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Цветен релакс с новия душ на
VADO

Новаторски сифон за поддушови
корита от HL

Случвало ли ви се е да пусне-

те душа в банята и при

първите струйки да отскочи-

те назад с неподозирана

гъвкавост и спонтанен

писък? Дори и за любители-

те на силни усещания поли-

ването с много гореща или

пък ледена вода си е непри-

ятно изживяване. Какво бих-

те казали за интелигентен

душ, който освен че се грижи

за безопасността, предлага и

релаксираща цветна тера-

пия? Новата смесителна ба-

терия на британския произ-

водител VADO, дистрибути-

рана у нас от фирма „Новал“,

е предложение с грижа за

комфорта под душа. Накрай-

никът на душа е снабден с

260 светодиода, които осве-

тяват падащата вода на

височина 1,5 м надолу в се-

дем различни цвята, в зави-

симост от нейната темпе-

ратура. Когато водата е го-

сти за настройка на изпус-

кателя. Благодарение на спе-

циалната си форма, сифонът

е приложим и за нестандарт-

ни поддушови корита с дебе-

лина на стената до 25 мм.

HL522N е снабден със зат-

вор против неприятните

миризми от канала, а мон-

тажната тапа спасява от

тях и докато новият сифон

се монтира. Конструкцията

е решена така, че почиства-

нето става лесно и просто

– маха се капачката, из-

дърпва се затворът срещу

миризми за дръжката и се

почиства отточната тръба.

Моделът се предлага с чети-

ри разновидности на капач-

ката – жълт, месинг,

неръждаем, бял и позлатен,

така че напълно се вписва в

цветовата гама на банята.

Снабден е с допълнителен

вход за кондензна вода –

например от локалния клима-

тик наблизо.

Практичен сифон за подду-

шови корита от австрийския

производител HL Hutterer &

Lechner представи на пазара

HL-България. Новият сифон

HL522N отговаря напълно на

тенденцията за елегантни

ниски поддушови корита със

своя светъл отвор с диа-

метър 90 мм. Въпреки мал-

ката си монтажна височина,

моделът осигурява максима-

лен дебит на оттичане – 30

литра в минута. Нововъведе-

нието при HL522 е подвиж-

ната му шарнирна връзка,

която позволява сифонът да

бъде вграден вертикално или

хоризонтално и да се на-

строи безстепенно от 0° до

90°. Подходящ е за канализа-

ции DN40 и DN50 и дава

възможност за заваряване с

полиетиленови тръби. Спе-

циален гумен пръстен осигу-

рява надеждно уплътнение и

гарантира широки възможно-

Арт V.I.P серия сейфове от Mauer Locking Systems

Стремежът към все по-нестандартни дизайнерски решения в

обзавеждането на дома завладява и производителите на сейфо-

ве. Бутиковата V.I.P серия на Mauer Locking Systems е поредно-

то доказателство за това как с въображение дори сейфът за

оръжие може да бъде произведение на изкуството. Корпусът му

е с ръчно изрисувана врата от художниците Алекси и Валенти-

на Бузилови. Изтънчената визия на сейфа, обаче, по никакъв

начин не е за сметка на техническите му характеристики.

Стабилната конструкция е изградена от стомана и е защите-

на с полимерно покритие. Заключването се осъществява чрез

електронна брава LaGuard в 6 точки и 3 посоки чрез въртящи

шипове, които са осигурени против разпробиване. Ограничена-

та серия е предназначена за 8 броя неразглобяемо ловно оръжие

и има вградена касета с касова брава за съхранение на муни-

ции. След като сте се погрижили за безопасността на ловния

си арсенал, може да зарадвате и половинката си с компактна

сейфова касета за ценности. Предложението от Mauer включва

12 възможни модела с изящни изображения за вратата, всички

дело на талантливия тандем Бузилови.

реща, отличителният цвят –

логично - е червен, а при сту-

дена - син. Ако в съзнанието

ви се прокрадва подозрение-

то, че случайната комбина-

ция от вода и електричество

няма да има желания тера-

певтичен ефект върху тяло-

то, веднага я отхвърлете.

Душът не е свързан към елек-

трическата мрежа и вашата

безопасност е гарантирана.

Захранването за светодиоди-

те става от иновативен

мини ВЕЦ. Самостоятелната

турбина, вградена в батери-

ята, произвежда електриче-

ство от силата на водната

струя и доставя на светоди-

одите необходимите им 3

волта. Тайната на синхрона

между температурата на во-

дата и съответстващия й

цвят се крие в интегрирания

в смесителя сензор, който

следи положението на ръчка-

та.
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Cyber-shot телефони с
фотографски

аксесоари

Любителите на добре под-

държания райграс имат

възможност да подновят

оборудването си с нови ро-

торни разпръсквачи на Rain

Bird, съобщиха от фирма

Дитек, официалeн предста-

вител на американската

компания у нас. Серията 5000

Plus е предназначена за по-

ливни площи с малки и сред-

ни размери - от 7,6 до 15,2

м. Роторите се характери-

зират с подобрени Rain

Състезание на Play Station 3 организира Мултирама

Curtain дюзи, кои-

то имат увели-

чен обхват на ра-

диуса с по-малък

дебит на дюза.

Новост е и

Stream Control

технологията за

контрол на пото-

ка, която позво-

лява изключване-

то на един раз-

пръсквач, без да е

необходимо да се

изключва целият

клон. В серията

са включени два

модела разпръсквачи –

пълнокръгов и комбиниран

пълнокръгов и секторен. Ре-

гулирането на сектора на

поливане става отгоре на

главата с обикновена отвер-

тка. Завъртането на регули-

ращия винт позволява до 25%

намаление на радиуса на по-

ливане, без да се сменят дю-

зите. Серията 5000 Plus са

снабдени и с допълнителни о-

пръстени и уплътнения за за-

щита в "песъчлива вода".

татъчно е да се сдобиете

със специално създадения за

тази серия телефони комп-

лект Camera Phone Kit IPK-

100. Той включва стилна за-

щитна кутия, която може да

поставите на колана или да

носите в чантата си, както

и мини фотографски тринож-

ник с височина 97 мм. Три-

ножникът е снабден с гъвка-

ви крака с гумени накрайни-

ци, които дават стабилност

на камерата за по-добра

работа на самоснимачката.

Комплектът аксесоари IPK-

100 можете да откриете на

пазара след второто триме-

сечие на годината.

Специализираната IT верига Мултирама България представи

новия Play Station 3 с нестандартна маркетингова кампания.

Няколко дни преди официалното лансиране на новия продукт, от

компанията предоставиха шанс на всички любители на играта

да тестват първи конзолата и да я спечелят в уникално състе-

зание. В рамките на десет последователни дни - от 16 до 25

март, феновете имаха възможност да демонстрират гейминг

способности и техники чрез новия Play Station 3, като играят

за най-високия резултат от вълнуващата игра „Gran Turismo“.

Първите 53-ма с най-бърз резултат получиха страхотни награ-

ди - Play Station 3 за победителя и Altec Lansing тонколони за

заелите второ и трето място. Останалите класирани си

тръгнаха с модерни и елегантни слушалки от същата марка.

Новият Play Station 3 ще изненада приятно всички геймъри с

безжичния джойстик, 3.2 GHz процесор и кристален образ с HDMI

изход. С Giga-bit Ethernet и инсталирания твърд диск Detachable

2.5“, свалянето на всякакви файлове и влизането в Интернет

става бързо и лесно. Конзолата е заредена с основните порто-

ве и се свързва както към най-обикновени телевизори или ком-

пютри, така и към последните модели HD (1080i/1080p) flat

панели.

Вече можете да правите

професионални снимки с ва-

шия Sony Ericsson Cyber-shot,

без да се притеснявате, че

ръката ви ще трепне в най-

неподходящия момент. Дос-

Разпръсквачи серия 5000 Plus на
Rain Bird
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Съвременни решения за баня от Рока България

то е разработил за Група Рока, и по-специално работата си за

българската марка Fayans – серията Vega. Стремежа си да

ориентират решенията за баня към специфичните нужди и

начина на живот на всеки потребител, Рока България са

въплътили и в новата серия B-free, създадена за хората със

специални нужди, серията Terma Nova и концепцията Combo

"Вашата баня в кутия". Серията Wellness предлага цялостна

визия за баня със собствен дух и интериор, която да превърне

ежедневния ритуал в удоволствие. Многообразието от дизай-

нерски решения и висококачествени материали в серията

Wellness се допълва от новите за марката душ кабини и вани.

Цялостните решения за баня на Рока България, представени по

време на Новости 2007, може да откриете на нашия пазар до

края на първото полугодие.

За втора поредна година Рока България организира инициати-

вата Новости, на която представи навлизащите тенденции в

обзавеждането за баня пред представители на медиите, архи-

текти, интериорни дизайнери и бизнес партньори на компани-

ята. Събитието се състоя на 16 март тази година в Кемпин-

ски Хотел Зографски в столицата. Посетителите имаха

възможност да разгледат на специална експозиция на площ от

200 кв. м. най-новите комплексни решения в обзавеждането за

баня на част от марките, които Рока България предлага у нас

– Roca и Fayans.

Чрез работата на световноизвестните дизайнери Дейвид Чипъ-

рфийлд (новата серия Element), Белен и Рафаел Монео (серия

Frontalis) и Бенедито Дизайн (серия Hall), Roca има амбицията

да проектира банята не просто като обзавеждане, но и като

пространство, което все по-адекватно да отразява социални-

те и културни промени в съвременното общество. Италианс-

кият дизайнер Антонио Було лично представи проектите, кои-

Видео mp3 плейър от Sony

Първият мобилен видео mp3 плейър представи Sony в началото

на март тази година. Стилният NW-A800 е с компактни разме-

ри и лесно се побира в джоба или чантата. Предлага несравни-

мо аудио и видео изживяване, без компромис с големината на

екрана. На TFT LCD дисплея с резолюция 320 х 240 пиксела

можете да гледате избраното клипче с вертикално или хори-

зонтално разположение на картината. Освен това от Sony

уверяват, че с новия NW-A800 рядко ще изпитвате разочарова-

нието от изчерпване на батерията, докато се наслаждавате

на любима песен. Мобилното устройство е снабдено с литиево-

йонна презареждаема батерия, която гарантира 30 часа непрекъ-

снато слушане на музика или 8 часа гледане на видео клипове.

Свалянето на нови песни и видео изображения е лесно колкото

детска игра. Просто свързвате устройството с вашето PC и

Walkman Launcher-ът автоматично отваря набор от приложе-

ния с музика, клипове, снимки и опциите за свалянето им. NW-

A800 се предлага с три обема на паметта - 2, 4 и 8 GB, и в

четири цвята на панела - лилав, черен, бял и розов.
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Технологичният
дом на
Таня Боева

Технологичният
дом на
Таня Боева
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В дома на известната поп-фолк певица Таня Боева ни

посреща съпругът й – композиторът Мишо Бургуджиев.

В очакване Таня да завърши макиажа си, от Мишо разби-

раме, че домакините ни живеят в просторния и много

светъл апартамент от 2000 година. „Привлякоха ни спо-

койствието и тишината на столичния квартал в онези

години. Разбира се, днес ситуацията е коренно различна“,

уверява ни Мишо, допълвайки думите си с очевидния за

всеки факт, че кварталът е презастроен, а шумът от

строителните машини - целодневен. Минути по-късно

Таня ни приветства сърдечно с добре дошли и настани-

ли се удобно в дневната на жилището, се впускаме в

неколкочасов разговор. Естествени и непринудени, дома-

кините ни уверяват, че за тях домът е „пристан“ от

натовареното им професионално ежедневие. „Работният

ми ден често завършва в малките часове, затова за нас

е много важно домът ни е да е уютен и „топъл“. Това е

и причината да решим апартамента в светли тонове,

мебели с овални форми, много огледала и осветителни

тела“, пояснява Таня.

Професионално свързани с музиката, Таня и Мишо имат

специално отношение към техниката в дома си, особено,

както подчертават, към музикалната уредба с марка

Technics. „За мен музиката е или хубава, или лоша. Не

разбирам и не одобрявам противопоставянето между

различните стилове. Още повече, че през последните

години границата между отделните музикални течения

все повече се размива“, категорична е Таня. Извън про-

фесионалните ангажименти, с Мишо обичат да слушат

рок. Релаксират и с класически парчета на Майкъл Болтън

и Бари Уайт. За LCD телевизора Sony в дневната рядко

им остава време. Най-често преглеждат музикалните ка-

нали, за да си сверят часовника, откровена е Таня. Ина-

че, домакинята ни харесва филмирани приказни истории

и екшън комедии. Въздействат й актьорските

превъплъщения на Том Ханкс, Брус Уилис или Робърт де

Ниро.

Кухнята на домакините ни е проектирана и изпълнена

от Metron изцяло с техника с марка Ariston. Също в свет-

ли, топли тонове, в съзвучие с цялостния интериор на
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жилището. Таня ни изненадва с думите си, че домакинс-

ката работа не й е чужда и обича да готви. Все пак,

напълно според очакванията ни, натоварената професи-

онална програма на домакинята ни не й позволява да се

изявява често в приготвянето на засукани гозби. Най-

експлоатираният кухненски уред в семейството на Таня

и Мишо е сокоизстисквачката Vital. Сред любимите си

предмети Таня без колебание посочва кафемелачка с рет-

ро дизайн, подарък от почитатели на музиката й.

Достатъчно е човек да погледне Таня Боева, за да има

основание да я попита с какво поддържа чудесната си

форма. Отговорът на домакинята ни е също толкова

директен. „Спортът е начин и философия в живота ми“,

твърди Таня. „Добрата певица, освен дарена с нужните

гласови данни, трябва да бъде артистка, фотомодел и, не

на последно място, да има харизматично излъчване. Чув-

ствам се длъжна пред феновете си да изглеждам добре“,

категорична е в твърдението си домакинята ни, докато

с удоволствие ни показва и демонстрира арсенала от

спортни уреди, с които е въоръжила дома си.

Важно място сред техниката в дома на Таня и Мишо

заема камерата с марка JVC. Пътешественици по дух,

домакините ни държат да запечатат паметните момен-

ти и след това отново и отново да ги съпреживяват за-

едно с приятели. С истинско въодушевление говорят за

пътуванията си до Америка, в които съчетават страст-

та си да пътешестват с професионалните ангажименти.

Независимо към коя точка от земното кълбо са се отпра-

вили, домакините ни не забравят да вземат диктофон, на

който записват спонтанно хрумналите им идеи за нови

песни. „Именно, плод на такива хрумвания са песните ми

„Лошо момче“ и „Беше обич, нека е война“, споделя Таня.

През часовете, които прекарахме в гостоприемния дом

на Таня Боева и Мишо Бургуджиев, непосредствено пред

очите ни бе мобилният компютър на домакините ни

Compaq, съхранил част от богатия им цифров фотоалбум.

Наред с лаптопа, своето място в апартамента има и

професионалната компютърна конфигурация, част от

домашното музикално студио на Мишо Бургуджиев.

ТАНЯ БОЕВА
е сред най-утвърдените имена в поп-фолка у нас. След

излизането на последния й албум през зимата на мина-

лата година, в момента певицата е в процес на подго-

товка на нов музикален проект. Пилотният сингъл към

новия албум на Таня Боева вече е готов, а до месец

певицата ще зарадва почитателите си и с видеоклип

към него. „Стилът на новите парчета е денс с много

ефекти, а текстовете са интересни и провокативни“,

разказва изпълнителката.

Рубриката води: Амелия Стоименова
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Дървените къщи са
конкурентна алтернатива
на традиционните

Уважаеми г-н Харви, представете накратко фирма

Трубилд Хоумс пред читателите на сп. Технологичен

дом.

Трубилд Хоумс е основана през 2006 г. от партньора

ми Люк Уест и мен. Моделът на дървените къщи, който

компанията използва, е развит в Австралия, където око-

ло 40% от всички къщи са подобно конструирани. Изпол-

званият от нас метод на конструиране се използва мно-

го широко и в САЩ, Канада, Южна Америка, Азия, Китай

и скандинавските държави. Наред с това е много популя-

рен и в Испания, Гърция, Италия и Турция. Екипът на Тру-

билд Хоумс е съставен от специалисти в областта на

строителството, имащи сериозен опит в изграждането

на сглобяеми къщи в Австралия, Холандия, Куба и Бълга-

рия. Ние не сме просто търговци, които продават на

българския пазар. Имаме собствена фабрика в град Само-

ков.

Могат ли дървените къщи да се използват целогодиш-

но?

Противно на съществуващото предубеждение, дърве-

ните къщи са здрави и могат да се използват дълго вре-

ме. Направени анализи показват, че дървените къщи са

по-топли през зимата и по-студени през лятото в срав-

нение с конструкциите от тухли и бетон. Не съществу-

ват никакви пречки по отношение на целогодишното им

използване, нито ограничения, произтичащи от климатич-

ните условия.

НИК ХАРВИ,

директор на ТРУБИЛД ХОУМС, за

съвременните технологии при

изграждането на

дървени къщи

Как са решени конструктивно дървените къщи, които

произвеждате?

Познавайки добре използвания от нас модел на дървени

сглобяеми къщи, имам всички основания да твърдя,че те

са по-евтина и несравнимо по-бърза като период на

изграждане алтернатива на традиционните къщи, изра-

ботени от тухли и бетонна конструкция.

Сред модерните днес технологии в строителство-

то на сглобяеми къщи е конструкция, наподобяваща

детските строители Лего. В зависимост от предпочи-

танията на клиента, къщата се сглобява от готови

модули във вид на двойни дървени панели. Простран-

ството между тях се запълва с топлоизолационен ма-

териал. Отделните панели се сглобяват и клиентът

получава желаната къща в много кратък срок. Къщите

на Трубилд Хоумс се изработват именно по описаната

технология.
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Не по-малко важна от първоначалната инвестиция е

цената за поддръжка за една къща. Енергийно ефек-

тивни ли са дървените къщи?

Панелите, от които се изработват съвременните

дървени къщи, са топлоизолирани в съответствие с най-

високите стандарти. Мога да направя известна аналогия

с използваните технологии в хладилниците. На това се

дължи фактът, че дървените къщи лесно се затоплят през

зимата, но топлината трудно прониква в тях през лято-

то.

Твърдите, че дървените къщи могат да се използват

дълго време. За какъв срок става дума?

При нормална експлоатация сглобяемите дървени къщи

имат средна продължителност на живот от около 100 г.

Предлаганите от Трубилд Хоумс и други специализирани в

областта компании дървени къщи далеч не са обикновени

дървени бараки. Използваният дървен материал се подлага

на предварителна обработка, след което се запечатва, така

че да се намали влиянието на климатичните условия.

Какъв дървен материал се използва за строителство-

то на къщите?

Основно бял чамов дървен материал, който се добива

в България. Както вече подчертах, дървото предварител-

но се третира, за да стане устойчиво на вредните ат-

мосферни влияния и огън.

Казвате огън, а вероятно предубедеността към

дървените къщи се дължи на опасенията на хората,

че и малко невнимание би довело до бързото им изпе-

пеляване...

Модерните сглобяеми дървени къщи са в много по-малка

степен пожароопасни в сравнение с аналозите им отпре-

ди години. С изключение на гредите, целият дървен ма-

териал се запечатва в панели след предварителното му

третиране с цел постигане на по-висока пожароустой-

чивост. По този начин дървото е изолирано от

присъствието на кислород. Всички останали материали,

от които се изграждат дървените къщи, са пожароустой-

чиви.

Когато хората си купуват дървени къщи, офертата

включва ли и сградните инсталации?

Обикновено, да. Например, ние доставяме къщите в

завършен вид с електрическа и ВиК инсталация.
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Ако от дълго време заглеждате лъскавия слънчев колектор на покрива на

съседа, представяйки си как би стояло подобно съоръжение и върху соб-

ствения ви покрив, удари и вашият час. С малко усилия и инициативност

можете да пестите от сметките за топла вода и отопление в жилището

или пък да притопляте безплатно водата в басейна, дори и когато е

облачно. Благодарение на програмата за енергийна ефективност в дома

REECL, до 30 юни тази година имате възможност да кандидатствате за

целеви потребителски кредит към банките партньори на програмата. Както

и да получите обратно 20% от направените разходи за покупка и монтаж

на оборудването, проучи Петя Накова

Слънчев колектор
на кредит
Програмата REECL кредитира плоски колектори
и колектори с топлинни тръби

ЗАЩО СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР?

Колекторите използват слънчевата енергия за загря-

ване на вода за битови нужди и отопление вместо тра-

диционните източници. Когато са правилно избрани и

инсталирани биха могли да бъдат доста икономични, тъй

като обезпечават голяма част от необходимата топла

вода за домакинството и имат ниски експлоатационни

разходи. Погледнато в по-глобален мащаб, използването

на слънчева енергия, води и до намаляване на вредните

газови емисии в атмосферата.

Но, не бързайте да се отървете от стария бойлер.

Обикновено, слънчевите системи се инсталират с допъ-
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лнителен източник, който удря едно рамо на колекторна-

та система в усилията й да ви осигури топла вода. Осо-

бено в по-студените месеци от годината. По отношение

на отоплението, слънчевите колекторни системи обик-

новено изпълняват ролята на помощно средство. През

студените зимни месеци, нуждата от топлина е най-

голяма, а слънчевата енергия – по-малко.

КАКЪВ СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР?

Отправна точка при взимането на решение какъв вид

колектор да купите трябва да бъде неговото предназ-

начение. Помислете добре за какво ще го ползвате -
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само за топла вода и/или и за отопление. Къде? Дали

искате да го монтирате на вилата край морето или в

къщата, която обитавате през повечето време на го-

дината?

За да се възползвате от безвъзмездната финансова

помощ, отпускана от банките, освен да се съобразите с

тези неща, трябва да се спрете и на вид колектор, кой-

то е одобрен от програмата REECL и отговаря на опре-

делени условия.

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА КОЛЕКТОР ПО REECL

Одобрените от REECL слънчеви водонагреватели са

два вида – плоски колектори и колектори с топлинни

тръби. За да отговаря на енергийно ефективните нор-

ми, заложени в програмата, избраният от вас плосък ко-

лектор трябва да притежава коефициент на преобразу-

ване по-голям от 0,75 и коефициент на загуби а1, по-

малък от 4 W/m2 К. Наред с изброените две условия, за

да бъде одобрен плоският колектор, следва да се харак-

теризира с годишен слънцедобив за битова гореща вода

не по-малък от 600 kWh/m2. Последното условие, отне-

сено към климатичните условия на София и южна ориен-

тация на монтаж на колектора, означава, че при пода-

вана вода към него с температура 10 градуса, съоръже-

нието би следвало да осигури гореща вода с темпера-

тура 50 градуса. Съответните критерии при колекто-

рите с топлинни тръби са по-голям от 0,75 коефициент

на преобразуване, коефициент на загуби а1, по-малък от

1,5 W/m2 К, и годишен слънцедобив за битова гореща

вода 650 kWh/m2.

Ако колекторната ви система е добре проектирана, тя

би могла да обезпечи от 50 до 70% от необходимото

количество топла вода на едно домакинство за период от

една година.

КАК СТАВА ПОЛУЧАВАНЕТО НА КРЕДИТ?

След като сте се спрели на подходящия колектор и

сте избрали фирма, от която да го закупите, може да

подадете молба за кредит в една от шестте банки, уча-

стващи в програмата REECL - Българска Пощенска Бан-

ка, Банка ДСК, Булбанк, Обединена Българска Банка, Про-

Кредит Банк и Райфайзен Банк. Не забравяйте да поис-

кате от фирмата доставчик на оборудването оферта

или проформа фактура за техническите характеристи-

ки и стойността на слънчевия колектор, тъй като това

е един от документите, които ще са ви необходими при

кандидатстването за кредит. Ако сте от щастливци-

те с положителен отговор за проекта, след като полу-

чите кредита, ви остава само да монтирате мечтания

колектор. Внимавайте, обаче, докато се радвате, да не

забравите, че остават едва три месеца след отпуска-

не на заема, в които може да кандидатствате за пола-

гаемата ви се помощ от 20%, чийто максимален размер

за слънчев колектор е 400 евро.
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Знаете ли, че къртиците се радват на страхотен температурен комфорт

в своето подземно царство. Това е така, поради обстоятелството, че

земята поддържа постоянна температура от 10-15 оC на няколко метра

дълбочина, и то през цялата година. Знаейки, че топлината има свойство-

то да преминава от едно тяло с по-висока температура към друго тяло

с по-ниска температура, човекът е открил начин да използва геотермал-

ната енергия, за да поддържа оптимални температурни условия вкъщи. В

името на домашния комфорт, вертикалните термопомпени системи са

способни както да ни топлят, когато е студено, така и да ни доставят

свежа хладина в летните жеги. Какво представляват и как работят тези

съоръжения разказва Стоимен Ясенов

ЗАХРАНВАТ СЕ ОТ ЗЕМНАТА ЕНЕРГИЯ

Земносвързаните термопомпени системи черпят енер-

гия от водата и почвата и я пренасят към сградата,

която трябва да отопляват или охлаждат. Вертикални-

те термопомпи са вид земносвързани термопомпи, кои-

то се изграждат с вертикални колектори. Те представ-

ляват системи от дълги тръби, които се спускат в дълбо-

ки сондажни отвори. С помощта на малко количество

допълнителна енергия термопомпата успява да повиши

или респективно понижи температурата на топлоноси-

теля/охлаждащия агент до желаната стойност. С други

думи, работата на подобни системи е да пренасят топ-

линна енергия от или към земята или водата на опреде-

лена дълбочина, където температурата е относително

постоянна в рамките на цялата година.

През зимата земносвързаните термопомпи пренасят

топлината на земния слой към дома. През лятото отвеж-

дат топлината от помещенията на дома към земята. Не

само топлят или охлаждат, но и без затруднения произ-

веждат топлата вода за битовите нужди. Така практи-

чески топлата вода ще е почти безплатна.

Êëèìàòèçàöèÿ
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Кладенците
климатици
Вертикални термопомпени
системи вода/вода

ПЕСТЕЛИВИ ОТКЪМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

За да вършат своята работа, вертикалните термо-

помпените системи се нуждаят от електрическа енер-

гия. Те обаче никак не могат да се определят като раз-

хитителни. С единица електроенергия (кВч) оползотво-

рят две единици топлина или студ (кВч) от енергията на

земята в три единици (кВч) полезно използваема топли-

на или студ. С други думи са много пестеливи откъм

електроенергия. Тя им е необходима само за задвижване

на компресора на термопомпата.

В Европа термопомпените инсталации са широко раз-

пространени, а според историческите сведения най-ста-

рата термопомпа на континента е монтирана през 1937

г. И до днес тя продължава да отоплява кметството на

швейцарския град Цюрих. Термопомпа се грижи за темпе-

ратурата и в сградата на Канадския парламент, както и

на немалко къщи и производствени помещения в България.

ПРИНЦИП НА РАБОТА

Земносвързаните термопомпи работят като отопли-

телен котел през зимата и като климатик през лятото.
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На практика термопомпата работи в компресионно-кон-

дензаторен цикъл. Във вертикалния колектор топлоноси-

телят отнема/отдава топлина от енергийния източник

с постоянна температура - земята или водоема. Цирку-

лирайки по колекторните тръби, топлоносителят дости-

га до топлообменник, наречен изпарител. Погълнатата

топлинна енергия се предава на охлаждащ агент с ниска

точка на кипене, който се изпарява и циркулира в затво-

рена система под формата на газ. В компресора на тер-

мопомпата налягането на охлаждащия агент се увелича-

ва, което повишава температурата му до определена

стойност. В кондензатора охлаждащият агент освобож-

дава акумулираната топлина към отоплителната систе-

ма на къщата. Обикновено термопомпите разполагат с

отделен охладител, който има за задача да изсмука ця-

лата останала в охлаждащия агент топлинна енергия, при

което той отново се втечнява. Охлаждащият агент се

връща в изпарителя и процесът започва отначало. Важ-

но е да се знае, че съвременните земносвързани термо-

помпени системи използват безвредни за околната сре-

да охлаждащи агенти като въглероден диоксид или въгле-

водороди. Важен елемент от термопомпената система

е бойлер-акумулатор. Предназначен е да акумулира коли-

чеството топлинна енергия, когато няма консумация и да

я отдаде в часовете на максимална консумация.

Процесът на охлаждане е аналогичен на описания, но в

обратна посока. В този случай термопомпата пренася

топлина от дома към земята.

ОТВОРЕНИ ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ

Отворените вертикални термопомпени системи из-

ползват директно изпомпвана вода от източника, с коя-

то непосредствено затоплят, респективно охлаждат

дома. Гръбнакът на отворените системи са сондажи,

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
: 
П
Р
О

Т
Е
Р
М



ñòð. 20

които позволяват извличане на вода от водоносните

слоеве на земята и нейното връщане обратно. Предим-

ство на отворените системи е възможността за пренос

на голямо количество топлина при относително ниски

топлинни загуби. Затова такива системи по-често се

използват за топло- и студоснабдяване на големи сгра-

ди. Основен недостатък на отворените системи е

невъзможността да се използват във всякакви местнос-

ти.

Основните изисквания към почвата са да има достатъ-

чна водопроницаемост, която да позволява попълването

на водните запаси. Ако източникът на енергия са подпоч-

вени води, те трябва да имат подходящ химически

състав, с цел избягване на проблеми, свързани с образу-

ването на отлагания по стените на тръбите и корозия.

ЗАТВОРЕНИ ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ

Имат колектор, разположен в земята, в който цирку-

лира топлоносител. На практика колекторът представ-

лява огромен топлообменник, с помощта на който се

извлича топлина и се пренася към изпарителя на термо-

помпата. При режим на охлаждане топлоносителят има

по-висока температура от земната. За разлика от хори-

зонталните земносвързани термопомпени системи, вер-

тикалните им събратя извличат топлина от земния ма-

сив, разположена под неутралната зона (тази с относи-

телно постоянната температура). Преимущество на

вертикалните системи е, че не изискват голяма площ и

не зависят от интензивността на слънчевата радиация,

т.е. силата на слънчевите лъчи, които падат върху

повърхността на земята. Широкото използване на вер-

тикални системи се дължи на факта, че те могат да се

използват за отопление и охлаждане и на вече построе-

ни домове.

Вертикалните земносвързани системи могат да рабо-

тят ефективно практически във всички видове геолож-

ки среди, с изключение на почви с ниска топлопроводи-

мост. Такива са например сухият пясък или чакълът.

ВИДОВЕ СИСТЕМИ СПОРЕД ТОПЛОНОСИТЕЛЯ

Земносвързаните термопомпи са изградени от две

инсталации – външна, която отнема или отдава енергия

от/към земята, и вътрешна, с която се отопляват, рес-

пективно охлаждат помещенията на дома. В зависимост

от вида на използваните топлоносители във външната

и вътрешната инсталация, земносвързаните термопом-

пи са различни видове, сред които са:

Термопомпи вода/вода и земя/вода – черпят енергията

на водоизточник, който би могъл да бъде подпочвена или

повърхностна вода или земята. Вътрешната инсталация

също е водно базирана. Когато се захранват от морска

вода, вода от кладенец, езеро или река, за да работят

ефективно, температура на водата не трябва да е под

-8 градуса по Целзий с добавки на антифриз или друга

незамръзваща течност. Подобни системи се използват

целогодишно за отопление и охлаждане, независимо от

външната температура. Проектират се индивидуално за

всяко конкретно приложение в зависимост от темпера-

турата на подпочвените води, вида на почвата, клима-

тичните особености и др. Както при всяка климатизаци-

онна система, компромисите в процеса на проектиране,

монтаж или поддръжка на вертикалната термопомпа се

отразяват отрицателно върху икономическите показате-

ли на съоръжението. Термопомпените системи от този

тип се характеризират с коефициент на преобразуване

около 4.

Термопомпи Вода/Въздух – топлоносител във вертикал-

ния колектор на системата е вода. Вътрешната инста-

лация е въздушна.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДАТА/ПОЧВАТА

Подпочвена вода с достатъчно постоянна темпера-

тура - в интервала от 4 до 10 градуса Целзий, има на

много места. Системите, които извличат енергия от

подпочвени води, изискват много внимателно проекти-

ране с цел избягване на възможни проблеми със замръз-

ване, корозия и натрупване на отлагания. Основно зат-

руднение при изграждането на вертикални термопомпе-

ни системи са евентуалните промени във водния обем

на източника.

Речната и езерната вода от теоретична гледна

точка представлява привлекателен откъм воден обем

енергиен източник със съществен недостатък – мно-

го ниска температура на водата през зимата. По тази

причина и системите, които черпят енергия от тези

източници, изискват особено внимание при проектира-

нето.

Морската вода, в редица случаи, е добър енергиен из-

точник и се използва главно в средни и големи системи.

Тя има постоянна температура в диапазона от 5 до 8

градуса Целзий на дълбочина от 25 до 50 метра. Наред с

това, проблемът с образуването на лед в този случай не

стои на дневен ред, тъй като точката на замръзване за

морската вода е между -10 и -2 градуса по Целзий. Важно

е да се използват топлообменници и помпени агрегати,

устойчиви на корозия, и да се предотвратява натрупва-

нето на отлагания с органичен характер в системата.

Почвата, както и подпочвените води, имат едно сил-

но преимущество – относително стабилна температу-

ра в течение на годината. В конкретния случай, топли-

ната се извлича по тръби, положени в земята вертикал-

но.

Колкото и да е независима от температурата навън,

термопомпената система вероятно няма да може да

работи ефективно в най-големите студове и най-големи-

те жеги. Когато термометрите регистрират рекордни

стойности в плюс или минус, вертикалната термопомпе-

на система ще се нуждае от помощник.
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На свеж въздух
в басейна

Вентилационните системи
за закрити басейни

Вентилационните системи
за закрити басейни
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ЗАЩО Е ВАЖНА ВЕНТИЛАЦИЯТА НА БАСЕЙНА?

Основен проблем пред проектантите на закрити басей-

ни е повишената влажност на въздуха в помещението.

Препоръчително е температурата на въздуха да е по-ви-

сока, примерно с 1 градус Целзий, в сравнение с темпера-

турата на водата. Тогава изпаренията от водната

повърхност са по-малки. Когато, обаче, по една или друга

причина е необходимо и водата да има комфортна за къпане

температура и въздухът в помещението да е с темпера-

тура, подходяща да се стои около него, възниква техничес-

ки проблем. Той се изразява във висока интензивност на

Цопкането за удоволствие или здравите тренировки в закрития басейн

биха се превърнали в мисия невъзможна, ако в помещението няма добре

работеща вентилационна система. И дори съоръжението да е най-модер-

но, плочките – по последна италианска мода, а водата – преливаща от

многоцветна светлина от десетки светодиодни осветители, магията на

пребиваването в басейна би пострадала сериозно без толкова важния чист

въздух. Това дава водеща роля на вентилацията във влажното помещение

на басейна. Защо снабдяването на басейните със свеж въздух е задължи-

телно и с какви вентилационни тънкости би било добре да се съобразим,

за да превърнем плуването в приятно изживяване, разказват Амелия

Стоименова и Милена Шиякова

изпарението, поради разликата в температурите на во-

дата и въздуха. Именно тогава се проявява най-ярко нуж-

дата от вентилация, която прави възможно съчетаване-

то на комфортна температура на въздуха и водата.

Освен за нивото на влажността, в процеса на проек-

тиране на закрити басейни се обръща специално внима-

ние и на качеството на въздуха в помещението. За да се

неутрализират органичните вещества и микроорганизми-

те, които къпещите се оставят в басейна, към водата

се добавят различни химикали. При изпарението на вода-

та част от тези химикали попадат във въздуха и биха
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могли да провокират различни заболявания. В този аспект

вентилацията на басейна е необходим и изключително

важен помощник за поддържане качеството на въздуха.

КАКВА Е ОПТИМАЛНАТА ВЛАЖНОСТ?

Като оптимална влажност на въздуха в помещение със

закрит басейн се приема стойност от порядъка на 50-60

процента. При температура на въздуха в диапазона от 28

до 30 градуса Целзий, температурната точка на роса е

между 16 и 21 градуса Целзий. А това е сравнително по-

висока стойност в сравнение с температурата на роса в

обикновените климатизирани помещения. Ще припомним,

че температурата на роса е онази стойност, под която

се наблюдава процес на кондензация на водните пари. Това

е и причината в помещения със закрити басейни абсолют-

ната влажност на въздуха да превишава с 3/4 съдържани-

ето на влага в други като предназначение части на дома.

А ситуацията се усложнява още повече, тъй като влаж-

ността не изчезва, когато хората излязат от басейна. Ко-

личеството на влагата би могло да се намали, ако в нощ-

ните часове басейнът се покрие, но колко притежатели на

такова съоръжение биха си причинили това неудобство.

КАКВА ВЕНТИЛАЦИЯ Е НУЖНА?

В един басейн влага се образува по 24 часа на деноно-

щие, седем дни в седмицата. Затова постоянната цир-

кулация на въздуха е задължителна. Ако, например, пода-

ването на свеж въздух се прекрати само за някакви си 20-

30 минути, относителната влажност би се увеличила до

стойности над 80 процента. В името на по-ниските енер-

гийни разходи, вентилационната система в помещения с

басейни би могла работи в режим на рециркулация.

Тук възниква важният въпрос каква е препоръчителна-

та кратност на въздухообмена. Трудно е да се закове на

точно определена стойност. Кратността на въздухооб-

мена следва да бъде между 4 и 8, в зависимост от вида

на оборудването, честотата на използване на басейна и

цял списък други неща, които следва да се отчетат.

От друга страна, не е достатъчно просто да подава-

ме свеж въздух в помещението. Трябва добре да преценим

точното място, в което ще нахлува свежата въздушна

струя. За да преценим това, не е нужно да сме майстори

на сложните диференциални уравнения. Движението на

въздуха над повърхността на водата трябва да бъде ми-

нимално. Или казано с други думи - това не е подходящото
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място за подаване на свеж въздух в помещението.

Разпределението на въздуха в помещението е друга

основна задача при проектирането на вентилационната

система. Целта е ефективно да се понижи влажността

и да се осигури оптимално качество на въздуха в поме-

щението. Елементарното увеличаване на въздухообмена

не би довело до решаване на проблема с кондензацията,

пък и като нищо ще създаде условия за образуване на зони

с некачествен въздух. Разбира се, в помещенията със

закрити басейни, поради високата температурна точка

на роса, са налице доста места, където е необходимо да

се създаде достатъчен въздушен поток, за да се предот-

врати кондензацията.

КЪДЕ ДА СА СМУКАТЕЛНИТЕ ОТВОРИ

Ефективно въздухоразпределение би могло да се по-

стигне, ако се изпълнят няколко условия. На първо място,

както вече подчертахме, въздушният поток над повърхно-

стта на водата трябва да бъде сведен до минимум, за-

щото изпарението нараства с увеличаване на скорост-

та на движение на въздуха. Това не означава, че скорос-

тта на въздушния поток би следвало да е равна на нула.

Защото тогава във въздушния слой над басейна ще се

увеличи рязко концентрацията на изпарени заедно с во-

дата вредни вещества.

Какво е точното местоположение на приточните и

смукателните отвори. Обикновено височината на поме-

щенията с басейни е по-голяма от тази в останалите ча-

сти на дома. Затова, нерядко, монтирани на тавана ди-

фузори, снабдяващи със свеж въздух помещението, не се

справят добре със задачата да насочат въздушния поток

надолу. Именно за да се избегне използването на сложни

системи за насочване на въздуха, често свежият въздух

се подава на нивото на пода. Независимо от това къде

точно ще са разположени приточните дифузори, е необ-

ходимо въздушните решетки да се подберат с оглед на-

сочване на въздуха в необходимата посока.

РАЗМЕРЪТ НА СМУКАТЕЛНИТЕ РЕШЕТКИ

Друга важна подробност, на която се обръща внима-

ние при проектирането на вентилационната система, е

размерът на смукателните решетки, изхвърлящи замър-

сения въздух извън помещението. Дизайнерският стремеж

те да бъдат колкото е възможно по-малки се сблъсква с

технологичната необходимост размерът им да е дос-

татъчно голям, за да се осигури ефективно изсмукване

на замърсения въздух. Използването на по-малки от необ-

ходимото смукателни решетки би довело до по-високи

нива на шум и дори до образуването на зони със застоял

въздух в помещението.

В топлото джакузи или в детския басейн, например,

смукателната решетка обикновено се разполага на ниво-

то на водата. Целта е да се намали изпарението на во-

дата над водната повърхност. В противен случай в тези

зони се налага използването на допълнителен смукате-

лен вентилатор.

ВЪЗДУХОВОДИТЕ - ХЕРМЕТИЗИРАНИ

Не по-малко важен елемент от вентилационната сис-

тема на басейна са въздуховодите. Оптималното разпре-

деление на въздуха до голяма степен зависи от качестве-

ното монтиране на въздуховодите, което би следвало да

предотврати образуването на кондензат по тях. Всички

места, в които приточните въздуховоди се свързват с

други части на системата, е добре да бъдат добре хер-

метизирани. Ако въздуховодите преминават през помеще-

ния, в които отсъства климатизационна система, е не-

обходимо да бъдат топлоизолирани. Общо изискване към

въздуховодите е да бъдат изработени от материали,

устойчиви на корозия.

Разбира се, сърцето на вентилационната система за

басейна са вентилаторите - приточни и смукателни. Сре-

щат се различни конфигурации - общ агрегат с приточен

и смукателен вентилатор, отделни вентилатори и дори

два приточни и един смукателен вентилатор.
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Водомери с дистанционно отчитане на потреблението? Не, не се отнася

за близкото технологично бъдеще на дома, а за най-актуално изискване,

което вече чука на вратата на всеки новопостроен дом. Отворете я без

притеснение - това със сигурност не е ВиК инкасаторът. А съвременна

система, която отчита от разстояние колко топла и студена вода потре-

бявате. И надлежно записва на цифров носител 100% безпристрастно от-

четените данни. Всичко това с натискане на няколко бутона и без да се

налага да общувате с мили, дружелюбни, влюбени в професията си инка-

сатори. Накратко – отдалечено, дискретно, точно отчитане на кубиците

потребена вода за едно жилище и цял жилищен блок, с подробна и достъп-

на информация за всяка сума, твърди Яна Илиева

Комуникативните
водомери
Новите измервателни уреди – с дистанционно
отчитане

СЪОБРАЗЯВАНЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Все още не широко приложимо, дистанционното изис-

кване на водомерите вече нормативно е задължително.

Зелената светлина за изграждане на т.нар. система за

дистанционно отчитане на водомерите вече е дадена от

Наредбата за проектиране, изграждане и инсталация на

сградни водопроводни и канализационни инсталации.

Текстът й е съобразен с изискванията на Европейската

общност и бе приет през 2006 г. Ако сте новодомци в

новопостроена жилищна кооперация, поинтересувайте се

дали в сградата са инсталирани задължителните, съглас-

но Наредбата, водомери с дистанционно отчитане.

КАКЪВ ДА Е ВОДОМЕРЪТ?

Сигурно се питате какви следва да са водомерите, в

случай че потреблението на вода ще се отчита дистан-

ционно. Като принцип на работа те не различават от

добре познатите ни уреди, които измерват консумация-

та, благодарение на турбинка. При нея в зависимост от

оборотите, които е навъртяла, плащаме повече или по-

малко в края на месеца.

Разликата е в т.нар. предавателен модул, чрез който

нещата с отчитането тотално се променят. Вместо

жилищният блок буквално да се омотае с кабели, свързва-

щи отделните водомери, информацията за навъртените

кубици се пренася посредством радиовълни. По този на-

чин се "информира" отдалечено специален приемник за

разхода за даден период. В системата за дистанционно

отчитане на водното потребление участват и други

важни компоненти като т.нар. мрежови възли, които

играят ролята на приемници на радиовълните, излъчвани

от водомера. Всеки мрежов възел пази информацията за

няколко водомера. Самите мрежови възли обикновено се

разполагат на стълбищната площадка, ако става дума за
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жилищен блок, например. Обикновено мрежовите възли се

разполагат през една или две стълбищни площадки, в за-

висимост от особеностите на сградата – например броя

на апартаментите на всеки етаж, пространствените и

конструктивни специфики и т.н.

Правилото е системата да бъде изградена така, че

някъде на партерните етажи да се намира основният

мрежов възел. Особеното при него е, че той разполага

с малко по-усложнен комуникационен модул. Посредством

преносим или хенд-хелд компютър, служителят на BиК

дружеството може да се свърже отдалечено или дирек-

тно чрез кабел с този основен мрежови възел и да сне-

ме информация за потреблението, измерено от всички

водомери в сградата. Макар и удобна и функционална -

и за клиента, и за доставчика, идеята за „хвърчащи“ в

радиоефира данни за ВиК сметки буди известни въпро-

си за

СИГУРНОСТТА ПРИ БЕЗЖИЧНИЯ ТРАНСФЕР

Основният въпрос, който вълнува потребителите, е

съществува ли, макар и малък, шанс някак си радиовълни-

те да се преплетат и да платим вместо собственото

си минимално потребление, огромната сметка на съсе-

да. Специалистите категорично отричат възможност-

та да се случи този сценарий с лошия късмет за нас и

радостната изненада за съседа. Защото системите раз-

полагат със специална защита на безжичния пренос.

Така всеки отделен пакет от данни се пренася в ефира

от приемника до предавателя, защитен от собствен

уникален номер. Допълнително подсигуреното резервно
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батерийно захранване на мрежовите възли пази систе-

мата от спиране на тока и загуба на информация. А като

се има предвид, че и предавателните модули, които са

монтирани на водомерите, също работят на батерии,

спирането на електричеството не би било сериозна

пречка пред безпроблемната работа на цялата систе-

ма.

УНИВЕРСАЛНОСТ И ПРЕДИМСТВА

Системата за дистанционно отчитане не изчерпва

възможностите си с водомерите. Чисто технологично

има потенциал да обхване и измервателни уреди за друг

тип комунални услуги. Например, „чувствителната“ за

потребителския слух тема с точното отчитане на топ-

ломерите. Същото важи и за разходомерите за газ, елек-

тромерите и други подобни уреди с важно значение за

семейния бюджет.

Но ако се фокусираме върху важните ползи от дистан-

ционното отчитане на водомерите, на първо място вед-

нага излиза избягването на нежеланите посещения в

дома ни през определено време. После, отпада субектив-

ният фактор при отчитането. Наред с това, система-

та дава гъвкавост при отчитане. Бихме могли да про-

следим потреблението месеци назад, както и през сед-

мица, например. Със система за дистанционно отчита-

не е възможно да се обзаведе с еднакъв успех двуетаж-

на кооперация и 18-етажен жилищен блок. Или, например,

две или повече радиомрежи да се обединят в обща мре-

жа. Въпрос на компетенцията на специалистите, анга-

жирали се със задачата да изградят система за дистан-

ционно отчитане на водомерите във вашия вход, блок

или квартал.
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Дори и да не поддържате теорията за зараждането на живота във водата,

не можете да оспорите факта, че самите ние се състоим 90% от течност,

която с условности можем да наречем вода. В някои животински видове

съдържанието на течни съставки достига и до 99%. Повече живи същества

умират от обезводняване, отколкото от глад. Без храна, но с достатъчно

вода, човек може да преживее доста време, но без вода - може да умре и

за три дни. Kак древните цивилизации биха просъществували в продълже-

ние на хилядолетия, ако управниците им не се бяха погрижили да осигурят

на населението възможност да пие що-годе чиста вода, да полива посевите,

да пои добитъка си и прочее. А и можете ли да си представите древните

Египет и Юдея без изкуствено напояваните цветни градини, Гърция - без

басейните, Рим - без баните и фонтаните? Създаването на тези символи

би било невъзможно без организирано водоснабдяване. За високото инже-

нерно ниво на древните цивилизации, довело до създаването на различни

водоснабдителни системи, разказва Иво Бояджиев

ÂèÊ îáîðóäâàíå

НАЙ-ДЪЛБОКИТЕ „КОРЕНИ“ НА ТРЪБИТЕ

достигат до древна Персия (град Фуризабад, Иран) око-

ло четвъртото хилядолетие пр.н.е. Това сочат сведени-

ята за първите водопроводи с форма на тунели. Те били

изградени с цел пренасяне на водата от подземните кла-

денци към някоя отдалечена точка на повърхността.

Водата идвала от подножието на северните планини към

южните населени райони, за пиене и за поливане. Имало

и специални шахти, които осигурявали вентилация и

достъп за почистване и ремонт на подземните тунели.

По-късно керамичните или каменните тръби са били пред-

почитани за малки количества вода и за канализация.

Подобни тръби са били използвани в индийските градове

преди 1500 г. пр.н.е., а керамичните тръби в някои месо-

История
на древното ВиК

потамски градове от това време все още са запазени в

удивително добро състояние.

През следващите векове египтяни, юдеи, римляни, ели-

ни използвали различни материали за изработването на

тръби, с които изграждали водоснабдителните си систе-

ми.

ЦЕНТРАЛНОТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В ЕГИПЕТ

Поданиците на фараоните умеели добре да направля-

ват водата. Още от древни времена водите на Нил но-

сели на египтяните и блага, и бедствия. Реката била

основният източник на вода за древната държава. Доли-

ната около нея се радвала на изключително плодородие

заради разливите й, които обаче понякога означавали и
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унищожаване на всички посеви. Около 3000 г.пр.н.е. фара-

онът Менес започнал строителство на резервоари за

оттичане на водата при наводнения. Започнали дейнос-

ти по изкопаване на канали и напоителни канавки. Някои

смели изследователи на древен Египет дори предполагат,

че инженерите на Менес са променили естествения ход

на реката, за да построят столицата на царството.

Около 2500 г. пр.н.е. в Египет била създадена широко-

обхватна водоснабдителна система, оцеляла до римско-

то нашествие. Египтяните достигнали доста високо

ниво в изграждането на дренажните системи заради

огромната роля, която имала водата във всекидневния им

живот и ритуалите. При разкопки на някои гробници са

намерени останки от каменни басейни, облицовани с

метал, които можело да се използват и за тоалетна.

Изпразването им ставало чрез медна тръба, достигаща

до колектор, разположен на по-ниско ниво. Диаметърът

на тръбата бил около 60 см, а дебелината на стената й

– около 2 см. В пирамидата, построена от Аменхотеп IV,

е намерена месингова дренажна тръба, водеща от най-

високия храм покрай павиран път към външен храм до Нил.

ФАРАОНИТЕ ИЗПОЛЗВАЛИ СЕДЯЩА ТОАЛЕТНА

Древните египтяни използвали тръби, направени от

слама и глина. Известно е също така, че в древността

египтяните са използвали и метални тръби. Те били на-

правени от кована мед с дебелина 1.4 мм. Богатите егип-

тяни имали вода в домовете си. Разполагали и с бани,

които представлявали сравнително малка стая с квад-

ратна плоча от варовик в ъгъла. На нея седял хазяинът, а

роби го поливали. Водата се стичала в голям съд под пода

или по глинена тръба покрай стените в бака на улицата.

Слугите се грижели да изливат уличните баки. Имало дори

тоалетни за сядане, които се оттичали директно в пясъ-

чната почва.

ИНЖЕНЕРНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЮДЕИТЕ

Още с появата си, Йерусалим зависел напълно от под-

земни цистерни. Единственият източник на питейна

подземна вода бил изворът Гион, разположен източно от

хълма. В зависимост от сезона, той обезпечавал града с

вода по-добре или по-слабо.

Най-древните жители по тези земи строели градски-

те водопроводи зад стените на града. Както другите

древни цивилизации, и юдеите били принудени да защитят

водоснабдителната си система, за да е невъзможно да

бъде отрязан достъпът на вода до града. Водата идвала

по тунел и се събиралал в подземен басейн. Това щяло да

позволи на жителите да преживеят евентуална обсада от

асирийците. Този тунел станал пример за уменията на

древните инженери. Седем месеца трябвали на строите-

лите на 233-метровия тунел, за да го построят в твърда-

та камениста земна повърхност. Работело се едновре-

менно от двата края на планината към центъра й, за да

се съединят водопроводите на Витлеем и Йерусалим.

Един човек разрушавал скалите, тези зад него взимали
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отломките и ги предавали назад. На мястото, на което

работниците се срещнали, археолозите са намерили над-

пис „ден на тунела“.

Интересно е как юдеите преодолели невъзможността

да се копае надълбоко с примитивните си оръдия на труд.

Те копаели и във вертикална, и в хоризонтална посока.

Получавали се своеобразни каменни стъпала, които се

спускали във формата на спирала и водели до естестве-

на пещера зад стените на града.

ВНИМАНИЕ И КЪМ ЧИСТОТАТА НА ВОДАТА

Юдеите били един от първите народи, в културата на

които били включени идеи за хигиена и чистота. Освен

че всички трябвало да се грижат за личната си хигиена,

за свещенослужителите било задължително да си мият

ръцете и краката. За храмовете задължително трябва-

ло да се доставя чиста вода, затова в града имало две

отделни водоснабдителни системи. Това предполагало

допълнителни разходи, но древните инженери разработи-

ли система за използване на изтичащата вода. По спе-

циални канали тя постъпвала в колектори за съхранение,

а след това с нея поливали градините. Така всеки излишък

на вода бил използван. Най-добре разработени системи

имало в най-големите градове. Те се изграждали около

една основна тръба с отклонения, които водели до домо-

вете. Строели се дренажни съоръжения, за да се оттича

водата от жилищата и улиците, а твърдите отходни

отпадъци били изкарвани с каруци през специални порти.

Юдейският цар Ирод Велики създал уникална водоснаб-

дителна система в сърцето на пустинята, като

превърнал върха на възвишението Масада в крепост с

фонтани и зелени градини. Да осигуриш вода в тези без-

плодни земи било велико достижение на древната инже-

нерна мисъл.

ЕЛИНИТЕ СЕ ГРИЖЕЛИ ЗА СИГУРНОСТТА

Водоснабдяването в Атина било обезпечено от водо-

проводи, слизащи от планината. Цялото количество вода,

влизаща в града, се насочвала към цистерни, които снаб-

дявали и много фонтани, някои от които съществуват и

до днес. Първоначално това ставало по каменен зидан

канал, а по-късно - по тръби от керамичен материал и

олово. Интересно е, че гърците изработвали отделните

части на водопровода с различна форма, което позволя-

вало промяна на посоката му и снаждане на тръбите.То-

зи метод бил заимстван от римляните. От въпросните

цистерни черпели вода и домовете на богатите гражда-

ни. Главният източник на водоснабдяване за свободните

граждани на Атина бил фонтанът Калирхо, които се снаб-

дявал с речна вода.

В много домове в древна Гърция имало тоалетни, кои-

то се оттичали през тръби под улиците. Тръбите се

промивали с вода, а някои от тях имали вентилационни

шахти.

В Олимпия – богата област, чиито жители се радвали

на разкош и на най-новите достижения на водоснабдява-

ДРЕВНА
ВОДОСНАБДИТЕЛНА
СИСТЕМА
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нето, също са открити останки от бани и басейни. Под-

земните тръби, по които се оттичала водата, били на-

правени от глина. Древните водопроводчици се отнася-

ли с резерви към оловото.

Във всеки по-голям град след VII век пр.н.е. можело да

се намери гимнастическа зала, обзаведена с бани с горе-

ща и студена вода. Любопитно е, че използването на

гореща вода се считало за женски навик, а повечето от

мъжете се къпели с хладна вода. За тази цел имало спе-

циални 70-80 см високи мраморни резервоари.

Гърците отделяли особено внимание на охраната на

водоснабдителните съоръжения. За да избегнат спиране-

то на водата в града в случай на вражеско нападение,

тръбите най-често били дълбоко скрити под земята.

Някои от тях били толкова широки, че в тях спокойно

можели да влязат двама души.

Да доразвият успехите на гърците, обаче, било писа-

но на други – през 201 г. пр.н.е. римляните завладели Кар-

таген, а малко по-късно и Македония.

РИМЛЯНИ ВЪВЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Най-мощната водоснабдителна система била създа-

дена в древен Рим. В разцвета на империята, по различни

сведения, на почти милион души се падали по 1000 лит-

ра вода на ден! Интересно е, че това превишава три

пъти потреблението в съвременен Рим. Римляните

строили водопроводи, трасирали канали, проектирали

пречиствателни съоръжения. Първият водопровод в Рим

бил прокаран през 312 г. пр.н.е. от Апий Клавдий, който

построил и първия римски път. Водопроводът имал

дължина над два километра под земята и около кило-

метър в града.

Как били строени съоръженията? На достатъчно ви-

соко място намирали сравнително голям източник на вода

и го преустройвали в огромен водоем. От него по подзем-

ни тръби или по надземни водопроводи тя се разпределя-

ла за обществена или битова консумация. Сложната во-

доснабдителна система на римляните била забележител-

но успешна. Подобни на техните системи са открити по

времето на испанския колониален период в Мексико. Над

подземните водоизточници издигали сгради, за да не е

прекалено очевидно откъде жителите на градовете чер-

пят вода. За състоянието на водопроводите се грижели

огромен брой чиновници.

ПОДЗЕМНИТЕ ТРЪБИ

били дървени, глинени или оловни. Счита се, че оловните

тръби са една от причините за упадъка на Римската

империя заради свойството на оловото да трови човеш-

кия организъм. Много римляни, особено по-богатите,

трудно доживявали повече от 30 години. Римските олов-

ни тръби са смятани за първия случай на стандартизи-

ране на индустриални продукти. Изрязвали ленти с шири-

РИМСКИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ
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на около 10 стъпки от листови отливки, увивали ги око-

ло дървена сърцевина и ги споявали. Съотношението на

калая към оловото в спойката било определяно много вни-

мателно.

На определено разстояние в тръбите нарочно се оста-

вяли пролуки, за да влиза въздух. Надземните каменни во-

допроводи пък били хидроизолирани с мазилка и малки от-

вори, изработени отново с цел да влиза въздух. За римля-

ните била важна не само функционалността, но и есте-

тичността на водоснабдителната система. Със специ-

ални арки на един или няколко ката водопроводите мина-

вали през реките във вид на мостове. Водопроводите се

простирали по дължина на много километри и достигали

височина от десетки метри. Например, водопроводът Anio

Novus бил висок почти 40 м. Освен каналите, по които

течала водата, водоснабдителните системи в Римската

република имали и

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ

Водоснабдителният канал завършвал с разпределител-

на система. Разпределението ставало с помощта на три

резервоара, в един от които се съхранявала водата, пред-

назначена за обществените обекти, в друга – за баните,

в трета – за частните домове.

Чрез подземни канали в река Тибър се изливала мръсо-

тията на цял Рим. Реката не можела да бъде наречена го-

ляма, а по-това време в Рим живеели над 1.5 милиона души!

На какво ли са приличали водите й? Поради това, питей-

ната вода за Рим се доставяла чак от Апенините. Това

ставало по открити канали, вдигнати над земята, а в

града - по тръбопроводи до домовете.

Когато Римската империя претърпяла крах, върху раз-

валините й заживели варвари ... и съвсем логично водопро-

водната система спряла. С намаляването на броя на на-

селението водите на Тибър се изчистили и хората започ-

нали да пият от водата й отново, а хигиенните навици

били позабравени. Когато населението отново се увели-

чило, новото замърсявне на реката довело до зарази. А

страшните епидемии напомнили на човечеството за

древните водопроводи.

Разбира се, общественото водоснабдяване на Рим не

стигало до домовете на обикновените хора, а само на

знатните граждани. Някои граждани подкупвали държав-

ните служители от римското ВиК, за да прокарат тръби

до къщите им, други тайно пробивали отвори във водни-

те канали и резервоари и се свързвали към системата.

ВиК инженерите на древен Рим дали страхотен пример

и оставили широка следа в историята. Техните стандар-

ти и достижения в проектирането на канализационни

системи не били достигнати в Европа и Северна Амери-

ка чак до XIX век. Неслучайно основният канал за отпад-

ни води (Клоака максима) все още е част от канализаци-

онната система на съвременен Рим.
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Ако полуизкуственият интелект на Дарт Вейдър не бе снабден със защи-

та от пренапрежения, вероятността милион пъти да бъде изпържен при

високоволтовите битки с лазерни мечове би била огромна. Но дори извън

сагата „Междузвездни войни“, в нашата галактика и нашето време, само

в рамките на един час, напрежението в захранващата сградна електри-

ческа мрежа излиза извън стандартните стойности над сто пъти! Това

се дължи най-вече на постоянното включване и изключване на уреди,

съдържащи индуктивни елементи – двигатели, електромагнити, бобини,

луминесцентни лампи и така нататък. В допълнение на това всяка секун-

да на Земята възникват и 100 000 мълнии! А и през пролетта комбина-

цията гръм и мълния е явление, повече от обичайно. Трудно е да се каже

каква е общата сума, която домакинствата по света плащат годишно за

ремонт на битова техника, още по-трудно и почти невъзможно е да се

определи каква част от нея се дължи на поразяващата ръка на мълниите,

но при всички случаи цифрата е значителна. Затова за личните гардове

срещу атаките на мълнии и пренапрежения срещу домашната техника -

контактите и разклонителите с вградена защита, разказва Стоимен Ясенов

ЗАЩО СЕ ЗАЩИТАВАТ ЕЛЕКТРОННИТЕ УРЕДИ?

Електронните уреди, които използваме в дома, в това

число скъпият плазмен телевизор или последното поко-

ление фиксиран телефон, са чувствителни към напреже-

нието в електрическата мрежа. И когато по една или

Лична охрана
за електрониката
Контакти и разклонители с
вградена защита от пренапрежения

друга причина, като например удар на мълния, напрежени-

ето нарасне пиково за кратък период от време, често

електронната ни техника не издържа и излиза от строя.

За съжаление, обикновено безвъзвратно. Тук е мястото

да кажем, че електродомакинската техника, като изклю-
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чим най-новите й представители с микропроцесорно уп-

равление, е доста по-държелива на пикови пренапрежения

в сравнение с аудио-визуалната или компютърната тех-

ника, например.

Именно поради опасността да загубим завинаги люби-

ми представители на домашната техника, е добре да

изградим комплексна система за защита на дома. Освен

съответната апаратура, която пази цялата електроси-

стема в сградата и в дома ни, тя включва и едно после-

дно стъпало, което специалистите наричат вторична за-

щита от трета зона. То е "персоналната охрана" срещу

пикови пренапрежения на всеки отделен битов електро-

нен уред и главeн герой на тази статия.

КАКВО Е КРАТКОВРЕМЕННО ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ?

Представлява изключително кратък пик (с продължи-

телност по-малко от милисекунда) на напрежението на

захранващата мрежа. Амплитудата на пика би могла да

достигне стойности, двадесет пъти по-високи от номи-

налните 220 волта. Без подходящо устройство за защи-

та повишеното напрежение достига до най-чувствител-

ните електронни елементи на захранения електрически

уред и... го изважда от строя. Основната функция на ус-

тройствата за защита от пренапрежение е да отвеж-

дат възникналия за миг великански ток в земята, т.е. да

разсеят огромното количество енергия и да ограничат

напрежението до определена стойност. Съгласно между-

народния стандарт IEC 61643-12, около 50% от общия

разряд на мълнията се отвежда по линията на заземява-

нето, а останалата половина „нахлува“ в електрозахран-

ващата мрежа, компютърната мрежа и прочее.

ЗА БОРБАТА С ПРЕНАПРЕЖЕНИЯТА

Всички са виждали гръмоотвода (който всъщност е

мълниеотвод) на покрива. Нарича се първично устройство

за защита. Най-старото и най-масово използваното сред-

ство за предпазване от директно попадение на мълнии. За

съжаление, мълниеотводите не гарантират на нас и на

домашните електроуреди достатъчна безопасност. Вяр-

но е, че предпазват сградата от много сериозни щети, но

истината е, че всеки дом се нуждае от допълнителни за-

щитни средства. Тези борци срещу пренапреженията но-

сят общото наименование вторична защита. Задачата им

е да не допуснат създадените по някаква причина в домаш-
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ната електрическа мрежа пренапрежения да проникнат и

унищожат любимите ви електроуреди.

Вторичната защита обхваща три нива или зони. Първо

ниво изпълнява ролята на своеобразен „щит“, недопускащ

пренапреженията да си „разиграват коня“ в сградата,

която обитавате. Тази защита се изпълнява при влиза-

нето на електрическата мрежа в сградата. Второто

ниво осигурява защита на всяко жилище поотделно. В

еднофамилните къщи втората зона би могла да обхваща

отделните токови кръгове, защитавани от отделни пред-

пазители в апартаментното табло - например този за

кухнята. А третото ниво, за което вече споменахме,

защитава отделните уреди. Прилага се за всеки отделен

електрически контакт поотделно. Някои производители

предлагат специализирани контакти и разклонители с

вградени прибори за защита.

КОНТАКТИ С ВГРАДЕНА ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ

Споменатата трета зона на вторичната защита се

реализира най-вече със специални елементи, наречени

варистори. Познати са още и като метал-оксидни, за-

щото се изработват от метални окиси. Работят така:

когато напрежението достигне стойности над обичай-

ните, варисторът започва да променя съпротивление-

то си. По този начин напрежението между защитава-

ните точки на практика не се изменя. Поддържаната го-

лемина на напрежението е в интервала между 100 и 1000

волта. Максималният допустим ток при варисторите е

от порядъка на 6000-7000 ампера. Тяхно предимство е

бързото им задействане – доста под една милионна от

секундата. Това е и причината варисторите да се сла-

вят като елементи, гарантиращи много сигурна защи-

та.

РАЗКЛОНИТЕЛИ СЪС ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ

Така нареченият многогнездов мрежов съединител с

вградена защита от пренапрежения също изпълнява фун-

кцията на страж, недопускащ големи напрежения до
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скъпите и чувствителни битови уреди. Реализира се най-

често с плазмени (газови) разрядници и метал-оксидни

варистори. За варисторите вече е ясно как работят.

Затова започваме да обръщаме внимание на газовите

разрядници. Тези елементи за защита имат балон, пълен

с инертен газ, в който са поставени две метални плас-

тинки. Когато между пластинките възникне напрежение

над определена стойност, в инертния газ се получава

електрически разряд и протича голям ток. По този начин

газовият разрядник озаптява порасналото напрежение до

много малка безопасна стойност. Токът би могъл да до-

стигне до десетина хиляди ампера, но за не повече от

няколко стотни от секундата. След като се пребори с

пренапрежението, разрядникът е готов за следващата

защита.

И ОЩЕ ЕКСТРИ!

Разклонителите с вградена защита от пренапрежение

бихте могли да използвате за захранване на аудио-видео

Осигуряват мигновена защитна опе-

рация срещу пренапрежения, като не

позволяват напрежението между две

точки да надхвърли определена безо-

пасна стойност. Едната точка е

защитаваният проводник, доставящ

електричество на съответния битов

уред, а другата е свързана към земя.

Във време на мир, т.е. когато напре-

жението е нормално, елементът за

защита си трайка и не оказва никак-

во влияние. Щом надуши за надвисна-

ла опасност, обаче, веднага се задей-

ства и установява безопасно напре-

жение между двете точки. Токът,

който преминава през защитния еле-

мент, може да достигне стойности

над 10 000 ампера, но само за много

кратко време. Варисторите и газо-

вите разрядници са основните еле-

менти за вторична защита, които се

използват в контактите и разклони-

телите с вградена защита от пре-

напрежение.

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВТОРИЧНА ЗАЩИТА

ВАРИСТОР ГАЗОВИ РАЗРЯДНИЦИ

техника, охранителни, пожароизвестителни системи, ко-

муникационна и компютърна техника, системи за резер-

вно електрозахранване и др. В много разклонители с вгра-

дена защита от пренапрежение е предвидена светодиод-

на индикация за правилно занулен контакт, т.е. не е не-

обходима проверка на електрическата инсталация. Освен

за изправно зануляване, някои модели разклонители съоб-

щават светлинно на потребителя и дали защитният им

елемент (обикновено варистор) не е изчерпал ресурса си

и трябва да бъде заменен.

Накрая един съвет. Ако решите да бърникате жици-

те на домашната електроинсталация, за да си монти-

рате някой контакт със защита, не го правете пили.

Употребата на алкохол намалява съществено електри-

ческото съпротивление на човешкото тяло. И въпреки

плашещите цифри за броя на мълниите, които достигат

Земята, бъдете оптимисти. Не сте ли чували за амери-

канеца Рой Съливан, улучван от мълния 7 пъти? Всеки

път… на живо!
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ДОБРАТА СТАРА КРУШКА

с нажежаема жичка не прави изключение от правилото,

че колкото повече използваме нещо, толкова повече за-

белязваме недостатъците му. И, естествено, търсим

начин да ги отстраним. Какво бихте казали за човек,

който ежедневно си купува по кило луканка, изяжда вечер-

та 100 грама, а останалата изхвърля на боклука? Най-

малкото, че е прахосник. Такива са и лампите с нажежа-

ема жичка, които превръщат в светлина само десетина

процента от консумираната електрическата енергия, а

останалата излишно ги нагрява. Така ако в хола на жили-

щето са запалени 6 лампи по 100 вата, то над 500 вата

Светодиодните
лампи
Иде ли революция в осветлението?

Покрай имената на певци, артисти, шоумени и дори политици, като че ли

позабравихме личности, сторили много повече, за да бъде животът ни по-

лек и приятен. Сред тях безспорно е Томас Алва Едисон, американецът с

над 1000 изобретения, на когото „между другото“ дължим и електричес-

ките крушки с нажежаема жичка. Повече от 100 години те осветяват

домовете ни и едва ли някой може реално да си представи битието без

тях. Действително те имат сериозни конкуренти в лицето на луминес-

центните, халогенните и енергоспестяващите лампи, но все още държат

палмата на първенството. Напоследък, обаче, тронът им започна да се

клати. Опасността идва от светодиодните лампи, които след плаха поява

на пазара преди няколко години, вече показаха зъбите си. Според немалко

специалисти това е и началото на края на крушките с нажежаема жичка.

Как работят светодиодните лампи, какви са техните предимства, недо-

статъци и приложения, провери Стефан Куцаров
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от тяхната мощност се губи. А това е колкото малкия

котлон на готварската печка.

Любителите на сметки могат да изчислят колко из-

лишна мощност трябва да бъде доставена от електро-

централите и съответно загубена само в един средно

голям град със 100 хиляди жилища, във всяко от които са

запалени лампи от 200 W. А в света като цяло? Утеха-

та, че лампите топлят помещението е твърде малка,

тъй като топлият въздух остава под тавана, без реално

да променя температурата в помещението, а и за каква

ти нужда от топлина през лятото може да става въпрос.

Да не говорим за глобалното затопляне на атмосферата,
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което вече буди основателна тревога сред разумните

жители на планетата.

Бедата обаче не свършва дотук. Средният живот на

обикновените крушки е 1000-1500 часа и те лесно изга-

рят при запалване. Стъкленият им балон е чуплив, неряд-

ко се отлепя от цокъла, а жичката лесно се къса, особе-

но при лек удар или вибрации (например при автомобил-

ните крушки).

От тази твърде тъжна картина възниква логичният

въпрос: „Защо все пак от толкова време използваме круш-

ки с нажежаема жичка и продължаваме да го правим?“ Ами

просто защото досега нямаше по-удобно решение. Но

много неща говорят, че то вече е намерено в лицето на

СВЕТОДИОДНИТЕ ЛАМПИ

Принципът им на действие е известен от близо 40 го-

дини – при протичане през подходящ полупроводников

кристал на ток в определена посока, част от неговата

енергия се превръща в светлина. Няма стъклен балон,

няма нагрята жичка – температурата на кристала ряд-

ко надхвърля 100 градуса, а ако пипнем светодиода, няма

опасност да си изгорим пръстите. Типът на самия кри-

стал определя цвета на светлината – освен бели све-

тодиоди, има и червени, оранжеви, жълти, зелени и сини.

Вече се предлагат и светодиодни лампи със светлина-

та на залязващо слънце. Нещо повече, едно осветител-

но тяло може да съдържа различни светодиоди, запалва-

нето и изгасяването на които да променя цвета на

светлината му. С това, обаче, не се изчерпват

ПРЕДИМСТВАТА НА СВЕТОДИОДНИТЕ ЛАМПИ

За тях е в сила принципът „Купуваш, поставяш, забра-

вяш“, тъй като практически не изгарят и не е нужно да

ги сменяме. Силата на излъчената от тях светлина за-

почва леко да намалява едва след 20 000 до 50 000 часа

работа (в зависимост от модела), като очакванията са

това време да се увеличи до 100 000 часа. Но дори и след

това лампата не е изгоряла, а продължава да работи!

Бялата светлина на светодиодните лампи е с практи-

чески същия спектър, както естествената дневна. А

именно тя е най-подходяща за четене и всякаква друга

работа, в която основно участие взима зрението.

Консумацията на електроенергия е поне 5-10 пъти по-

малка. Например, светодиодна лампа с мощност десети-

на вата осигурява сила на светлината колкото 60-вато-

ва обикновена лампа. Тази разлика нараства при цветни-

те светодиодни лампи, тъй като за да излъчват светли-

на с определен цвят, те не се нуждаят от цветни филт-

ри.

Но не само икономията е важна. Наличието на различ-

ни цветове ни позволява да развихрим фантазията си,

като осветим по различен начин помещенията в жилище-

то и дори различни части на хола или детската стая. Има

и лампи, чийто цвят можем да променяме по собствено

желание (най-често червен, зелен и син), като смяната

им е преливаща се. Какво по-хубаво от това тя да е бяла,

Лампа с нажежаема жичка 60 W с цена 50 стотинки работи 1000 часа. Све-

тодиодна лампа със същата сила на светлината има мощност 5 W, цена 30

лв. и работи 50 000 часа. За това време тя изразходва електроенергия 250

kWh, което при цена 12 стотинки на kWh означава 30 лева, или използването

й струва общо 60 лв. За същото време трябва да се сменят 50 обикновени

крушки на обща цена 25 лв., които са изразходвали 3000 kWh за 360 лв. или

общите разходи са 385 лв. Оказва се, че използването на „много по-скъпата“

светодиодна лампа излиза с 325 лв. по-евтино.

ЕДНА ЛЮБОПИТНА СМЕТКА
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докато преглеждаме вестника или четем книга, бледозе-

лена, докато гледаме телевизия, и пурпурна, когато сме

поканили гости на силно питие и приятна музика?

От друга страна, твърде често искаме да осветява-

ме само част от помещението – работна маса или бюро,

фотьойл за четене, повърхността на леглата. Съществу-

ващите лампи излъчват във всички посоки и за насочва-

не само в определена посока на светлината се използват

добре познатите рефлектори и лещи, при което се губи

значителна част от нея. Поради естеството си свето-

диодните лампи излъчват само в определен ъгъл и за допъ-

лнително фокусиране се използват малки рефлектори и

лещи, в които се губи само 10-20% от светлината.

Размерите на светодиодните лампи са твърде малки,

което ги прави особено подходящи за ставащото все по-

модерно, а и по-икономично дискретно осветление. И

всъщност за какво ни е да свети огромният полилей на

тавана, след като сме седнали в единия край на хола и

водим задушевен разговор?

А как стоят нещата с плавното регулиране силата на

осветлението? Ползващите такива устройства за обик-

новени лампи не може да не са забелязали, че при намаля-

ване на силата на светлината се променя и цветът й,

като става все по-жълт. При светодиодните лампи това

не е така – колкото и слаба да е светлината, цветът й

не се променя или, както казват специалистите, тя за-

пазва спектралния си състав.

Обикновените лампи излъчват и невидима за окото

светлина, така наречените ултравиолетови и инфрачер-

вени лъчи. И какво от това, като не ги виждаме. Макар

да не се виждат, те оказват своето нежелано влияние.

Преди всичко те имат определена енергия, която се до-

ставя от електрическата мрежа. Инфрачервените лъчи

нагряват, макар и малко, всички предмети, върху които

попадат, и могат да затруднят работата на климатика

в помещението. От своя страна, след продължително

въздействие ултравиолетовите лъчи променят цвета на

някои предмети – нещо, което колекционерите на картини

трябва да имат предвид. Неслучайно в музеите се изпол-

зват специални осветители, неизлъчващи такива лъчи.

Едно от предимствата на светодиодните лампи е, че при

тях и двата вида лъчи просто не съществуват.

И още едно предимство, чието значение ще нараства

през следващите години. Светодиодните лампи работят

с малко постоянно напрежение (5-10 волта), което позво-

лява непосредственото им включване дори към малки

слънчеви батерии.

Наред с всичките си предимства, светодиодните лам-

пи, разбира се, имат и

НЕДОСТАТЪЦИ

На първо място, това е по-високата им цена. Вярно, че

тя се компенсира от по-дългото време на работа и по-

малката консумация на електроенергия, но първоначално-

то капиталовложение не е за пренебрегване. Но също

така е вярно, че с неизбежното увеличаване на производ-

ството цените ще намаляват.

Освен това светодиодните лампи засега не могат да

дават много силна светлина – обикновено тя е колкото

на 30/40-ватова крушка с нажежаема жичка, а в най-доб-

рите случаи – колкото на 60/75-ватова. Разбира се, доб-

ре познатият принцип на полилеите и тук е напълно при-

Добра съвременна светодиодна лампа свети „като нова“ в продължение на

50 000 часа. Ако тя се използва по 6 часа дневно, едва след 23 години свет-

лината й забележимо ще започне да отслабва. При същите условия обикно-

вена крушка с нажежаема жичка ще изгори след около 250 дни, а халогенна

– след близо 2 години.

ВЕЧНИТЕ ЛАМПИ
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ложим – поставянето на повече лампи в едно осветител-

но тяло увеличава излъчваната от него светлина. Същев-

ременно има много основания да се очаква, че в скоро

време границата от 100 W ще бъде премината.

СВЕТОДИОДНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

Те имат някои различия с обикновените. В тях „круш-

ката“ е заместена от т. нар. светодиоден излъчвател,

който е с твърде малки размери. Излъчвателите обикно-

вено не се продават в магазините, а непосредствено на

производителите на осветителни тела. Най-добрите

съвременни модели имат излъчваща повърхност прибли-

зително половин квадратен сантиметър, светлината от

която е колкото на 10/12-ватова обикновена крушка.

Смяна на излъчвателите не се налага, поради което те

могат да бъдат монтирани неподвижно в осветително-

то тяло. С това се избягват често срещаните повреди

поради влошени контакти. Необходимите постоянно на-

прежение и ток за работата на излъчвателите се полу-

чават от електрическата мрежа чрез вграден електро-

нен блок. Част от светодиодните осветителни тела са

само за напрежение 220 V, но има и немалко за напреже-

ние между 85 и 265 V, които могат да се използват неза-

висимо от кое място на света са закупени. Броят на из-

лъчвателите в едно осветително тяло варира в много

широки граници – от 1 до около 100, а цветът им може

да е еднакъв или различен. Малките размери и преди всич-

ко малката дебелина на излъчвателите позволява напра-

вата на тънки и естетично оформени осветителни тела

за монтиране на стената или върху хоризонталните ча-

сти на шкафове. Те са особено подходящи за кухни и бани.

А възможно ли е да се модернизираме, като заменим

изгорялата крушка с нажежаема жичка със светодиодна?

Вече да, тъй като се произвеждат светодиодни лампи със

стандартен цокъл, които могат непосредствено се по-

ставят във фасонката на старата крушка. Те могат да

имат до няколко десетки излъчвателя и сила на светли-

ната, съответстваща на обикновена лампа между 25 и

100 W. Особено подходящи са за спотове.

Осветителни тела или самостоятелни светодиодни

лампи със слаба светлина и нищожен разход на електро-

енергия са твърде подходящи за постоянно нощно освет-

ление в детски стаи, в коридорите на жилището, а защо

не и в спалните.

Със светодиодни лампи по-лесно се реализира така

нареченото плъзгащо осветление – светлината не се

насочва към помещението, а „залива“ стена или колона,

с което интериорът става неузнаваем.

ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Прекрасна е гледката на добре осветена сграда. А

фасадно осветление вече се прави не само на обекти с

обществено и историческо значение, а и на частни до-

мове. Именно тук светодиодните лампи най-добре показ-

ват своите предимства, защото външното осветление

работи при по-сурови условия и по-дълго в сравнение с

вътрешното (Бихте ли осветили къщата си, ако знаете,

че периодично трябва да викате алпинисти да сменят

крушки?). За икономията на електроенергия да не гово-

рим. Освен това възможностите за феерични разноцвет-

ни светлини, които дори могат да се променят по ваше

желание, са практически неограничени.
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Най-добрите

Микровълнови фурни
на пазара
Редакцията не носи отговорност за промени, неточности и грешки в подадената от фирмите информация

Микровълнова фурна за вграждане

модел MCD-2660EM на AEG-
ELECTROLUX. Мощност 900 W. Покри-
тие Inox. Електронен дисплей. Автома-
тични програми за готвене и размразя-
ване. Функция „грил“.

Цена: 999 лв. с ДДС

Производител: AEG-ELECTROLUX

Микровълнова фурна модел
WD 800D-320B на Conegliano.
Кварцов грил. Иноксова повърх-
ност отвън и отвътре. Мощност

800 W. Мощност на грила 1100 W.
Електронен дисплей. Капацитет
20 литра. Размразяваща функция.
Две настройки за мощността на
грила. Две комбинирани настрой-

ки грил + микровълнови. Пет сте-
пени на мощност. Дигитален тай-
мер 60 минути. Сигнал за край на
готвенето. Защита за деца. Раз-
мери: ш.472 х д.397 х в.282 мм.

Цена: 175 лв. с ДДС

Производител: Conegliano
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Микровълнова фурна с рамка за вграждане
модел WD 900BI-C23 на Conegliano. LCD дисплей.
Иноксово покритие отвън и отвътре. Иноксова рам-
ка за вграждане. Таймер 60 минути. Мощност 900 W.

Нагревател на кварцовия грил 1200 W. Две комбини-
рани грилови настройки и две настройки за мощно-
стта на грила. Функция за запаметяване на два вида
готвене. Капацитет 23 литра. 10 степени на мощ-
ност. Размразяваща функция. Сигнал за край на гот-

венето. Защита за деца. Отваряща се надолу врата.
Размери: ш.510 х д.382 х в.303 мм.

Цена: 259 лв. с ДДС (с рамка)

Производител: Conegliano

Микровълнова фурна модел MV 505 на Delonghi
с иновативна конструкция, осигуряваща по-
голям обем на уреда. Капацитет 21 л. Сензорно уп-
равление. Три възможни режима за готвене – грил,
микровълнова фурна и комбиниран режим мик-

ровълнова фурна + грил 800 W. Пет степени за на-
стройка на мощността в комбиниран режим на гот-
вене грил + микровълнова фурна. Пет степени за
настройка на мощността в режим на готвене - мик-

ровълнова фурна. Една степен на мощност в режим
на грил. 60 минутен таймер. Часовник. Допълнител-
ни аксесоари – плоча за пица и метална купа, позво-
ляваща приготвянето на ястия на пара.

Цена: 250 лв. с ДДС (без аксесоари)

Производител: Delonghi

Микровълнова фурна на
ELECTROLUX модел EME-

2725S. Мощност 900 W. Полезен
обем 27 литра. Автоматично раз-
мразяване по тегло / за време. 3
запаметени програми за размразя-
ване. 6 запаметени програми за

приготвяне (пица, картофи, супи,
пуканки, пиле, зеленчуци). Електро-
нен дисплей. Сензорно управление.
60-минутен таймер. Защита за
деца. Цвят Inox.

Цена: 229 лв. с ДДС

Производител: ELECTROLUX
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Микровълнова фурна с грил
на ELECTROLUX модел EMS-
2840 S. Обем 28 литра. Мощ-
ност 900 W. Грил 1300 W. Елект-

ронно управление. Автоматични
програми за притопляне и раз-
мразяване. Електронен дисплей.
Цвят Silver.

Цена: 209 лв. с ДДС

Производител: ELECTROLUX

Микровълнова фурна на Fagor

модел MW4-17E G B/N с обем
17 л. Мощност микровълни: 700 W,
мощност кварцов грил: 1100 W. 5
нива на мощност. Функция грил +
микровълни. Дигитален таймер

до 60 мин. Цвят: бял/черен. Гаран-
ция: 2 години.

Цена: 135 лв. с ДДС

Произодител: FAGOR

Микровълнова фурна модел FMW 241G на

Franke. Мощност 850 W. Moщност на грила: 1250 W.
Тип на грила: кварц. Отвор за вграждане: 380h x 560l x
530p. Използваем капацитет: 24,6 литра. Електронен
програматор и таймер. Часовник. Обезопасяване за
деца. 4 излъчвателя. 6 Функции: размразяване, готве-

не на бавен огън, модерна кухня, готвене на силен
огън, грил, микровълни + грил. Цвят Inox.

Цена: 909 лв. с ДДС (1121 лв. с рамка)

Производител: Franke
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Микровълнова фурна на Hyundai модел
WP700D17. Обем 17 л. Мощност 700 W. Механично
управление. Таймер 30 мин. Функция размразяване.
Гаранция 24 месеца.

Цена: 79 лв. с ДДС

Производител: Hyundai

Микровълнова фурна на Hyundai модел
WD800ED20. Обем 20 л. Мощност 800 W. Ел. грил
1000 W. 6 нива на мощност. 60 мин. цифров таймер.

Автоматично размразяване. Звуков сигнал. Гаранция
24 месеца.

Цена: 99 лв. с ДДС

Производител: Hyundai

Компактна фурна за вграждане с
интергирано микровълново готве-
не модел MWAZ 323 IX на Индезит

Кампъни. Пет комбинации на готвене:
микровълново готвене с 5 степени на
мощност, грил, микровълново готвене +
грил, вентилирано печене, микровълново
готвене + вентилирано печене. Десет

автоматични програми, включително но-
вата програма „Паста“. Обем 30 литра.
Електронен програматор със сигнализа-
ция за край на готвенето.

Цена: 1245 лв. с ДДС

Производител: INDESIT COMPANY
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Електронна микровълнова фурна за вгражда-
не с грил модел MWA 222 IX на Индезит Кампъ-
ни. Три комбинации на готвене: микровълново гот-
вене с 5 степени на мощност, грил, микровълново

готвене + грил. Десет автоматични програми. Обем
24 литра. Електронен програматор със сигнализация
за край на готвенето.

Цена: 865 лв. с ДДС

Производител: INDESIT COMPANY

Микровълнова фурна модел ЕMWK 1050.0М на
Kueppersbusch. Дизайн инокс. Сензорно управление.
Функция "топъл въздух с вентилатор" за печене. Грил.
Автоматично размразяване спрямо зададени вид хра-
на и килограми. Детско ключе. Функция "бърз старт".
Клапваща врата. Осветление. Възможност за избор
на дизайна на дръжката. Мощност на микровълните
- 1000 W. Грил с мощност - 1500 W. 6 функции на фурна.
6 функции на микровълнова. Автоматични програми за
затопляне и печене. Въртяща се чиния - ∅32 см. 32
литра полезна вместимост. Иноксова вътрешност. 2
нива за едновременно приготвяне. Електронен часов-
ник с аларма. Серийно оборудване - 1 скара+ 1 стъкле-
на тава за печене. Електропотребление - 3.4 kW - с
щепсел. Размери на уреда Ш/В/Д- 595/455/545 мм. Раз-
мери на нишата Ш/В/Д- 560/450/550 мм. Размери на
вътрешността Ш/В/Д- 420/210/390 мм.

Цена: 1700 лв. с ДДС

Производител: Kueppersbusch

Инверторна микровълнова
фурна с грил на PANASONIC,

модел NN-GD356WEPG. Обем
20 л. Мощност 850 W. Кварцов грил
1100 W. Автоматични програми за
притопляне и размразяване. Зак-
лючване. Възможност за три ре-

жима на работа – грил, мик-
ровълнова и грил и микровълнова.

Цена: 259 лв. с ДДС

Производител: PANASONIC
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Комбинирана микровълнова
фурна PANASONIC, модел NN-
J155WBEPG. Обем 17 л. Мощ-
ност 800 W. Кварцов грил 1000 W.

Възможност за работа в комбини-
ран режим (грил + микровълни).

Цена: 179 лв. с ДДС

Производител: PANASONIC

Микровълнова фурна Sharp

модел R 26 ST. Обем 20 литра.
Мощност 800 W. 12 програми за
готвене и програма за размразя-
ване. 5 нива на мощност (10 -
100%). Дигитален дисплей / часов-

ник. Гаранция: 12 месеца.

Цена: 239 лв. с ДДС

Производител: Sharp

Микровълнова фурна с грил
модел R 898 AL на Sharp. Мощ-
ност микровълни 900 W. Мощност

конвекция (40-250C) 1800 W. Мощ-
ност горен грил 1200 W. Мощност
долен грил 600 W. Комбинирани
функции:микровълни и конвекция;
микровълни и горен грил; мик-

ровълни и долен грил; горен и до-
лен грил; експрес пица функция; 3
пица и 5 забавление менюта; 5 раз-
мразяващи програми. Цвят алуми-
ний. Неръждаема стомана. Обем

26 литра.

Цена: 475 лв. с ДДС

Производител: Sharp
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Серия микровълнови печки на
VOLTEL, включваща модели
VL-M117 и VL-M117G. Обем 17
л. Мощност 700 W, 5 степени.

Мощност на грила 1000 W при мо-
дел VL-M117G. Функция за размра-
зяване. 30 минутен таймер.

Цена: 83 лв. с ДДС (мод. VL-M117)
90 лв. с ДДС (мод. VL-M117G)

Производител: VOLTEL

Микровълнова фурна на

ZANUSSI модел ZMC-19MG.
Мощност 700 W. Грил  1100 W.
Обем 19 л. Функция размразяване.
Механично управление. Таймер 35
минути.

Цена:129 лв. с ДДС

Производител: ZANUSSI

Серия микровълнови печки на

VOLTEL, включваща модели
VL-M208 и VL-M208G. Вмести-
мост 20 литра. Мощност 800 W.
Мощност на грила 1110 W при мо-
дел VL-M208G. Пет степени. Фун-

кция размразяване. Таймер 30 ми-
нути.

Цена: 94 лв. с ДДС (мод. VL-M208)
99 лв. с ДДС (мод. VL-M208G)

Производител: VOLTEL
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Тъй като вече на пазара не са една и две фирмите, предлагащи централни

прахопочистващи системи, все повече хора с отношение към техниката

в дома си е много вероятно да са ги чували или да са имали близки срещи

с тях. А собствениците на такива инсталации знаят от първа ръка

истинските им достойнства. За всички останали – това са системи, в

които засмуканият от помещенията на целия дом боклук се транспортира

по тръбопровод, благодарение на мощен централен агрегат. Концепцията

на тези системи е в основата на значителните предимства, за които

разказва Милена Шиякова

Най-голямата благина, която централните прахопочи-

стващи системи осигуряват на собствениците си, е

елиминирането на необходимостта от разнасяне на дори

компактна прахосмукачка из почистваните помещения.

Особено в жилища със стълби и други препятствия. А

това еднозначно е равно на

ГЪВКАВОСТ, ЛЕКОТА НА ПОЛЗВАНЕ И УДОБСТВО

В основата е генералната разлика на централизирана-

та система, при която същинската прахосмукачка - цен-

тралният или работен агрегат, се разполага в някое от

по-малко обитаемите сервизни помещения в дома (балкон,

мазе, килер, гараж) или дори в мокро помещение. Ако жили-

щето е тясно, без сервизни помещения, агрегатът може

да постави и на балкона, добре предпазен от дъжд и сняг.

Спестяването на досадното упражнение, свързано с

мъкнене на прахосмукачката от стая в стая, става и бла-

годарение на тръбопроводната система и пневморозетки-

те. Последните може да са вградени в стената (на ниво-

то на електрическия контакт) или директно в пода. Към

розетките се присъединява (или издърпва) маркучът на

прахосмукачката, който е достатъчно дълъг, за да се по-

чисти добре всяко ъгълче на помещението. Тръбите, по

които преминават засмуканите боклуци, могат да бъдат

предвидени още при проектирането и вградени при стро-

ителството на жилището, както и да бъдат добавени

впоследствие. Монтират се в стените, прикрити с плос-

кости или с мазилка и шпакловка, вграждат се в замазка-

та на пода или се влагат над окачени тавани. Конфигури-

рането на тръбопровода е индивидуално и зависи от кон-

струкцията на сградата или жилището. Системата се

задейства при включване на гъвкавия маркуч в пневморо-

зетката или чрез on/off бутон, монтиран в дръжката му.

Освен удобството всичко, което ви трябва, за да по-

чистите дома, да бъде елегантната розетка на стена-

та и дългия маркуч, централните прахопочистващи сис-

теми предлагат и друго, още по-важно предимство -

ЕФЕКТИВНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПРАХА И БОКЛУЦИТЕ

наред с извеждането извън жилището на микроскопичния,

но коварен домашен прах. Виновниците за това са мощ-

ността на работния агрегат и филтрационната систе-

ма. Централният агрегат се базира на турбинен мотор.

Тъй като осигурява функционирането на цялата систе-

ма, мощността на някои агрегати може да е и няколко

пъти по-голяма (примерно 5) от тази на обикновените

прахосмукачки. Специално за апартаментите се разра-

ботват пригодени системи с по-компактен размер, но

достатъчно мощен агрегат. Мощността на агрегата на

някои модели може да бъде и от 1200 до 3400 W. Не е

вярно, обаче, че голямата им мощност ги прави и много

енергоемки. За сравнение, традиционната преносима

Домашни
прахоизтребители
Предимства на централните
прахопочистващи системи
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прахосмукачка ползва работна мощност между 1500 W до

2000 W. Причината за неголемите разлики в консумира-

ната енергия е в това, че при преносимите и при филт-

ровите централни системи за прахопочистване се нама-

лява пропускателната способност и процент от мощно-

стта се разходва за принудително превеждане на възду-

ха през филтрите.

По отношение на филтрирането – част от централи-

зираните прахочистачки работят на т.нар. „истински“

циклонен, безфилтърен принцип. При тях до 96% от праха

се събира в специален контейнер под основата на агрега-

та (с вместимост между 20 и 50 литра), който се почи-

ства няколко пъти в годината. Останалите 2 до 4% изклю-

чително фини частици се изхвърлят извън сградата, по-

средством специална изходяща тръба. Този тип прахосму-

качки функционират без каквито и да е консумативи, като

торбички, филтри и други.  Други системи пък ползват в

конструкцията си набор от филтри. Първоначално прахо-

лякът се улавя от груб филтър, който периодично се почи-

ства с вода. За по-фините частици се използва торбичка

за прах, произведена от четири слоя микровлакна, която е

с 50% по-капацитетна в сравнение с хартиените филтри.

Когато се напълни, тя просто се подменя.

Ефективен метод за сухо почистване чрез вградена

прахочистачка е комбинацията циклон и филтър касета.

Основава се на циклонния метод, в сътрудничество с

филтър с площ минимум 4 000 кв.см, изработен от дългот-

райна полиестерна материя, с възможност за изпиране и

дълъг жизнен цикъл (между 5 и 7 години). Циклонът задъ-

ржа около 80% прах, 17% остава във филтър касетата.

Останалите 3% невидими частици домашен прахоляк и

акари се изхвърлят извън сградата, посредством специ-

ална изходяща тръба.

Част от системите за централизирано вакуумно по-

чистване са пригодими и за жилища, където не е възмож-

но директното изхвърляне на финия прах навън. В този

случай системата е филтрова и завършва със специален
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сменяем филтър, който го задържа.

Тъй като моторът на цялата система не ви следва от

помещение в помещение, чистенето не се обременява от

зловещия му рев.

ЛИПСАТА НА ШУМ

също е голямо преимущество – тоест, вече я няма диле-

мата или чистене, или спокойствие. Това че моторът

работи далеч от чистещия и другите обитатели на дома,

произвежданият от него шум (макар и 60-70 децибела) не

пречи никому. Някои модели са снабдени и със заглушител.

Всички прахосмукачки се предлагат с

ПЪЛЕН НАБОР ОТ НАКРАЙНИЦИ И АКСЕСОАРИ

но тези на централните прахопочистващи системи

включват и някои специфични. Сред тях е пневмолопат-

ката – също вграден елемент, блестящ с функционално-

стта си и улеснението за обитателите на жилището.

Представлява заместител на метлата, лопатата и кош-

чето за боклук. Като част от централните прахопочи-

стващи системи, се свързва към тръбопровода, като се

вгражда обикновено в перваза. Само с натискане на крач-

ния педал, събраният до перваза боклук се отвежда ди-

ректно по тръбопровода и попада в резервоара за отпадъ-

ци.

Както и при традиционните прахосмукачки, и тук се

предлага комплект накрайници за почистване на по-труд-

нодостъпните места в стаята - ъглите, первазите,

сгъвките на мебелите или постелки и килими, които обик-

новено задържат повече прах. Вградените прахосмукач-

ки, обаче, подпомагат и почистването на по-специфични-

те участъци в жилището, като например прозорците,

мокрите помещения или камината. За тях можете да

ползвате предвидения сепаратор за отделяне на влага-

та и за по-едри отпадъци. Винаги, за да не предизвикате

задръстване, избягвайте да чистите с тази прахосмукач-

ка по-едри боклуци или вода, без да ползвате услугите на

това устройство. За камината може да използвате спе-

циалния сепаратор за пепел, в който се събират пепел-

та и овъглените дървени частици.

За килимите, мокетите и матраците съществува

опцията Turbo-cat, устройство, което вибрирайки тупа и

изсмуква фината прах в дълбочина от меките настилки.

Сред техническите достойнства на централните

вакуумни системи е и автоматичното почистване на

тръбопроводите и филтъра.
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Новите дрехи
на звука

Тонколоните
в естетически аспект

Новите дрехи
на звука

Тонколоните
в естетически аспект
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В последните години производителите на тонколони

преследват превъзходство не само по отношение на зву-

ченето и акустичните възможности, но и във цялостна-

та визия на продуктите си. Независимо дали висят на

стената, стоят стабилно изправени на пода или се кип-

рят върху някоя мебел, колоните могат да кажат за соб-

ственика си не по-малко от другите интериорни елемен-

ти. Някои модели изглеждат като истински произведения

на изкуството, но при проектирането им няма и части-

ца художествена измислица. Зад артистичната си

външност те подслоняват най-съвременни възможности.

Ако потребностите ви от интериорни търсения не мо-

гат да бъдат задоволени дори от дизайнерска конфекция,

се обърнете към производители, които ще направят уни-

кален дизайн само за вашата аудио система, като съоб-

разят формите и цветовете с вашия вкус. Накратко, и

тук вече канони няма…

ФОРМАТА СЛЕДВА ЕМОЦИЯТА

Функцията на аудио системата в дома е да ни забав-

лява, когато искаме това от нея, и да ни помага да раз-

пуснем, когато сме изморени. Но защо да ограничаваме

нещата дотук, а не използваме повече от сетивата си,

за да изпитваме удоволствието от музиката? Колко по-

силно би било усещането от твърдите и агресивни пар-

чета, ако те идват от колони с визия, внушаваща смаз-

Всеки уважаващ себе си меломан освен от качествена музика, разбира и

от качественото й възпроизвеждане. В това число своето значимо място

заемат и добрите тонколони. Ако доскоро разбирачите намираха красота

само във възможностите на тонколоните и гледаха с обожание всеки

добре звучащ сандък, днес нещата звучат различно. Външният вид на

колоните има значение поне колкото звуковите им възможности, а за

някои – и повече. Защото – по дрехите посрещат, по звука изпращат…

Доколко и как дизайнът въздейства върху сетивата, наравно със звука,

разказва Иво Бояджиев
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ваща звукова мощ. Представете си следния вечерен сце-

нарий. Долазваме до вкъщи след работа, с мисълта за

едно малко, и полагаме труп на мекото кресло? Дискът

на Стен Гец ни чака зареден и ние потъваме в блажен-

ство… Не е едно и също дали звуците на саксофона про-

излизат от фурнирния сандък с каренцето и вазата из-

куствени рози на него, или от баланса на меките, лъска-

ви форми, излъчващи спокойствие и мекота.

Колони практически можете да намерите с всякаква

форма – от футуристично ръбести до изваяно заоблени,

от консервативни моноблокови до иновативно разчлене-

ни, от вертикални през наклонени до хоризонтални, от

абсурдно пречупени до логично правилни, от стилно удъл-

жени до симпатично малки…

В зависимост от формата на кутията колоните могат

да се поставят на красиви стойки, които прекрасно допъ-

лват дизайна. Ако вместо да го допълват, откровено го

затрудняват, имате избор да решите дали предпочита-

те да бъдат на пода, на стената или другаде. Ако пък не

разполагате с достатъчно пространство, което да при-

юти внушителни по габарити колони,  знайте че каче-

ствен звук могат да предложат и красиви и малки колон-

ки, например такива с много симпатична кубовидна фор-

ма.

В повечето случаи колоните нямат отделна интери-

орна роля, противопоставяща се на другите компоненти
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равление, а други – по стари колкото света методи на

обработка. При голяма част от дизайнерските колони

последните етапи от направата им – боядисване и поли-

ране – се извършват ръчно.

Изборът на материал за изработване на колоните за-

виси от „художествената“ концепция за цялостно из-

лъчване на продукта. Което е само едната страна на

въпроса. Другата е, че, както всеки знае, различните

материали водят до различно звучене…

Компонентите на корпуса на колоните се изработват

както от традиционни за целта материали, като поли-

ран алуминий, полиран месинг, дърво и неръждаема сто-

мана, така и от по-рядко използвани – стъкло, естестве-

на кожа и дори оникс. За по-ниския клас и за майсторени-

те в гаража уникати най-популярни са ПДЧ, МДФ и шпер-

плат. Разбира се, често се среща съчетаването на раз-

лични материали.

Интересно за дървото е, че има уникални акустични

характеристики и дава приятен тембър на звука. Зато-

ва още от древността е предпочитан материал за изра-

ботка на различни музикални инструменти. Много са опи-

тите за използването му при направа на конус на гово-

рител, но повечето – неуспешни, тъй като дървената

мембрана е тънка и лесно се пука в резултат на звуко-

вата вълна. В последно време нещата не стоят по същия

начин, тъй като вече е факт дървен конус за говорител,

при това с перфектен резонанс и динамика, а и с добра

марка. След специална обработка на материала конусът

се изработва от бреза, а корпусът на колоните – от

череша.

От по-необичайните материали естествената кожа

намира приложение най-вече в изработката на подложки,

а стъклото се използва за направа на елегантни стойки

за колони.

Последният елемент в естетическата роля на тон-

колоните, но не и по значение, е цветът. По принцип ця-

лостното въздействие на два предмета с еднаква фор-

ма е съвсем различно, ако са с различен цвят. А и цве-

товото усещане е съвсем относително и различно за

всеки човек. Затова няма да как да обобщим как въздей-

стват на възприятията различните цветове и нюанси,

затова само ще приветстваме свободата и възможно-

стите за избор при цветовете. Можете да харесвате

колони в традиционно черно, в модерния инокс, в по-

меките жълто и кафяво и така нататък. А освен че

дървото има добри акустични свойства, цветът му е

чудесно решение, ако този материал пасва добре на

интериора на дома.

За да усилят въздействието на продукта си, дизайне-

рите на колони често прибягват до различни цветови

комбинации. В зависимост от това къде ще се поставят,

за какво са предназначени и дори от музикалния вкус на

хората, се избират агресивни или нежни съчетания от

цветове.

на аудио, а вече и на видео системите в дома. Би било

доста грозно, ако до супер новия си, ултратънък плазмен

телевизор строите старите си огромни паралелепипеди.

Обикновено компонентите за сериозните многоканални

озвучителни системи се продават в комплект, с единен

цялостен дизайн, форми и цветове. Но един разбирач ви-

наги би комплектовал системата си по своя си начин…

МАТЕРИАЛИ И ЦВЕТОВЕ

Изработването на съвременните колони е микс от на-

ука и изкуство, от технология и традиция. Някои компо-

ненти се изработват на машини с цифрово-програмно уп-
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Супер модели

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

Ударна бормашина с перфоратор модел BH
22 E на AEG. Мощност 650 W. Обороти без товар

0-1290 rpm. Пробивна способност: стомана/ алуми-
ний/ дърво 13/22/30 mm. Сила на удара 2,7J. Тегло

2,4 кg.

Цена: 302 лв. с ДДС

Производител: AEG

Ударна бормашина модел FB2 1010 D- super

torgue на AEG. Мощност 1010 W. Обороти без то-
вар 800/1800 rpm. Пробивна способност: стомана/
алуминий/ дърво 16/35/50 mm. Сила на въртене 88

Nm. Тегло 4,2 кg.

Цена: 542 лв. с ДДС

Производител: AEG
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Ударна бормашина модел FBE 570 R на AEG.
Мощност 570 W. Обороти без товар 0-2700 rpm.
Пробивна способност: стомана/ алуминий/ дърво

10/15/30 mm. Сила на въртене 21 Nm. Тегло 1,7 кg.

Цена: 130 лв. с ДДС

Производител: AEG

Ударна бормашина модел FBE 630 R на AEG.

Мощност 630 W. Обороти без товар 0-2800 rpm.
Пробивна способност: стомана/ алуминий/ дърво

13/15/30 mm. Сила на въртене 21 Nm. Тегло 1,75 кg.

Цена: 160 лв. с ДДС

Производител: AEG

Ударна реверсивна бормашина модел BM-E

750 E на EINHELL. Захранване 230 V ~ 50 Hz. Мощ-
ност 750 W. Граници на натоварване: бетон ∅13
mm, метал ∅13 mm, дърво ∅32 mm. Обороти: 0 -

2850 min-1. Тегло: 2,3 kg.

Производител: EINHELL
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Ударна реверсивна бормашина модел
BSM 650 E на EINHELL. Захранване 230 V
~ 50 Hz. Мощност 50 W. Граници на нато-

варване: бетон ∅13 mm, метал ∅13 mm,
дърво ∅20 mm. Обороти: 0 – 2600 min-1.Тег-

ло: 2,25 kg.

Производител: EINHELL

Ударна реверсивна бормашина модел

BSM 1000 на EINHELL. Захранване 230 V
~ 50 Hz. Мощност 1050 W. Граници на нато-

варване: бетон ∅13 mm, метал ∅13 mm,
дърво ∅32 mm. Обороти: 0 - 3000 min-1. Тег-
ло: 2,6 kg.

Производител: EINHELL

Eлектрическа бормашина с капацитет 10 mm

за стомана и 18 mm за дърво. 3000 оборота в ми-
нута в ненатоварен режим. Мощност 520 W. Зах-
ранващо напрежение 110/220V ~50/60Hz.

Производител: Nantong Tools
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Ударна бормашина с регулираща се дръжка
WORX модел REVOLVER BLOCKBUSTER на
POSITEC. Номинално напрежение: 220-240V ~50Hz/

60Hz. Номинална мощност: 710W. Номинални оборо-
ти без товар: 0 - 3000/min. Електронно регулиране

на оборотите. Номинална ударна скорост: 0 -
48000 удара в минута. Тип на патронника: 13 mm
Jacobs без ключ. Максимални диаметри на свред-

лата за: дърво: 35 mm, стомана: 13 mm, зидария: 20
mm. Тегло на машината: 2.5 kg. Данни за шум и

вибрации. Номинално звуково налягане 98.0dB(A).
Номинална звукова мощност 109.0 dB(A). Нормална
осреднена вибрация 10.7 m/s2.

Цена: 399 лв. с ДДС

Производител: POSITEC

Бормашина WORX модел WU100 на
POSITEC. Номинална мощност: 500 W. Номинал-

но напрежение: 220 - 240V ~50Hz/60Hz. Номинал-
на скорост без товар: 0 - 2500/min. Тип на пат-

ронника: 10 mm без ключ. Максимална дебелина
на пробиване: стомана: 10 mm, дърво 25 mm. Тег-
ло на машината: 1.5 kg. Данни за шум и вибрации.

Номинално звуково налягане 95 dB(A). Номинална
звукова мощност 106 dB(A).Типична номинална

вибрация 10 m/s2.

Цена: 179 лв. с ДДС

Производител: POSITEC

Двустепенна ударна бормашина с ме-
тален корпус WORX модел WU303 на
POSITEC. Номинална мощност: 800 W. Номи-
нално напрежение: 220 - 240V ~50/60 Hz. Номи-
нална скорост без товар: скорост1: 0 - 1300/
min, скорост 2: 0 - 2700/min. Номинална ударна
скорост: скорост 1: 0 - 20800 bpm, скорост 2:
0 - 43200 bpm. Размер на патронника: 13 mm,
метален самозатягащ се Rоеhm. Максимални
диаметри на свредлата: стомана: 13 mm,
дърво: 35 mm, зидария: 20 mm. Тегло на маши-
ната: 2.45 kg. Данни за шум и вибрации. Номи-
нално звуково налягане 94 dB(A). Номинална
звукова мощност 105 dB(A). Типична номинал-
на вибрация 15 m/s2. Аксесоари: спомагател-
на ръкохватка, ограничител за дълбочина.
Цена: 249 лв. с ДДС
Производител: POSITEC
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Акумулаторна ударна бормашина WORX мо-
дел WU376.1 на POSITEC. Номинално напреже-
ние: 24 V. Номинална скорост без товар: 0 - 350/0 -
1300/min. Честота на ударите без товар: 0 - 5600/
0 - 20800 bpm. 24 позиции на съединителя. Максима-
лен въртящ момент: 65 Nm. Механични предавки: 2.
Размер на патронника: 13 mm без ключ. Максимал-
на дебелина на пробиване: стомана: 13 mm, дърво:
40 mm, зидария: 16 mm. Акумулатори: 2.0 Ah Ni-Cd –
2 бр. Интелигентно зарядно устройство. Време за
зареждане: 1 час (приблизително). Тегло на машина-
та: 2.95 kg. Данни за шум и вибрации. Номинално зву-
ково налягане 91 dB(A). Номинална звукова мощност
102 dB(A). Типична номинална вибрация 7.8m/s2.

Цена: 569 лв. с ДДС

Производител: POSITEC

Акумулаторна ударна бормашина с марка
RAIDER Pro модел RD-CD 10. Захранване: 24V.

Обороти: 0 - 450/1150 min-1. Механични скорости: 2.
Самозатягащ патронник. Бързозарядна батерия:
1 h. Съединетел: 8+2. Ударна функция. Куфар. Ре-

верс.

Цена: 169 лв. с ДДС

Производител: RAIDER

Акумулаторна бормашина с марка RAIDER

Pro модел RD-CD 16. Захранване: 24 V. Мощност:
1050 W. Обороти: 0 - 500/0 - 1400 min-1. Батерия:
NiCd, 1200 mAh. Механични скорости: 2. Самозатя-

гащ патронник: 2 - 13 mm. Бързозарядна батерия:
1 h. Съединител: 19+1. Ударна/пробивна функция.

Куфар. Тегло: 2.5 kg. Допълнителна дръжка.

Цена: 125 лв. с ДДС

Производител: RAIDER
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Ударна бормашина с марка RAIDER Pro мо-

дел RD-ID 15. Захранване: 220 V 50 Hz. Мощност:
910 W. Обороти: 0 - 2800 min-1. Пробиване в бетон:
16 mm. Пробиване в стомана: 13 mm. Пробиване в

дърво: 25 mm. Самозатягащ патронник. Реверс.
Метален корпус, гарантиращ дълъг експлоатаци-

онен живот. Ударна/пробивна функция. Тегло: 2.2
kg.

Цена: 62 лв. с ДДС

Производител: RAIDER

Ударна бормашина с марка RAIDER Pro мо-
дел RD-ID 19. Захранване: 220 V 50 Hz. Мощност:

1050 W. Обороти: 0 - 1100/0 - 3000min-1. Самозатя-
гащ патронник. Реверс. Двускоростна предава-
телна кутия. Ударна/пробивна функция. Куфар.

Тегло: 3.5 kg.

Цена: 109 лв. с ДДС

Производител: RAIDER

Ударна бормашина модел ELK 110 на
RTR. Напрежение: 230V/50Hz. Мощност

450 W. Размер на патронника 10 мм. Работ-
на скорост 0 - 2800 об/мин. Вибрации

10,2 m/s2. Превключвател на посоката на
въртене. Контрол на скоростта. Бутон за
заключване. Самозатягащ се патронник. 2

години гаранция.

Цена: 31,56 лв. с ДДС

Производител: RTR
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Ударна бормашина модел ELK 113 на RTR. На-

прежение: 230V/50Hz. Мощност: 760 W. Размер на
патронника: 13 мм. Работна скорост 0 - 2600 об./мин.

Вибрации: 6,2 m/s2. Превключвател на посоката на
въртене. Контрол на скоростта. Бутон за заключва-
не. Самозатягащ се патронник. Мултифункционална

опаковка включваща пластмасов куфар с приложени
към него свредла за метал, бетон и абразивни шлай-

фгрифери. 2 години гаранция.

Цена: 45,90 лв. с ДДС

Производител: RTR

Ударна бормашина тип перфоратор

модел ELK 325 на RTR. Напрежение
230V/50Hz. Мощност 750W. Размер на пат-
рона: 26 мм. Тип захват – SDS+. Работна ско-

рост: 0 - 880 r/мин. Патрон - адаптор за
обикновен захват. Бутон за заключване.

Мултифункционална опаковка, включваща
пластмасов куфар с приложени към него
свредла за метал, бетон и абразивни шлайф-

грифери. 2 години гаранция. Бонус ръкавици.

Цена: 129 лв. с ДДС

Производител: RTR

Ударна бормашина модел ELK 116 на RTR.
Напрежение 230V/50Hz. Мощност 910 W. Размер

на патронника 16 мм. Работна скорост
0-1000/0-3000 об./мин. Вибрации: 9 m/s2. Пре-

включвател на посоката на въртене. Контрол
на скоростта. Бутон за заключване. Самозатя-
гащ се патронник. Мултифункционална опаковка

включваща пластмасов куфар с приложени към
него свредла за метал, бетон и абразивни шлай-

фгрифери. 2 години гаранция.

Цена: 80,64 лв. с ДДС

Производител: RTR
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ЗА ДА Е СВЕЖА ГРАДИНАТА

Със сигурност сте виждали резултатите от работа-

та на тези поливни системи, ако си падате по футбола

или голфа. Дъждовалните поливни системи, познати още

като спринклерни или с разпръсквачи, са предпочитан

избор в грижата за комфорта на големи тревни площи.

Вечна пролет
в градината
Със спринклерните поливни системи

Пролетта – толкова чакана и носеща радост.  Със свежите премени на

дърветата, завръщането на птичките и зеления килим върху земята. Неща,

които умиляват част от хората, докато други просто отмятат календара

напред… Без значение дали сте в групата на романтиците, скептиците или

други, именно пролетта е сезонът, в който като грижовни стопани е добре

да помислим за здравето на градината си през жарките и сухи летни дни.

И ако искаме, когато дойдат жегите, вместо напукана земя, в двора да

цъфти райска градина, е време да грабнем молив и да рисуваме. Не, не

пролетен пейзаж, а проект на новата си дъждовална поливна система. Най-

добре в компанията на специалист, съветва Амелия Стоименова

През последните години се използват все по-широко и в

домашните градини. И причините за това са повече от

обективни. Постоянно заетият съвременен човек труд-

но би намерил време да полее домашната си градина с

маркуча и още по-малко да вае телесни форми, пренасяй-

ки лейката от храст на храст. За сметка на това, кой
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изпълняват безпрекословно от електромагнитни клапа-

ни, свързани към всеки от кръговете й. Ако автоматика-

та е мозъкът на дъждовалните системи, сърцето й е

поливната помпа, която би могла да изпълнява различни

функции. Например да подава в системата събрана

дъждовна вода, да изпомпва вода от локален водоизточ-

ник или просто да захранва системата с оптимално ко-

личество вода от централната водоснабдителна мрежа.

Доколко ефективно ще работи една дъждовална поли-

вна система зависи от качественото й проектиране,

изпълнение и поддръжка. А това не е лесна работа и като

правило изисква компетентното мнение на специалист.

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО РАЗПРЪСКВАЧЪТ

Без никакви съмнения един от основните елементи на

дъждовалните поливни системи. Изискващ сериозно от-

ношение при избора. Предлагащ многообразие от конст-

рукции. За да е свежа тревата, пъстри и уханни цветя-

та в градината, изборът на разпръсквач следва да се

съобрази с вида на почвата, растенията, размера на

поливната площ, климатичните особености на района и

още цял куп други параметри. Не по-малко важен от вида

на разпръсквачите за ефективната работа на дъждовал-

ната система е изборът на разстоянието между тях. Ако

искаме тревата в градината да е еднакво зелена навсякъ-

де, поливните зони на отделните разпръсквачи трябва да

се припокриват. В противен случай някои части от мо-

равата ни ще бъдат зелени, а други - пожълтели и поувех-

нали.

Възможностите за избор на вид разпръсквач се свеж-

дат до пет основни конструкции - импулсни, пулсиращи,

въртящи се, стационарни и мобилни. От своя страна, в

зависимост от начина на разпръскване на водната струя,

разпръсквачите са със струйни, с ударни и въртящи се

глави. Всеки от видовете разпръсквачи се предлага и в

различни типоразмери.

Но нека оставим спринклерите и насочим вниманието

си към

МРЕЖАТА ОТ ТРЪБИ

Те пренасят животворната течност от източника до

всеки от разпръсквачите. Обикновено транспортната

мрежа е невидима за окото на разхождащия се по мора-

вата, тъй като тя е зарита в земята. Изпълнява се от

полимерни маркучи или PVC тръби. Критерии в процеса

на проектиране на мрежата от артерии на дъждовална-

та поливна система са постигането на максимална здра-

вина и лесният монтаж. Фактор при избора на транспор-

тната мрежа е и размерът на инвестицията, които ще

се наложи да платим за изграждането й.

За да се радваме на здрава и уханна градина, следва да

обърнем специално внимание и на следващия важен еле-

мент от дъждовалната поливна система, а именно

ПОМПАТА

Ако градината ни е мъничка, а районът - централно

водоснабден, бихме могли да се лишим от услугите на

поливната помпа. Но в случай че моравата около дома е

по-голяма, без помпа водата от разпръсквачите вероят-

но ще бълбука вяло, а зеленината няма да е нищо пове-

че от несбъдната мечта. Така че, когато поливните пло-

щи са значителни, помпата ще повиши и регулира наля-

гането до оптимални за „кръвното“ на дъждовалната си-

стема стойности.

Мисията на помпата би била не по-малко отговор-

на, ако захранваме поливната система с вода от кла-

денец и сме независими от централното водоснабдя-

ване. Така че видът на помпата и характеристиките

й, също както и останалите елементи на поливната си-

стема, се избират според задачите, които ще й възло-

жим.

И накрая, няколко думи за
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КЛОНОТРОШАЧКИТЕ ЗАЕМАТ ДОСТОЙНО МЯСТО

сред съвременния градински инвентар, въпреки че у нас

не са достатъчно популярни. На външен вид могат да

бъдат оприличени на голяма машина за мелене на месо,

поставена на две колела. Гумите на някои модели дори се

помпат като велосипедните, за да се осигури лесно при-

движване на клонотрошачката по неравния градински

терен.

Клоните обикновено не се нуждаят от предварителна

подготовка, като единствено може да се наложи да

бъдат отсечени по-дебели странични клонки, които не

могат да се огъват. Те се поставят в широкия отвор на

клонотрошачката. Режещият механизъм здраво ги захап-

ва, така че не е необходимо да бъдат натискани, а само

направлявани. В много от моделите механизмът пред-

ставлява въртящ се барабан с ножове от закалена сто-

мана. Напоследък все по-често се използват ножове, под-

ложени на специална лазерна обработка. Барабанът с

ножовете е с двойно действие – след като отреже част

от клона, той я притиска към поставената до него пла-

стина и я начупва. Така много бързо клонът се превръща

Градинският боклук –
под ножа на
клонотрошачките

След като в миналия брой на Технологичен дом окастрихме дърветата

в двора, трябва да решим какво да правим с клоните. Можем да ги

нарежем за горене, но невинаги трудът си заслужава. Да ги изхвърлим

по тайна доба в дерето или през оградата - в двора на съседа, просто

не върви. Друга идея е да ги изгорим и така да се отървем! Може, но

това изисква доста време, а и няколко квадратни метра земя ще оста-

нат без растителност поне година-две. Има още едно решение, което не

само бързо ликвидира проблема с клоните, но и позволява да бъдат

използвани като чудесен екологичен тор. Това са клонотрошачките, за

които разказва Стефан Куцаров

в ситни парченца. В някои модели притискащата пласти-

на е подвижна и представлява част от регулатора за

дебелината на клоните. В съответствие с нея се проме-

ня разстоянието между пластината и ножовете. Тази

настройка се прави, когато в раздробените клони започ-

нат да се появяват дълги парчета, „промъкнали се“ меж-

ду ножовете и пластината.

Друг тип е спиралният режещ механизъм, много подо-

бен на този в месомелачките. Тук обаче спиралният шнек

е със заострена периферия. И тъй като дървото е много

по-твърдо от месото, отворът за клоните е направен

така, че те се подават не перпендикулярно на механиз-

ма, а под ъгъл около 30 градуса спрямо оста му. И тук

раздробяването им се осъществява чрез нарязване и на-

чупване.

Третият и най-рядко използван е начупващият меха-

низъм, при който клоните не се режат. Той представля-

ва въртящ се барабан с пирамидални издатини, които

начупват клона при преминаването му между тях и непод-

вижна пластина. Голямата скорост на въртене на бара-

бана и големият брой издатини позволяват раздробява-
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нето дори на тънки клонки с листа, като получените

парченца за секунда са около 600. Поради липсата на

ножове в този механизъм периодично заточване не се

налага.

СЪБИРАНЕТО НА РАЗДРОБЕНИТЕ КЛОНИ

става по различен начин. Някои клонотрошачки имат

отвор в долната си част, от който смлените клони про-

сто се изсипват. Дали ще бъдат оставяни на купчинки

на земята или ще бъдат събирани в някакъв съд или в

предлагания като принадлежност към някои модели кон-

тейнер, е въпрос на личен избор. Други клонотрошачки

имат специална метална или здрава пластмасова кутия,

прикрепвана неподвижно в долната им част, с обем меж-

ду 60 и 125 литра. Кутията лесно се сваля, за да може да

се използва съдържанието й.

Раздробените клони обикновено се разпръскват около

корените на цветя и храсти. Там парченцата проникват

в почвата и в резултат на естествените процеси в нея

служат като естествен тор. Напълно възможно е, макар

и не толкова ефикасно, те да се изсипват около стволо-

вете на дървета, както това се прави с дървесната

пепел. Друг начин за употреба е разстилането им върху

купчина друг тор с последващо добро размесване.

В някои модели, вместо кутия на отвора, се поставя

здрав найлонов чувал. След напълването му, чрез специ-

ално допълнително приспособление към клонотрошачката,

чувалът се вакуумира и съдържанието му се съхранява,

докато дойде време за употреба.

С клонотрошачките е възможно надробяването и на

други растителни отпадъци от двора и градината - из-

съхнали цветя, зеленчуци и окастрени храсти. Дори съще-

ствуват модели с отделни режими на работа за клони и

растителни отпадъци.

Интересна възможност за използване на раздробени-

те клони е за застилане на предварително подравнена

градинска пътека. Резултатът при добро утъпкване е не

само полезен, но и твърде оригинален.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ

са най-разпространени и се захранват с кабел от елект-

рическата мрежа. Причината да няма акумулаторни кло-

нотрошачки е голямата мощност на електродвигателя

(над 1000 вата). Оборотите на двигателите са между

2500 и 3000 в минута. Чрез система от зъбни колела

режещият механизъм се върти значително по-бавно (но

за сметка на това - с по-голям въртящ момент). При

барабанните режещи механизми оборотите са около 40

в минута, а при спиралните механизми – около 250 в ми-

нута. Тези обороти са значително по-малко в сравнение

с други градински инструменти (косачки за трева, храс-

торези), тъй като твърдите клони се обработват по-

трудно. От това правило засега съществува само едно

изключение – има модел с електродвигател с 17 500 обо-

рота, чийто режещ инструмент се върти с кошмарните

3650 оборота в минута.

Най-големият диаметър на обработваните клони е

важна характеристика на всички клонотрошачки. При

СПИРАЛЕН МЕХАНИЗЪМ
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Ê шестограмен

ключ

Ë регулатор за

дебелината на

клоните

Ì притискаща

пластина

Í барабан с ножове

МЕХАНИЗЪМ С РЕЖЕЩИ НОЖОВЕ
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електрическите той е между 2,5 и 6 сантиметра и е

пряко свързан с мощността на електродвигателя.

Практически винаги електродвигателите имат

възможност за смяна на посоката на въртене (реверс)

на режещия инструмент и съответно за изваждане на

поставените клони. Обикновено използването му се на-

лага, когато по някаква причина рязането се блокира

(както блокира свредлото на бормашината, когато „за-

хапе“ много жилав материал). Тогава двигателят се

изключва, след няколко секунди се сменя посоката на

въртене чрез съответния ключ и двигателят се включ-

ва отново. Безспорно в това отношение най-удобни са

моделите, които при блокиране автоматично превключ-

ват в реверс.

Има модели с „константна електроника“. Независимо от

малко странното наименование, това е нещо познато от

други електрически инструменти - чрез електронен блок

оборотите на режещия механизъм се подържат практичес-

ки неизменни, независимо от дебелината на клоните.

В процеса на работа режещият механизъм се нагоре-

щява (всеки знае как се нагрява трионът дори при бавно

рязане на ръка). Затова в някои електрически модели е

предвиден специален режим, избиран по желание, в който

след определено време на работа (например 4 минути) те

автоматично да спират (например за 6 минути) и отно-

во сами да се включват.

Теглото на електрическите клонотрошачки е между 11

и 33 килограма, а количеството на раздробените клони

за час варира между 80 и 115 килограма.

Другата голяма група клонотрошачки са

МОДЕЛИТЕ С БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ

който може да осигури по-голяма мощност от електрод-

вигателите, поради което максималният диаметър на

клоните е между 3,5 и 8,8 сантиметра. Мощността на

използваните двигатели е между 4 и 12 конски сили, ко-

ето съответства на 2900 - 8800 W, а оборотите им са

между 3000 и 3800 в минута. Заради увеличената мощ-

ност бензиновите клонотрошачки са по-големи и по-теж-

ки. Някои модели дори могат да бъдат теглени от трак-

торче, което е особено удобно при работа на полето.

РАБОТА С КЛОНОТРОШАЧКИТЕ

Като градински инструменти те са полезни, но могат

да бъдат и опасни при невнимателно боравене. Затова се

препоръчва деца под 16 години да не работят с тях, а по-

възрастните да използват дебели работни ръкавици,

предпазна маска или поне очила и дълги панталони. Гор-

ните дрехи трябва да са закопчани.

Клонотрошачката трябва да е поставена стабилно и

да не се премества, докато работи. Добре е кутията с

раздробените клони да се изпразва, преди да се напълни

догоре.

Отворът за поставяне на клоните трябва да бъде

почистван след завършване на работа или най-късно пре-

ди започването й. И в двата случая това се прави при

изваден захранващ кабел на клонотрошачката.

Клоните се поставят с дебелата част напред. Също-

Ê бутон за включване и изключване

Ë ключ за смяна посоката на въртене

на режещия инструмент

Ì контакт за електрическия кабел

Í отвори за охлаждане

Î носеща стойка

Ï капак на отвора за поставяне на

клоните

Ð закопчалка на кутията за раздробени

клони

Ñ регулатор за дебелината на клоните

Ò кутия за раздробените клони

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

КЛОНОТРОШАЧКА
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то се прави и с корени, но те предварително трябва да

бъдат почистени от пръст и всякакви полепнали по тях

твърди предмети (най-често камъни). При едновременно-

то поставяне на няколко клона, желателно е те да са от

еднакво твърдо дърво.

Много сухите клони, обикновено забравени в някой ъгъл

на сайванта, са доста твърди и не се препоръчва раздро-

бяването им с клонотрошачката.

Тънки клонки трябва да се събират на снопче с дебе-

лина приблизително максималния допустим диаметър за

клонотрошачката. Снопчето се пъхва в отвора и след

като се „захапе“ и раздроби, леко се изважда, пак се пъхва

и т.н. (движението наподобява помпане).

При смилане на стъбла на цветя и зеленчуци, както и

на хранителни отпадъци, те трябва да се смесват с

клони. В противен случай, особено ако са мокри и меки,

няма да могат да бъдат поети от режещия механизъм.

В момента на „захапване“ на клоните от режещия

инструмент стърчащата им част над машината може

рязко да се отклони в хоризонтална посока – необходимо

е внимание за предпазване от евентуален удар. Количе-

ството на поставяните клони не трябва да задръства

отвора.

Кутията за раздробените клони не трябва да се сваля

при работеща клонотрошачка, а най-малко десетина се-

кунди след изключване (въртенето на режещия инстру-

мент не спира веднага!).

За електрическите клонотрошачки са в сила всички

правила за безопасност, отнасящи се до електрически

инструменти при работа на открито – използване на

контакти „шуко“, дефектнотокова защита, предпазване

от попадане върху тях на вода, дъжд и сняг.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Пъхането на тънки клонки с много листа в отвора на

клонотрошачката твърде много прилича на поставянето

на зеленчуци в месомелачка (помните ли есенната епо-

пея на приготвянето на зимнина?). Но тук вниманието

трябва да е много по-голямо, за да не бъде увлечена ръка-

та към режещия механизъм. Затова към много модели има

пластмасово приспособление, приличащо на къса дъска с

ръкохватка в тесния си край. Чрез нея работата става

действително безопасна.

Най-ефективният начин за използване на раздробени-

те клони, особено ако са смесени с хранителни отпадъ-

ци, е да бъдат оставени да се превърнат в тор, който

да се разпръсва точно когато е необходимо. За целта

някои производители на клонотрошачки предлагат специ-

ални контейнери с обем колкото средно голям хладилник

(неколкостотин литра). „Специалното“ им е, че имат

достатъчно количество малки отвори, през които да

прониква въздух. Така се осигуряват отлични условия за

действието на микроорганизмите, които постепенно

превръщат надробените клони и други градински отпадъ-

ци в тор.

Вакуумирането на чувала с раздробените клони се

прави чрез допълнително приспособление, предлагано към

някои модели клонотрошачки.
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Îáîðóäâàíå çà ñïîðò è ðåëàêñ

Дъжд от душа
Съвременните душ глави:
функции и комфорт
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ДУШ ГЛАВИТЕ - ВСЕ ПО-МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ

Те безспорно са атрактивна и заслужаваща внимание

част от общата душ система в банята. Добре познати-

те дупчести накрайници, поставени в края на душа, кои-

то „решават“ какво би трябвало да е вашето усещане,

след като завъртите крана за водата. Разнообразието

модели душове за баня е повече от голямо. Като възмож-

ности, екстри, дизайн и използвани материали. Често

срещано предложение в богатата гама душ глави са

моделите, които предоставят различни опции за произ-

водство на водна струя, в зависимост от предпочитани-

ята на този, който ги използва. Искате „широко“ разпе-

рена струя вода, която да облива цялото ви тяло, без да

се налага да се въртите и премествате. Или пък пред-

почитате насочен ударен спрей с терапевтично дей-

ствие за схванатото ви рамо. Може би сте любител на

душа с обогатена с кислород водна струя? Най-често

срещаните модели са тези, които позволяват индивиду-

ално настройване на силата на водната струя. Душ гла-

вите се различават и по диаметъра си, формата и броя

на дюзите, през които излиза водата. Обединяваща ха-

рактеристика на най-новите модели душ глави е стре-

межът към многофункционалност, компактност, ергоно-

мичен и модерен дизайн. Не бива да се пропуска и каче-

ството на използваните покрития – предимно устойчи-

ви на корозия метали като никел и хром.

ДЪЖД В БАНЯТА

Е, все пак можете да попеете под дъжда и то не на

тротоара, а вкъщи - в банята. Подложили тяло под един

от най-често срещаните модели душ глави, наречени

дъждовални. Представляват специфична категория душо-

ве, имитиращи ефекта на падащи капки дъжд. В зависи-

мост от водното налягане и настройките на душ систе-

мата, дъждовалните глави могат да имитират дъжд по-

роен или пък да създават по-спокойно и релаксиращо пре-

живяване в банята от струя, наподобяваща ръмеж. Тeзи

душове са специално за хора, които биха искали да се на-

слаждават в банята на усещания, близки до тези на от-

крито. Друго предимство на моделите е способността

им да покрият цялото къпещо се тяло с лекота, при това

без да се нуждаят от кой знае какви настройки.

Ако държите на качествен душ за всекидневната си хигиена и за отърсва-

не от стреса, значи сте от хората, които задължително обръщат вни-

мание на душ главата. Тя играе ролята на посредник между водния поток

и струите вода, които галят, почистват и масажират кожата. Затова

подходете към обичайните водни ритуали в банята с оптимистичната

идея за къпането като порция комфорт и удоволствие, благодарение на

иновационните душ технологии, приканва Яна Илиева
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МОДЕЛИ ДЪЖДОВАЛНИ ГЛАВИ

Най-елементарният модел дъждовален душ представ-

лява кръгъл перфориран диск с малки гумени пръстени,

подаващи се около всеки отвор и служещи за по-добро

насочване на водната струя. Когато завъртите кранче-

то, водата протича през всички отвори на диска, създа-

вайки многопосочна струя във вид на дъжд. Ефектът е

още по-интересен при по-сложните модели душове, кои-

то интегрират пулсираща система. С нея водната струя

се трансформира в поредица от тежко падащи капки.

Обичайно дискът с отвори се монтира на върха на душа

на височина, надхвърляща човешки бой, така че средно

висок човек да може да се изкъпе изправен под него. Дру-

гият монтажен вариант е душ главата да бъде свързана

към специално подвижно рамо, което лесно се регулира по

височина и като ъгъл на насочване. Някои модели включ-

ват комплект от две дъждовални душ глави, осигурява-

щи уникално водно преживяване в банята. При тези мо-

дели отделните части могат да бъдат настроени под

различни ъгли, така че водната струя да достига дирек-

тно до различни части от тялото. Това е един от начи-

ните да си организирате персонална дъждовна буря.

МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪЖДОВАЛНИ ГЛАВИ

Изработени от разнообразни материали, този тип

душове няма да ви изправят пред опасността, купувайки

ги, да добавите „дизайнерска кръпка“ в стилово прециз-

но премерения интериор на банята. Предлагат се моде-

ли от месинг, стомана, хром и други висококачествени
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материали. Другото им важно предимство е лесният

монтаж и съвместимостта им с по-старите душ систе-

ми, вече монтирани в банята. В случай че дъждовалните

системи са прекалено „прозаични“ за вкуса ви, можете

да се възползвате от възможностите на другия често

срещан и предпочитан вид душ глави, а именно

МАСАЖНИТЕ ДУШОВЕ

Душ главите с масажни функции са особена категория,

с голям успех заради комбинацията от обикновени функции

за къпане и хидромасаж. Обикновено се монтират на сте-

ната в банята и в повечето случаи разполагат с въртящ

елемент, превключващ от стандартен душ към масажира-

щи струи. Масажните душове предлагат възможност за

избор между различна сила на водната струя и радиус на

действие. Обикновено производителите на този тип ду-

шове залагат на собствени, патентовани технологии. Общ

принцип на работа, използван при повечето модели, е вся-

ка капка вода да се изхвърля с въртеливо движение, като

едновременно и цялата излизаща от главата водна струя

се завърта под високо налягане. Това се постига от кон-

струкцията на самата глава, в която са предвидени необ-

ходимите подвижни елементи. Допълнително бихте могли

да настроите душа си така, че да се радвате на различни

ефекти – от дъжд до терапевтичен за тялото масаж, плюс

всички останали междинни степени. Още по-интересно

става, когато се увеличи скоростта на движение на вод-

ните капки за още по-добро масажиране на тялото. Едно

от основните предимства на масажните душове е съче-

танието "две в едно". Сутрин бързате и искате кратък,

обичаен душ. Вечер пък сте уморени и схванати, но имате

повече време, превключвате на масажната функция и из-

мивате напрежението от тялото чрез релаксираща вод-

на терапия.

Всичко това е страхотно, но... малко разхитително. За

тези, които обичат "да се забравят" в банята, техноло-

гиите предлагат решение едновременно за пълноценно

удоволствие и разумна сметка за вода. Нарича се

ДУШОВЕ С ВОДОСПЕСТЯВАЩИ ГЛАВИ

Ефективни и спестовни, те са по-скоро част от семей-

ството на енергийно ефективните допълнителни устрой-
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ства, използвани в бита. Като онова пластмасово „нещо“,

което се завинтва на чешмата в кухнята и превръща ле-

нивата струйка в мощен спрей. Наричани още и редуцира-

щи душ глави, задачата им е да намаляват количеството

вода, излизащо от душа. Обичайно в тази категория вли-

зат душовете, които пропускат най-много 9.5 литра в

минута. Този тип душ глави са изключително ефективни

за домакинства със склонност към разхищаването на вода.

Постигат го най-общо чрез по-усъвършенствана конструк-

ция. Докато по-старите модели водоспестяващи душ гла-

ви просто намаляваха количеството изтичаща вода, бло-

кирайки част от водния поток, новите душ глави от този

тип действат различно, постигайки два ефекта едновре-

менно. Спестяват вода и в същото време доставят пълно-

ценна струя за къпане, без да имате усещането, че в име-

то на икономията се плакнете под капчук. На практика

водната струя преминава през специални дюзи, които кон-

тролират размера на капчиците, насочват по-добре вод-

ния поток и в някои случаи - увеличават тягата, смесвай-

ки водата с въздух. Допълнително се търси създаването

на леко турбулентен или пулсиращ ефект на струята.

Този вид душ глави са съвместими с душ инсталация-

та в банята и не се налага подменянето й. Разбира се, в

зависимост на конкретния модел водоспестяваща глава,

на която сте се спрели, индивидуалната енергоспестя-

ваща картина ще е различна.

БИТКАТА ЗА ПОВЕЧЕ КИСЛОРОД

Добре познато изискване за здрава кожа. С него са за-

познати и производителите на душове, които предлагат

на пазара т.нар. аериращи душ глави. Те са конструира-

ни така, че да доставят допълнително обогатена с кис-

лород водна струя. Най-общо използват въздух отвън,

който смесват с водната струя, за да "излъчат" към

тялото ни спрей, наподобяващ мъгла. При този вид душове

количеството кислород във водата се увеличава много-

кратно, което е много благоприятно за кожата и стиму-

лира обновяването на клетките. Благодарение на аери-

рането, душ главите създават повече пара, особено ако

сте любители на по-гореща вода.

Най-общо аериращите душове са предпочитани не само

поради водоспестяващия си принцип на работа, а най-вече

заради здравословния ефект върху кожата. Освен това те

не ограничават потребителите на душ системи, тъй като

лесно се монтират на мястото на старите душ глави.

Дори и да разполагате с най-съвършения душ на све-

та, лошото качество на водата и наслояванията могат

бързо да ви изпратят отново пред щанда за обзавежда-

не за баня, освен ако не заложите на

ПОДХОДЯЩ ФИЛТЪР

О, да, той пести пари! Ако имате похвалния навик

всеки ден да вземате душ, обикновено силно хлорира-

ната вода може да се отрази зле на кожата и косата.

След душ, кожата е необичайно суха, косата с време-

то става чуплива, а очите биха могли да се възпалят.

Тези симптоми би следвало да насочат вниманието към

химическия състав на водата, с която се къпете. Ре-

шението е монтирането на душ глава с вграден

филтър. Установено е, че прекалено високото съдържа-

ние на хлор и твърди частици във водата може да за-

сили симптомите на астма или кожни екземи. Дори и

да нямате такива проблеми, какво пречи на дизайнер-

ския ви италиански душ да се задръсти с котлен камък.

Предназначението на вградения филтър е да задържа

хлора, твърдите частици и дори миризмите от теча-

щата вода. Обичайно филтърът съдържа определена

пречистваща среда – невъглероден компонент с Ph ба-

лансираща функция, задържаща хлор, водороден сулфид

(лесно разпознаваем с характерната си миризма на раз-

валени яйца), железен оксид, прах и дори миризмите във

водата.

На пазара се предлагат разнообразни модели филтри-

ращи душове. В повечето случаи филтрационната глава

се нуждае от подмяна веднъж в годината, въпреки че

производителите обикновено препоръчват това да ста-

ва на всеки няколко месеца.
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ПРОФЕСИОНАЛНО VS. ДОМАШНО СЛЪНЦЕ

Наричат ги солариуми за домашно използване, но това

е в голяма степен условна категоризация. Особено ко-

гато се заговори за професионални, полупрофесионални

и домашни солариуми. Всъщност границата е размита

и може би по-скоро касае терминология на производите-

лите. Ще срещнете преносими и стационарни домашни

солариуми, трудещи се в по-малки соларни студиа, как-

то и уреди от висок клас в ултрависокотехнологична-

та вила на някоя заможна дама. Кой модел е професио-

налният и кой домашният е въпрос на предпочитания към

екстри и глезотии и, разбира се, на финансови възмож-

ности.

Прието е, че битовите солариуми са специално разра-

ботени за използване в домашни условия. Характерното

за тях е, че са по-малко мощни, имат ограничени екстри,

струват достатъчно малко, за да не въвлекат собстве-

ника си в доживотно изплащане, и се характеризират с

За дамите от американския юг нямало по-сериозен белег за аристократич-

ност от млечно бялата кожа. А и как иначе - в сухия горещ климат и

палещите лъчи на слънцето светлият тен бил трудно постижим. Времена-

та и модата, обаче, се менят. Бледите офис труженици днес компенсират

нездравия си вид с изкуствено постигнат небрежен и секси загар. Отдавна

зад нас са времената, в които се чакаше лятото, за да се постигнат така

колоритните бели разлики от под банските. Вече загорялата кожа се счита

и за белег на грижа за тялото, за отношение към външния вид и за личен

вкус. За постигането на лелеян бронзов тен не е необходимо да се планира

специална програма на летните слънчеви бани. За целта се ползват солар-

ните уреди, които предлагат бърза подготовка за лятото или перманентен

тен в нюанс по избор. Ако не сте любител на обществените солариуми,

можете да се грижите за загара и в домашни условия. Как да организирате

собствено соларно министудио вкъщи разказва Яна Илиева
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по-опростена конструкция. Но резултатът, който бихте

получили от използването на симпатичния личен солари-

ум в домашния си фитнес или спа, би следвало да е ана-

логичен или поне подобен на този, с който можете да се

похвалите и на връщане от професионалното соларийно

студио.

За разлика от професионалните си колеги, домашните

солариуми поддържат по-малко работни режими. Тъй

като, както казахме, не са толкова мощни, загарът с тях

отнема повече време. Но това едва ли ще ви попречи, тъй

като личният солариум означава свобода на ползване. Не

забравяйте, обаче, за здравословните изисквания и в

двата варианта.

Предвидили факта, че човек, усамотил се в домашния

солариум, не бърза за никъде, производителите конструк-

тивно залагат на

ПО-МАЛЪК БРОЙ УЛТРАВИОЛЕТОВИ ЛАМПИ

(обикновено ненадвишаващ 35). Това е причината ултра-

виолетовите лъчи, благодарение на които се получава

естетичният и здравословен тен, да въздействат по-

дълго време и по-щадящо на кожата. Солариумите с по-

малко ултравиолетови лампи могат безпроблемно да се

захранват с еднофазно напрежение. Докато за уреди с над

35 излъчвателни лампи производителите препоръчват

трифазно електрозахранване. Това е и една от съществе-

ните разлики между домашните и мощните професионал-

ни солариуми.

Другата отличителна разлика между професионални-

те и домашните изкуствени слънца се състои във

възможните екстри – специална система за по-висок

комфорт, ароматизиране на сеансите, симулация на бриз

и професионално разработени програми за загар. Всички

изброени екстри трудно бихте открили дори и в достатъ-

чно функционални домашни солариуми. Изкуствените

слънца у дома обикновено разполагат с електронен панел

за управление, от който се контролират режимите за

включване и изключване и предварително се задава вре-

ме за работа на уреда.

Капакът на домашните солариуми обикновено е снаб-

ден с пневматични амортисьори, които улесняват повди-

гането му. Ще познаете домашните уреди и по цилинд-

ричната форма на стъклото на някои модели. Факт е, че

в последните години домашните изкуствени слънца се

радват на все по-сериозно пазарно търсене, което неми-

нуемо води до усъвършенстване на дизайна им. А и

списъкът с функции и екстри расте.

ВИДОВЕ СОЛАРИУМИ ЗА ДОМА

Едностранните солариуми облъчват само едната

страна на тялото и се налага след определено време

човек да се обърне, за да получи равномерен тен навсякъ-

де. Най-общо наподобяват свод, снабден с между 10 и 12

излъчвателни лампи. Броят на лампите и взаимното им

разположение би следвало да осигури равномерно облъчва-

не и ефективност на загара. Сред възможностите за
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монтаж на едностранните солариуми е директно на

стена, върху специален статив или върху специални амор-

тисьори. Някои модели се предлагат в комплект с постав-

ка, настройваща се под определен ъгъл и височина, кое-

то позволява да монтирате уреда и над леглото. Обик-

новено едностранните солариуми са с олекотени и пре-

носими конструкции и покриват площ от 180 x 75 см.

Понякога разполагат с вградено устройство за получава-

не на загар на лицето, което при някои модели би могло

да се използва отделно.

Основният недостатък на едностранните солариуми

е, че не бихте могли да постигнете загар и от двете

страни едновременно. Ще се наложи да се обръщате

периодично ту по гръб, ту по корем, ту настрани. Също

така, рядко ще срещнете възможността за автоматич-

на настройка на времето. Но си имат и няколко добри

страни. Не са скъпи, не изискват голямо свободно про-

странство, осигуряват добър тен и, не на последно мяс-

то, мобилни са.

Двустранните солариуми на външен вид наподобя-

ват цилиндър, съставен от горен и долен полукръгъл

Технологията на изкуственото по-

стигане на тен непрекъснато се

обогатява с нови екстри,

съпътстващи процеса на загар в

домашни условия. Новите модели на-

блягат на надеждността и каче-

ството, както и върху все повече и

повече глезотии по време на ваши-

те няколко минути под лампите.

Сред новостите, например, са ин-

тегрирана система за безопасно

почерняване, която следи състояни-

ето на човека, изложен под въздей-

ствието на ултравиолетовите лъчи.

Също и опцията душ с активен кис-

лород, предлагана от някои модели.

Или моделите с възможност за дис-

танционно управление…

ВСЕ ПО-ТЕХНОЛОГИЧНИ

свод. По-мощни са и имат средно около 20 до 30 и пове-

че ултравиолетови лампи. Освен удобен дизайн (може-

те да се излежавате в тунела и да загаряте равномер-

но и от двете страни), този вид солариуми обикновено

предлагат повече възможности, особено по отношение

контрола на времето. Задачата му е важна, тъй като и

с изкуствения, и с естествения загар не бива да се

прекалява. За комфорта на процедурата се грижи вгра-

ден вентилатор, който спасява от усещания, характер-

ни за стоенето в сауна. Въпреки това, ако някъде в

упътването на уреда срещнете изискване за техноло-

гична почивка на солариума, би било добре да го спази-

те. Така уредът няма да прегрее и ще ви радва по-дълго

време с безпроблемна работа. Двустранните солариу-

ми също разполагат и със специална лампа с по-меко

излъчване, предназначена за тен на лицето. Тази лампа

е с по-ниска мощност, тъй като кожата на лицето е по-

нежна и по-предразположена на стареене. Специалните

излъчвателни лампи в този случай помагат тя да при-

добие приятен и равномерен загар, без неприятни по-

следствия.

Минисолариумите са малък, но безус-

ловно интересен сегмент от голя-

мото семейство на солариумите.

Предназначени са за придобиване на

загар върху отделни части от тяло-

то - ръцете, шията или краката. С

подобен солариум можете да добие-

те бърз „имиджов“ загар на лицето,

за да разказвате на гостите неве-

роятни морски приключения. И веро-

ятно те биха постигнали търсения

ефект, ако не забравите да заложи-

те на тоалет, плътно закопчан до

шията. Като принцип на работа

мини солариумите не се различават

от останалите видове. Представля-

ват преносими уреди с по-малка

мощност.

ЗАГАР НА ПАРЧЕ
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Ако в близко бъдеще посетите Япония и вместо в хотел отседнете при

приятелско семейство, има вероятност очакванията ви за техния дом да

се разминат с това, което ще видите. Поне така се получи при мен.

Представях си, че в домовете на тази високотехнологична нация е пълно

с микроелектроника, уреди с мистично предназначение, незадоволени та-

магочита и домашни роботи, с които едвам се разминаваш по коридори-

те. Оказва се, че в някои отношения традиционната японска къща е за-

пазила част от характеристиките си още от времето на шогуните. В

това, разбира се, няма нищо ретроградно, по-скоро може да се обясни с

привързаността на японците към техните традиции, архитектурното им

наследство и самобитност, развити под влиянието на съвсем различна

култура и географски условия, в сравнение с тези, с които сме свикнали.

Доколко и как съвременните технологии са навлезли в бита на японците

разказва гайджин сан Петя Накова

УЮТ НА 40 КВАДРАТА

Традиционният японски стил е по-типичен за еднофа-

милните къщи в провинцията, докато в урбанизираните

зони се налага добре позната ни схема с многоетажни-

те блокове и съвременни апартаменти. Статистика от

преди няколко години показва, че квадратурата на япон-

ските жилища рядко надвишава 40 кв. м. Като се има

предвид и факта, че повечето семейства живеят с ро-

дителите си и след като се оженят, според нашите пред-

стави трябва да им е доста тесничко в тези гарсониер-

ки. Но ако си мислите, че това е повод за негодувание,

ще останете доста изненадани. Според изводи от също-

то изследване, двама от трима анкетирани заявяват, че

харесват живота си и не биха могли да се чувстват по-

доволни. Дали пък ние, европейците, които не се задово-

ляваме лесно с по-малко от 100 квадрата, не хабим излиш-

но място?

СКЪПА, КЪДЕ Е СПАЛНЯТА ДНЕС?

Стаите в традиционните японски къщи нямат едноз-

начно предназначение, както при нас. Всяка от тях, с

изключение на кухнята, банята и тоалетната, може да

бъде дневна, спалня или детска стая. Това е възможно,

благодарение на факта, че всичките мебели са леки и

портативни и, когато не се използват, стоят в киле-

ра. Стаите се разделят със специални паравани, от

дървена рамка и хартия, а по-съвременните от стъкло,

които стигат от тавана до пода, и се движат по

дървени релси. Така може да се променя не само пред-

назначението на стаите, но и тяхната големина. Ако

отидете в Япония, вероятно ще ви посъветват или ще

разберете от собствен опит, че не е добра идея да

слагате тежки предмети на лавици, за да не ви се

стовари на главата някоя реликва при поредния зе-

метръс.



ñòð. 89

Японците са издигнали в култ живота в хармония с

природата и дори изграждат къщите си от леки сглобя-

еми конструкции, изключително устойчиви на земни тру-

сове. Любопитна подробност е, че в традиционната япон-

ска къща няма да намерите нито един пирон. Строите-

лите отдавна са се отказали от този верен помощник на

българския майстор, тъй като поради особеностите на

японския климат, пироните бързо корозират и стават

ненадеждни. Вместо това използват над 70 вида различ-

ни сглобки.

ДА СГОТВИМ МАЛКО СУШИ

Кухнята в съвременния японски дом е оборудвана с

готварска печка, специален уред за готвене на ориз, скара

за риба, микровълнова, хладилник, абсорбатор. Печките са

предимно свободно стоящи и обикновено са на газ, с два

или три котлона. Индукционните плотове добиват все по-

голяма популярност, но не са често срещани - все още.

Вградените електроуреди като фурни или съдомиялни са

необичайни за типичната японска кухня. Вместо да изпол-

зва микровълновата за притопляне на вечерята, японска-

та домакиня може просто да я постави и в центъра на

масата за хранене. Масите с нагревател в средата се

наричат котацу и са особено популярни. Използват се

както в домовете, така и в ресторантите.

НА ТОПЛО ОКОЛО МАСАТА

Котацу освен маса за хранене е и притегателен

център за цялото семейство в зимните вечери, с прият-

ната топлина, която излъчва. Масата е с вграден елек-

трически отоплителен уред отдолу и е обвита с юрган.

За да се стопли, японецът сяда на квадратна плоска

възглавница (забутон), като поставя краката си под

масата и ги покрива с юргана.
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Централното отопление не е разпространено, с изклю-

чение на остров Хокайдо, където зимата е много студе-

на. В повечето домове стаите обикновено се отопляват

само когато се обитават. Японците използват порта-

тивни отоплителни уреди, сред които газени печки, печ-

ки с природен газ или захранвани с електричество. Като

правило тези уреди са с вграден термостат, който им

позволява да се включват и изключват в зависимост от

достигнатата температура. В името на сигурността,

специална част от прозорците се отваря автоматично

през определено време, за да влезе кислород на мястото

на изразходвания при горенето. Също така, печките обик-

новено са програмирани така, че спират работа на все-

ки два или три часа, за да предпазят спящите обитате-

ли на дома от „предозиране“ с вредни изпарения.

Отново във връзка със земетресенията, производите-

лите на газови печки са взели предохранителни мерки

срещу пожар в жилището. Когато уредът дори и леко се

разклати - случайно или от земен трус, подаването на

гориво към камерата се прекратява.

Разбира се, някои японски домове се отопляват и с

централни системи. При някои от тях резервоарът за

горивото и горелката се монтират извън къщата, а през

вътрешната система циркулира затопленият флуид,

отдавайки топлината си вътре в къщата. В Северна

Япония се използва и водно подово отопление. Климати-

ците като средство за отопление, а и за охлаждане през

горещото и влажно лято, също са разпространени.

ОСТАВЕТЕ ВКЪЩИ СЕШОАРА

Ако някой ден имате щастието да посетите Япония,

било то по работа или за удоволствие, не натоварвайте

излишно багажа си с козметични електроуреди. Колкото

и да ви е трудно да се разделите със сешоара, машата

или електрическата самобръсначка, имайте предвид, че

те са пригодени за работа на 220 V, а японските жили-

ща, свързани към електрическата мрежа на страната,

имат само 100 V в контактите си. Честотата на мре-

жовото напрежение е 50 Hz за източна Япония и 60 Hz за

западните части на страната. Много домакински уреди

са пригодени да работят и на двете честоти.

Японците не са любители на директната слънчева

светлина, проникваща в жилищата им, или на ярката

изкуствена светлина. Немалко японски домове разчитат

на приглушената мека светлина. Кухните, баните и ко-

ридорите обикновено имат вградени в тавана освети-

телни тела.

„ФИЛТЪР“ ЗА НАТРАПНИЦИТЕ

Японците са известни със своето гостоприемство, но

преди да ви почерпят с чайче в дома си, ще ви проучат

внимателно на вратата. Повечето японски домове са
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снабдени освен с шпионка, и с видеодомофони. В Япония е

обичайно посетителят да изчака пред портата на гра-

дината, преди да влезе, и затова повечето са монтира-

ни на нея, вместо директно на външната врата на къща-

та. В днешно време широко са разпространени и елект-

рическите брави.

КОМФОРТНО МЯСТО ЗА УЕДИНЕНИЕ

Тоалетната в японските къщи е винаги отделно от

банята. След Втората световна война придобива доста

различен изглед, благодарение на навлизането на запад-

ния стил. Според японците, тоалетните в западен стил

почти задължително са с тоалетни чинии, съвместява-

щи функциите на биде. Статистиката сочи, че през 2004

г. повече от половината японски домакинства разполагат

с такива, което надвишава броя на домакинствата с

персонален компютър. До такава степен са усъвършен-

ствани този тип тоалетни, че (в зависимост от избра-

ния модел) тези, наречени уошурето, са проектирани да

вдигат капака на тоалетната чиния автоматично, кога-

то усетят присъствие наблизо, да пускат водата в точ-

ния момент, да ви поглезят с всякакви масажни и пулси-

ращи струйки, да ви подсушат внимателно с топъл въздух

и да затворят капака след вас.

По-скъпите модели съответно включват и повече ек-

стри - затопляне на седалката до 30-40 оС, релаксираща
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музика и автоматично ароматизиране на въздуха. Най-

иновативните дори имат сензор, който вдига капака на

тоалетната чиния, когато някой стои с гръб към нея, а

когато е с лице - вдига освен капака и седалката!

ГОРЕЩА ВАНА ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО

Освен ако жилището не е много малко, банята в японс-

ките домове обикновено се състои от две отделни свърза-

ни помещения. В едното от тях се намират мивката и

пералнята. Другото помещение също може символично да

се раздели на две части - места за къпане, снабдени съот-

ветно с душ и вана. Ако решите да изпробвате къпането

в японски стил, трябва предварително да знаете, че ва-

ната не е място за измиване. Вземете си душ отвън, като

внимателно измиете всички следи от сапун, и тогава се

потопете във ваната, просто да порелаксирате. В случай

че водата ви се струва гореща, което е твърде възмож-

но, не си усложнявайте положението, като правите излиш-

ни движения, тъй като водата ще се затопли още повече.

След като сте се отпуснали (поощавили) за известно

време, излезте и отново се изкъпете под душа, като вни-

мавате във ваната да не попадне сапун, защото след вас

ще я ползва цялото семейство.

Много перални машини в Япония са снабдени с допълни-

телен маркуч, с който може да източите водата от ва-

ната и да я използвате да поизперете дрехите си…

Може би най-необикновеният домашен

уред за отопление в японските жили-

ща е електрическият килим, който на-

последък се радва на все по-голяма

популярност. В иновативното килим-

че са вградени нагряващи елементи и

специални инфрачервени сензори, кои-

то откриват присъствието на човек

и включват „отоплението“. Добрата

новина е, че са и енергоспестяващи.

ОТОПЛИТЕЛНИ КИЛИМЧЕТА

Почти във всяко японско домакинство

присъства електрически уред, специ-

ализиран за готвене на ориз. Пред-

назначението на уреда е да улеснява

процеса по приготвяне на тази лю-

бима азиатска храна, като автома-

тично избира оптималната темпера-

тура, необходимото количество вода

и контролира времето за готвене.

Уредът прилича доста на фритюрник

– и на външен вид, и като принцип на

работа. Вместо с мазнина, обаче,

оризоварките работят с вода. В

термоизолирания контейнер се по-

ставя купа с ориз и вода, затваря се

капакът и се включва на желаната

програма. По-скъпите модели имат

допълнителна функция, която позво-

лява приготвеният ориз да се под-

държа топъл до 24 часа.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОРИЗОВАРКА
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Íîâè òåõíîëîãèè, òåíäåíöèè, ïðîäóêòè

Вероятно поне веднъж сте прежи-

вели домашно наводнение, или ви се е

наложило да джапате в езерото око-

ло пералнята, или да газите дълбоко

в мрачните води на мазето. Срещу

тези проблеми можете да приютите

в дома си бдителен страж, който

веднага да ви алармира за нахлуване

на вода отнякъде. Така, ако сте си

вкъщи по време на теч, можете да

предотвратите катастрофални по-

Малко жабче пази от наводнения

вреди на домашното имущество.

Каква по-подходяща форма би

могъл да има водният страж от тази

на жаба. Зад симпатичната усмивка

на земноводното се крие „мозък“,

който бди ден и нощ и следи за те-

чове. Заредено с 3 AAA батерии и

поставено на места, където има

опасност от наводнение - като баня-

та, тоалетната, мазето или кухня-

та, жабчето изглежда готово да ни

уведоми за всяко водоизтичане. За-

действа се при много малко вода, но

може да плува и в дълбоки локви. В

случай че не сте вкъщи, когато алар-

мата се задейства, тя ще продължа-

ва да ви зове, докато не се прибере-

те, но не по-дълго от 48 часа, защо-

то толкова ще издържат батериите

при максимално натоварване.

Нощният блясък на цветята

Независимо дали ги усещате ки-

чозни или прекрасни, осветителите

за градината или пътеката към дома

с форма на цветя печелят доста по-

читатели. Предложението, което ви

представяме, се захранва не от цен-

тралното електро в дома, а със

слънчева енергия. На практика това

се осъществява посредством фото-

електрически (слънчев) панел. През

деня панелът акумулира щедро разда-

ваната от природата слънчева енер-

гия. А по здрач „цветето“ автома-

тично започва да свети в стотици

светлинки, благодарение на много-

бройни оптични влакна, на базата на

които е произведено.

Ако си купите от тези светещи

енергийно ефективни цветя, е хуба-

во да ги монтирате на някое много

слънчево място. Когато е напълно

заредено, „цветето“ може да свети

над 10 часа и освен това не се пла-

ши от дъжд и вятър. Лесно е за ин-

сталиране, така че от вас не се изис-

ква нищо особено, за да го направи-

те част от градинския ландшафт.

Така през цялата нощ в градината ви

ще блестят светещи цветя.
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