ното осветление през различните сезони на годината?

Както знаете, осветеността на предметите се измер-

ва в луксове. Например, лампа от 25 свещи създава ос-

ветеност от 25 лукса на разстояние 1 метър от източ-

ника. Трябва да вземем под внимание още един факт,

когато отчитаме какво количество светлина влиза в

аквариума. Количеството светлина, което попада върху

стените на аквариума, не е равно на проникналото

вътре. Това е така, защото стъклото пропуска само

част от насочения към него светлинен поток. И още -

колкото по-малък е ъгълът на падане на светлината

спрямо плоскостта на стъклото, толкова по-голям про-

цент светлина се отразява от него. Следователно,

толкова по-малко количество светлина достига до риб-

ките. Също така стъклата на аквариума отвън могат

да бъдат замърсени, а отвътре - покрити със слуз и

обрасли с водорасли. Тогава светлинната им пропускли-

вост е още по-малка.

ВИДОВЕ АКВАРИУМНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Три са основните видове осветление за аквариуми.

Осветлението може да бъде изкуствено, смесено или

естествено.

Като говорим за естествено осветен воден басейн, си

представяме плуващи близо до повърхността красиви

рибки в различни цветове, докосвани от лъчите на слънце-

то. Светлината се пречупва и с движението на водата

рисува прекрасна картина. Точно това е въздействието,

което всеки уважаващ себе си аквариум трябва да по-

стигне. За да може гледката да ни помогне да се отърсим

от напрежението на тежкия работен ден.

Ако аквариумът е ситуиран на обляно в слънце място

в дома, може би ще е необходимо само допълнително

осветление. Защото количеството естествена светлина

е различно през различните сезони и в по-мрачни дни може

да се окаже недостатъчно за любимите ни домашни риб-

ки. Накратко, нужна е система, осигуряваща смесено

осветление. Друго негово приложение е, когато „играем

със светлината“, за да постигнем даден декоративен

ефект или когато отглеждаме предимно водни растения.



В този случай през деня осветяваме на аквариума с ес-

тествена светлина, идваща от прозореца, а вечер включ-

ваме лампите. Специалистите съветват да поставим

електрическите лампи над водната повърхност, а поня-

кога и пред предното стъкло. Друг съвет от тях е, че е

добре обитателите на аквариума да бъдат осветени от

два източника на светлина, разположени симетрично.

Както и че ще наблюдаваме подводния свят по-добре, ако

потокът светлина пада откъм нашата страна.

Тъй като управлението на естествения светлинен

поток е изключително трудно – никой не може да пред-

види капризите на времето, а клетите рибки страдат от

това, най-добре е да се доверите на изкуствено осветя-

ване, като разположите аквариума далеч от прозореца,

за да огрее някой тъмен ъгъл.

СИЛАТА НА ИЗКУСТВЕНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

Освен от параметрите на естествената светлина,

проникваща в помещението през прозореца, специфики-

те на частичното осветяване с изкуствена светлина или

преминаването изцяло към изкуствено осветяване зави-

сят и от конструкцията на аквариума и от целта, коя-

то сме си поставили. Водните растения имат различна

потребност от светлина - светлозелените се нуждаят

от по-ярко осветяване в сравнение с тъмнозелените.

Рибките в повечето случаи са светлолюбиви. Но от

продължителността на осветяването и от интензите-

та на светлината зависи и здравословното им състоя-

ние и условията за размножаване. Ако присъствието на

аквариума в дома ви е с чисто декоративна цел, освет-

лението освен функционални, трябва да изпълнява и ес-

тетически задачи - рибите и растенията изглеждат в

пълната си красота само при достатъчно интензивно

осветление и правилна посока на излъчване. И всичко е в

ръцете на различните

ВИДОВЕ СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ

Няколко са видовете лампи, които акваристите изпол-

зват най-често. Най-масовите светлинни източници са

луминесцентните лампи. Те са икономични и същевре-

менно създават подходящо и достатъчно ефектно ос-

ветление за аквариума. Другият вид източници, които

бихте могли да срещнете, са простите лампи с наже-

жаема жичка. Характерно за тях е голямото отделяне

на топлина и по-слабото излъчване на светлина. Прибли-

зителната норма при изчисление е 1 ват за 1 литър от

аквариума. На пазара ще срещнете и халогенни лампи.

Трябва да знаете, че те рядко намират приложение в до-

машния аквариум. Най-често се използват при провеж-

дане на изложби или за осветяване на някое специално

растение. Друг вид източници, който пазарът у нас

предлага, са специалните лампи за фотосинтеза. Това

са специфични светлинни източници, предназначени за
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Ако светлината не е достатъчна,

скоро ще забележите по стъклените

стени на аквариума да се развиват

кафеникави на цвят растителни ви-

дове, а при излишък на светлина се

раждат зеленикави нишковидни водо-

расли. Правилно осветеният аквари-

ум, обрасъл с оптимално количество

подходящи водни растения, в голяма

КОГАТО СВЕТЛИНАТА НЕ СТИГА…

степен може да се самопречиства.

Правилно растящите в него расте-

ния отделят кислород, който е не-

обходим за рибките. Макар че в по-

вечето аквариуми се разчита на из-

куствено насищане на водата с кис-

лород, растенията, живеещи в опти-

мални условия, подпомагат запазва-

не на биоравновесието.

Ако обичате тропическите подводни

гледки, можете да постигнете почти

реалистичен ефект чрез подходящо

осветление. За целта са необходими

пълноспектърни лампи за морски и

МАГИЯ ОТ МОРСКОТО ДЪНО

речни аквариуми. Избирайки освети-

тел с цветна температура 18 000 K,

можете да подчертаете красотата

на коралите и водораслите, както и

да стимулирате развитието им.
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използване най-често в лабораторни условия, но и на дру-

ги места, където се налага отглеждане на растения на

изкуствена светлина. Светлината на тези лампи има

приблизително същия спектрален състав, както есте-

ствената слънчева светлина. Светлината, която из-

лъчват, стимулира фотосинтезата на растенията. Чрез

подобни лампи е възможно отглеждане на растения с

качества, доближаващи се до тези на естествено рас-

тящите.

ЗАЩО ЛУМИНЕСЦЕНТНИТЕ СА НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИТЕ?

Луминисцентните лампи излъчват светлина, която

подсилва багрите на рибките и едновременно с това

количеството й е достатъчно за добрия растеж на ак-

вариумните обитатели. Има различни видове луминесцен-

тни светлинни източници в зависимост от цвета на

излъчване. Имайте предвид, че червеникавата светлина,

излъчвана от лампите, подсилва пурпурните багри, син-

кавата – съвсем логично подсилва синьото. Най-често

използвани са белите лампи. От своя страна, според вида

на бялото излъчване, те се делят на такива, които из-

лъчват студена бяла светлина, бяла светлина и топла

бяла светлина. Акваристите съветват да използвате

светлинните източници, които излъчват топла бяла

светлина, защото тя се доближава до светлината, идва-

ща от небето при ясен слънчев ден. Известен недо-

статък на този вид лампи е, че приблизително след една

година, интензивността на светлинния поток намалява.

ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

Специалистите в отглеждането на аквариумни видо-

ве ще ви посъветват най-добре. Вашата задача е да

знаете точния отговор на няколко важни въпроса, сред

които: какво количество естествена светлина достига

до аквариума, каква е мощността на осветлението в

близост до него, колко голям и дълбок е аквариумът и кой

и с какви светлинни претенции живее в него. Важен фак-

тор за правилния избор на осветление е спектърният

състав на светлината, която излъчва, защото той е

важен за растенията. Трябва добре да се съобразят и

интензивността и продължителността на осветяване-

то. В много случаи водните обитатели в домашния аква-

риум се нуждаят дневно от около 12 - 14 часа осветеност

в денонощието. Много вероятно е консултантите да ви

препоръчат така популярните луминесцентни лампи и

като допълнителен, и като единствен източник на освет-

ление. Обикновено се прилагат осветителни тела с мощ-

ност от 20 до 40 W. Което, разбира се, е в зависимост

най-вече от дълбочината на аквариума: по-голям съд,

повече мощност на осветителните тела.

Ако осветите правилно и красиво домашния аквариум

и вие, и живущите в него ще се радвате на магията,

която той създава…
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За да бъде аквариумът ви максимал-

но впечатляващ, трябва да бъде оп-

тимално разположен. Не е препоръ-

чително да се постави в основата

на прозорец, или по такъв начин, че

през него да може да се гледа към

светлината. Когато източникът на

светлина се намира срещу нас, ни-

кога не можем да видим водните

обитатели, особено рибките, в ця-

лата им красота. Рибките са краси-

ви, ако ги наблюдаваме осветени

отгоре, а не срещу светлината.

Плаващите растения и онези, които

имат плаващи листа, също ще по-

страдат от това, че светлината

пада върху тях отстрани, а пищни-

те ехиндоруси и апоногетони, напри-

мер, ще се превърнат в джуджета.

Пряката светлина не бива да осве-

тява аквариума повече от 2-3 часа

в денонощие, като най-добре е това

да бъдат сутрешните или вечерни-

те слънчеви лъчи. В противен слу-

чай стените на аквариума и листа-

та на растенията ще се покрият

със зелен слой водорасли. Аквари-

умът трябва да се покрива с капак

от някакъв подходящ материал, за да

се запази от излишната светлина,

идваща от прозореца. Светлината

от прозореца не бива да осветява

аквариума повече от 2-3 часа в де-

нонощието, като най-благотворни

са слънчевите лъчи сутрин или при-

вечер.

АКВАРИУМ НА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА
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ЧЕРНАТА МАГИЯ НА КАФЕТО

Ако обръщате внимание на битовите детайли в амери-

канските филми, неизменно ще забележите някъде там зад

кадър машината за шварц кафе и огромните чашища, от

които героите систематично отпиват. Въпреки немско-

то си название („шварц“ – черен), често пъти този тип

кафе се нарича американско, предимно заради големия брой

Кански дози кафе
С машините за приготвяне
на шварц кафе

Дозата кафе. Проста, ежедневна и необходима, без която сутрин мислите

се реят хаотично, а краката сами обръщат ход към леглото. Отвъд почти

механичния навик да сърбаме и подслаждаме с удоволствие кафявата теч-

ност стои почти мистичен ритуал по приготвянето й. Поредица тънко-

сти и тайни, които някои от нас така и не овладяват съвсем добре. Ако

сте фенове на щедрото откъм количество шварц кафе, със сигурност ще

намерите какво да ви изненада в богатата гама машини, приготвящи

кафето по тази технология, които очакват избора ви. Лесен за боравене

и полезен уред, шварц кафе машината намира място във всяка съвременна

кухня, твърди Яна Илиева

почитатели отвъд океана. Особеното на приготвянето му

е ползването на т.нар. филтрационен принцип.

Да припомним, че приготвянето на живителната теч-

ност от смлените зърна кафе не е нищо друго, освен

извличане на различните активни вещества от смлени-

те кафени зърна чрез високата температура на гореща-

та пара. Важна тънкост е, че заедно с водоразтворими-
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те вещества, кафето съдържа и доста летливи елемен-

ти, на които се дължи и невероятният специфичен аро-

мат на кафе. Какви точно и в каква концентрация ще са

съставките на кафето, попаднали във вашата чаша, за-

виси в голяма степен от физиката на процеса. Ето тук

вече е силата на различните видове кафе машини. Рабо-

тещи на различен принцип, те предоставят различен

като вкус и вид краен резултат в чашата.

КАКВО СЕ СЛУЧВА В МАШИНАТА ЗА ШВАРЦ?

Кафе машините за шварц кафе са само една от разно-

видностите уреди за приготвяне на кафе, делящи първен-

ството с еспресо събратята си. Ако предпочитате и

шварц, и еспресо, отговорът на въпроса „Какво се случ-

ва в машината за шварц каре?“ ще ви е полезен, в случай

че кроите планове да обзаведете кухнята си с подобен

уред. Въпреки че машините за еспресо имат сериозни пре-

димства и стабилна група верни почитатели, приготвя-

нето на шварц си остава основна рецепта за набавяне

на живителен разтвор от есенцията на кафените зърна.

Кафе машината за шварц кафе разполага в конструкция-

та си със специален нагревателен контур, чрез който

студената вода се нагрява до 87-95 градуса по Целзий

(почти до градусите на кипене) и по малък отвор се стича

към филтъра. Загрятата до определената температура

вода бавно се процежда през кафето, предварително за-

редено във филтъра. Крайният продукт се отцежда по-

степенно, разчитайки на тежестта си, в събирателна-

та кана. По пътя си към чашата водата събира и ценна-

та есенция от смлените зърна. Така смляното кафе от-

дава всичките си аромати и активни съставки във вода-

та. И… ето го и вашето готово кафе.

ТРУДНО ЩЕ СБЪРКАТЕ АРОМАТА МУ?

За разлика от еспресо посестримата си, машината за

шварц е устроена доста по-простичко. Благодарение на

тази несложна технология, шварц кафето притежава

собствен, особен аромат. Трудно ще го сбъркате с този

на еспресото от машина и дори с аромата от обикнове-

на кафеварка. Но няма да забележите и следа от пяна,

което за повечето кафеджии си е съществен недо-

статък. Причината е, че "душата" на кафето се извлича

постепенно и по-бавно, без помощта на пара под наляга-

не, както при еспресо машините. Свикналите да пият

шварц често прилагат и трика с прясно смляното кафе.

За постигане на по-добър вкус, истинските шварц фено-

ве не ползват готово кафе, а собственоръчно смилат

зърната, минути преди да заредят филтъра на кафе ма-

шината. Споменавайки филтър, опираме до чисто прак-

тичното неудобство от честата смяна на филтри.

ФИЛТЪРЪТ

е основен елемент от шварц машината. Различните

модели шварц машини разчитат на различен филтър.

Някои са с постоянен филтър, други с филтър за еднок-

ратна употреба, а трети с комбинация от двете.

Хартиеният филтър е за еднократна употреба. Дос-

та мързелив, но леко разхитителен вариант. Повече под-

ходящ за места, където машината се използва от много

хора - по хигиенни причини. За домашна употреба може и

да ви излезе скъпичко. Мократа утайка от кафе, събрала

се във филтъра, попада в кофата за боклук заедно със

самия филтър. А на негово място се озовава чисто нов

филтър. Неудобството е, че трябва да се запасите с

нужните количества резервни филтри.
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Постоянният филтър е изработен от устойчива на

високи температури пластмаса. Може би най-често сре-

щаният вариант на филтър. По правило е разработен

така, че да се изважда, зарежда и почиства лесно под

струя течаща вода. Често пъти в комплекта на кафе ма-

шината влиза и допълнителен филтър. Средният живот

на един такъв филтър е до 60 пъти, но може и значител-

но да надвиши този срок. По-специалните изпълнения

включват отново изработен от пластмаса филтър, но по-

добрен със специално титаниево покритие, което увели-

чава експлоатационния му живот и, разбира се, покачва

общата цена на кафе машината.

Ще срещнете и кафе машини за шварц, които предла-

гат опциите за ползване и на двата типа филтри, спо-

ред предпочитанията на потребителя.

Съвременните кафе машини за шварц имат и още едно

конструктивно подобрение, благодарение на което изпол-

зването им се улеснява. Ако сте си правили кафе на по-

старичък модел машина от този тип, вероятно помните

досадната процедура по свалянето на целия филтродър-

жател, всеки път, когато искате да вземете каничката

с готовото кафе, за да разлеете течността в чашките.

Преди това, обаче, трябва да намерите къде да остави-

те капещия и цапащ филтродържател. Затова и при по-

чти всички по-нови модели кафе машини този проблем е

решен така, че филтродържателят си стои прикрепен към

корпуса на машината и само леко се отмества встрани

(при някои модели), за да се извади пълната каничка.

ОБЕМЪТ НА КАНАТА

Обичайно е една от основните характеристики, изрич-

но подчертавана в техническото описание на уреда. По-

соченият обем в литри дава ориентир за броя на чашки-

те кафе, които машината може да ви достави с едно

зареждане. Това е от особена важност, особено ако си

падате по многобройните дълбоки чаши топло шварц кафе

всеки ден. Затова е добре да следвате принципа – колко-

то повече, толкова по-добре. Средно вместимостта на

каната е литър, литър и половина, побираща между 10 и

15 чашки кафе. Имайте предвид, че стандартната маши-

на, работеща на филтрационен принцип, е предназначе-

на за приготвяне на кафе за 1-2 до 15 чашки от по 100 мл

(като обемът на стандартна чаша за кафе е 140 мл). И

все пак, за да прецените коректно точното количество

кафе, на което ще разчитате при зареждането на маши-

ната, е добре да закупите модел, разполагащ с

ИНДИКАТОР ЗА ВОДНО СЪДЪРЖАНИЕ

На него можете да разчитате, че резервоарчето на

машината няма да се окаже празно, ако в миг на разсея-

ност сте сипали нужното ви количество кафе, без налич-

ност на капка вода в резервоара. Количеството чашки,

посочено в характеристиките на уреда, е най-прекият

индикатор в цифри за това, което можете с едно зареж-

дане на кафе машината. При повечето модели кафе ма-

шини върху резервоарчето е нанесена скала за съответ-

ствие между обема на течността и съответстващото

й количество готово кафе. Или казано накратко - какво

количество вода трябва да сипете в резервоарчето, за

да получите като краен резултат определено количество

чашки кафе, и то добро. Това ви спестява неудобството

да преценявате „на око“ и в крайна сметка да рискува-

те да разлеете на гостите си нещо с цвят на мръсна

вода, вместо това, което вашата машина може в дей-

ствителност да ви подари.

МОЩНОСТТА

Макар и да става дума за нищо и никаква си кафевар-

ка, и тук мощността на уреда е от решаващо значение.

Особено при тези модели, които не ви предлагат възмож-

ност за избор на по-силно или по-слабо кафе. Ако си па-

дате по изправящото косата кафе, е по-добре да си ку-

пите кафеварка с по-малка мощност (750-800 вата). Защо

използване на уред с по-малка мощност се отразява бла-

готворно върху качеството на напитката? Доколко сил-

но ще е кафето, зависи от времето, за което се пригот-

вя. Колкото е по-малка мощността на кафеварката, тол-

кова по-бавно се нагрява водата. А това означава и че по-

прецизно ще се извлече есенцията от кафето. Така то
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става по-силно и, разбира се – по-горчиво.

Този принцип, обаче, крие и известен риск, свързан с

по-бавното стичане на водата през филтъра, благодаре-

ние на което тя се охлажда по-бързо. Нещо, което като

цяло вреди на процеса по извличане на ценните състав-

ки от кафето. Принципно, моделите с неголяма мощност

имат каничка, събираща течност за средно 5-6 чашки (или

около 0,75 литра). Но дори и да се спрете на по-щедър

откъм литри и мощности модел, основно изискване е да

обърнете внимание на съотношението между посочена-

та електрическа мощност на уреда и обема на водата,

която побира резервоарът. Имайте също така предвид,

че машините с по-голяма мощност изискват по-голямо

количество мляно кафе, заредено във филтъра, за да до-

ставят същото количество и качество напитка, но по-

лучено от по-малко мощен модел.

УМНАТА КАНИЧКА КАФЕ

Малка, удобна за хващане и разливане на готовото

кафе, каничката е единственият подвижен елемент от

кафе машината, който дори може да ви послужи и за други

цели в домакинството. Обикновено каната, в която се

събира крайният продукт, е от стъкло или специална

пластмаса. Новите модели кафе машини разполагат с

каничка, която може да се използва и за подгряване на

течност в микровълнова фурна. По тази причина дръжка-

та на каничката се изработва от топлоустойчив мате-

риал. Последните разработки в конструкцията на кана-

та включват и опцията „защита от преливане“. Техно-

логията отново е простичка. Кафе машината спира ра-

бота автоматично, ако се опитате да сварите повече

кафе, отколкото каната може да побере. Защитата от

преливане е част от семейството на умните подобрения

в кафе машините за шварц кафе, сред които е

МЕХАНИЗМЪТ СРЕЩУ ПРОКАПВАНЕ

заемащ водещо място по полезност. В последните моде-

ли шварц кафе машини той далеч не е екстра. В конструк-

цията на филтродържателя е предвиден специален затвор
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против прокапване, чието място е в зоната, където ка-

ната и филтродържателят се съединяват и където гото-

вото кафе прокапва. Предназначението на този затвор е

да ви даде свободата да отделите за няколко секунди

каната от общия корпус на машината, да напълните една

чашка с кафе, след което можете да я върнете обратно,

още преди целият процес по доставката на кафето да е

приключил. При това, без върху основата на машината да

протече приготвящото се в момента кафе. Как става

това? Затворът запушва за малко отвора на филтъра, в

момента, в който каничката бъде отместена. Съответ-

но – когато я върнете, стичането на кафето продължава.

Но имайте предвид, че това е удобство само за определе-

но време. Затворът няма да може да „удържа положение-

то“ безкрай, ако случайно си налеете кафе и се захласне-

те, оставяйки каната далеч от кафе машината. Меха-

низмът против прокапване е ефективен за приблизител-

но пет минути, след което положението става драматич-

но, кафяво, неудържимо и трудно за почистване.

ВИНАГИ ТОПЛО КАФЕ

Дължите го на подгряващия плот в основата на кафе

машината, върху който задължително стои дънцето на

каната с кафето. Това е и един от плюсовете на този

тип машини. Не само правят по много кафе, но го и задъ-

ржат задълго топло. Плотът е толкова основен и задъ-

лжителен елемент за всички модели шварц кафе машини,

колкото и самата им каничка за кафе. Обичайно стои

загрят и поддържа кафето винаги топло дотогава, дока-

то не изключите машината. Под топлоотдаващата му

повърхност са вградени нагреватели, захранвани с елек-

тричество, които се включват и загряват, докато сами-

ят уред е включен към електрическата мрежа. При някои

модели подгряването на каната с кафето продължава до

няколко часа, а при други – през цялото време, докато е

включена машината.

Може да звучи странно, но загряващият се плот има

отношение и към цялостния вкус на кафето, още при

процеса на неговото приготвяне. Шварц специалистите

са на мнение, че стичащото се в каничката прясно и

топло кафе запазва по-добре вкусовите си качества, ако

попада в предварително загрят съд. Също така, топла-

та повърхност под каната предлага удобството на ви-

наги топлото кафе. Дори и часове след сваряването му.

Някои модели имат и по-разширени функции, като напри-

мер опцията за подгряване на мляко върху загряващия се

плот, което позволява да го ползвате не само за кафе, но

и за други топли напитки.

КОМПАКТНОСТ ВЪРХУ КУХНЕНСКИЯ ПЛОТ

Едва ли някой харесва преплитащите се шнурове върху

кухненския плот. При това, заемащи място там, където

е добре да има място да строите повечко чашки за кафе!

Това е възможно, благодарение на предвиденото място за

прибиране на шнура на кафе машината със специален

отвор за съхранение на кабела и механизъм за бързо на-

виване - при някои модели. За по-голяма обща сигурност

на уреда някои кафемашини разполагат и със система за

автоматично изключване при неизправност. Да не гово-

рим за удобството от лесното почистване, тъй като

всички демонтиращи се части в новите модели шварц

кафе машини могат да се мият дори и в миална машина.

И все пак, основно предимство на машините за шварц

си остава комфортът просто да заредите водата, кафе-

то и филтъра и да оставите машината да достави нуж-

ното количество кафе за целия ден. По много, винаги

топло, за повечко хора или за истински пристрастените

кафеджии. Плюс лесното приготвяне, както и чувстви-

телно по-ниската им цена. По-често ще чуете за недо-

статъците им от почитателите на еспресото, които

изтъкват факта, че шварц кафето е по-слабо и не осо-

бено вкусно. Въпрос на лични предпочитания…

Класически пример за две в едно,

когато става дума за мултифункци-

онален домашен уред. Комбинирани-

те кафе машини, работещи на фил-

трационен принцип, могат да ви

сварят до 1 литър шварц кафе, за-

едно с чашка еспресо. Както се до-

сещате, те съчетават в един кор-

пус шварц и еспресо функционал-

ност. Идеална комбинация за всички

от семейството, с различните им

предпочитания към приготвянето на

кафето. Този тип машини, разбира

се, разполага и с типичното за ес-

пресо уредите допълнително приспо-

собление за приготвяне на капучино.

Комбинираните кафе машини са гри-

жовни не само към вкуса на прите-

жателите си, но и към размерите

на кухните им. Ако имате малка кух-

ничка, в която всеки нов уред става

все по-недобре дошъл, това е идеал-

ният начин да не правите компро-

мис с любимата чаша кафе.

КОМБИНИРАНИТЕ КАФЕ МАШИНИ
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ПРАХОСМУКАЧКИТЕ-РОБОТИ

са сред върховите постижения на съвременните техно-

логии. Достатъчно е да споменем, че в основата им е

екзотичната за неспециалистите научна област, занима-

ваща се с т.нар. изкуствен интелект. С негова помощ се

определя начинът на движение, като целта е устройство-

то да обходи цялата площ на почистваното помещение,

а евентуалните препятствия да се избягват възможно

най-хитро.

Захранването задължително е от акумулатор, тъй

като наличието на мрежов кабел би затруднило придвиж-

ването им. Използват се модерни никел-металхидрит-

ни или литиеви акумулатори, като последните осигуря-

ват по-продължителна работа с едно зареждане. Само-

то зареждане става в самостоятелен блок, наречен цен-

трала, който се поставя неподвижно до стената и се

свързва към електрическата мрежа. Мястото на поста-

вянето на централата е от значение за правилната ра-

бота на прахосмукачката и е описано подробно в нейно-

то упътване.

„И не ми викай „дървен философ“, прахо-

смукачка такава!“…

Едва ли някой на премиерата на Междузвезд-

ни войни е предполагал, че с тази реплика

към R2-D2, прозвучала в първите секунди

на култовия Епизод 4, Трипио ще дефинира

нов клас домакински уреди. Тридесет годи-

ни по-късно, те вече са по рафтовете на

големите магазини за битова техника.

Както и в домовете на онези, някога пре-

хласнати пред екрана малчугани, които не

смятат, че една прахосмукачка трябва

непременно да е по-евтина от кола на

старо… стига и принцеса Лея да е на също-

то мнение, напомня Стефан Куцаров

КАК СТАВА САМОТО ПОЧИСТВАНЕ?

Представете си, че в едната си ръка държите накрай-

ника на обикновена прахосмукачка, а в другата – метла.

Метете пода, като насочвате боклука към отвора на

накрайника. Всъщност в това действие няма нищо ново

- така работят специализираните машини за метене на

улици и алеи.

По същия начин почистват и прахосмукачките-роботи.

Въртящите им се четки се плъзгат по пода, вдигат и

запращат боклука към намиращия се непосредствено до

тях смукателен отвор, през който всичко събрано се

насочва към специална торбичка. Тук се сблъскваме с една

особеност, която мнозина смятат за недостатък на

прахосмукачките-роботи -

МАЛКАТА ИМ МОЩНОСТ

Всеки, който е хващал прахосмукачка, знае, че модели

с мощност под 700-800 W не почистват добре. Затова

има сериозни домашни прахосмукачки, достигащи 2000 W.
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Благодарение на тази голяма мощност, може да се съби-

ра всякакъв едър боклук, който се всмуква дори от раз-

стояние. А и чистенето е бързо. Ако акумулаторът и

електродвигателят на прахосмукачката-робот трябваше

да осигуряват такава мощност, тя би била с размерите

на готварска печка и вероятно би тежала повече от нея.

Представете си как подобно чудовище ще се движи из

къщата - като слон в стъкларски магазин. Затова мал-

ките размери и тегло на прахосмукачките-роботи са

задължителни. Особено височината им, за да могат с

лекота да се вмъкват под кревати и мебели, където е

трудно, ако не и невъзможно, да се достигне с обикнове-

на прахосмукачка. Какъв ти недостатък, ще кажат мно-

зина, това си е истинско предимство! Да, така е, но

недостатъкът на малката мощност се проявява друга-

де. За да почисти добре, прахосмукачката-робот трябва

многократно да преминава над всяко място, поради кое-

то и почистването е по-бавно. Нормална стая, за която

на сръчната домакиня са необходими броени минути, изис-

ква час и дори повече от робота. Та, нека се замислим -

това недостатък ли е? Какво от това, че роботът си

върши работата бавно? Ние нищо не губим, тъй като

използваме времето си за друго. Все пак реален недо-

статък от малката мощност има и той е, че едри бок-

луци не могат да бъдат прибрани, колкото и пъти отго-

ре им да преминава роботът.

Малката мощност на електродвигателя има още едно

предимство, което често се пренебрегва - ниският шум

при работа. Докато роботът си чисти, можем спокойно

да разговаряме, да гледаме (и слушаме!) телевизия. Неза-

висимо от това има модели със специален допълнителен

безшумен режим. Според производителите, те могат

спокойно да бъдат оставени да шетат из стаята, дока-

то спим.

ОТВЪН ПРАХОСМУКАЧКИТЕ-РОБОТИ

приличат на не много дебела торта, но теглото им е мал-

ко по-голямо. Кръглата форма помага на прахосмукачка-

та да не се заклещва в тесни места, както и да не нара-
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нява предметите при евентуалното им докосване. Към

това се прибавя и задължителният гумен пружиниращ

пръстен в половината по посока на движението. Докос-

ването на предметите, преди да бъдат заобиколени, не

е задължително. Някои роботи се ориентират по същия

начин, както прилепите - излъчват ултразвук (недоловим

от човешкото ухо), той се отразява от околните пред-

мети и те го улавят. Така роботът може да „разбере“,

че се е приближил до предмет и да смени посоката си на

движение, преди да го е допрял. Тази система е толкова

съвършена, че предметите се заобикалят от разстояние

само няколко милиметра и няма опасност да остане не-

почистен участък.

ЗА ДА ЗАПОЧНЕ ПОЧИСТВАНЕТО,

роботът се поставя в средата на помещението и се

включва чрез бутон или дистанционно. Някои роботи имат

повече бутони за помещения с различна големина. Добре

знаем, че за почистване на различни повърхности прахос-

мукачките имат различни накрайници, които се сменят

ръчно. При роботите това не е необходимо, тъй като те

сами „разбират“ вида на почистваната повърхност и в

зависимост от нея променят режима си на работа. При

своето движение те могат от пода да се качват на ки-

лими и да слизат от тях. Някои модели имат способнос-

тта да запазват хоризонталното си положение при всич-

ки случаи, дори и когато някое от колелата им попадне в

по-големичка неравност на пода. Така неизменно се под-

държа максимално добър контакт с него и няма опасност

да остане непочистено място.

Най-добре и сравнително бързо се почистват твърди

и гладки подове (паркет, ламинат, теракота, мозайка).

По-бавно се чистят килими, като не се препоръчва изпол-

зването на роботите при такива с дължина на влакната

над 2 сантиметра или с ресни в краищата.

А как роботите се справят с проблематичното почи-

стване на ъглите? Някои имат специална четка или чет-

ки, които се задействат при достигане на стена. Те са

достатъчно малки, а понякога и монтирани на пружини-

раща пластинка. Това позволява добре да обират боклу-

ка, което е трудно с обикновена прахосмукачка.

Когато чистим на ръка, ние неколкократно обработва-

ме най-замърсените места, които определяме визуално. Не

е толкова лесно, обаче, да разберем дали килимът е изчи-

стен добре навсякъде. Това не е проблем за прахосмукач-

ките-роботи, които „познават“ по-силно замърсените

места. Едни правят това по шума от загребвания от чет-

ките прах (повече прах – по-голям шум), а други - по коли-

чеството му във влизащия в прахосмукачката въздух. Така

роботът се задържа повече време на по-мръсните места,

с което се гарантира равномерно и добро почистване.

А какво да правим, ако се приберем от работа и час

след това очакваме гости? Нима ще оставим робота да

щъка между краката им? За такива случаи някои модели

имат специален режим „Бързо почистване“ – при него

ÊÊÊÊÊ въртяща се четка

ËËËËË резервоар за боклук

ÌÌÌÌÌ сензори за падане

РОБОТЪТ ПО ГРЪБ

ТАКА ШАРИ РОБОТЪТ ИЗ СТАЯТА
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роботът преминава през всяко място по-малко пъти.

Същият режим е подходящ и за домакините, които жела-

ят жилището им да свети и затова чистят всеки ден.

С обикновена прахосмукачка може да се изчисти само

произволно място от пода и затова е логичен въпросът:

„Може ли същото да правят и роботите?“. Да, това също

е възможно в моделите, снабдени с така наречената „из-

куствена стена“. Това е малък прибор, който създава

невидим инфрачервен лъч, въртящ се непрекъснато в

плоскост, перпендикулярна на пода (тя е „стената“).

Когато роботът я достигне, лъчът попада в някое от

неговите „очи“ и той веднага се връща обратно. В други

модели ограничаването се извършва чрез поставяне на

пода на самозалепващи се магнитни ленти, например под

вратата между две стаи. Когато роботът достигне

лентата, се връща обратно. Съществуват модели със

специална програма за почистване на малка площ (около

1 кв. метър). Роботът се поставя в средата й и започва

да чисти около себе си.

КАКВО ПРАВИМ С БОКЛУКА?

Всички познаваме досадната процедура по изпразване

или замяна на торбичката за събиране на боклука при

обикновените прахосмукачки. В много прахосмукачки-ро-

боти се използва същият принцип, но поради малките им

размери и торбичката е по-малка. Специален електронен

елемент следи степента на запълването й. При напълва-

не роботът реагира своевременно. Някои модели спират

и сигнализират, че е необходимо ръчно да се извади бок-

лукът. Най-„умните“, обаче, сами се насочват към цент-

ралата. Там през специален отвор боклукът се изсмуква

в контейнера на централата, което става за по-малко от

минута. Едновременно с това акумулаторът се дозареж-

да. След приключване на двата процеса, роботът се

отделя от централата и продължава чистенето.

Всяка съвременна прахосмукачка има филтър за прах,

поставен в потока на изходящия въздух. За да бъде и

излизащият от робота въздух максимално чист, някои

модели имат три или четири филтъра. Подобно на клима-

тиците, в някои от тях дори има биологичен филтър,

който унищожава вредните микроорганизми.

КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С АКУМУЛАТОРА?

Когато бъде разреден, той трябва да се зареди. „Ум-

ните“ прахосмукачки сами отиват до централата, но как

успяват да свържат кабелите за зареждане? Кабели про-

сто няма – централата е с две пластинки, към които

роботът се притиска. Самият начин за намиране на цен-

тралата е твърде любопитен. В някои модели тя излъчва

около себе си инфрачервени лъчи и по време на работа-

та си роботът периодично ги пресича. Когато наближи

времето за зареждане на акумулатора, роботът тръгва

по един от тях, също както нощем се ориентираме по

светлината от къща, за да достигнем до нея.
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КАКВО МОГАТ?

Трябва ли да разчитаме само на изкуствения интелект

на робота за движението му из жилището? Да, повече-

то модели не позволяват намеса в работата им, но има

и такива с допълнително ръчно управление. То става

както при радиоуправляемите играчки – дистанционното

има лостче, чрез което роботът се насочва в желаната

посока.

Ще имаме ли проблеми, ако живеем в двуетажна къща

и искаме да оставим робота да чисти на горния етаж,

докато ние сме на долния? Не, никакви, защото той може

да се пази и да не пада по стълбите. Достатъчно е леко

да се издаде над тях, за да бъде това „разбрано“ от спе-

циален сензор, който веднага го кара да даде заден ход.

Някои прахосмукачки-роботи могат и да паркират.

Достатъчно е да се натисне съответният бутон, за да

се отправи роботът към централата, да зареди акуму-

латора си и да остане там, очаквайки да го накараме да

чисти.

Повечето имат и таймер. Чрез него може предвари-

телно да се зададе денят и часът на включване, т.е.

роботът сам да започне да чисти, без да е нужно да сме

вкъщи. (Само внимавайте да не си извъртите сами гад-

ния номер да програмирате прахосмукачката-робот да

поизчисти, докато сте на ски и старателно сте си пус-

нали СОТ-а.) Същият таймер може да се използва и за

задаване на времето за почистване.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

Не позволявайте на децата да използват централата

като столче, а робота като играчка, върху която могат

да стъпят, за да ги повози. Независимо от модела на пра-

хосмукачката, е добре да я улесним в работата й, като

преди почистването вдигнем от пода разхвърляните дреб-

ни предмети. Складираните под леглата вещи също няма

да й позволят да се промъкне между тях и да почисти.

Докосването на маси и бюра от някои роботи, преди

да ги заобиколят, е сравнително леко. Независимо от

това, могат да бъдат съборени поставените върху тях

високи и леки предмети. Особено опасни са горящите

свещи. Възможно е роботът да се оплете във висящи

пердета, шнурове и покривки на легла. Освен това, пре-

ди пускането на робота, от пода трябва да се съберат

малките килимчета.

Прахосмукачките-роботи са предназначени за сухи

подове. Те не би трябвало да се използват за почиства-

не на разлети течности, на мазета и тавани, нито на

тераси, балкони и дворове. Около горяща камина могат

да пръскат искри и да има малки горещи въглени. Преми-

наването на робота върху тях може да е с много сериоз-

ни последици.

СЪВЕТИ ЗА ИЗБОР

След като сте взели решение да се снабдите с прахос-

мукачка-робот и сте се подготвили финансово, следва

изборът на модел. Естествено е желанието почистване-

то да става по-бързо. Повечето производители дават в

каталозите си колко квадратни метра може да почисти

роботът за час. Но това е твърде относително, тъй

като паркет, например, се почиства значително по-бързо

от килим. Може би по-важно е акумулаторът да се зареж-

да за колкото е възможно по-кратко време, а прахосму-

качката да работи максимално дълго с едно зареждане.

Видът на дисплея на робота, информацията, която се

показва на него, и начинът на представянето й (мигаща

светлина, изписан текст) са от значение за удобната

експлоатация. Някои модели дори имат гласови съобщения.

Има роботи с една централа, които се връщат при нея,

независимо в кое помещение се намира тя. Други изиск-

ват поставянето на централа във всяко помещение за

почистване.

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НА ПРАХОСМУКАЧКИТЕ-РОБОТИ

Диаметър 28 - 35 сантиметра

Височина 9 - 14 сантиметра

Тегло 2 - 7 килограма

Мощност на засмукване 30 - 100 W

Скорост на движение 30 - 40 см. в секунда

Работа с едно зареждане 60 - 150 минути

Време на зареждане 2 - 4 часа

Почиствана площ до 15 кв. метра в час

Широчина на почистване 15 - 20 сантиметра

източник: KÄRCHER



т
елевизори до 21"

ñòð. 69

Най-добрите

Телевизори
до 21 инча
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21-инчов телевизор с плосък екран DAEWOO

DTY-21B4KS. Хипербанд стерео тунер. Памет за

100 канала. Меню и телетекст на български език. 2

SCART терминала. Фронтални AV входове. Изход за

слушалки. Таймер ON/OFF.

Цена: 269 лв. с ДДС

Производител: DAEWOO

21-инчов телевизор, модел DTM-21U7K на

DAEWOO. Плосък кинескоп. Хипербанд тунер. Памет

100 канала. Еквалайзер на звука. Телетекст. Функция

РАТ – картина и телетекст. Таймер ON/OFF.

Цена: 239 лв. с ДДС

Производител: DAEWOO

21-инчов телевизор с плосък екран DAEWOO

DTY-21G2KS. Хипербанд стерео тунер. Памет 100

канала. 2 SCART терминала. ON/OFF таймер.

Цена: 279 лв. с ДДС

Производител: DAEWOO
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Модел CTV 2181 TXT на Hyundai. 21-инча диагонал

на екрана. Плосък кинескоп. Памет за 100 канала.

Стерео хипербанд тунер. Таймер за изключване. Те-

летекст. Гаранция 36 месеца.

Цена: 239 лв. с ДДС

Производител: Hyundai

21-инчов телевизор на Hyundai модел TV

21HN32. Хипербанд тунер. Памет за 250 канала.

Таймер за изключване. Гаранция 36 месеца.

Цена: 169 лв. с ДДС

Производител: Hyundai

21-инчов телевизор с плосък кинескоп модел

CB 2103 BFS на Hyundai. SLIM дизайн-намален

обем. Памет за 255 канала. Телетекст и меню на

български. Таймер за включване и изключване. Гаран-

ция 36 месеца.

Цена: 259 лв. с ДДС

Производител: Hyundai
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TFT LCD телевизор на JVC модел LT-20C70BU.

Размер на екрана 20 инча (51см). Хипербанд стерео

тунер. Памет за 100 канала. Телетекст и меню на

български. Interi Art. Гаранция: 36 месеца.

Цена: 949 лв. с ДДС

Производител: JVC Corporation

TFT LCD телевизор на LG модел 20LC1RB. Раз-

мер на екрана 20'’ (51см.). Контраст 600:1. Яркост 550

cd/m2. Хипербанд стерео тунер. 100 канала памет.

Телетекст на български. Комбинирана стойка за

маса и стена. Гаранция: 24 месеца.

Цена: 829 лв. с ДДС

Производител: LG Corporation

Super Slim CRT телевизор на LG модел 21FS4

RLX. Размер на екрана 21'’ (53см.). Хипербанд стерео

тунер. 100 канала памет. Телетекст и меню на

български. Таймер за включване и изключване. Функ-

ция за размагнетизирване на екрана. Гаранция: 24

месеца.

Цена: 379 лв. с ДДС

Производител: LG Corporation
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CRT телевизор BEKO модел 21K96 SXS. Размер

на екрана 21'’ (53см.). Кинескопен телевизор. Хипер-

банд стерео тунер. Телетекст и меню на български.

Таймер за изключване. Гаранция: 36 месеца.

Цена: 275 лв. с ДДС

Производител: LG Corporation

21-инчов телевизор NEO TV-2121TX. Хипербанд

тунер с памет за 200 канала. Функция „Контраст +“.

Формати на картината 4:3 и 16:9. Телетекст на

български език. Часовник, ON/OFF таймер. AV сте-

рео.

Цена: 175 лв. с ДДС

Производител: NEO

21-инчов телевизор с плосък екран, модел TV-

2126FTX на NEO. 100 програми памет. Хипербанд

тунер. Таймер за изключване. Функция Родителски

контрол. Стерео дизайн. Меню и телетекст на

български език. Фронтален A/V вход.

Цена: 205 лв. с ДДС

Производител: NEO
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21-инчов телевизор NEO TV-2177TXB. A/V сте-

рео. Хипербанд тунер с памет за 100 канала. Форма-

ти на картината 4:3 и 16:9. Меню и телетекст на

български език. Таймер за изключване.

Цена: 189 лв. с ДДС

Производител: NEO

15-инчов плосък телевизор Philips, модел LCD

15PF4121/58. XGA дисплей, 1024 x 768 p раздели-

телна способност. Contrast Plus, Crystal Clear техно-

логии за подобрение на картината. Virtual Dolby

Surround. PC вход. DVI-I вход (вкл. свързване към HDMI

устройства с преобразуващ кабел и поддръжка на

аналогови VGA сигнали от компютър). Предварител-

но настроени режими за интелигентна картина и

интелигентен звук.

Цена: 749 лв. с ДДС

Производител: Philips

20-инчов лосък телевизор Philips 20PF4121.

XGA дисплей, 1024 x 768p разделителна способност.

Contrast Plus, Crystal Clear технологии за подобрение

на картината. Virtual Dolby Surround. PC вход. DVI-I

вход (вкл. свързване към HDMI устройства с преоб-

разуващ кабел и поддръжка на аналогови VGA сигна-

ли от компютър). Предварително настроени режи-

ми за интелигентна картина и интелигентен звук.

Цена: 1029 лв. с ДДС

Производител: Philips
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20-инчов плосък телевизор Philips, модел 20PF5121.

LCD VGA дисплей с подобрена разделителна способност, 640 x

480p. Crystal Clear III за естествени изображения с подобрено

качество. Цифров активен контрол, намаляващ дефектите при

движеща се MPEG картина. Virtual Dolby Surround възпроизвеж-

дане на звука. Компактен и елегантен дизайн. Вградено FM

радио. PC входът, позволяващ използване на телевизора и като

компютърен монитор. Интелигентна картина и интелигентен

звук.

Цена: 1099 лв. с ДДС

Производител: Philips

21-инчов телевизор SAMSUNG, модел CW-

21Z413N. Кинескоп с намален обем. Памет 100 ка-

нала. DNIE технология. Функция за родителски конт-

рол. Еквалайзер на звука. Запаметени положения на

звук и картина. Меню и телетекст на български

език. Euro SCART, S-VIDEO компонентни входове.

Цена: 349 лв. с ДДС

Производител: SAMSUNG

LCD телевизор модел 20SH2E на SHARP.

20 инча диагонал на екрана, 921 600 пиксела. Високо

производителен и с ниска отражателна повърхност.

Black TFT дисплей с технология Advanced Super View

ТМ. Яркост: 430 cd/m2, контраст: 500:1. Широк зрите-

лен ъгъл (хоризонтален / вертикален: 170°). Oптичен

контрол на картина спрямо околната осветеност

на помещението. 252 страници памет на теле-

текст. Мултисистемен стерео тунер с памет за

200 канала. Тегло 6,4 кг. Гаранция: 36 месеца.

Цена: 1099 лв. с ДДС

Производител: SHARP
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20-инчов Black TFT LCD телевизор модел LC-

20SH1E на SHARP. Яркост: 430 cd/m2. Контраст:

800:1. Зрителен ъгъл: 170/170 градуса. Хипербанд

стерео тунер. Телетекст. Възможност за монтаж

на стена. Гаранция: 36 месеца.

Цена: 899 лв. с ДДС

Производител: SHARP

21-инчов телевизор модел 21N51E на

TOSHIBA. Хипербанд тунер. Памет за 100 канала.

Таймер за изключване. Меню и телетекст на българ-

ски език. Изход за слушалки. Възможност да запаме-

тява определени положения на картината.

Цена: 239 лв. с ДДС

Производител: TOSHIBA

Модел 21V53E на TOSHIBA с напълно плосък ек-

ран. Диагонал на екрана 21 инча. NICAM/A2 стерео

тунер. Памет за 100 канала. Таймер за изключване.

Меню и телетекст на български език. Изход за слу-

шалки. Възможност да запаметява определени поло-

жения на картината.

Цена: 259 лв. с ДДС

Производител: TOSHIBA
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14-инчов модел VL 1407 на производителя

Voltel. Възможност за запаметяване на 255 канала.

Интегрирани игра, часовник и календар. 2 години

гаранция.

Цена: 134 лв. с ДДС

Производител: VOLTEL

Модел телевизор на Voltel 2115TX с FLAT ки-

нескоп. Диагонал на екрана 21 инча. Памет за 100

канала. Българско меню. AV стерео тунер. Българс-

ки телетекст.Часовник включено/изключено. Две

години гаранция.

Цена: 242 лв. с ДДС

Производител: VOLTEL

21-инчов телевизор модел VL 2105Т на Voltel.

Възможност за запаметяване на 255 канала. Интег-

рирани игра, часовник и календар. 2 години гаранция.

Цена: 202 лв. с ДДС

Производител: VOLTEL
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Бабо, търсят те
по нета!
Skype телефоните
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USB SKYPE ТЕЛЕФОНИ

Те са алтернатива на комплекта микрофон и слушал-

ки, традиционно използван от зората на Интернет те-

лефонията и включван към звуковия контролер. Наимено-

ванието на USB телефоните се дължи на необходимост-

та да бъдат свързвани към USB порта на компютъра –

така, както класическият фиксиран телефон се свързва

към телефонната розетка на стената. Обикновен USB

порт притежават всички съвременни настолни и прено-

сими компютри. USB версия 2.0 е по-бързата, но трябва

да проверите дали USB телефонът, който сте избрали,

Трябва ли използването на удобствата, които ни предлага Интернет, да

е по-трудно от работата с който и да е уред в дома ни? Добиващите

все по-широка популярност Skype телефони дават обнадеждаващ отговор

на този въпрос. Разговорите с тях се провеждат по Интернет, но на

практика можете да ги използвате не по-трудно от обикновен телефон,

без да е необходимо да сте компютърен спец. Някои от тях дори не

изискват наличието на компютър. За видовете такива телефони и възмож-

ностите им разказва Стефан Куцаров

я поддържа. За използване на всички възможности на

продукта, трябва телефонът да е „Skype Certified“, кое-

то е отбелязано в документацията му.

Какви изисквания има към компютъра? Те се диктуват

до голяма степен от софтуера, който използвате за

връзка и разговори. Актуалните версии на Skype изискват

Windows XP и съответния хардуер, осигуряващ нормална

работа на операционната система. В интерес на исти-

ната, можете да се справите и с Windows 98, но ком-

пютърът ви трябва да е поне със Celeron 400 и 64 MB

RAM. И, съвсем естествено, трябва да разполагате с

достатъчно добра Интернет връзка.
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Допълнителните възможности на USB телефоните

обикновено не се различават от тези на съвременните

телефони – те имат телефонен указател, помнят поне

последните 10 повиквания, имат различни мелодии на звъне-

не, както и екран, в доста модели - цветен. Информация-

та на него е твърде богата, но и специфична за различни-

те модели. Общото е, например, изписването на номера на

търсещия ни абонат. Съществено предимство на USB

телефоните е, че нямат нито батерия, нито акумулатор

и зарядно устройство – необходимата за работата им

енергия се осигурява от компютъра по USB кабела. Разме-

рите и теглото им са подобни на безжичните слушалки –

типично 15х4х3 сантиметра и 100-150 грама.

За онези, които не желаят да прекъсват работата си,

докато говорят, има USB телефони, които не е нужно да

бъдат държани в ръка. Воденето на разговор е възможно

на разстояние няколко метра от тях. Желаещите да ос-

вежат обстановката могат да се снабдят с такъв USB

телефон, оформен като подвижна играчка – докато води-

те сериозен разговор, тя игриво се движи по бюрото. За

любителите на ретро стила пък се предлагат USB теле-

фони, копие на телефонна слушалка от 50-те години. До-

ста популярни са и клавиатурите с вградена слушалка.

Използването на Skype USB телефоните става чрез

регистриране в сайта на Skype, с което безплатно се

изтегля програмният продукт и се зарежда в компютъ-

ра. С него се провеждат безплатни разговори между Skype

телефони, независимо от вида им. За връзка с фиксирани

или мобилни телефони е необходимо предплащане чрез

съответната процедура в програмния продукт или пол-

зване на предварително закупен ваучер.

SKYPE DECT ТЕЛЕФОНИ

DECT телефоните, свързвани чрез базата си към кла-

сическата телефонна мрежа, добиха популярност не само

заради възможността с тях да се разговаря навсякъде из

жилището, но и заради сигурността на връзката (няма

опасност да си пречим със съседите). Всъщност, ако сте

чели статията „Безжичен лаф вкъщи“ в миналия брой на

Технологичен дом, DECT телефоните едва ли имат тай-

ни за вас.

Skype DECT телефоните също имат базова станция.

Тя се свързва към USB порта на компютъра, но в по-голя-

мата част от моделите е предвидена възможност и за

още една връзка – този път към телефонната мрежа. Това

позволява да се водят разговори както по Интернет,

така и по фиксираната телефонна мрежа. Базата се зах-

ранва чрез вграден в нея или външен адаптер и зарежда

акумулатора на слушалката. Работата със слушалката,

допустимото разстояние на отдалечаване от базата

(обикновено 50 метра в сградата и 300 метра на откри-

то), захранването й от вграден акумулатор и всички
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останали възможности са както на обикновен DECT те-

лефон.

Изискванията към компютъра са аналогични на тези

при USB телефоните. В зависимост от модела към база-

та могат да се свързват между 1 и 9 еднакви слушалки,

купувани заедно с нея или допълнително. В повечето слу-

чаи между тях могат да се водят разговори. Има немал-

ко модели за провеждане на конферентни разговори с

други абонати.

Налице са и някои особености, които трябва да се

имат предвид при покупката на Skype DECT телефон. При

някои модели свързването на базата към USB порта на

компютъра води до изключване на звука от възпроизвеж-

дане на CD, DVD и МР3. Добре е да се поинтересувате и

от времето на работа с едно зареждане на акумулатора

– понякога то е твърде кратко.

„Не може ли да минем без компютър?“ е въпросът, кой-

то вероятно си задават всички, които настръхват от

ужас пред перспективата да обяснят на баба си как да се

оправя с Windows. Отговорът вече е утвърдителен. През

миналата година се появиха Skype DECT телефони, които

изпълняват всички функции на компютъра при провеждане

на разговори. Достатъчно е базата им да се свърже не-

посредствено към широколентов Интернет и, евентуал-

но, към телефонната мрежа. Всичко останало е както при

Skype DECT телефоните, работещи чрез компютър.

SKYPE WI-FI ТЕЛЕФОНИ

Поговорката „Апетитът идва с яденето“ важи с пълна

сила и за Skype телефоните. След като се възрадвахме

на възможността да говорим евтино, пожелахме това

да става без помощта на компютър. Получихме го, но

сега дойде ред на „А не може ли да не се ограничаваме

от жичната връзка с Интернет?“. Благодарение на Wi-

Fi технологията, и това вече е възможно. В основата й

са така наречените точки за достъп (хот спот), кои-

то съчетават в себе си приемник и предавател на ра-

диосигнали, и от своя страна са свързани към Интернет.

Образно казано, нашият Skype Wi-Fi телефон предава

разговора ни към най-близката точка и тя го „пуска“ по

Интернет.

Обратно, приеманият разговор достига по мрежата

до точката, излъчва се оттам и се приема от телефо-

на. Обхватът на покритие на една точка зависи от

предназначението й – от десетина метра до над кило-

метър. Така дадено здание (жилищна или администра-

тивна сграда, хотел) може да бъде „обслужвано“ от една

точка и всички намиращи се в него разговарят със скайп

телефоните си по същия начин, както това се прави с

GSM-ите. Както при тях скайп телефонът сам открива

наличието на точка за достъп и се свързва с нея. Чес-

то безжичната мрежа съдържа повече от една точки за
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достъп и телефонът автоматично се свързва с тази от

тях, която осигурява най-добра връзка (обикновено това

е най-близката). А как стои въпросът със сигурността

на разговора? Няма ли опасност някой да ни подслушва,

след като радиовълните се излъчват в пространство-

то и всеки може да ги приеме? Не, няма, тъй като се

използва система за кодиране, специално разработена

за безжични връзки.

Използването на Skype Wi-Fi телефоните е особено

удобно за хора, чиято професия налага чести пътува-

ния.

GSM-ИТЕ КАТО SKYPE ТЕЛЕФОНИ

Вече има смартфони, които могат да работят и като

Skype телефони, без да се изискват допълнителни усилия

от страна на ползващия ги. При избиране на абонат

телефонът автоматично проверява дали има връзка с

точка за достъп до Wi-Fi мрежа и при наличието й про-

вежда разговора през Интернет. При липса на такава

точка разговорът се води по GSM-мрежата.

ПРЕДИМСТВА НА РАЗГОВОРИТЕ ПО ИНТЕРНЕТ

Независимо с какви технически средства се води един

разговор, основният въпрос винаги е „Колко струва?“. В

това отношение Интернет засега е без конкуренция –

разговорите между Skype и фиксиран или мобилен теле-

фон са в пъти по-евтини, а водените между два Skype

телефона - безплатни. Разликата в цените е особено

осезателна при международни разговори.

При класическите телефони линията остава заета

през цялото време на установена връзка между абонати-

те, независимо дали се провежда разговор или не (напри-

мер, докато чакаме да повикат търсеното от нас лице).

В Интернет линията едновременно се използва за провеж-

дане на много разговори и за миг не остава свободна

(докато ние чакаме, други абонати, незабелязано от нас,

я ползват). На пръв поглед това предимство като че ли

не засяга абонатите, а само оператора. В действител-

ност това не е така, защото уплътняването на линии-

те позволява по всяка от тях да се предава много голямо

количество информация. Така по Skype с лекота могат да

се осъществяват видеоразговори.

В класическите аналогови телефони

гласът ни се превръща в обикновен

електрически ток, който протича по

телефонната линия и достига до

отсрещния абонат. Във вече широко

разпространените цифрови фиксира-

ни телефони, както в безжичните

слушалки (DECT) и GSM апаратите

звукът се превръща в електрически

импулси. Същото се прави и при раз-

говорите по Интернет. За да може

едновременно да се водят много

телефонни разговори, без да си пре-

чат, импулсите се подлагат на слож-

на обработка в телефонния апарат

(или компютъра, когато разговорите

се водят през него). Те се „смачкват“

(техническият термин е компреси-

рат), за да заемат по-малко място и

съответно да се предават по-бързо.

Следва разделяне на пакети, на все-

ки от които се поставя адресът на

получателя. Така пакетите от раз-

лични разговори могат да се преда-

ват заедно по линията (както всяко

едно от многото писма, пренасяни в

един пощенски чувал, достига до

предназначението си, благодарение

на адреса върху него). В класически-

те телефони връзката между двата

абоната се установява по една ли-

ния и всякакви смущения и повреди по

нея пречат на разговора или го пра-

вят невъзможен. Това е избегнато в

Интернет – там са възможни много

пътища между абонатите, като ав-

томатично се избира най-добрият.

Нещо повече, далеч не е задължител-

но всички пакети от даден разговор

да минават по един път. Освен това

е напълно възможно част от

съдържанието или цели пакети да

бъдат загубени или повредени по

пътя. В такъв случай приемащият ги

абонат автоматично изпраща съоб-

щение за повтаряне на изгубените

части и едва след правилното им при-

емане ги „сглобява“ с вече приети-

те. Това е причината понякога да се

налага да изчакате секунда-две, за да

чуете отговора на отсрещния або-

нат. И накрая, от така „комплекто-

ваните“ пакети се възстановява пре-

даденият отговор на събеседника ни.

Как всичко това се прави автоматич-

но и достатъчно бързо и не е ли

твърде сложно? Да, сложно е, но

говорещите не го забелязват, защо-

то се прави от специализиран харду-

ер и софтуер. А най-популярният со-

фтуерен продукт за Интернет те-

лефония понастоящем е Skype. Това

име носят и използващите го теле-

фони.

РАЗГОВОРИТЕ ПО ИНТЕРНЕТ
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Моторни снегорини
за истински зими
Редакцията не носи отговорност за промени, неточности и грешки в подадената от фирмите информация

Моторен снегорин с марка Kaercher, модел

STH 5.56. Двустепенно изхвърляне на снега. Чети-

ритактов бензинов двигател Tecumseh OHV. Капаци-

тет на резервоара 1,9 литра. Макс. производител-

ност - 1700 m2/h. Максимална ширина на почистване

- 56 см, височина на входящия отвор – 53 см. Двуко-

лесна ходова част. Сменяеми остриета за замръз-

нал сняг. 5 скорости за движение напред и 2 скорос-

ти за движение назад.

Производител: Alfred Kaercher

Моторен снегорин Kaercher, модел STH 10.71

W. Двустепенно изхвърляне на снега. Четиритактов

бензинов двигател Tecumseh. Капацитет на резерво-

ара 3,8 литра. Макс. производителност - 2200 m2/h.

Максимална ширина на почистване - 71 см, височина

на входящия отвор – 53 см. Двуколесна ходова част.

Сменяеми остриета за замръзнал сняг. 6 скорости за

движение напред и 2 скорости за движение назад.

Производител: Alfred Kaercher
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Моторен снегорин модел SB 56 на FYM с ръчно

запалване. Ширина на снегопочистване: 530 mm.

Височина на снегопочистване: 500 mm. Дистанция на

снегоизхвърляне: 10/15 m. Снегоизривен капацитет:

500 м3/h. Скорост на преден ход:1,5 - 5 km/h, 5 скоро-

сти. Скорост на заден ход 1 - 2 km/h, 2 скорости. Ъгъл

на завъртане на тръбата за сняг: 190°. Капацитет

на почистване: 1700 m3/h. Бензинов двигател 6,5 HP

и кубатура 196сс. Мощност : 3600 т./мин. Резервоар

за гориво с вместимост 3,6 l. Вместимост на резер-

воара за масло: 0,6 l. Нетно тегло: 71 кг. Гаранция: 2

години. Сертификат CE EPA.

Цена: 2199 лв. с ДДС

Производител:  FYM

Снегорин 611D на американската фирма MTD.

Компактна и маневрена машина, предназначена за

почистване на пресен сняг. Обсег на действие - 53

см ширина и 45 см височина. Лесен старт при суро-

ви зимни условия, гарантиран от  5 HP 4-тактов дви-

гател Tecumseh - Snow King. Пет предни и две задни

предавки за избор на точната скорост за всякакви

терени. Регулирано изхвърляне на снега по височина

и посока до 8 метра и 190 градуса. Капацитет на

резервоара - 1,9 л.

Цена: 2550 лв. с ДДС

Производител: MTD

Снегорин MTD 140 на американския произво-

дител  MTD. Олекотен и удобен модел, с оптимал-

но тегло 31 кг, което не ограничава периметъра му

на действие. Максимална ширина на почистване - 53

см, височина - 28 см. Ходова част - пневматични гуми

7" x 1,5". Снабден с назъбен винтов работен орган и

нож за остъргване на утъпкан сняг. Двигател - OHV

50. Капацитет на резервоара - 1,9 л.

Цена: 1350 лв. с ДДС

Производител: MTD
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ТАКЕР ИЛИ ТЕЛБОД?
Името такер е английско и произлиза от tack - тапи-

церски пирон. Първите подобни инструменти са били

използвани именно за забиване на тапицерски пирони и

вероятно са били посрещнати от старите майстори с

възторг. По-късно неизвестен нам изобретател се е се-

тил да приложи принципа на канцеларските телбоди за

закрепване на по-дебели и твърди листови материали.

Тази втора възможност определя другото наименование

на инструментите - телбоди. Някои съвременни такери

работят само със скоби, други – само с пирони, но голя-

ма част от моделите използват и двата вида. Скобите

приличат на тези в канцеларските телбоди, но са много

по-здрави.

На пръв поглед такерът е прост инструмент – скоба-

та или пирончето се забиват с удар в материала и тол-

кова. Всъщност работата не е толкова лесна - всеки

може да се убеди в това, като си спомни колко пъти му

се изкривявал пирон при забиване. А двете части на ско-

бите трябва да навлизат равномерно в материала, тъй

Телбоди
за майстор(к)и

По-добрите домашни майстори добре знаят, че не винаги опитът и сръч-

ността са гаранция за успех. Подходящият инструмент не само улеснява

работата, но спестява време, нерви и разочарования. Специализираните

магазини са пълни с инструменти - някои от които не особено популярни,

но всъщност много полезни. Сред тях са телбодите, наричани още такери,

за чиито разновидности и приложения разказва Стефан Куцаров

като в противен случай скобата ще се изкриви, а закреп-

ването ще е слабо или дори никакво.

Забиването се осъществява с удар, съпроводен с

остър звук. За неговото отслабване производителите

взимат специални мерки чрез поставяне на подходящи

неметални подложки. Мерки се взимат и за намаляване на

отката на инструмента при рязкото излизане на скоба-

та (подобно на огнестрелно оръжие). И колкото и да сме

здрави в ръцете, той води до умора при по-продължител-

на работа. Така че, ако искаме да се снабдим с най-доб-

рия инструмент, може при покупката да проверим звука

и отката на различни модели.

Ударът по скобата може да се осъществи по различ-

ни начини, в зависимост от което има различни видове

телбоди. Най-прости са

МЕХАНИЧНИТЕ ТЕЛБОДИ
които използват нашата физическа сила. В горната си

част те имат дълъг лост, чието притискане с ръка към

дръжката натяга пружина. След като достигне до опре-
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делено положение, тя автоматично се освобождава и чрез

лостова система произвежда удар по скобата (или пиро-

на). За осигуряване на безопасна работа, при голяма част

от моделите ударът е възможен, само ако накрайникът

им е притиснат към материала. Други имат ограничител

за блокиране на задействането. Силата на удара е осо-

бено важна – когато тя е недостатъчна, скобата няма

да се забие изцяло, а при прекалено голяма - може да пре-

реже закрепвания материал. Затова много такери имат

копче за нагласяване на силата. Как да разберем коя е най-

подходящата? Нищо по-лесно - преди започване на рабо-

та с определен материал правим няколко проби.

При някои телбоди накрайникът, от който излиза ско-

бата, е наравно с основата, което осигурява забиване

само върху плоскости. Други са с удължен накрайник, из-

даден на около сантиметър от основата, който и може

да се пъха в отвори за забиване на скоба или пирон.

Когато ни очаква продължителна работа или желаем

да пазим ръцете си за следващото посещение във фит-

неса, решението е в

ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ТЕЛБОДИ
При тях ударът по скобата се осъществява чрез на-

тискане на бутон, който задейства електромагнит.

Когато дръжката „залепне“ на ръката ни, а натискане-

то на бутона е удобно и леко, работата с електричес-

кия телбод може да се превърне направо в удоволствие.

То ще е още по-голямо, ако телбодът е с електронно

регулиране на силата на удара. Въпреки че тя може да

превишава тази на механичните телбоди, въртейки коп-

чето с два пръста, с лекота я подчиняваме на желани-

ето си. В резултат на това не само можем да забиваме

по-дълги скоби и пирони и да работим с по-твърди ма-

териали, но и прецизно да избираме най-подходящия удар.

А не пречи ли електрическият кабел? Част от внима-

нието ни трябва да е насочено към него - често се на-

лага да го местим и да внимаваме да не се оплете някъ-

де. Същевременно той отраничава работата ни само в

близост до контакт или ни налага да използваме удъл-

жител. Тези ограничения отпадат при предлаганите на

пазара

източник: BOSCH
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АКУМУЛАТОРНИ ТЕЛБОДИ
който са разновидност на електрическите. При тях, оба-

че, акумулаторът периодично се изтощава и трябва да

спираме работа, за да го заредим. С едно зареждане се

правят няколко стотици удара при средна дължина на

скобите (6-8 милиметра) и значителна на пироните (12-

16 милиметра). Броят намалява при по-дълги скоби и пи-

рони и нараства при по-къси.

РАБОТАТА НА СЛАБО ОСВЕТЕНИ МЕСТА
винаги създава затруднения. Това се преодолява чрез

подходящо поставена подвижна лампа, но обикновено

нямаме такава подръка, или пък контактът е далече…

Производителите са помислили и за този проблем – ня-

кои електрически телбоди имат лампичка (а напоследък

– мощен светодиод) за осветяване на мястото на заби-

ване.

Често задаван въпрос е „Колко бързо може да работи

електрическият телбод?“. Реално ограничение няма, тъй

като максималният брой на ударите в минута е между 20

и 30, а едва ли и най-сръчният майстор може да ги дос-

тигне.

ПНЕВМАТИЧНИТЕ ТЕЛБОДИ
по-рядко се използват за майсторене вкъщи. Ударът при

тях се осигурява от сгъстен въздух в резервоара им,

наличието на който е причина за по-големите им разме-

ри и тегло. За сметка на това силата на удара е най-

голяма, което определя и приложението им за закрепва-

не на по-дебели и твърди материали. Необходимостта от

компресор е сериозно ограничение, което кара мнозина да

ги считат подходящи само за професионални цели.

ТЕЛБОДИ ЗА КАБЕЛИ
Спецификата им е в използването на специални скоби,

които при забиване обгръщат проводника и го притискат

към плоскостта за закрепване. Тя може да е дървена или

измазана стена. За прикрепване към бетонни панели или

гипсокартон тези телбоди не са особено подходящи. Де-

бело трябва да подчертаем, че така могат да се закреп-

ват само нисковолтови кабели – на охранителни системи,

компютърни мрежи, кабелна телевизия, от антената към

телевизионния приемник, за връзка на тонколоните с аудио-

системата. Максималният диаметър на закрепваните

проводници зависи от модела и достига до 6 милиметра.

КАК РАБОТИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ ТЕЛБОД?

При натискане на лоста 7 се

задейства ключът 8 и през

бобината 1 на електромаг-

нита протича ток. Той при-

влича котвата 2 и тя пре-

мества пластинката 3, коя-

то от своя страна задвижва

чукчето 4. То се плъзва по

водещия улей 9 и изтласква

скоба от магазина 10. След

отпускане на лоста, котва-

та се връща в началното си

положение чрез пружината 5.

Регулирането на силата на

удара става чрез копчето 6.
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ЗАКРЕПВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ
Скобите, понякога наричани кламери, приличат на из-

ползваните в канцеларските телбоди. Забиваните в ма-

териала крачета са с дължина между 6 и 20 милиметра.

Добрият майстор няма да допусне скобата да се покаже

от другата страна на плоскостта. Това, естествено,

налага дължината им да е поне с 2 милиметра по-малка

от дебелината на материала. Но и презастраховането с

малка дължина може да ни изиграе лоша шега - връзката

да не стане достатъчно здрава, което отгоре на всичко

сигурно ще се прояви след време.

Разстоянието между крачетата (широчината на скоби-

те) обикновено е между 6 и 14 милиметра. Прието е ско-

бите да се означават с две числа, първото от които е

широчината, а второто дължината. Например скоба 6-8

има разстояние между крачетата 6 милиметра, а дължи-

ната им е 8 милиметра. Напречното сечение на крачета-

та е кръгло (най-слабо закрепване), квадратно (по-здраво

закрепване) и правоъгълно (най-здраво закрепване).

Най-леко се забиват обикновените скоби, препоръчва-

ни за дърво и шперплат. Съществуват и скоби със смола

върху крачетата. При забиването те се загряват от

триенето, смолата се разтопява и крачетата залепват

за материала. Това създава по-здрава връзка в сравнение

с обикновените скоби, но изисква и по-голямо усилие при

забиването. Предпочитани са за закрепване към ПДЧ и

при работа с електрически такери. Най-здраво е свързва-

нето със скоби с отварящи се краища, при забиването на

които двете крачета не остават успоредни. Едното

навлиза в закрепваната плоскост под ъгъл спрямо

повърхността й, а другото – под същия ъгъл, но в обрат-

на посока. Така реално скобата се разтваря и при опит

за изваждането й тя е по-вероятно да се скъса, откол-

кото да излезе.

Скобите и пироните се продават слепени на пачки,

аналогично на скобите за канцеларски телбод.

КАКВО ДА ГЛЕДАМЕ В МАГАЗИНА?
Най-напред трябва да решим – механичен или електри-

чески телбод. Значително по-ниската цена на механични-

те и възможността да бъдат използвани навсякъде ги

правят твърде привлекателни. Те са разумен избор при

неголям обем на работа. Но, ако не желаем да се изморя-

ваме, електрическият телбод е за предпочитане. Това е

и изборът на дамите - не трябва да забравяме, че сред

най-честите приложения на този хитър инструмент е

декорирането и претапицирането на мебели. Ако пък

обичаме свободата и волните ремонти по верандата,

акумулаторните телбоди са нашите фаворити.

Мястото на поставяне на скобите и пироните в та-

кера се нарича магазин, вероятно по аналогия със стрел-

ковото оръжие. Удобно е той да има прозорче за следене

на оставащото количество. Големият магазин е предим-

ство, но обикновено го намираме в по-големите и тежки

модели.

Производителите обръщат сериозно внимание и на

такива детайли като вида на дръжката. Нейното ерго-

номично оформление е важно не само за здравото държа-

не, но и за по-малката умора по време на работа.

И накрая една дребна подробност, която може да бъде

решаваща. Уверете се, че за харесвания от вас модел

винаги и достатъчно лесно се намират скоби – иначе ще

има да обикаляте уж препълнените магазини.

ХАРАКТЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Трудно могат да се изброят всички приложения на тел-

бодите, още повече, че добрият майстор винаги намира

по някой и друг необичаен начин за използване на инст-

рументите си. Все пак сред характерните приложения са

тапициране на мебели, закрепване на полиетиленови и

текстилни материи (например за предпазване или укра-

са), закрепване на фазер (при сглобяване на мебели), по-

ставяне на мрежи за насекоми, монтиране на топлоизо-

лационни плоскости, закрепване на неметални уплътни-

тели на врати и прозорци, монтаж на нисковолтови ка-

бели.

СКОБИ ИМА ВСЯКАКВИ...

А - обикновена скоба

В - скоба със смола (1)

С - скоба с отварящи се краища
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Ако обичате планините, плажовете, влаковете и рева

на моторите толкова, колкото мразите гадните крайпъ-

тни тоалетни, в които тоалетната хартия е дефицит-

на и нечиста колкото и течащата вода, разгледайте

следното предложение. Става въпрос за портативно биде

с произход Geberit. Дребното уредче (логично) се нарича

Piccolo, но ползата от него може да бъде голяма и навре-

менна. Тежи 250 грама и се побира лесно и естествено

във всякаква пътна чанта. Предлага се в комплект с удоб-

но текстилно калъфче.

Функционално Piccolo върши работата, която и всяко

обикновено стационарно биде. Осигурява приятна, осве-

жаваща хигиенна процедура, когато сте извън дома - на

гости, в хотел или другаде, на които ви липсва техника-

та за подмиване, с която сте свикнали. Дейността на

С биде на път

преносимото биде ще ви бъде невероятно полезна, кога-

то избягате далече от цивилизацията, където условия-

та за хигиенизиране са сурови или просто липсват.

Piccolo работи на следния принцип: има воден резерво-

ар, който разполага с достатъчно широк отвор, за да

бъде напълнен направо от крана на чешмата. Дали вода-

та вътре да бъде топла или студена, е въпрос на чисто

физиологично предпочитание. Струята на чистотата

излиза с подходящата за целта сила, след натискането

на единствения бутон, за да свърши същинската си ра-

бота, като след процедурата се сгъва – в интерес на

компактността. Устройството се захранва с батерии.

Преносимото биде на Geberit е лесно за ползване и с

опростено функциониране и може да ви осигури максимум

свежест, когато сте далеч от дома.
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Уникалното „Плуващо легло“ бе

представено на изложението

Millionaire fair в белгийския град Кор-

трийк. Футуристичната мебел, коя-

то може би е първата от ново поко-

ление плуващи легла, маси, кресла и

прочее, е проектирана от холандския

архитект Janjaap Ruijssenaars (Това

име само по себе си е архитектура!).

Той се надява да се намери човек,

готов да плати 1.5 млн. щатски до-

лара, или поне 146 000, каквато е

цената на показания модел с размер

1/5 от оригиналния.

Леглото се задържа на 40 см от

земята с помощта на магнити, кои-

то са достатъчно силни да задър-

жат във въздуха 900 кг. За да е си-

гурно, че през нощта спящият няма

да корабокрушира някъде, леглото се

закрепя за стените с четири кабе-

ла. Не е ясно как лаптопът, телеви-

Летящо килимче? Не – плуващо легло!

зорът и останалите уреди ще се

спогодят с магнитите. Поне в прес

информацията ни успокояват: маг-

нитното поле над него било толко-

ва слабо, че няма да увреди кредит-

ните ни карти.

Едва ли това иначе удивително

легло ще ни помогне да спим по-доб-

ре. Който го купи, вероятно много

Как се пали огън в гората с мокри

дърва? Ето една експертна рецепта:

Необходими продукти: 1 литър бензин,

1 литър ацетон, 2 кг стиропор. Начин

на приготвяне: Разтворете стиропо-

ра в ацетона. Добавете бензина…

Ако рецептата ви се струва не-

подходяща и неизпълнима, четете

нататък:

Паленето на огън на открито е

задължително за всяка компания, ре-

шила да прекара няколко дни на па-

латки в планината. Приготовленията

за това весело и изпълнено с уют

мероприятие включват събиране на

дърва, вадене на столчета, фенерче-

та, одеала, китари и какво ли още не.

Е, хората с прагматична нагласа ско-

ро ще могат да извадят от чантата

си и…огъня. Южнокорейският дизай-

нер Ю-ри Лий е проектирал портати-

вен газов „огън“. Симпатичното уст-

ройство е съставено от три краче-

та, всяко от които има нагревател

на върха си. Когато дойде време за

вечеря, единственото усилие, което

Портативен огън за туристи

се изисква от човек, е с едно движе-

ние да разтвори крачетата. Плоски-

те части на върховете им се подреж-

дат в една равнина, така че да се по-

стави  стабилно съд за готвене. И

докато паленето на огън понякога е

доста неблагодарна работа, заради

вятъра или влагата във въздуха, този

приятел на туриста е съвсем послу-

шен. Портативният огън се запалва

с натискане на копче, а силата на

пламъците му може да се контроли-

ра, за да не загаря готвеното. Е, няма

да ви опази от комарите, но ще ви

Íîâè òåõíîëîãèè, òåíäåíöèè, ïðîäóêòè

ще разчита на него, за да впечатля-

ва бъдещите си гости. Остава да се

надява, че посетителите му нямат

пиърсинг на неподходящи места…

Може би следващият модел ще има

функция будилник за поспаливци чрез

обръщане на леглото около оста си.

Това би било интересен начин да

ставаме сутрин.

спести завирането на неприятни

места, устремени да събирате

дърва. Освен това има преимуще-

ството да не ви кара да бягате око-

ло огъня, преследвани от дима. Кога-

то приятната вечеринка приключи,

гасите огъня и го връщате обратно

в чантата.

Та, ето новата, универсална ре-

цепта за палене на огън в гората:

Извадете от съответното устрой-

ство от чантата, разгънете краче-

тата, поставете на равно място,

натиснете копчето…
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