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Кондензен котел Family AR
от RIELLO

15 години „Американ Стандарт“
в България

Иновативен кондензен котел

на газ на италианската ком-

пания RIELLO лансира офици-

алният им дистрибутор у

нас фирма Калория. Стенни-

ят котел от серията Family

AR съчетава нова интели-

гентна технология на управ-

ление, оптимални работни

характеристики, лесна екс-

плоатация и намалени еми-

сии на отделяните вредни

газове . Котелът е проекти-

ран така, че да оползотво-

ности. Подарък за

работещите в

„Идеал Стандарт –

Видима“ и „Идеал

Стандарт Бълга-

рия“ бяха балетна-

та постановка

„Ромео и Жулиета“

на Националната

опера и балет и

танцовият спектакъл на

Лили Игнатова - „Легенда-

та“. Ретроспективна фото-

изложба представи в над

сто снимки значими момен-

ти от развитието на ком-

панията у нас от 1992 г. до

днес. Голям поп-концерт с

Графа, Мария Илиева и група

„Те“ забавлява феновете на

съвременната българска му-

зика, а истински фурор пре-

дизвика спектакълът „Севли-

ево през вековете“, пред-

ставен от ансамбъл „Бълга-

ре“. В кулминацията на праз-

ненствата вратите на два-

та завода бяха широко от-

ворени за посетители, кои-

то имаха възможност да се

запознаят отблизо производ-

ствените процеси.

Българските заводи на ком-

панията „Американ Стан-

дарт“ в Севлиево - „Идеал

Стандарт - Видима“ и „Иде-

ал Стандарт България“, от-

празнуваха през април 15-го-

дишнината от стъпването

на американската компания в

България. Заводите са специ-

ализирани в производството

на висококачествени смеси-

телни батерии, акрилни вани,

душ-кабини, поддушови кори-

та, аксесоари и изделия от

санитарна керамика с марки-

те Ideal Standard и Vidima.

Празничните дни по случай

годишнината бяха открити с

уникална изложба  „България

на длан“ с макети на култо-

ви български сгради и мест-

Климатик - картина представи на пазара LG

Климатик ARTCOOL с нестандартен дизайн във вид на картина

предлага LG Electronics. Новият модел  е с дебелина на тялото

едва 129 мм, а предният му панел може да изглежда като кар-

тина или интериорен аксесоар – с цветове и сюжети, подбрани

от собственика, така че да допълват домашния декор и уют.

Новият модел на ARTCOOL е обогатен с допълнителни функции

- нова инверторна технология, която позволява температура-

та в помещението да се поддържа постоянна за по-дълго вре-

ме, при значително по-нисък разход на електроенергия; систе-

ма за трипосочно разпръскване на въздушната струя и техно-

логия за пречистване на въздуха. Като всеки инверторен кли-

матик, компресорът на ARTCOOL предлага регулируем капаци-

тет на охлаждане и отопление в зависимост от зададените

комфортни стойности на температурата в помещението. Това

редуцира разхода на електроенергия с до 44% в сравнение с

конвенционалните климатици, уверяват производителите. Но-

вият ARTCOOL използва изцяло иновативен начин за увеличава-

не на въздушния поток, като така гарантира ниско ниво на шум

и осигурява повече уют в жилището. Уникалната система за

пречистване на въздуха, която LG ARTCOOL използва, се нарича

Neo-Plasma и е снабдена с филтри на 5 нива. Прокарвайки възду-

ха през всеки филтър, системата елиминира финия домашен

прах, плесени, миризми от готвене и цигарен дим.

рява топлината от конден-

зацията на водните пари в

изходящите газове и така да

осигурява по-високо КПД.

Удобство при експлоатация-

та създават функциите

„Touch&Go“, с която се ак-

тивира загряването на вода-

та за битови нужди само за

едно източване и функцията

„Интелигентно пълнене на

инсталацията“, зареждаща

котела с вода посредством

натискане само на един бу-

тон. Патентованата техно-

логия „въздух/газ“ осигурява

смесване в оптимално съот-

ношение на количествата

въздух и газ в зависимост от

необходимата работна мощ-

ност. Използването на буто-

на „Memory“ активира инте-

лигентността на уреда и

той запомня средната консу-

мация на вода от страна на

потребителя. Вследствие на

това котелът сработва

предварително само когато

е необходимо, постигайки по

този начин максимална ико-

номичност.
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Газкомфорт с нов търговски
център

Здравословен климат с лъчисто
мраморно отопление

От началото на месец ап-

рил на столичния булевард

"Цар Борис III", отвори вра-

ти новият шоу-рум на фир-

ма Газкомфорт. Компанията

е официален представител

за нашия пазар на Vaillant –

Германия. В информационно-

сервизния център са изложе-

ни различни модели стенни

газови уреди на немския про-

изводител.

Клиентите могат да се за-

познаят и с най-новото по-

коление кондензни котли на

утвърдената марка Vaillant

цялостни слънчеви системи

за производство на гореща

вода. Изложени са също

така газови уреди, които

отоплявани чрез кон-

векция на въздуха. За

разлика от традици-

онно използваното

отопление, при лъчис-

тото въздухът се за-

топля, без да циркули-

ра в стаята, и така

възпрепятства раз-

пространението на

прах, акари и др. Това,

както и оптималното

поддържано ниво на

влажност, прави сис-

темата подходяща за

използване от алер-

гични хора. Конт-

ролът на температу-

ра се постига с безжичен

програмируем термостат.

Монтажът на природните ка-

менни плочи е възможен на

вертикални стени, скосени

повърхности или тавани. На-

гряващите плочи се предла-

гат в шест стандартни раз-

мера, но при желание от

страна на потребителя е

възможна изработката и на

други геометрични форми. Из-

браният дизайн на отопли-

телното тяло може да ста-

не и още по-уникален, ако към

него се добавят и релефни

изображения. CLASSIC-THERМ

се характеризира с висока

енергийна ефективност, уве-

ряват от Маримекс-БГ.

Нов вид отоплителен уред за

дома представи на нашия

пазар фирма Маримекс - БГ.

Уредът с марка CLASSIC-

THERM се състои от елект-

рически нагревател и мра-

морно тяло. Специфичното в

този вид отоплителен уред е,

че нагретите мраморни еле-

менти излъчват дълги топ-

линни вълни и по този начин

директно затоплят предме-

тите и хората в помещени-

ето, без да разчитат на кон-

векцията на въздуха. От-

съствието на движение на

въздуха е причина хората да

се чувстват комфортно и

при по-ниски температури

в сравнение с помещения,

Нова серия ключове и контакти от ABB

Нова серия ключове и контакти на ABB Busch-Jaeger Elektro

предлага на нашия пазар българският им партньор АББ Бълга-

рия. Серията Pure е изработена от неръждаема стомана, коя-

то напоследък се налага като един от най-търсените интери-

орни материали, заради превъзходните си качества и устойчи-

востта срещу външни въздействия.

Новата серия се отличава със стилен дизайн и чистота на

линиите. Обхваща пълна гама битова комутационна апаратура,

включително ключове, контакти, TV, телефонни розетки и дру-

ги, подходящи за всякакъв тип приложения. Специалната обра-

ботка на повърхността на ключовете не допуска отпечатъци

от пръсти и гарантира безукорно чист вид, дори при интензив-

на експлоатация.

Газкомфорт ще лансира на

пазара през следващата

година – кондензни котли,

свързани със слънчеви ко-

лектори. С този тип систе-

ми слънчевата енергия се

оползотворява оптимално,

не само за подгряване на

топла вода, но и за отопле-

ние.
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Цифров фотоапарат от HP
сам "поправя" снимките

Призма ЕС предлага осветители
на RZB

специфични и нестандартни

осветителни системи в до-

мове, офиси, ресторанти,

магазини и всякакъв тип об-

ществени сгради. Комплекс-

ните светлинни решения се

изпълняват с продукти на

водещи фирми от освети-

телния бранш като Lampe и

Slamp-Италия, MK-Illumination

- Австрия, Xenon и Martinez Y

Orts - Испания. Продуктите

на фирма Призма ЕС може да

намерите в специализирани-

те й магазини в София и

Варна.

От края на месец март фир-

ма Призма ЕС е оторизиран

дистрибутор на немската

компания RZB. С новото

партньорство българската

фирма ще разшири продукто-

вата си гама с интериорни

осветителни тела за

вътрешно и фасадно освет-

ление, осветителни тела за

промишлени обекти, прожек-

тори и паркови осветител-

ни тела с подходяща степен

на защита. Фирма Призма

ЕС е специализирана в про-

ектирането и монтажа на

Прахосмукачка с двоен самопочистващ се филтър от Electrolux

За много хора почистването с прахосмукачка е досадна рабо-

та, не само защото е домакинско задължение, но и защото след

това се налага филтърът да се почисти, да се купят и сменят

торбички, а това, съгласете се, не е най-приятното неделно

занимание. За улеснение на потребителите, Electrolux предла-

гат на пазара атрактивна прахосмукачка без торбички, която

сама почиства филтъра си. Това е възможно, благодарение на

уникалната система с двоен филтър, при която по време на

работа е активен само единият филтър, а вторият играе ро-

лята на резерва. Когато единият филтър се замърси, специален

индикатор дава информация за това и единственото, което

трябва да се направи, е двата филтъра да се разменят, и докато

единият работи, другият се самопочиства. Изсмуканата прах

се събира в прозрачен вграден контейнер, който се почиства

лесно. Сред елементите на Twin Clean, подобряващи нейната

ефикасност, е и подовият накрайник, който автоматично се

приспособява към повърхността - от килими до твърди подове,

и има ограничена височина, която го прави лесен за използване

под мебели. Прахосмукачката е снабдена и със системата за

подобрено всмукване Max Pick-up, която събира прахта като

магнит, а не да я бута напред, както на практика се получава

при обикновените прахосмукачки. Twin Clean позволява да се

чисти без усилия и без прекъсвания, защото радиусът, в който

може да се достига с нея е 13 метра.

Цифров фотоапарат, който

мигновено коригира снимки,

без да трябва да се свърже

със специализиран софтуер,

лансира Hewlett-Packard. HP

Photosmart R 837 се предлага

с нов набор от HP Design

Gallery функции, които включ-

ват инструмент за премах-

ване на дефекти от засне-

тото лице. Можете да избе-

рете всякакви лицеви дефек-

ти като петна, бенки или бе-

лези и да ги изтриете вед-

нага. Функцията Photo

Touch-up автоматично по-

стига блестящи фотогра-

фии, правейки обектите да

изглеждат по-стройни. 7.2-

мегапикселовият фотоапа-

рат разполага с голям

7.6-см дисплей, предлага

и 24х увеличение, включи-

телно 3х оптично увели-

чение за висококонтрас-

тни снимки, които мо-

гат да се уголемят до

плакатен размер, и 8х

цифрово увеличение. Со-

фтуерът HP Photosmart

Express позволява да мар-

кирате фотографиите,

които искате да съхраните,

споделяте и обменяте, ди-

ректно в самия фотоапарат.

По този начин, когато сва-

лите снимките на компютъ-

ра си, те вече ще са подре-

дени. Тогава, ако желаете,

можете да ги изпратите по

електронна поща, да ги за-

пазите за по-късно или как-

вото още сте замислили по

техен адрес. Друга нова фун-

кция е коригиране на ефекта

„искрящи очи“ при домашни-

те любимци – вариант на

функцията „премахване на

червени очи“, който позволя-

ва да коригирате светлинно-

то отражение в очите на до-

машните си любимци.
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Ловци на
слънчеви лъчи

Технологии
за оползотворяване

на слънчевата енергия
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ЕЛЕМЕНТИ НА СЛЪНЧЕВАТА ИНСТАЛАЦИЯ

Трудно е в няколко изречения да се опише огромното

многообразие от видове слънчеви системи. Всяка една

от тях се различава като предназначение, конфигурация,

технология, цена и т.н. Все по-широко се използват за

производство на битова гореща вода, без да се пренеб-

регват и способностите им да охлаждат през лятото

или отопляват през зимата. Общото между различните

принципни решения е, че слънчевите инсталации в пове-

чето случаи имат резервно енергийно захранване. Обик-

новено системите за производство на топла вода от

слънчеви лъчи се състоят от добре изолиран резервоар

за топла вода, слънчев колектор, който преобразува

слънчевата енергия, резервен енергоизточник, помпа и

електронен панел. Съществуват и системи с два резер-

воара. В единия водата се подгрява от слънчевите лъчи,

след което преминава в другия, където се намесва елек-

трически нагревател, за да я дозатопли до най-комфор-

тната за целта температура. В системите само с един

резервоар, често се среща и вграден резервен нагрева-

тел.

Географското местоположение, технологичните осо-

бености на колектора, неговата ориентация и размер

определят реалната мощност на слънчевите панели. При

добро планиране и изпълнение една такава система би

спестила голяма част от разходите на домакинството

за топла вода.

Съвременните слънчеви системи за производство на

топла вода се изграждат основно на базата на плоски

слънчеви колектори, колектори с вакуумни тръби и ваку-

умни колектори с термотръби.

ПЛОСКИТЕ СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

са най-често използваният вид съоръжения за улавя-

не на слънчевите лъчи и енергийното им оползотворя-

ване. Конструкцията на плоските колектори е елемен-

тарна – в рамка от алуминиев профил се монтира сер-

пантина от медни тръби, върху които е заварена абсор-

бционна пластина. Абсорбционната пластина поглъща

енергията на слънчевите лъчи и по тази причина най-

често е боядисана в черен цвят. Всеизвестно е, че той

има способността да абсорбира цялата топлина в срав-

нение с останалите цветове. През последните години

все по-често горната повърхност на абсорбционната

пластина се покрива с кристали от титаниева сол, тъй

като по-този начин топлообменната повърхност се

увеличава и топлопоглъщането е по-голямо. В алумини-

От край време човечеството търси начини да използва пълноценно слънче-

вите лъчи. Още през 212 г. пр. н. е. Архимед унищожил римския флот при

Сиракуза, благодарение на мощната енергия от концентрирани слънчеви

лъчи. С течение на времето енергията от слънцето била впрегната освен

за военни, и за къде по-хуманни цели, в това число за топлене на водата

за битови нужди. Това станало през 18 век, когато се появил и първият

слънчев колектор за подгряване на вода. Оттогава технологиите и визи-

ята на този икономически ефективен и природосъобразен продукт еволю-

ират безспир. С принципите на работа на съвременните слънчеви колек-

тори запознава Петя Наковаи
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Котлите RIELLO отговарят на критериите за финансиране по програмата REECL

евата рамка най-отгоре се поставя стъкло. Слънчева-

та енергия преминава през него и загрява абсорбера на

колектора. Напоследък стъклото отстъпва място на

поликарбонат пластина, при която коефициентът на

отражение е по-малък. Това ще рече, че много малка

част от попадналата върху колектора слънчева енергия

се отразява, т.е. голямата част от топлината се от-

работва от съоръжението. И следователно, колекторът

е по-ефективен. Отдолу алуминиевият корпус се изоли-

ра с вата.
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ВАКУУМ-ТРЪБНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

е по-усъвършенствана в технически аспект техноло-

гия в сравнение с плоските колектори. Този вид колекто-

ри се наричат колектори с вакуумни тръби, защото са

изградени от специални стъклени ампули, в които е създа-

дено състояние на вакуум. В стъклените ампули са поста-

вени коаксиални медни тръбички. В пространството меж-

ду стъклените ампули и медните тръбички е изтеглен

въздухът. И това не е самоцелно – вакуумът е добър топ-

лоизолатор, който не спира проникването на слънчевите

лъчи. Към коаксиалните медни тръбички е свързана абсор-

бционна пластина.

Вакуум-тръбните колектори се отличават с по-ефек-

тивна работа при минусови температури, но при едно

условие - колекторите да не са покрити със сняг или

скреж, които в реални условия се задържат повече вре-

ме върху вакуум-тръбите, отколкото върху стъклото на

плоските колектори.

Върховата технология при вакуум-тръбните колекто-

ри са

ВАКУУМНИ КОЛЕКТОРИ С ТЕРМОТРЪБИ

Конструкцията им в голяма степен е аналогична на

вече описаната при колекторите с вакуумни тръби.

Отново имаме стъклени ампули, в която са монтирани

коаксиални медни тръбички. И отново пространството

между тях е вакуумирано. Разликата е, че при тях в мед-

ните тръбички не циркулира вода, а течност с ниска

температура на изпарение. Обикновено температурата

на изпарение на течността е от порядъка на 10 С. Този

вид колектори на практика отнемат топлина от околна-

та среда. В горната част на медните тръби се монтира

кондензатор. Достигайки кондензатора, акумулираната

в работната течност слънчева енергия се предава в

процеса на кондензация чрез топлообмен на водата в

системата. Стъклените ампули се монтират в кутии с

много добра топлоизолация. Резултатите от описаните

технически подобрения са възможност за работа на ко-

лекторите, дори и при минусови температури навън.

Необходимо е, разбира се, да има слънчево греене. Тоест

и в слънчеви зимни дни, вашият колектор не спи „зимен

сън“, а работи усърдно, за да осигури топлата вода. Ако

докоснете с ръка колектора дори и в топли, слънчеви

летни дни, той ще ви се стори студен. Това е така, за-

щото вакуумните колектори с термотръби оползотворя-

ват ефективно, ако не цялата, по тоне много голяма част

от попадналата върху тях слънчева енергия.

Описаните три вида колектори - плосък, с вакуумни

тръби и с вакуумни термотръби, обикновено се използват

при изграждането на затворен тип слънчеви системи,

познати още като активни системи. При тях водата се

затопля индиректно чрез топлообмен с циркулиращата в

колектора работна течност. Системите с отворен кон-

тур или пасивните системи са сравнително по-елемен-

тарни като конструкция. Такъв тип инсталации се изпол-

зват най-често за

СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ ЗА БАСЕЙНИ

Предимството им е, че са сравнително елементарни

като конструкция, инсталират се лесно, независимо дали

се свързват към вече построен басейн или се включват

в плана на бъдещото му изграждане. Принципът на рабо-

та на соларната система за домашния басейн е прост,

но затова пък ефективен и безотказен. Помпа изпомпва

постоянно или за продължителен период от време вода

от басейна. Течността преминава през системата от
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София, бул. Черни връх 70-72

(срещу завод Витоша)

Тел.: 02/ 868 9425, факс 962 4820

0888 703289, 0888 509544

гр. Варна, Аквацентър (срещу Метро)

0888 865 588

e-mail: multiq@abv.bg,

www.multiquartz.com

АМЕРИКАНСКА ВГРАДЕНА
СИСТЕМА VACUFLO
за централно почистване на
къщи, апартаменти, хотели,
офиси. Безшумно 100% засмук-
ване на праха, висока хигиена.
Дълговечна и лесна експлоата-
ция без консумативи. VACUFLO
- единствен "бренд", съчета-
ващ циклонен и безфилтров
принцип на засмукване, гаран-
тиращ 24 часова максимална
сила на засмукване. Вечна га-
ранция за тръбопроводите и 36
месечна гаранция за машината.

Монтажът се изпълнява от висококвалифицирани специалисти, мон-
тирали вече стотици машини от 1997 година насам. Безплатен оглед
до 24 часа за София и до 48 часа за цялата страна. Окончателната офер-
та зависи от модела на машината и от количеството розетки.

Вградени прахосмукачки

тръби и се отвежда в слънчевия колектор. В него се за-

топля чрез енергията, акумулирана от слънчевите лъчи.

А след това обратно по мрежа от тръби се връща в

басейна, вече с няколко градуса по-топла. Процесът про-

тича непрекъснато, докато помпата е включена. Сами-

те слънчевите колектори обичайно се монтират върху

покрива на къщата или се разполагат директно на земя-

та, в близост до самия басейн.

сталации. За съжаление, този тип инстала-

ции са приложими в региони, където темпе-

ратурите през зимата не достигат много

ниски стойности. Основната специфика на

тези системи е, че колекторът и бойлерът

са свързани директно, т. е няма дълги тръби,

помпа, арматура. За да работят термоси-

фонните инсталации, бойлерът трябва да е

монтиран по-високо от колектора. Загрята-

та в колектора топла вода се издига, подчи-

нявайки се на природните закони към бойле-

ра. Също толкова естествено студената

вода слиза надолу към колектора. Въпреки

всичките си предимства, използването на

термосифонните системи е свързано и с друг

деликатен момент, а именно издръжливост-

та на покрива, върху който често се монти-

ра резервоарът.

ТЕРМОСИФОННА ИНСТАЛАЦИЯ

Едно от най-евтините решения за производ-

ство на топла вода от безплатната слънче-

ва енергия в дома са термосифонните ин-
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ПАНЕЛИТЕ ОТ ГУМЕНИ ТРЪБИ

Често слънчевите системи за затопляне на водата в

басейни се изграждат като панели от гумени тръби, по

които директно циркулира водата от басейна. Удобство-

то е, че тези панели могат да се монтират около водно-

то съоръжение, изпълнявайки ролята и на настилка. Ако

предпочитате, разбира се, бихте могли да изберете ва-

рианта да са монтирани върху покрива. Нерядко колек-

торът на слънчевите системи за басейни представлява

Слънчевите системи могат да се

използват в почти всеки климатичен

район. Но за да се възползвате мак-

симално от горещите лъчи на слънце-

то, се погрижете да монтирате

слънчевите колектори от най-слънче-

вата страна на дома, която, разбира

се, е ориентирана на юг, югоизток

или югозапад. Наклонът, под който

ще бъдат монтирани колекторите,

зависи от местоположението на

дома, но е също толкова важен фак-

тор за ефективността на система-

та, както и ориентацията на пане-

лите спрямо слънцето. Най-ефектив-

но за нашата географска ширина е

южното изложение под ъгъл 45° спря-

мо хоризонтала. Разбира се, много

често перфектният наклон е просто

невъзможен. Все пак, слънчевата ин-

сталация трябва да се съобрази с

особеностите на покрива, а не об-

ратното. Всяко отклонение на колек-

торите от оптималния наклон нама-

лява тяхната изходна мощност и

следователно енергийната им ефек-

тивност. В случай че монтажът с

перфектната ориентация на юг е

невъзможен и колекторите гледат на

югоизток или югозапад, оптимални-

ят ъгъл ще варира между 35° и 55°.

Какъвто и да е той, обаче, законо-

мерността, която го определя, е

общовалидна. Целта е да се постиг-

не наклонът, при който директната

слънчева светлина ще пада перпен-

дикулярно върху повърхността на

колекторите, и то в периода от деня,

в които слънчевата енергия е най-

голяма. В най-слънчевите и топли ме-

сеци този отрязък от време се от-

нася за периода между 12 и 14 часа.

ЕФЕКТИВЕН НАКЛОН НА КОЛЕКТОРА

Първият слънчев колектор се появил

през 18-ти век, благодарение на до-

сетливостта на швейцарския геолог,

ботаник и алпинист Хорас Бенедикт

дьо Соссюр. Може и да сте виждали

лика му на банкнотите от 20 швей-

царски франка.

Като повечето гениални творения, не-

говият слънчевия колектор имал про-

ста конструкция, състояща се от

дървена кутия с черно боядисано дъно

и стъклен похлупак. За изненада на

всички, температурата в този първи-

чен „капан за слънчева енергия“ дос-

тигнала цели 88 градуса. Скоро след

това - през 1767 г., находчивият учен

установил, че с малко подобрения тази

кутия може да се превърне в чудесна

преносима печка за експедициите му

в Алпите. Нямате представа на колко

места по света причудливото му

изобретение още се използва.

ПЪРВИЯТ СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР

тартаново покритие, в което са шприцовани отвори,

през които циркулира водата. Ако си задавате въпроса

както представлява тартановото покритие, ще ви при-

помним настилката на стадионите, която се поставя

около игрището и се използва за бягане. Подобна настилка

ползват и някои тенискортове. Сред предимствата на

тези решения са добрата им цена, огромното разнообра-

зие от възможни цветове и фактът, че не изискват спе-

циална площ за монтиране.
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Мултикомфорт
в дома

с мултисплит климатичните
системи

Мултикомфорт
в дома

с мултисплит климатичните
системи



В жарките дни и душните нощи на лятото спасението е климатик. Но ако

е само в едно от помещенията, решението може да се окаже непрактич-

но. Ако обмисляте стратегии как да се преборите с глобалния проблем

„сън в лятна нощ“, защото имате климатик само в хола, в крайна сметка

вероятно ще стигнете до решението да си купите още един. Преди да

пристъпите към това, спомнете си и за другата опция - мултисплит

системите, които ще ви позволят да преборите жегата, без да „украся-

вате“ фасадата на блока или къщата с две-три ръбести кутии. Състоящи

се от един външен и няколко вътрешни блока, мултисплит системи мо-

жете да разположите във всички или избрани от вас стаи. Повече за тях

разказва Стоимен Ясенов

Êëèìàòèçàöèÿ

ñòð. 16

СПЛИТ СИСТЕМИТЕ

Мултисплит системите, за които говорим, са техно-

логична разновидност на т.нар. сплит системи. Наиме-

нованието им произлиза от английската дума split, кое-

то в буквален превод означава разделяне, раздвояване.

За разлика от добрия стар климатик, сплит системите

се състоят от две части – външен и вътрешен блок.

Обикновено връзката между тях се осъществява от

тръби, по която циркулира хладилният агент. Този тип

климатици носят далеч по-голям комфорт от предше-

ствениците си. Те са по-ефективни, компонентът в

помещението работи безшумно, а разделението на два

блока позволява избор на оптимален за конкретните

изисквания тип и местоположение на вътрешния блок.

Безшумността им се дължи на това, че компресорът –

най-шумната част от конструкцията на климатика – се

намира в блока, който се монтира извън климатизира-

ното помещение.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИТЕ

се различават от сплит системите по това, че при

тях към един външен се свързват няколко вътрешни бло-

ка. При това вътрешните блокове могат да бъдат как-

то с различни мощности, така и от различен тип. Всеки

от тях има независимо управление и може да поддържа

индивидуален температурен режим. Подобно конструк-

тивно решение означава, че фасадата на сградата може

да запази добрия си вид, без да бъде нагиздена с не една

и две ъгловати кутии.

Голяма заблуда е, че с купуването на една мултисплит

система се спестява от цената за климатизация едва ли

не двойно, защото има само един външен блок. За съжа-

ление, положението съвсем не е такова. Макар да е един,

той трябва да е толкова мощен, че да захранва всички

вътрешни. Затова и цената на мултисплит системите

рядко е по-ниска, а в редица случаи по-висока от тази на

аналогични като брой и мощност обикновени сплит

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
T
O

S
H
IB

A



ñòð. 17

системи. Например, според специалисти, една мултисп-

лит система с от 3 до 7 вътрешни блока винаги, против-

но на първоначалните ни очаквания, се оказва по-скъпа от

съответния брой отделни климатици. Това, обаче, не

може да бъде пречка да бъдат предпочетени, защото –

както става ясно – главното достойнство на мултисп-

лит климатиците не е цената.

Напоследък все повече се използват мултисплит сис-

теми със свободно избираема комбинация от вътрешни

блокове. Те могат да бъдат различни типове, така че да

паснат идеално на климатизационните нужди на всеки.

СТЕННИ, КАНАЛНИ И КАСЕТЪЧНИ БЛОКОВЕ

Може би най-използван е моделът, който се монтира

на стената на помещението. Той е и най-подходящ за

домашна експлоатация, защото има оптимална за бито-

ви цели мощност – 1.8–2.7 kW. За да се радвате на тем-

пературен комфорт, например, в хола, едва ли ще се нуж-

даете от климатик с по-голяма мощност (Освен ако не

обитавате хол с размери на бална зала). Като оставим

настрана обективния фактор мощност, стенните моде-

ли са и по-евтини, което също е от значение за широка-

та им употреба.

Ако в помещението, което ще се климатизира, има

окачен таван, то подходящ избор може да бъдат касетъ-

чните системи. Те имат специален касетъчен вътрешен

блок. Разстоянието, необходимо за поставянето на кли-

матика между тавана на помещението и окачения таван,

е не по-малко от около 30 см. Мощността е различна и

обикновено започва от 3.5 kW. Необходимата височина на

окачения таван за монтаж на касетъчните вътрешни

блокове е един от най-големите им недостатъци. Сери-

озно предимство е възможността им да осигурят равно-

мерно разпределение на климатизирания въздух в помеще-

ния със сложна форма, характерни за голяма част от

новопостроените жилища у нас. Също за монтаж над

През 1961 г. се случило събитие,

предопределящо бъдещото разви-

тие на битовите и полупромишле-

ните климатични системи – поява-

та на сплит системите. Японска-

та компания Toshiba започнала се-

рийно производство на климатик,

разделен на два блока, чиято попу-

лярност нараствала постоянно.

Това се дължало най-вече на удоб-

ството, че най-шумната част на

климатика – компресорът – била над

улицата, а в стаите било много по-

тихо, отколкото при старите про-

зоречни климатици. Второто огром-

но предимство – възможност за

избор на местоположението на

вътрешния блок.

Било въпрос на време да се появи

идеята да се използва един компре-

сор, изнесен отвън, за захранване на

повече от един вътрешен блок. През

1968 г. компанията Daikin пуска на

пазара мултисплит системи.

ИСТОРИЯ НА МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИТЕ
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окачен таван са подходящи и т.нар. канални вътрешни

блокове. Охладеният въздух се подава в помещението по

мрежа от въздуховоди.

КОЛОННИ, ТАВАННИ И ПОДОВИ БЛОКОВЕ

Друг вид вътрешни блокове са т.нар. климатизацион-

ни колони. Обикновено се използват за климатизация на

големи площи, като вътрешният блок е и част от инте-

риора. Най-често срещани са приложенията им в ресто-

ранти, кина, зали за церемонии и т.н. Закрепват се за пода

и имат формата на колона с размери около 50 см на ши-

рина и 2 м на височина. Що се отнася до техническите

им възможности, за тях е характерно мощното подава-

не на охладен въздух за много кратко време. В дома на-

мират ограничено приложение.

Разбира се, който е влизал в голям офис, сигурно е виж-

дал и климатици, монтирани върху пода на помещението.

Този тип вътрешни блокове намират все по-голямо при-

ложение, особено в пренаселени офиси, където поради го-

лямата концентрация на хора монтирането на стенен

климатик е трудно. Причината е, че всеки климатик

създава около себе си „мъртва зона“ – пространство с

голямо движение на въздуха, в което не трябва да има

работно място. При стенните то е около 5 кв.м около

вътрешния блок, докато при подовите – около метър. При

тях студеният въздух отива към тавана, а не директно

в главите. Но в недостатък често се превръща фактът,

че подават охладения въздух твърде ниско.

Ако не искате изборът на вътрешен блок да ограни-

чи възможните места, на които може да се постави, или

сте от хората, при които всяко решение е предпослед-

но, за вас са универсалният тип климатици. Те могат

да се монтират както на стена,така и под тавана или

на пода.

Предназначени са специално за под-

държане на комфортна температура

едновременно в няколко помещения.

Безшумни са – компресорът се нами-

ра във външната част на системата.

Представляват оптимално решение за

инсталиране на климатична система,

когато запазването на вида на фаса-

дата на сградата е от значение.

Конфигурират се с различни като вид

вътрешни тела.

Дават по-широки възможности за

избор на мястото за монтаж на

вътрешните тела.

Сред предимствата на мултисплит

системите са и характерните за

всички сплит системи равномерно

разпределение на въздуха в помеще-

нието, възможност да работят в

реверсивен режим, т.е. едновремен-

но охлаждане и отопление, удобно

автоматично управление, вкл. дис-

танционно. Някои модели разполагат

със система за самодиагностика и

саморегулиране и други. Снабдени са

с филтри за пречистване на въздуха

в помещението. При някои модели

вътрешното тяло разполага с различ-

ни филтри - за прах, дим, антибакте-

риални, йонизиращи.

ПРЕИМУЩЕСТВА НА МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИТЕ:

НЕДОСТАТЪЦИ НА МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИТЕ:

Не са евтини. Цената им почти винаги е по-висока от

общата на сътветните по мощност и брой обикновени

сплит системи.

В много случаи пътят, по който трябва да минат тръби-

те между външното тяло и отдалечените вътрешни

блокове, е доста дълъг. Това означава по-висока цена за

монтаж.

По-дългите тръби намаляват енергийната ефективност

на системата.

В случай на повреда, откриването и отстраняването

на точната повреда е по-трудно.
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Вентилационни помощници
в борбата за свеж въздух
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ПАК ЗА ВРЕДАТА ОТ ЦИГАРЕНИЯ ДИМ

Дори малкото дете знае, че цигарите са вредни. Зна-

ят го и пушачите, но нищо не може да ги откаже от тях

- нито стряскащите надписи върху кутиите с цигари,

нито ужасяващите снимки на белите дробове на стра-

стни пушачи. Все повече проучвания доказват, че рискът

от заболявания при пасивните пушачи, които не пушат,

но вдишват дима на другите пушачи в помещенията, е

Какво е сутрешното или следобедното кафе за пушача без задължител-

ната цигара? Или напрегнатите служебни оперативки без пълни пепел-

ници. А гузната съвест, че с цигарата в ръка тровим и децата, и се-

мейството, и кучето. Въпреки нея, го правим. Просто навикът е прека-

лено силен и често прескача наложени лично табута като това да не се

пуши в къщи. Защото е студено или близки приятели са ни на гости. Не,

това не е лекция срещу тютюнопушенето, а предложение как да отървем

дома си от тютюневия дим. Като разчитаме на вентилацията, съвет-

ват Амелия Стоименова и Милена Шиякова

също толкова голям, колкото при активните пушачи.

Тютюнът е коктейл на повече от 12 отрови. Главните

от тях са никотин, катрани, въглероден окис, амоняк и

др. Цигарите и други продукти, съдържащи тютюн, са

изделия, създадени така, че да предизвикват и под-

държат зависимост, и много от съдържащи се в тях и

в тютюневия дим компоненти са фармакологически ак-

тивни, токсични и канцерогенни. Научните данни недвус-

мислено потвърждават, че тютюнопушенето и въздей-

Âåíòèëàöèÿ
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ствието на цигарения дим причиняват заболявания, а

понякога и смърт, както и че между началото на тютю-

нопушенето и настъпването на органните увреждания,

свързани с него, пораженията са просто въпрос на вре-

ме.

При тези факти едва ли е нужно да говорим за „аро-

мата“, който добиват дрехите ни, когато прекараме ня-

колко минути в помещение, в което димят няколко цига-

ри. Цигареният дим се „напоява“ в дрехите, в помещени-

ето, в мебелите. Дори редовното проветряване на дома

не може да ни спаси от неприятната миризма, която усе-

щаме дори няколко дни, след като в стаята е пушено. А

знаете какво се получава, ако в помещението се пуши

често до постоянно.

МЕТОДИ ЗА БОРБА С ТЮТЮНЕВИЯ ДИМ

Ако не можем да се лишим от „насладата“ да погълнем

отровния коктейл заедно със сутрешното кафе, то би

трябвало да помислим за това как да предпазим хората,

с които съжителстваме, от вредното въздействие на

цигарения дим. Също и да решим проблема с неприятни-

те миризми и пораженията му върху мебелите и помеще-

нието. Явно е, че проветряването само по себе си пома-

га, но не решава проблема. Тогава, бихме могли да се

възползваме от услугите на вентилацията. Тя ще заме-

ни отровния, пропит с никотин въздух с нов, свеж, който

да дишаме с пълни гърди. Помощ в благородната работа

на вентилацията оказват съвременните йонизатори, а и

цяла гама други устройства, имащи важната мисия да

въздействат върху въздуха в помещенията в цел осигу-

ряване на най-добрите за човешкия организъм условия на

живот.

ЕСТЕСТВЕНАТА ВЕНТИЛАЦИЯ

Знаете, че това е най-елементарният и евтин начин

да вентилирате дома си. Не е нужно да купувате скъпо-

струващо оборудване и да плащате много пари за елек-

троенергия. Просто се възползвате от естествените

природни закони. Става въпрос не за друго, а за позната-

та ви конвекция на въздуха - естественото движение на

въздуха в едно помещение. Нищо сложно – топлият замъ-

рсен въздух е по-лек и се издига, а студеният свеж – по-

тежък и стои в основата на помещението. И това ста-

ва непрекъснато.

Вентилирането на замърсения въздух

в помещенията се е случвало и дос-

та преди да станат популярни и

предпочитани ефективните съвре-

менни вентилационни системи. Едно

от решенията да се борим с тютю-

невия дим у дома с вековни тради-

ции е вентилацията, която осигуря-

ва камината на дърва. Неслучайно

във викторианска Великобритания

библиотеките, кабинетите и тога-

вашните пушкоми разполагали с го-

леми камини на дърва. Докато горя-

щите сухи дърва припуквали, а ари-

стократичните дами и господа се

забавлявали или обсъждали светов-

ното си господство, камината из-

тегляла от помещението не само

ВЕНТИЛАЦИЯ С КАМИНАТА НА ДЪРВА

отпадъчните продукти от горивния

процес, но и тютюневия дим. Ин-

тензивният въздухообмен от ками-

ните спасявал обитателите на вик-

торианските жилища от пушека на

пурите. И не само тях. Дървената

камина във функцията на вентила-

ционно решение срещу тютюневия

дим била разпространена в цяла

Западна Европа. Била важна част и

от интериора в кабинетите на

руските дворянски семейства.

Дървеното огнище вършело същата

благородна мисия и в българските

домове. С ръчно завити цигарки

възрожденските българи обсъждали

неволите си в очакване на дядо

Иван.
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диаметъра и проектно определеното местоположение

на вентилационния канал. Знаете, такива неща се случ-

ват в нашата си действителност - при това доста

често. И тогава, какво? Ами естествената вентилация

отива на пух и прах. Затова, се насочваме към следва-

щото вентилационно решение, а именно

СИСТЕМА СЪС СМУКАТЕЛЕН ВЕНТИЛАТОР

Във вентилационния отвор в банята монтираме сму-

кателен вентилатор, а за кухнята се снабдяваме с дос-

татъчно мощен абсорбатор. Смукателните вентилато-

ри за баня няма да изпразнят джобовете във вид на смет-

ка за консумирана електрическа енергия. Предлагат се

различни модели. Такива, които включвате ръчно, когато

прецените, че е необходимо. Също и модели с вграден

таймер, които бихте могли да настроите за определена

продължителност на работа. Все по-често се среща и

решението, при което включването на вентилатора в

банята става автоматично с натискането на ключа за

осветлението. При избора на смукателен вентилатор не

е добре да проявяваме гигантомания по отношение на

мощността му, съветват специалистите. Особено, ако

живеем в блок. Защото, изсмуквайки замърсения въздух от

банята с много мощен вентилатор, бихме могли несъзна-

телно да разбалансираме вентилационния канал. В резул-

тат на това просто ще изпратим цигарения дим в баня-

та, а от нея и в останалите помещения на съседите на

по-горните етажи. А те едва ли ще останат доволни от

това.

Знаете, че цигареният дим е изключително упорит и

лесно прониква през отворите от едно помещение в дру-

го. Нека си представим следната ситуация. Обитаваме

просторен апартамент, в който имаме две или повече

санитарни помещения. Монтирали сме смукателни венти-

латори във всяко едно от тях. Тогава възниква опаснос-

тта просто да преточим тютюневия дим от едното в

другото помещение. Можем да се предпазим от този

проблем, като се снабдим със смукателен вентилатор с

обратен клапан. Той няма да допусне в помещението да

навлезе замърсен въздух през времето, в което вентила-

торът не работи.

СЪВРЕМЕННИТЕ РЕШЕНИЯ

Ако искаме да си пушим на воля, без в дома да се на-

слоява миризмата на тютюн и да тровим близките си -

непушачи, бихме могли да се възползваме от услугите на

т.нар. принудителна вентилация. Най-съвременните си-

стеми с принудителна вентилация разчитат на цял куп

елементи, сред които смукателни и нагнетателни вен-

тилатори, филтри, клапани, нагревателни елементи и

автоматика. Те се проектират така, че едновременно да

осигуряват свеж въздух в домовете ни без да ни карат

да се бъркаме прекалено дълбоко в джобовете. Изборът

е ваш!

Ако живеете в блок и сте запален пушач, сигурно от

опит знаете, че вентилационните отвори в кухнята и

банята на всеки апартамент обикновено са достатъч-

ни, за да се отстрани неприятният цигарен дим, кога-

то пушите в близост до тях. И когато става въпрос за

зимата или преходните сезони, проблеми с изпъждане-

то на цигарения дим обикновено няма. Не така стои

обаче решаването на проблема, наречен цигарен дим

през лятото. Тогава, естествена тяга на въздуха, про-

изтичаща от разликата между външната и вътрешна-

та температура, няма. И колкото и да сте усърдни в

намеренията си да пушите близо до вентилационния

отвор в банята, цигареният дим ще прояви упорство и

няма да излезе от дома ви. Възможни са и други пробле-

ми. Например, съседите над вас предприемат грандио-

зен ремонт, местят стени, създават ново разпределе-

ние на помещенията в дома си и вземат, че променят



Стенни реверсивни аксиални вентилатори за директно извежда-

не на дима навъни и вкарване на пресен въздух. Могат да бъдат

монтирани на единичен или двоен прозорец и стъклопакет; на

окачен таван; вградени в стената. Възможност за регулиране

на скоростта. Свързани към предлагания датчик за дим се включ-

ват автоматично при задимяване над допустимото ниво.

София ул. "Могилата" 10, тел./факс: 02/962 46 00, 862 43 19

Пловдив ул. "Пещерско шосе" 30, тел./факс: 032/64 41 52

Ловеч ул. "Райна Княгиня" 2, тел. 068/62 56 19

Варна бул. "Христо Смирненски" 13, тел./факс: 052/50 16 71

Ямбол ул. "Д.Благоев" № 19, GSM 0887 20 46 01

Търговски центрове:
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ЗА КАКВО Е НУЖНА ПОМПА НА ВИЛАТА?

На вилата обикновено се консумира много по-голямо

количество вода в сравнение с градските жилища. Там,

освен за лична хигиена, пране, готвене и миене на съдо-

ве, водата се използва и за поливане на зеленчукови гра-

динки, цветни лехи и т.н. В града средностатистически-

ят жител използва около 300 литра вода в денонощие,

което означава, че реално отиват поне 500 литра. А на

вилата, където често сме с компания гости, тази цифра

може да достигне с пъти повече. Ако имаме късмет,

вилата е централно водоснабдена. Но повечето крайград-

ски райони и вилни зони рядко имат централна канализа-

ция. Затова, за да има основания една вила да бъде наре-

чена съвременна, са нужни помпи - за водоснабдяване, за

поливане на градината, за отпадни води и т.н.

Разбира се, ако във вилата няма течаща вода, ползва-

те различни алтернативни водоизточници – водоноска,

кладенец… Но ако вилата е в район с плитки подпочвени

води, дори и страшно да се „оплескате“ след работа в

бараката или градината, може и да не се наложи да се

поливате с канче. За да се радвате на безпроблемно из-

ползване на водата, обаче, трябва да разполагате с

Помпа
за вилата

Независимо дали мечтаете да мързелувате цял уикенд на вилата, или

отивате с приятно мотивиращата идея да поправите покрива на барака-

та, често се случват досадни домашни неволи, които винаги развалят

удоволствието. И понеже водата е сред най-необходимите и използвани

блага в къщата, тя често става причина за водни битови драми. Обик-

новено зад неприятностите с водата се крият я липсата на нормална

водопроводна и канализационна система, я на подходящо техническо обо-

рудване. А когато говорим за тях, на първо място следва да обърнем

внимание на помпата, съветват Амелия Стоименова и Иво Бояджиев

точната като вид и характеристики помпа, която да

върши тази работа за вас.

ВОДНИ ПОМПИ

Според задачите, които им се възлагат, помпите мо-

гат да се разделят на няколко вида, всеки от които по-

вече или по-малко приложим за дадена задача. В случая,

както е логично да се предположи, обект на статията са

битовите помпи и то тези, които улесняват и изобщо

правят по-приятен престоят на вилата. Условно ги раз-

граничаваме в няколко вида - водни, дренажни и фекални.

Водните битови помпи се използват за снабдяване с

чиста вода - без пясък, трева, жаби и т.н. Благодарение

на тях, можем да пием вода, да мием кухненски съдове, да

се къпем или просто да „преперем“ нещичко…

ДРЕНАЖНИ ПОМПИ

Дренажните помпи са предназначени за транспорт на

замърсена вода, съдържаща водорасли, пясък, листа и

какво ли още не. Този вид помпи изпомпват водата от

близки до вилата канавки, строителни изкопи и други

подобни места, където обичайно се събира през пролет-
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та или при поройни валежи. Важни помощници са в поли-

ването на градината, миенето на площадката или кола-

та, например. Също така, с дренажните помпи изпомпва-

ме басейна или наводненото мазе. Хубавото при тях е, че

имат продължителен срок на експлоатация и не се нуж-

даят от особено техническо обгрижване. Освен това са

малогабаритни, което ги прави преносими и приложими за

различни задачи. Повечето са снабдени с поплавкови из-

ключватели, които включват/изключват помпата в зави-

симост от нивото на водата. Битовите дренажни пом-

пи се използват и когато е невъзможно използването на

гравитачно изтичане на отпадните води, тъй като мяс-

тото, от което трябва да изтече мръсната вода, е по-

ниско от нивото на канализацията.
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ФЕКАЛНИ ПОМПИ

Фекалните помпи, както сами разбирате от наимено-

ванието, имат за „таргет група“ отпадните или, казано

по друг начин, канализационните води. Едва ли е нужно да

казваме, че ако в близост до вилата не минава централ-

ната канализация, истинското, голямото спасение идва

във вид на голям камион с голяма гъвкава тръба.

Фекалните помпи имат предимството, че се справят

лесно със силно замърсената вода. Може да се каже, че

са аналог на дренажните, но са способни да „прекарат“

през себе си по-големи и по-специфични частици. Хубаво-

то им е, че не е необходимо да се мият след употреба, а

и могат да се намират постоянно в ямата.

ПОМПА ЗА ПАРНОТО

Когато говорим за видове помпи, не бихме могли да

пропуснем и тези, които се грижат водата в локалното

парно да се движи непрекъснато, осигурявайки живител-

на топлина в помещенията на дома ни. Монтират се

директно на тръбопровода и са компактни и безшумни.

Това ги прави приложими в почти всеки съвременен дом.

Помпите от този тип имат дълъг експлоатационен срок.

Също така, монтажът им никак не е сложен. Някои съвре-

менни модели имат голямото предимство, че позволяват

плавно регулиране на производителността според момен-

тните потребности, с което се постигат икономии в

размер на 50-60% от консумацията на електроенергия от

помпата.

ПОВЪРХНОСТНИ ПОМПИ

Както вече казахме, за изпълнението на разнообразни-

те задачи, които възлагаме на помпите, се използват

различни видове с различни характеристики. Най-важно-

то е да се избере правилната помпа за вашата вила,

съобразно функциите, които трябва да изпълнява. Най-

общо, според мястото, на което се монтират, помпите

се делят на повърхностни и потопяеми.

Повърхностните помпи се монтират извън водния из-

точник, което определя и принципа им на работа – чрез

засмукване. Най-често подобни агрегати се използват за

водоснабдяване на къщата. Делят се основно на два вида

– вихрови и центробежни. Основната им разлика е в прин-

ципа им на работа. Съвременните повърхностни помпи са

във висока степен автоматизирани, което е от опреде-

лящо значение не само за постигане на оптимални работ-

ни параметри на машината, но и за високата им енергий-

на ефективност.

ВИХРОВИ ПОМПИ

Вършат работа при сравнително малки дълбочини на

засмукване. Използват се широко за повишаване на на-

лягането на водата, постъпваща от централната во-

допроводна система или за транспорта й до резерво-

ар. Това е много удобно, ако вилата се експлоатира по-

стоянно и съответно обитателите й се нуждаят от

„градски удобства“. Принципът им на работа е бази-

ран на работно колело, което транспортира водата,

завихряйки я. Преимуществата им са, че могат да ра-

ботят денонощно, компактни са и са много надеждни.

Освен това някои модели са снабдени с месингово ра-

ботно колело и чугунен корпус, което ги прави по-ус-

тойчиви на температурни промени. Вихрови помпи с

подобна конструкция могат да транспортират течно-

сти с температура от -10 до 50 оC. Друга отличител-
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на характеристика на вихровите помпи е високата им

производителност, поради което освен в битовия сек-

тор, се използват успешно и за водоснабдяване на

неголеми промишлени обекти.

ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОМПИ

Друг основен вид повърхностни помпи са т.нар. цент-

робежни самозасмукващи агрегати. Максималната им

дълбочина на засмукване е около 9 метра, което позволя-
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ва да се използват за изпомпване на вода от кладенци,

недълбоки сондажни отвори и т.н. Както личи и от име-

то им, работата на тези помпи се основава на действи-

ето на центробежната сила, която увлича транспорти-

раната течност. Благодарение на нея, центробежните

помпи са приложими и за изпомпване на вода с високо

съдържание на въздух. Сред основните им приложения е

поливането на градината. Повечето специалисти опре-

делят тези помпи като оптимални и за водоснабдяване

на вилата. Важно и необходимо условие за правилното им

функциониране е чистотата на водата от абразивни и

влакнести примеси. В случай на попадане на такива час-

тици, има голяма вероятност помпата да се повреди.

ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ

Както личи от названието им, потопяемите помпи се

монтират директно във водоизточника. Основното им

приложение е транспорт на вода от дълбоки и тесни сон-

дажни отвори. Затова на външен вид лесно бихте могли

да ги разпознаете по цилиндричната им форма с малък ди-

аметър. Поставят се във водата и могат да се използ-

ват по два начина – да се установят стационарно или да

се пренасят на различни места според конкретната не-

обходимост. Когато свърши „вилният“ сезон, можете да

си натоварите помпата на колата и да я приберете в

града. Преимущество на този вид помпи е възможност-

та да работят с вода с високо съдържание на пясък.

Предлагат се модели, на които и работното колело, и

корпусът на помпата са изработени от неръждаема

стомана, което повишава живота им, тъй не допуска

появата на корозия. За повечето потопяеми помпи са

характерни висок КПД и енергийна ефективност. При тях

обаче съществува опасността да ги изпуснете в кладе-

неца. За да може да бъде достигната по всяко време,

помпата обикновено се закрепва към някакъв неподвижен

предмет на земята. Ако, обаче, по някаква причина пом-

пата поеме пътя към дъното на кладенеца или сондажния

отвор - обикновено я губите завинаги.

ВИДОВЕ ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ

Потопяемите помпи са основно два вида – за кладенци

и сондажни. Потопяемите помпи за кладенци се произвеж-

дат най-вече със смукателен отвор, разположен в долния

край на корпуса. Това позволява помпата да работи за

определен период от време в режим на частично пото-

пяване, при който охлаждането на агрегата е за сметка

на изпомпваната вода. Някои модели разполагат с поплав-

ков изключвател, който прекратява работата на помпа-

та при липса на вода.

Сондажните помпи, използвани в битовия сектор, слу-

жат за изпомпване на вода от голяма дълбочина на пясъ-

чен или варовиков водоносен слой. Обикновено имат не-

голям диаметър на корпуса, което позволява монтиране-

то им в по-малки сондажни отвори. Някои модели се мон-

тират хоризонтално и се използват за изпомпване на

вода от реки или езера или когато е необходим голям

напор. Предлагат се модели сондажни потопяеми помпи

с висока мощност, компактни размери и висока произво-

дителност. Благодарение на тези характеристики, могат

да подават вода от голяма дълбочина - стотици метри.

По принцип се произвеждат от неръждаема стомана или

различни композитни материали. Обикновено разполагат

с вградена защита от работа на сухо, т.е. при отсъствие

на вода..

Ако при цялото многообразие от помпи се колебаете

на какъв вид да заложите за вилата, бихте могли да се

обърнете към специалист. При избора, обаче, е добре да

не забравяте, че евтиното после излиза скъпо. Защото,

за да прекарате незабравими моменти на вилата със

семейството и приятелите си, се нуждаете и от воден

комфорт, в основата на който челни позиции заема ка-

чествената помпа.
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ВАЖНА ЧАСТ ОТ ИНТЕРИОРА НА БАНЯТА

Какво всъщност правят смесителите? Най-просто

казано, регулират постъпващата гореща и студена вода

в един темепературно балансиран воден поток. Част от

тях имат задачата и да превключват и направляват об-

щата струя от две или повече водни магистрали. Напри-

мер, пренасочване на водата от душа към крана за сво-

ÂèÊ îáîðóäâàíå

Повелители на
топлото

и студеното
Съвременни конструкции смесители

за баня

бодно течаща вода за ваната. Именно функцията за ре-

гулиране на потока е една от най-критичните при сме-

сителите и определяща за качеството на изделието

като цяло. Конструкцията на повечето смесители за

душ обуславя постъпването на водата непосредствено

в душ гарнитурата, където се смесва до нужната тем-

пература.

Комфортна струя вода под душа. Нито повече, нито по-малко гореща или

студена. Дължим освежаващия баланс на водата за къпане и миене на

добрите смесители в банята. Те са онези вълшебни и все по-красиви неща

в мокрото помещение на дома, с които нагаждаме водната струя на душа

до усещането, което търсим. Като важна част от модерното ни ежед-

невие, смесителите за баня вече са много повече от тръба, в която топлата

и студената вода се смесват. Усъвършенствани, с мнгобройни „умни“

подобрения, смесителите са конструирани така, че преди всичко да пра-

вят престоя в банята по-удобен, лесен и приятен, твърди Яна Илиева
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Базисните изчисления показват, че при по-интензивно

използване на смесителната батерия, например, от че-

тиричленно семейство, тя изпълнява средно до 20 хил.

работни цикъла годишно. Смесителите за баня са и осо-

бено важен детайл при оформлението на банята в цялост.

Чисто есетически, смесителите понякога са и основен

дизайнерски елемент и дори произведение на изкуството,

придаващо блясък и стил на помещението. Стилът им

може да варира от ретро, старинен до минималистичен.

Ще срещнете и доста необичайни модели - смесители със

стъклени кранове, или с форми, играещи си със струите

вода и придаващи им причудливи форми. За любителите

на лукса се произвеждат и позлатени или изцяло златни

смесители. Най-пищните модели са обсипани и със скъпо-

ценни камъни. Когато се опитвате да изберете най-под-

ходящите като дизайн и функционалност смесители,

ще направите добре, ако се консултирате със специалист

и изберете качествен модел от добър производител.

Видовете смесители най-общо са три, но това далеч

не е задължителна класификация.

ЕДНОРАМЕННИЯТ СМЕСИТЕЛ

напоследък определено завоюва все по-голям пазарен дял.

Практичен и удобен, с едно движение преминавате от по-

топла към по-студена вода, премествайки крана в една-

та или другата посока. Температурата и мощността на

струята се регулират безпроблемно. Достойнство на

този тип смесител е лесният му монтаж, който не изис-

ква специални познания и всеки спокойно би могъл соб-

ственоръчно да си го пусне в употреба. Поради това

еднораменният смесител бавно и сигурно измества от

сърцето и домовете на потребителите добре позната-

та чешма с двата крана за топло и студено.

ДВУВЕНТИЛНИЯТ СМЕСИТЕЛ

Точно за него говорим. Представлява кран с два вен-

тила за настройване на топлата и студената вода до

нужната температура. Безспорно са практични, но и

малко неудобни, особено в сравенние с техните по-мла-

ди еднораменни събратя. Предимството им е, че осигу-

ряват по-точен резултат при смесването и спестяват

разход на вода. Този тип смесители имат два подвида –

с уплътнител от керамичен диск или с гумени уплътне-

ния. Гумените уплътнители, по мнението на специалис-

ти, се смятат за по-адаптирани към по-твърдата вода

с повече примеси и пясък, но пък керамичните са по-из-

държливи и дълготрайни.

ТЕРМОСТАТИЧНИТЕ СМЕСИТЕЛИ

разбираемо имат сериозни фенове. Представляват ме-

ханизъм от ново поколение, който отчита всички по-

требности за комфорт, надеждност и безопасност на

работа в съвременната баня. Заедно със стилния дизайн,

разбира се. Термостатичният смесител има две ръкох-

ватки. Едната от тях е за усилване и намаляване на

водната струя, а друга за регулиране на температура-

та. Удобството при термостатичните смесители е, че

настройката на температурата на водата се прави
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много лесно, а вече избраната температура се поддържа

постоянна, независимо от дебита на водата.

Друга разлика спрямо останалите видове смесители е

специалният блокиращ елемент, чиято задача е да пред-

пазва от попарване с вряла вода. Той не позволява да

нагласите температурата на повече от 38 градуса по

Целзий само със завъртане на ръкохватката. Ако все пак

искате да се понапарите под душа, трябва да освобо-

дите блокиращия бутон, за да настроите термостатич-

ния смесител на желаната от вас температура. Може-

те да ги използвате и когато домът ви е свързан към

централното горещо водоснабдяване. В корпуса на уре-

да има специален термоелемент, чиято е заслугата за

поддържане на предпочитаната температура. По този

начин, при използването на термостата, вие сте

напълно защитени от резки промени в температурата

на водата.

ОТ КАКВО Е ИЗРАБОТЕН СМЕСИТЕЛЯТ?

Използваните материали са разнообразни. Сред най-

важните им характеристики е да са издържливи на уда-

ри и корозия. Сред традиционните за изработка на сме-

сители материали са стоманата и месингът. Вторият

е доста по-надежден и удобен за приложение в разнооб-

разни среди, според някои специалисти. Повечето про-

изводители използват и „смесени“ модели. Например, мо-

дели от месинг, покрит от никел или специален емайл

със защитни свойства, придаващ на повърхностите кра-

сив блестящ оттенък. Ще срещнете и доста нетради-

ционни варианти – с декорации от дърво или мрамор, или

смесители със златно покритие. Един от ключовите

параметри при избор на смесител е  мястото, където

възнамерявате да го монтирате. За ваната, душ каби-

ната или бидето е препоръчително да използвате спе-

циално разработени за целта смесители, което би ви га-

рантирало добра функционалност и удобство. Защото се

оказва, че е далеч по-практично и комфортно всеки еле-

мент от банята да бъде оборудван с модерни смесите-

ли, поддържащи функционалност, разработена специал-

но за него – отделен смесител за душ, вана и биде.

КАК ДА ИЗБЕРЕМ СМЕСИТЕЛ?

Времената, в които смесителните кранове имаха пре-

димно задачата да смесват топлата и студената струя,

отминаха. В днешни дни се обръща повече внимание върху

дизайна и инетелигентните функции. А разнообразието

на модели на пазара е завидно. От класически модели до

ексклузивни вариации за хора с по-придирчив вкус. И все

пак, не бъркайте дизайна с практичността. Както личи

от наименованието на механизма, основната му функция

е да смесва горещата и хладна вода и той трябва да се

справя най-вече с това.

СМЕСИТЕЛИТЕ ЗА ДУШ/ВАНА

Като правило този тип смесители имат не толкова

интензивна водна струя или пък кранът за течащата

вода е с фиксирана височина (понякога в зависимост от

особеностите на самата вана). Едни от най-разпрост-
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ранените вариации са смесителите с ръчен душ, тези

с държачи за душ с регулируема височина или стенните

смесители. Голяма част от по-новите модели имат елек-

тронна система за управление. А опцията за автома-

тично превключване вана/душ присъства в почти всич-

ки модели – от по-икономичните до по-тузарските.

Специално за любителите на ваните на разположение

са и смесители със специални филтри удължители от 3

до 5 см или ползването на т.нар. аератори с кръгли шар-

нири, правещи ползването на смесителя и настройката

на водата по-лесно и удобно. Важна тенденция при сме-

сителите за вана от ново поколение са моделите с 3 до

4 отвора. Те комбинират функционално няколко накрай-

ника – един за пълнене на ваната с вода, а другият за

ръчен душ. Подходящи са за по-маломерни бани, където

пространството е кът и е нужна максимална оптими-

зация. На чисто монтажно ниво в съвременните домове

ще срещнете решение, при което смесителят е със

скрито закрепване. При него всички технически механиз-

ми са вградени в стената. Единствената видима част

е декоративен панел с превключвател и ръковатка. Ра-

ботният му принцип не се отличава от този на оста-

налите. Всички необходими функции като регулиране на

температурата и силата на струята са налице, но в

доста по-естетично и дискретно решение.

НАДЕЖДНОСТ НА СМЕСИТЕЛЯ

Както и при повечето устройства, общата надежност

зависи от устойчивостта на най-слабия елемент. Все

още можете да срещнете смесители с гумени уплътне-

ния. Освен от естествената уязвимост на материала,

този тип смесители често се износват и поради усили-

ето на потребителите да завият крана до дупка. Зато-

ва и пазарът отдава дължимата почит на растящото

разнообразие смесители, чиито детайли са изработени

от издържливи материали като стомана или керамика.

Те са специална категория механиз-

ми, по-малко използвани (все пак би-

детата са по-рядко срещани в

българските бани), но много прилича-

щи на смесителите, които обикно-

вено монтираме върху мивките. Раз-

ликата е в това, че в комплекта сме-

сители за биде влиза и специален

аератор с кръгли шарнири, който

позволява да се променя направлени-

ето на водната струя. Друга моди-

фикация на смесителя за биде вкюч-

ва в себе си т.нар. хигиенен душ. Той

може да бъде свързан и към стандар-

тен смесител за душ, дори и към сме-

сител със скрит монтаж. Дори и за

бидето в банята можете да използ-

вате термостатичен смесител.

СМЕСИТЕЛИТЕ ЗА БИДЕ
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Аераторите са един от ключовите

компоненти на новото поколение

смесители, извоювали им правото да

попаднат в категорията на екосме-

сителите. Носят гордо еко пред-

ставката, заради щадящата си вод-

ните ресурси и семейния бюджет

роля. Най-общо аераторните елемен-

ти в смесители имат три важни

задачи – регулират силата на водна-

та струя, спестяват от количество-

то на консумираната вода и насищат

водата за къпане и миене с още по-

вече кислород. Повечето смесители

от ново поколение разчитат на вгра-

дена технология за по-добро смесва-

не и регулиране напора на горещата

вода. Това спестява излишно излива-

не на литри затоплена вода и, разби-

ра се, защитава кожата от неочак-

вано „попарване“ с прекалено горе-

ща вода. Полезна превенция, особено

за домове, където често под душа

застават малки деца. Едни от най-

често срещаните смесители от

този тип са снабдени с вградени

кръгли аератори, закрепени със шар-

нирни съединения, които се грижат

за плавното регулиране на водния

поток, след като чешмата или душа

се пуснат. Точно този механизъм в

смесителя ограничава напора на

струята, намалявайки потребление-

то на вода с почти 50% в сравнение

с обикновените смесители. Това се

постига конструктивно, благодаре-

ние на еластичен пластмасов еле-

мент в аератора, който динамично

променя формата си в зависимост от

напора на водната струя. Изходящи-

ят воден поток от смесителя е ви-

наги с постоянен интензитет, дори

и като цяло в тръбите да има коле-

бания в налягането. Аераторът също

има и задачата да пази смесителя от

наслояването на твърди частици. С

течението на времето те предизвик-

ват запушване и помагат водният

поток да става все по–тънък и по-

тънък. В повечето случаи наслоени-

ята могат да се изчистят с препа-

рати, които обаче най-често повреж-

дат хромираното покритие на сме-

сителя. Еластичната силиконова

повърхност на повечето аераторни

компоненти възпрепятства появата

на налепи. А ако все пак те се по-

явят, могат лесно да бъдат отстра-

нени, като се почисти аераторът.

Освен тези чисто практични функ-

ции, той има и доста важно значе-

ние за кожата и тялото като цяло.

Благодарение на него, водата за

къпане се насища допълнително с

кислород, който прави не просто

водната струя по-мека, но и оказва

благотворно въздействие върху клет-

ките. Освен това екосмесителите

са и доста по-малко шумни - според

специалистите с около 15%.

АЕРИРАЩИТЕ ЕКОСМЕСИТЕЛИ

Многобройните поризводствени тестовете на този тип

санитарна техника посочват, че най-добрите образци на

модерните смесители издържат до 500 хил. работни

цикъла (средно 25 години интензивна експлоатация без

проблем). Но и тази забележителна дълготрайност се

постига при правилна експлоатация и сравнително доб-

ро качество на водата. По възможност, без голямо

съдържание на твърди частици.

ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЕКСТРИ

На пазара ще срещнете доста модели с подобрени

основни функции и с допълнителни опции. Една от тях е

допълнителният регулатор, позволяващ по-прецизното

смесване на горещата и студена вода от обикновеното.

За тази цел се ползва специален механизъм за смазване

на подвижните елементи, осигуряващ по-дълго време

запазване на плавния им ход. Удълженият експлоатацио-

нен живот е гарантиран и от самата конструкция на

смесителя, която не допуска контакт между водата и

подвижните елементи. Допълнителни и по-нетрадицион-

ни функции, които можете да срещнете, са опциите за

икономия на вода. Специален механизъм автоматично

понижава напора на водната струя при отварянето на

крана. Друга екстра е например допълнителното устрой-

ства за хидромасаж.

Или възможността за разделяне на струята през душа

и крана. Повечето фирми производителки предлагат ня-

колко решения за поддържане на зададената температу-

ра на водата с помощта на термостати (механични или

електронни, с програмируеми функции).

Предлагат се и интелигентни смесители, които от-

варят крана, когато регистрират близостта на подло-

жената длан до специален чувствителен елемент. Те са

предпочитани за обществени места не само поради слож-

ността си, но и заради предимствата си при пестене на

енергия и вода.
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Където тече ток, не трябва да тече вода. Водата и електричеството са

две несъвместими неща, освен в криминалните филми. Не е необходимо

да сте преживели токов удар заради намокрен контакт, за да знаете, че

където има влага, контактите и ключовете, трябва да бъдат специално

защитени. В идеалния вариант е най-добре въобще да не използвате елек-

троуреди в помещения с повишена влажност. И понеже, освен при режим

на тока, това няма как да стане, е добре да обърнете внимание на спе-

циалните контакти и ключове, защитени от въздействието на водата,

съветва Иво Бояджиев

Åëåêòðîèíñòàëàöèè

Представете си кухнята на баба си, в която постоян-

но нещо се готви и при това често дълго кипи. При тези

иначе обожавани от нас бабешки магии се отделят мно-

го пари, ефектът от които лесно може да се види на

тавана над печката, ако баба няма абсорбатор. Това

създава повишена влажност в помещението, която би

могла да доведе до нежелани последствия. Ако кухненс-

ките контакти и ключове са направени от некачествен

материал, влагата ще запълни тези „гостоприемни“ пук-

натини. А тъй като водата е проводник на електриче-

ството, вероятността от „взривоопасна връзка“ не бива

да се подценява. Затова освен естетични, контактите

Влагозащитени
ключове и контакти

и ключовете във вашия дом трябва да бъдат и обезопа-

сени в степен, съответстваща на мястото, в което са

монтирани, и спрямо уредите, които включваме в тях.

Металните елементи на комутационното оборудване са

подложени на опасността от корозия под умереното, но

упорито въздействие на влагата. А корозията е нежела-

на гостенка, която бавно би могла да разруши вътреш-

ността на ключовете и контактите.

Често при работа в градината, в двора на вилата или

в гаража ползваме различни уреди, захранвани с електри-

чество. За да не се налага размъкването на 15-метров

удължител всеки път, когато трябва да се направи някой
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отвор с бормашина, несъмнено е удобно да имате кон-

такт на външната стена на къщата или в гаража. Той

трябва да работи безотказно и безопасно, независимо от

температурата, снеговалежите или дъжда. Пределно ясно

е, че обикновените контакти и ключове не са подходящи

за мисии на мокро и открито. Трябва ви достъп до елек-

трическата мрежа с висока степен на защита срещу

опасната вода.

Така че, в процеса на проектиране на електрическата

инсталация в апартамента или вилата, следва да се

обърне специално внимание на ключовете и контактите

в зоните с повишена влажност.

ОРЪЖИЯ СРЕЩУ ВЛАГАТА

В съвременния свят не само професионалните елект-

ротехници разбират необходимостта от специални мер-

ки, които е добре да се вземат по отношение на подло-

жените на влага ключове и контакти. Логично е да помис-

лите, че за да се защити един контакт от прякото

въздействие на влагата или водата, най-лесният начин

е вътрешността на устройството да се изолира от

външната среда. Със сигурност сте виждали контакти

с падащо или отместващо се капаче, което е много ха-

рактерно за влагозащитените модели. Често към тях се

добавя и стабилно гумено или каучуково уплътнение, за

да не може влагата да прониква в двете заветни дупчи-

ци или други пролуки на предния панел. Но тъй като тя е

натрапник, който атакува постоянно и отвсякъде, от-

където й се отвори пролука, на гърба на устройството

също се поставя гумен изолационен слой.

Ключовете също могат да бъдат защитени посред-

ством капаче с уплътнение. Това може да е много подхо-

дящ вариант за някоя сауна или руска баня, но едва ли ще

свикнете лесно с него в домашни условия, където сме

свикнали да „палим“ лампата с едно сляпо мигновено по-

сягане към стената. За да защитят добре познатите от

всекидневието ключове с един или повече бутона върху

предния панел, производителите включват в конструкци-

ята им гумени уплътнения и специално лабиринтово сгло-

бяване на съставните им елементи.

МОНТАЖ И КОМПОНЕНТИ

Контактите и ключовете могат да бъдат предназна-

чени за вграден или открит монтаж. В общи линии, про-

дуктовата гама на големите производители ви дава

възможност да изберете кутията, която ви е необходи-
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ма и е най-подходяща за конкретния случай. Тя може да

бъде единична или с повече гнезда, в различни цветове.

В нея се поставя избраният от вас механизъм.

Различните производители са предвидили и случаите,

в които монтажът трябва да се направи върху грапава

повърхност и се предлагат уплътнения и за това. Ако

гумата се повреди или контактът въобще няма тилово

уплътнение, такова можете да си купите. Аксесоари се

продават и отделно.

Естествено, предвид средата, в която са предназна-

чени да работят влагозащитените контакти и ключове,

трябва да обърнем внимание и на въздействието на ко-

розията. За да не й се дава възможност бавно и методич-

но да разрушава устройството, ако в конструкцията му

има метални части, те се произвеждат от неръждаеми

материали. Това винаги се отнася за монтажните вин-

тове или скоби.

СТЕПЕН НА ЗАЩИТА IP

Доколко ключовете и контактите са защитени от

проникването на вода в тях еднозначно би могло да се

провери от така наречената степен на безопасност IP.

Този показател съдържа две цифри, първата - със стой-

ност от 0 до 6, указва степента на защита на устрой-

ството от проникване на твърди частици. Втората

цифра, заемаща стойности от 0 до 8, се отнася именно

до влагозащитеността. Ако избирате ключ или контакт

за спалнята, бихте могли да го избирате по дълъг списък

характеристики – технически и дизайнерски, като влаго-

защитеността няма нужда да е сред тях. Но за банята,

мокрото помещение или други части от дома, в които

влажността е висока, е добре да обърнете внимание на

етикета с техническите данни на ключовете и контак-

тите. На него трябва да видите стойност, указваща не

по-малка степен на защита от IP44.

ДОКОЛКО КЛЮЧЪТ И КОНТАКТЪТ Е ВЗАГОЗАЩИТЕН?

Втората цифра се отнася конкретно до защитата от

влага. Съответно, ако стойността й е нула, контактът

или ключът не е защитен срещу действието на влага-

та. В никакъв случаи не използвайте такива ключове и

контакти в помещения в повишена влажност. Ако стой-

ността на втората цифра е 1, то апаратурата е защи-

тена от вертикално падащи капки. При стойност две,

вградената защита е срещу капки вода, падащи под 15

градуса, при стойност 3 - защитата е още по-сериозна

– от пръски, падащи под наклон до 60 градуса. Ключове

и контакти със степен на защита срещу влага четири

работят безопасно и в среда на водни пръски, а със

степен на защита пет не се плашат и от водна струя.

Ако втората цифра е шест, апаратурата е защитена

и срещу мощна водна струя, а при стойност седем няма

опасност дори и при временно потопяване във вода.

Напълно логично, при степен на влагозащита осем, дори

и апаратурата продължително да е потопена във вода,

опасност няма.
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Unica и Unica Top са най-комплексните

модулни серии на пазара. Включват

отделни модули от механизми, кутии

и декоративни рамки, които

позволяват множество комбинации

при монтаж. Повече от 150 механизма,
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Цветна феерия
с домашната осветителна
система
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БЕЗКРАЙНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

Когато избираме осветителни тела за дома, обикно-

вено се съобразяваме с интериора, включително със

стила на мебелите. При днешното многообразие дизай-

нерски решения за осветителни тела могат лесно да се

намерят функционални и много тематични за стиловата

специфика на дома вградени, висящи, портативни или

настолни лампи, аплици и полилеи, които повечето дос-

тавчици предлагат в серия. Разбира се, можете да под-

чертаете индивидуалността си с някоя уникална лампа

или стилова комбинация. В случай че решите да проме-

ните вида на вече съществуваща стая, може да го по-

стигнете и само със смяната на няколко осветителни

уреда. С ново таванно тяло и с няколко добавени порта-

Осветлението отдавна надхвърли чисто практическите си функции и се

превърна във важна част от цялостната интериорна визия. С многообра-

зието от осветителни тела и технологичните им възможности постига-

нето на желаната атмосфера у дома е въпрос само на въображение. За

това допринасят видът на избрания светлинен източник, силата на свет-

лината, разположението на осветителните тела и гамата от цветове, които

предлага. Палитрата на някои от модерните светлинни източници съдържа

над 16 милиона цвята. С тях избирате подходящ цвят на осветлението

вкъщи за всеки повод, настроение или пълноценен релакс. За миг си пред-

ставете комбинацията от любима музика, преливащо във всички цветове

на дъгата осветление, 24-годишна кехлибарена течност и компанията на

привлекателна приятелка горе-долу на същата възраст. Ако успеете да създа-

дете такъв комфорт у дома и въпреки това на следващия ден отидете на

работа, значи сте много волеви човек, твърди Светлана Димитроваи
зт

о
ч
н
и
к
: 
П
Р
И
З
М

А



ñòð. 40

тивни или настолни лампи реализирате бързо и евтино

преобразяване. Интересно би било и да добавите свет-

лина от пода нагоре, с която да акцентирате върху ня-

кое красиво растение или предмет на изкуството. А ако

във цялата тази светлинна композиция забъркате и мал-

ко цвят, възможностите стават безгранични. Цветното

осветление във всичките му проявления ще донесе в дома

не само неповторима атмосфера и очарование, но и ще

се отрази благотворно на психическото ви здраве. Мно-

жество изследвания и наблюдения показват, че различни-

те цветове могат да ни накарат да се почувстваме

добре физически и емоционално. Теорията и методите,

свързани с влиянието, което цветовете оказват върху

психиката на човека, са известни като цветотерапия,

или хромотерапия. Практикуват се от множество после-

дователи на алтернативната медицина.

ЦВЕТНА ТЕРАПИЯ

В днешно време се предлагат все по-нестандартни и

природосъобразни средства за борба със стреса. Оказва

се, че в някои случаи цветовете и ароматите помагат

много повече, отколкото утвърдените методи на лече-

ние. В тази връзка особено важно е да подсигурите успо-

кояваща атмосфера у дома, за да се разтоварвате

напълно след работния ден. Цветотерапевтично, всеки

цвят оказва свой собствен полезен ефект върху съзнани-

ето и тялото. Специалистите по цветотерапия използ-

ват цветовете по най-разнообразни начини, за да подо-

брят качеството на живот или да лекуват. Различните

цветове носят различна енергия, характеризират се с

различна честота и дължина на вълната, което води до

различно влияние върху физическото и психическото

състояние на човека. Според специалистите по хромоте-

рапия, жълтият цвят стимулира интелекта, синият -

поощрява размишленията и отпускането, зеленият - носи

равновесие и здраве, оранжевият - премахва скованост-

та, червеният - повишава работоспособността, виоле-

товият - стимулира интуицията, а розовият - подтиква

към любов. Можете да проверите как ще се отразят на

душевния ви мир различните цветове на осветлението

вкъщи.

КАК ДА ПОСТИГНЕМ ЦВЕТЕН КОМФОРТ

Ако осветителите в дома работят с крушки с наже-

жаема жичка, възможностите за създаване на цветна

феерия са много ограничени, в сравнение с модерните

светлинни източници, но все пак съществуват. Първото,

са фабрично оцветените крушки. Спомняте ли си ги? Не

може да сте нямали вкъщи поне една, било то на полилея

или скрита зад телевизора. Именно там, защото едно

време битуваше схващането,че това е най-подходящото

осветление за гледане на телевизия. Тяхната гама е све-

дена до четири цвята - червен, зелен, син и жълт. Ако ви

налегне носталгия, потърсете ги в търговската мрежа,

все още се продават.

Друг сравнително евтин и леснодостъпен вариант е

да „облечете“ лампата си с цветен абажур от хартия,

импрегниран плат или стъкло. Този вариант има ефект

най-вече при настолните лампи и аплиците. При полиле-

ите нещата са малко по-сложни, защото ако формата на

абажура не е добре подбрана в зависимост от височина-

та на осветителното тяло до тавана, той едва ли ще

Червен - стимулира жизнените про-

цеси, действа тонизиращо на душа-

та и тялото. Повишава работоспо-

собността, но при продължително

въздействие изтощава и предизвик-

ва умора.

Оранжев - този цвят е наречен ду-

шата на енергията. Насочва към

дълбокомисленост, уравновесеност,

отразява умствената сила. Използва

се за укрепване на имунитета и др.

Розов - това е цветът на любовта,

емоциите и романтиката.

Жълт - символизира интелекта и се

използва като стимулатор на ум-

ствената дейност. Трябва да се из-

ползва внимателно, тъй като е сил-

но стимулиращ и може да доведе до

преумора и депресия.

Зелен - това е цветът на лечението

и спомените, връзката с природата.

Той ще въведе ред в емоциите и ще

ви успокои.

Син – носи спокойствие и хармония.

Препоръчва се за успокоение, възста-

новяване и защита. Твърде много

синьо обаче има вероятност да

въздейства студено, депресиращо и

да внуши тъга.

Виолетов - ще ви свърже с вашата

духовна същност. Помага при ум-

ствени и нервни проблеми.

Бял - това е цветът, който включва

в себе си всички останали цветове.

Той представлява източник на изра-

стване на съзнанието. Пречиства

тялото и е най-подходящият за  мир

и комфорт от най-високо ниво.

ВЛИЯНИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ СПОРЕД ХРОМОТЕРАПИЯТА
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може пълноценно да филтрира осветлението. Тогава

просто лампата ще свети независимо от цветната

филтрация.

Бързо и лесно може да промените цвета на осветле-

нието от тези източници и ако пред него поставите

цветен филтър от стъкло. Някои осветителни тела се

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
Г
А
Б
Р
О

В
С
К
И

и
зт

о
ч
н
и
к
: 
Г
А
Б
Р
О

В
С
К
И



ñòð. 42

продават с готови монтирани на тях филтри. Никога не

забравяйте, обаче, да се погрижите за безопасността на

работа на осветителното тяло. Защото докато свети,

източникът излъчва топлина и ако абажурът не е от

специален топлоустойчив материал, нищо чудно да си

спретнете някой пожар.

Ако решите, обаче, да сте в крак с последните дости-

жения в областта на цветното осветление, изберете за

дома си светодиодно или влакнесто оптично осветление.

СВЕТОДИОДНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

Светодиодите като източник на осветление нами-

рат все по-широко приложение в декорацията на мебели

и жилищни помещения. Палитрата от цветове, която

предлага LED осветлението, се простира от ултрави-

олетови до инфрачервени, покривайки целия видим

спектър. Подходящи са за създаване на светлинни ефек-

ти, тъй като променят цвета си, без нужда от ползва-

нето на какъвто и да е цветен филтър. Представете

си колко непознати досега интериорни възможности

разкриват. Но това далеч не е единственото им пре-

димство. Светодиодите са много по-здрави от обикно-

вената електрическа крушка. Светлината, излъчвана

от тях, е в много по-висока степен насочена, ефектив-

ността им на работа - висока. А животът им несрав-

нимо по-дълг в сравнение с този на крушките с наже-

жаема жичка.

За разлика от традиционните осветители, светлин-

ният фон при светодиодните лампи се формира от де-

сетки светлинки, произведени от множество източни-

ци. Както всяко нещо в техниката, и светодиодите си

имат недостатъци. Те се разрушават, ако протичащи-
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ят през тях електрически ток надхвърли определени

стойности. Освен това като цяло инвестицията в све-

тодиоден осветител е доста по-голяма в сравнение с

традиционните крушки с нажежаема жичка.

ВЛАКНЕСТО ОПТИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

В случаите, когато за да реализирате мечтаното

осветление вкъщи, се нуждаете освен от цвят, и от

специфична форма на източника, възползвайте се от

възможностите на влакнесто-оптичното осветление.

Вероятно сте се наслаждавали на ефектния му изглед в

някое нощно заведение - във вид на светлинни завеси или

малки светлинки, насочващи погледа ви върху акцент от

интериора. Разнообразието от цветове, с което све-

тят оптичните влакна, се постига лесно. След източ-

ника на светлина – обикновено халогенна или металоха-

логенна лампа, се поставят филтри, които пропускат

само желания цвят. Освен това филтрите определят

какво количество светлина ще излъчва влакното и за-

държат топлинната част от светлината, излъчвана от

източника. По този начин оптичните влакна пренасят

само и единствено видимата за очите светлина и не

загряват осветяваните предмети.

След източника се поставя т. нар. колимираща сис-

тема, насочваща излъчената от източника светлина

във влакнесто-оптичния кабел. Кабелът може да свети

само в единия си край, да излъчва светлина по цялата

си дължина или да е комбиниран. Последният елемент от

осветителната система са разсейвателите, които се

поставят на края на кабела. Задачата им е да фокуси-

рат светлината или да постигат специални декоратив-

ни ефекти.

Цветната температура е характери-

стика на спектралния състав на

светлината, а не топлинна. Цветна-

та температура на всеки светлинен

източник се измерва в единицата

Келвин. Например, обикновената свещ

има цветна температура 1900 °К;

лампите с нажежаема жичка - 2700 до

3000°К, светодиодното осветление -

3300/5500°К (топла и студена свет-

лина), халогенните лампи - 3500°К;

луминесцентните лампи - 4500 до

6500°К. От конкретната стойност на

цветната температура, която има

един светлинен източник, се съди за

цвета на излъчваната от него свет-

лина. Някои източници светят в топ-

ли, а други в студени цветове. Лампи,

излъчващи топло червено, имат най-

ниска стойност на цветната темпе-

ратура, а студеното синьо – най-ви-

сока стойност.

ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА
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В разстояние на много векове ключът е бил символ на авторитет, сигур-

ност и сила. Богове, богини и светци са описвани като държатели на

ключовете за Небесното царство, Портите на земята и морето и т.н.

Крале, императори, знатни особи го използвали като символ в своите

флагове, униформи, официални печати. Поднасянето на ключовете за замъци,

крепости или градове било важна церемония. Ключът бил свидетелство

за общественото положение на мъжа и неговия авторитет. Преди много

векове в Египет значението на израза глава на семейството било опре-

деляно в голяма степен от това колко ключа притежава. Те били огромни

и били носени от роби на рамене. Ако имал няколко роби, носещи ключове,

мъжът бил смятан за човек с голямо богатство и високо положение,

разказва Стоимен Ясенов

ДРЕВНИ КЛЮЧАЛКИ

Ето два бързи и интересни примера за методите, ко-

ито древните народи са прилагали в опазване на ценно-

стите си.

Крокодилите пазители. В Индия по времето на една от

императорските династии ценните неща били съхраня-

вани в големи дървени кутии, поставяни на малки остро-

ви или потопявани в басейните в дворовете на дворци-

те. Около тях кротко си плували крокодили, които били

хранени толкова, че винаги да са гладни. Ясно е, че тряб-

ва да си бил луд, за да се опиташ да откраднеш нещо от

този „сейф“. Или хитър - за да достигнат до целта, ня-

кои пределно мотивирани крадци опитвали да упоят или

убият крокодилите.

Гордиевият възел. Стотици години въжета от тръсти-

ка и корени били използвани за „заключване“ на вратите.

Затова завързаното на възел въже станало символ на

безопасността. Сложно оплетен от Гордий, крал на Фри-

гия, и кръстен на неговото име, гордиевият възел пазел

добитъка, вързан за колесницата. Дори оракулите пред-

сказвали, че този възел може да бъде развързан само от

човека, който ще завладее Азия. Е, Александър Велики не

успял да развърже възела, но го разсякъл с меча си и дал

на света израза „да срежеш гордиевия възел“.

ПЪРВИТЕ МЕХАНИЧНИ ЗАКЛЮЧВАЩИ СИСТЕМИ

във вид на резета и отвори, били от дърво и вероятно

са създадени от няколко цивилизации сравнително по едно

и също време. Данните за употребата им сочат Египет

около 4000 години пр. н. е. Ключалките били закрепени

успоредно на дългата страна на касите на вратите.

Съдържали подвижни цилиндрични прътове, които под

силата на гравитацията попадали в отвори и така зак-

лючвали вратата. За отключването им се използвали

специални дървени ключове, с чиято помощ механизмът

повдигал част от цилиндричните прътове, за да се пре-

мести преградата.

Най-старата известна ключалка, открита от археоло-

зите, е намерена в останките на двореца Хорсабад бли-

зо до Ниневия. Тя е на около 4000 години, т.е. е констру-
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ирана около 2000 г. пр. н. е. и е предшественик на клю-

чалките с ключ с щифтов реверсивен механизъм. Знае се,

че по онова време била често използвана в Египет. Зак-

лючващият механизъм бил с плъзгач, извършващ възврат-

но постъпателно движение. Плъзгачът или резето били

изработвани от дърво. Въпреки примитивизма си, заключ-

ващата система била осигурена срещу неправомерно

отваряне чрез издълбан канал в горната страна на плъзга-

ча. В канала били оформени няколко отвора. Когато вра-

тата била заключена, т.е. резето било преместено в

крайно положение, специални дървени пръчки влизали в тях

и не позволявали то самоволно да се отвори.

Първите изцяло метални ключалки се появяват между

870 и 900 г. и са направени от английски занаятчии. Това

били елементарни резета, които от вътрешната страна

на вратата се затваряли чрез хоризонтално премества-

не на плъзгача. Отвън, обаче, вратата се отключвала с

ключ. За предпазване от бърникащи натрапници отвън клю-

чалките били защитавани чрез специални прегради около

отвора за ключа във вид декоративни елементи.

Римляните усъвършенствали металната ключалка,

като поставяли релефни специални елементи вътре в

заключващия механизъм, позволяващи в отвора да се пъхне

само точният ключ.

КЛЮЧАЛКА ЗА САНДЪЦИ СЪС СЪКРОВИЩА

Били известни още по времето на древните гърци,

римляни, египтяни и представители на азиатските кул-

тури. От най-стари времена сандъците били заключ-

вани с огромни заключващи механизми, за да опазят

ценни метали, пари, бижута, църковен инвентар, архи-

ви и дори за мощи на знатни хора. Най-общо, заключ-

ващият механизъм включвал резета, които се плъзга-

ли в специално изработени отвори в сандъка и го зак-

лючвали.

Първите катинари били удобни на хората, защото

можели да ги пренасят и да заключват с тях каквото си

искат. Били използвани от пътуващите търговци по

древните търговски пътища за Азия и Европа. Месинго-

ви и железни катинари, намерени в тези краища на све-
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та, били популяризирани от римляните и китайците. Те

вече работели с ключове. При въртенето на ключа кати-

нарът се затварял, а отварянето ставало с натиск. Този

тип катинари имали проста конструкция – скобата сто-

яла в заключено положение, придържана от една или по-

вече пружини. За да се отключи, пружините се притис-

кали от ключа. Подобни катинари все още се използват

в Ориента. Декорацията им е отражение на традицион-

ното изкуство на съответната държава. Изработвани са

в различни геометрични форми, като религиозни симво-

ли, а често и в образи на животни или митични същества

– дракони, коне, кучета, слонове, хипопотами и т.н. Има-

ло и „буквени“ катинари, при които ключът бил с форма-

та на определена буква. Било достатъчно в специално

изработения отвор да се постави буквата-ключ и да се

завърти. През вековете катинарите били използвани и за

заключване на затворници и ценности. Материалите,

които използвали за направата им, били желязо, бронз,

месинг.

СРЕДНОВЕКОВИЕТО

През средните векове ключалките и ключовете били

правени с множество орнаменти, защото желязото вече

се обработвало и студено. Вече не било необходимо на

ключаря да работи бързо в ковачницата, докато матери-

алът е нагорещен. Пилата, длетото и трионът се изпол-

звали с все по-голяма сръчност. С времето ключарите и

ковачите ставали все по-добри в работата си и логично

били канени да изработват ключалки и ключове за кралс-

ки имоти, църкви и катедрали в Европа. Те започнали да

ги украсяват с детайлни орнаменти, често посветени на

религиозни теми.

В началото на средновековието формата на ключове-

те приличала повече на съвременните, отколкото на

примитивните. След XIII-XIV век дизайнът бил повлиян от

готическата архитектура, а по-късно и от Ренесанса.

През тези векове били направени малко значими подобре-

ния в механизмите за заключване. Това, на което се об-

ръщало основно внимание и в което майсторите ста-

вали все по-добри, били орнаментите. Занаятчиите на-

преднали в обработката на метала и проектирали зак-

лючващи механизми за порти, врати, сандъци и пр. Из-

ползвали дизайн на родови гербове и символични форми,

измисляли сложни и заплетени нарези за ключалки и клю-

чове и били вдъхновени да правят все по-украсени клю-

чалки в унисон с архитектурата на замъците. „Шедьов-

рите“ обаче почти никога не се използвали за заключ-

ване на врати. Били проектирани и изработени като

единствен екземпляр от някой известен ключар с цел да

бъде признат за майстор. Било въпрос на чест да се

покаже устройството на бравата, за да се видят еле-

ментите на механизма, функциите им, декоративният

дизайн и методът на сглобяване.

Въпреки че периодът между XIV и XVII век бил време

основно на артистични постижения в работата на зана-

ятчиите, имало и няколко подобрения в заключващите

механизми. Бравата все повече се доближавала до съвре-

менните ни представи. Резето отстъпило място на „ези-

Луи XVI имал необичаен за един крал интерес към шло-

серския труд. Той прекарвал дълги часове в радостно

коване на метал и правене на ключалки в личната си

работилница. Уменията си придобил с помощта на клю-

чар на име Гамен. Кралят особено много се гордеел с

една желязна каса, която криел в стената, за да защи-

ти личните си документи. За негово съжаление тайно-

то му място било разкрито от Гамен и документите му

го компрометирали пред революционерите.

КРАЛЯТ-КЛЮЧАР
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ка“, а ключовете били правени във формата на тръбич-

ки. По-късно майсторите започнали да правят тръбовид-

ната част на ключа с триъгълно сечение. По време на

Ренесанса бравите също били усъвършенствани. Майсто-

рите се опитвали да повишат сигурността посредством

усложнения в ключалките, например скрити отвори за

ключа и т.н.

С ЕДНА КРАЧКА ПРЕД КРАДЦИТЕ

По това време „преодоляването“ на ключалки се

превърнало в изкуство. През ранните години на XIX век

банките се помещавали в съвсем необезопасени сгради.

Сейфовете били обикновени дървени кутии, оздравени с

желязо и заключени с катинари. С други думи - лесни пари

за крадците. Освен че можели лесно да ги разбият, мо-

жели и да ги изнесат, за да ги „обработят“ на свой те-

рен. Така започнала надпреварата между майсторите на

каси и касоразбивачите. Производителите започнали да

правят масивни железни сейфове с вътрешни брави. Крад-

ците скоро ги настигнали, като се сетили да пъхат ек-

сплозив в отвора за ключа и да взривяват вратите на ка-

сите. Ключарите трябвало да посрещнат предизвикател-

ството и проектирали все по-сложни механизми. Такива

били ключове със съставни части, малки метални „завес-

ки“ върху отвора за ключа, алармени камбани, свързани с

езика на бравата, „пъзел“ от катинари и т.н. По-късно

последните се развили до системи със завъртане на шай-

ба до определена позиция, първообрази на съвременните

заключващи системи за банкови трезори, работещи без

ключ. Първите подобни устройства били използвани в

Ориента с от три до седем шайби и работели с буквени

или цифрови комбинации. Смята се, че произлизат от

Древен Китай. Други приписват изобретяването им на хо-

ландците, но реалната история на този тип заключващи

системи остава неясна. Със сигурност са били използвани

през ранния XVII век, вероятно във формата на буквени ка-

тинари. По-късно французинът Рение, директор на Музея

на артилерията в Париж, проектирал заключваща систе-

ма с комбинации, които можели да се сменят. През вто-

рата половина на XIX век производството на заключва-

щи системи с комбинации било силно развито в Съедине-

ните щати.

Аферата между крадци и производители на сейфове има

своята история и до днес, но по онова време везните се

наклонили в полза на пазачите на ценности, след като в

банките били построени трезори от стомана и бетон.

Но дори и с проектирането на сложните заключващи си-

стеми от няколко части не бил сложен край на ерата на

касоразбивачите.

ПИОНЕРИ НА КЛЮЧАЛКАТА

Британецът Робърт Барън през 1778 г. изобретил

ключалка с два осови насрещника. Механизмът бил с

двойно действие. За да се премести заключващият вра-

тата плъзгач, било необходимо двата осови насрещни-

ка да се повдигнат до точно определено ниво. Шест

години по-късно Джоузеф Брама патентовал известна-

та ключалка, кръстена на неговото име. Вярва се, че
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Робърт Барън – първият сериозен

опит за подобрение сигурността на

ключалката бил направен през 1778

г. в Англия. Той патентовал ключал-

ка с реверсивен механизъм с двойно

действие.

Джоузеф Брама – патентовал своя-

та брава през 1784 г. Тя била смята-

на за непробиваема. Изобретателят

й създал също и помпа за бира.

Джеймс Сърджант – през 1873 г.

патентовал времеви механизъм за

заключване, който е прототип на

използваните в трезорите на съвре-

менните банки.

Самюел Сигал – бивш полицай от Ню

ИЗВЕСТНИ КЛЮЧАРИ

Йорк. С името му са регистрирани

над 25 патента на заключващи ме-

ханизми.

Хари Сореф – основал Master Lock

Company през 1921 г. и патентовал

усъвършенстван катинар. По-късно

направил катинар, който бил еднов-

ременно здрав и евтин, конструиран

от метал, като вратите на банко-

вите трезори.

Линус Йейл – създал брава с щиф-

тов реверсивен механизъм през 1848

г. Синът му я подобрил, като изпол-

звал по-малък, плосък назъбен ключ –

прототипът на съвременните сек-

ретни брави.



това е първата ключалка със защитен предпазен меха-

низъм и малък ключ, които не достига пряко патрона, a

заключва и отключва вратата посредством други меж-

динни елементи. Механизмът включвал комплект плас-

тинки, избутвани навътре от ключа до позиции, позво-

ляващи плъзгачът да се премести. Брама е най-стара-

та компания за ключалки в света и повече от 200 годи-

ни по-късно продължава да проектира иновативни зак-

лючващи механизми.

Името на Джеремая Чъб е известно с изобретяване-

то на специални заключващи механизми, използващи щиф-

тове, които влизат в отвори на патрона.

Постиженията на тримата известни ключари дали

стимул и на други хора с подобни интереси да създават

по-добри продукти. И така

В СРЕДАТА НА XIX ВЕК

били измислени много хитри ключалки. Известният днес

щифтов реверсивен механизъм е създаден от Линус Йейл.

С прости думи, той приложил механизмът на древните

египтяни в модерни условия. По-късно синът му го дораз-

вил до днешното му технологично състояние. Направил

възможно ключалката да работи с различни плоски назъбе-

ни ключове и така я превърнал в прототип на съвремен-

ните ключалки.

Заключващият механизъм на Томас Парсън от 1833 г.

е първият патентован, който можел да се настройва за

работа с различни ключове. Сведенията за много по-ста-

ри ключалки с този принцип на работа обаче показват,

че едва ли той е първият й изобретател.

Доколкото е известно, бравата, патентована от

шотландския банков агент Уилиамс Ръдърфорд през 1831

г., е първата с времеви механизъм. Изисквала ключ за

отварянето й, но след изминаване на определено време.

На задната част на плъзгача изобретателят поставил

кръгла стоп пластина, която предпазвала отместване-

то му с ключ, докато пластината не се завърти до опре-

делено положение. Въртенето на пластината ставало с

часовников механизъм. Времето можело да варира, но

ключалката не можела да бъде отворена от нейния или

който и да е ключ, преди да е изтекло определеното вре-

ме. Разбира се, съвременните ключалки с времеви меха-

низъм за сейфове и трезори се базират на много по-сло-

жен механизъм.

В Америка в средата на XVIII век проектирането на

ключалки не било особено разпространено, а повечето

били копия на европейските. С основаването на републи-

ката и последвалия просперитет обаче нараснали и нуж-

дите от здрави ключалки за врати и сейфове, и от кати-

нари. Стартирала американската ключарска индустрия.

Всеки занаятчия имал свои виждания за сигурността и

между 1774 и 1920 г. американските ключари са патен-

товали около 3000 разновидности на заключващи устрой-

ства.
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Най-добрите

Бойлери
на пазара
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Комбинирани бойлери серия Класик на Декамекс с вмести-
мост от 200 до 500 литра. Водата се подгрява от котелни инста-
лации или водни електронагреватели. Топлообменна серпентина изра-
ботена от безшевна неръждаема тръба CrNi, стомана AISI 304. Елект-

рически нагреватели, водни, директни от неръждаема тръба CrNi,
стомана AISI 304. Сонда с интегрален датчик за управление на топло-
подаването към серпентината. Контакторно и електронно безсте-
пенно следене и регулиране на температурата. Индикатор на темпе-
ратура. Изолация от мергелна вата с алуминиево фолио. Отлят

стъклопластов корпус. Габарити от ∅560х1250 до ∅680х1900 mm. Га-
ранция на водосъдържателя 10 години.

Цена: от 1239 лв. без ДДС

Производител: Декамекс

Комбинирани бойлери серия Солар/Терм на Декамекс с вмес-
тимост от 200 до 500 литра. Водата се подгрява от слънчеви

инсталации, котелни инсталации с помощта на две топлообменни
серпентини или водни електронагреватели. Водосъдържател израбо-
тен от неръждаема CrNi стомана AISI 304. Топлообменна серпентина
изработена от безшевна неръждаема тръба CrNi, стомана AISI 304.
Електрически нагреватели, водни, директни от неръждаема тръба

CrNi, стомана AISI 304. Сонда с интегрален датчик за управление на топ-
лоподаването към серпентината. Контакторно и електронно безсте-
пенно следене и регулиране на температурата. Индикатор за темпе-
ратура. Изолация от мергелна вата с алуминиево фолио. Отлят
стъклопластов корпус. Габарити от ∅560х1250 до ∅680х1900 mm. Га-

ранция на водосъдържателя 10 години.

Цена: от 1428 лв. без ДДС

Производител: Декамекс

Електрически битов бойлер МАТЕВ. Водосъдържател от хром-
никелова стомана с гарантиран химичен състав и механични характе-
ристики. Никелиран нагревател с мощност 3 кW. Температурен инди-
катор. Регулиране на мощността чрез петстепенен превключвател.
Аноден протектор. Термоизолация на съда – минерална вата с дебели-

на 5 см. Тройна защита – терморегулатор, плюс двуполюсен термоиз-
ключвател, плюс комбиниран възвратно-предпазен вентил. Кожух с
полиестерно прахово покритие. 100 % контрол при пробно налягане от
1,6 Мра. Икономия на електроенергия при доставяне на топла вода от
ел. бойлер с вграден топлообменник, тип „серпентина“, при използване

на алтернативен топлоизточник (слънчев колектор, локално парно,
камина с водна риза). Съвременен дизайн, патентован специално за
бойлери МАТЕВ. 10 години гаранция на водосъдържателя и 5 години на
електрическата част.

Цена: 349 лв. с ДДС – базов модел; 470 лв. с ДДС - с топлообменник

Производител: МАТЕВ
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Електрически битов бойлер МАТЕВ. Водосъдържател от стома-
на с  антикорозионно двуслойно стъкло-емайлово покритие. Меден на-
гревател с мощност 3 кW. Температурен индикатор. Регулиране на
мощността чрез петстепенен превключвател. Аноден протектор.

Термоизолация на съда – минерална вата с дебелина 5 см. Тройна защи-
та – терморегулатор, плюс двуполюсен термоизключвател, плюс ком-
биниран възвратно-предпазен вентил. Кожух с полиестерно прахово
покритие. 100 % контрол при пробно налягане от 1,6 Мра. Икономия на
електроенергия при доставяне на топла вода от ел. бойлер с вграден

топлообменник, тип серпентина, при използване на алтернативен топ-
лоизточник (слънчев колектор, локално парно, камина с водна риза).
Съвременен дизайн, патентован специално за бойлери МАТЕВ. 5 годи-
ни пълна  гаранция на уреда.

Цена: 185 лв. с ДДС – базов модел; 226 лв. с ДДС - с топлообменник

Производител: МАТЕВ

Бойлери с водосъдържател PREMIUM line мар-
ка TESY на българския производител Фикосо-
та. Стъклокерамично покритие предпазващо во-

досъдържателя от корозия. Модели с електронно уп-
равление/механичен контрол. Термометър - дигита-
лен/механичен. Магнезиев анод с 5-годишен експлоа-
тационен период. Аноден тестер индикиращ състо-
янието на магнезиевия анод. Високоефективна изо-

лация от плътно екструдиран пенополиуретан с
дебелина 32 мм. Фланец позволяващ лесно сервизира-
не на уреда. Предпазен клапан.

Производител: Фикосота

Бойлери с обем под 30 литра
COMPACT line марка TESY на българ-
ския производител Фикосота. Ком-
пактен дизайн. Модели с обем 10 и 15 лит-

ра с възможност за монтаж под и над
мивка. Стъклокерамично покритие пред-
пазващо водосъдържателя от корозия.
Фланец осигуряващ възможност за почи-
стване и лесна подмяна на магнезиевият

анод и нагревателният елемент. Терморе-
гулатор с вградена термозащита, предпа-
зен клапан. Тръбичка за входящата и изхо-
дящата вода от неръждаема стомана.

Цена: 116 лв. с ДДС за модел GCA 10 SRC

Производител: Фикосота
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Проточен бойлер за баня модел TESY IWH 07

Z01 BA / Sliding bar на българския производи-
тел Фикосота. 3 степени на мощност. Регулиру-
ема душ глава с 4 режима на работа. Защитни сис-
теми. Светлинни индикатори. Стилни и удобни аксе-
соари. Лесна инсталация.

Цена: 125 лв. с ДДС

Производител: Фикосота

Проточен бойлер под налягане модел TESY

IWH 07 Z01 IL на българския производител
Фикосота. Моделът In-Line работи под налягане от
0,6 Mpa и може да доставя топла вода до две или
повече изходни точки. 3 степени на мощност. За-
щитни системи. Светлинни индикатори. Лесна ин-

сталация.

Цена: 119 лв. с ДДС

Производител: Фикосота

Домакински бойлери ALPA TITAN с во-
досъдържател от титанова неръждаема
стомана. Гамата включва хоризонтални, вертикал-
ни (специално конструирани за монтаж високо под
тавана) и бързонагряващи (подходящи за обекти с

повишена консумация на топла вода) бойлери. Подхо-
дящи за райони с повишено налягане във водопровод-
ната мрежа, както и такива с агресивни води. Мощ-
ност до 9kW. Габарити от ∅450/550 до ∅450/1150
mm. Гаранция 15 години.

Цена: от 342 до 848 лв. с ДДС

Производител: ALPA TITAN

ñòð. 52
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Комбинирани бойлери ALPA TITAN с водосъдържател и една или
две серпантини изработени от титанова неръждаема сто-
мана. Стоманен външен корпус с топлоустойчиво прахово покритие.
Гамата включва хоризонтални и вертикални бойлери с вместимост от

100 до 650 литра. Съвместимост с всякакви видове и модели отопли-
телни котли и слънчеви панели. Дебит от 550 до 3520 литра/час в за-
висимост от вместимостта. Регулиране на температурата на вода-
та. Ел. мощност до 27kW. Гаранция 15 години.

Цена: от 849 до 4046 лв. с ДДС

Производител: ALPA TITAN

Електрически проточни бойлери серия BRAVO
E на ARISTON. Дебит: 2 - 8 литра/мин. Мощности:
3300, 4500, 7000 W / 230 V. Комплект душ 7 дюзи. Елек-
тронен контрол. 2 години гаранция.

Цена: 187 лв. с ДДС за BRAVO E 4523

Производител: ARISTON

Газови проточни бойлери серия FAST CF на
ARISTON. Дебит: 11 - 14 литра/мин. Мощности: 21,6
- 27 kW. Варианти с пилотен пламък или електронно

запалване. модулация на мощността 30 до 100%. 2
години гаранция.

Цена: 512 лв. с ДДС за  FAST 14 CF Р

Производител: ARISTON
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Електрически обемни бойлери серия TI SHAPE

PLUS на ARISTON с възможност за хоризонта-
лен и вертикален монтаж. Обем: 50,80,100 литра.
Мощност: 2 kW / 230 V. Водосъдържател с титани-
ево покритие изпитан при 16 bar. LCD дисплей. Елек-
тронен контрол. 7 години гаранция.

Цена: 342 лв. с ДДС за TI SHAPE PLUS 80

Производител: ARISTON

Електрически обемни бойлери серия TI

TRONIC на ARISTON с възможност за хоризон-
тален и вертикален монтаж. Обем: 50,80,100
литра. Мощност: 2 kW / 230 V. Водосъдържател с
титаниево покритие изпитан при 16 bar. Температу-
рен контрол. 5 години гаранция.

Цена: 226 лв. с ДДС за  TI TRONIC 80 V

Производител: ARISTON

Комбинирани бойлери ASSOS серия BL, включ-
ваща модели BL1 (с една серпентина) и BL2 (с
две серпентини). Вместимост на водосъдържа-

теля от 150 до 1000 литра. Характеристиките при
серпентина топлообменник са: топлообменна
повърхност - от 0,5 до 1,9 m2; производство на топ-
ла вода (за BL2) от 300 до 1100 л/ч. Характеристики-
те при серпентина слънчеви колектори са: топлооб-

менна повърхност - от 0,8 до 2,6 m2; производство на
топла вода (за BL1) от 650 до 1300 л/ч; производство
на топла вода (за BL2) от 140 до 380 л/ч.

Производител: ASSOS
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Електрически бойлери ASSOS серия ЕН.
Възможност за хоризонтален и вертикален монтаж.

Модели с вместимост от 80 до 120 литра и серпен-
тина за гореща вода от котел. Мощност
4 kW. Термостат.  Тегло от 28 до 39 кг.

Производител: ASSOS

Обемен газов бойлер с отворена камера SAGN

80 на италианския производител BAXI. Вмес-
тимост 80 литра. Мощност 6,2 kW. Размери ∅ 360/
898 мм. Производство на топла вода с температу-
ра 30 градуса - 2,5 л/мин

Цена: 564 лв. с ДДС

Производител: BAXI

Проточен газов бойлер с отворена камера
SIG 11i на италианския производител BAXI.
Мощност 22 кW. Размери - 360/660/206 мм.  Производ-
ство на топла вода с температура 30 градуса - 11 л/
мин

Цена: 570 лв. с ДДС

Производител: BAXI
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Обемен стоманен бойлер BACD PRO TECH  на

CHAFFOTEAUX&MAURY, със серпентина, за
свързване към котел. Вместимост 120 л. Хомо-
генно и бързо затопляне на санитарната вода. Пода-
ване на топла вода с постоянен дебит. Антикалци-
раща функция. Изолация от екологична полиуретано-

ва пяна. Антикорозионна защита с титаниев анод.
Доставен с крачета за подов монтаж. Повърхност
на серпентината – 1 м2. Производство на топла вода
(∆Т=35К) = 978 л/ч. Мощност – 40 кВ. Време за загря-
ване при ∆Т=50К – 10 мин. Размери: Н 829 х ∅550 мм.;

Цена: 1093 лв. с ДДС

Производител: CHAFFOTEAUX&MAURY

80 литров обемен бойлер CELECTIC на

CHAFFOTEAUX&MAURY за свързване към ко-
тел. Поддържа постоянна температура на топла-
та санитарна вода. Максимално бързо достигане на
желаната температура – 80 литра се загряват до
60°С за 15 минути. Антикорозионна защита на во-

досъдържателя. Електролитна защита. Топлинна
изолация от екологична полиуретанова пяна. Вграде-
ни циркулационна помпа, бай-пас, предпазен вентил и
термостат. Дебит на топла санитарна вода – 17 л/
мин. степен на защита – IPX4.

Цена: 896 лв. с ДДС

Производител: CHAFFOTEAUX&MAURY

Проточен газов бойлер с отворена горивна
камера FLUENDO CF на CHAFFOTEAUX&MAURY.
Меден топлообменник. Постоянна модулация на
пламъка. Електронен контрол на температурата.
Защита при случайно изгасване на пламъка. Санита-

рен филтър на хидравличната част. Команден фрон-
тален панел за лесно управление. С постоянен пило-
тен пламък или електронно запалване. Номинална
топлинна мощност – 27 kW, номинална полезна мощ-
ност – 9-24,3 kW. Производство на топла санитарна

вода – 14 л/мин. Максимално работно налягане – 10
бар. Серията FLUENDO CF включва и модел FLUENDO
14 CF.

Цена: 437 лв. с ДДС

Производител: CHAFFOTEAUX&MAURY
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Проточен газов бойлер със затворена горивна камера
FLUENDO 11 FF на CHAFFOTEAUX&MAURY. Меден топлооб-

менник. Постоянна модулация на пламъка. Електронно запалване
с контрол на йонизация на пламъка. Защита при случайно изгас-
ване на пламъка. Електронен контрол на температурата. Коман-
ден фронтален панел за лесно управление. Номинална топлинна
мощност – 22,1/8,9 kW, полезна топлинна мощност – 19,2/6,7 kW.

Консумация на метан – 2.34 м3/ч. Консумация на пропан-бутан –
1,74/1,72 кг/ч. Дебит на топла санитарна вода при ∆Т=25°С – 11
л/мин. Степен на защита – IP44. Серията FLUENDO FF включва и
модел FLUENDO 14 FF.

Цена: 1057 лв. с ДДС

Производител: CHAFFOTEAUX&MAURY

Проточен газов бойлер с отворена камера -
модел C 275 SE на фирма DD Group. Предлага се
на природен газ или пропан-бутан и е с модерен ди-
зайн и компактни размери. Дебитът на бойлера е
11 l/min при мощност 19.2 kW и е оборудва със седем-

степенна система за защита. Подходящ е за апарта-
ментен монтаж и захранва кухненска мивка и душ.

Цена: 293 лв. без ДДС

Производител: DD Group

Хоризонтален електирически бойлер
- модел COR-EMAIL100 на френската
фирма De Dietrich, с вместимост от

100 литра. Бойлерът е оборудван с авто-
матична антикорозионна защита, а во-
досъдържателят е покрит със специално
стъклокерамично покритие. Номиналната
мощност на нагревателя е 1,8 kW и посред-

ством засилената изолация, температура-
та на загрятата вода се запазва дълго
време, което гарантира максимална иконо-
мия на енергия.

Цена: 293 лв. без ДДС

Производител: DE DIETRICH
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Соларен бойлер с три серпентини - модел DIETRISOL TRIO 250
на френската фирма De Dietrich, с вместимост от 250 лит-
ра. Оборудван е с три серпентини, предпазна арматура, разширите-
лен съд, помпа и пулт за управление на системата. Водният обем в

бойлера се загрява летния сезон изцяло от слънчеви колектори, а през
зимата, ако слънчевата енергия е недостатъчна, се включва и отопли-
телният котел за доподгряване. Такава комбинация на слънчеви колек-
тори, котел и бойлер предоставя винаги икономичен режим на работа
на системата за отопление и БГВ в жилището. Специалното емайли-

ране и автоматичната анодна защита против корозия са гаранция за
дълготрайност и отлични качества на водата.

Цена: 2980 лв. без ДДС

Производител: DE DIETRICH

Комбиниран бойлер със серпентина и елект-
рически нагревател 2kW - модел “ОКС 125“ на
чешката фирма Drazice. Вместимост от 125
литра и компактни размери, висока производител-
ност на топла вода – загряване за 23 минути от 10

до 60 градусa. Водосъдържателят е двойно емайли-
ран със стъкловиден емайл и гарантира питейни
качества на водата и дълготрайност на изделието.
Гаранция  5 години.

Цена: 429 лв. без ДДС

Производител: DRAZICE

Електрически бойлер ISEA серия Top Glass за

вертикален монтаж. Мощност 3000W. Во-
досъдържател със скъкло-порцеланово покритие и
вместимост 80 литра. CFC-free изолация. Магнезие-
ва анодна защита. Светлинен индикатор за цикъл
нагряване. Размери: (ф х h)  45 см. / 72,5 см.

Цена: 125 лв. с ДДС

Производител: Isea spa
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Газови бойлери серия AGC(R) на OERTLI за би-
тово и индустриално приложение. Вместимост
от 252 до 357 литра. Промяна на температурата на
водата с ∆Т = 30 ОК от 1375 до 3470 l/h. Време за

загряване с ∆Т = 30 ОК от 7 до 30 минути. Предим-
ствата на серията AGCR са микропроцесорното
управление и обратната клапа.

Производител: OERTLI

Обемни газови бойлери серия OBB на OERTLI.

Вместимост от 150 до 500 литра. Топлообменна
повърхност от 0,72 до 2,22 м2. Мощност от 28 до 70
kW. Производство на топла вода (∆Т=35К) от 690 до
1720 l/h. Тегло от 89 до 290 кг.

Производител: OERTLI

Проточен газов бойлер SF14E със затворена
камера на италианския производител
RADIANT. Мощност 24 кW. Производство на топла

вода при температура 30 градуса – 11,5 л/мин. Раз-
мери - 390/710/245 мм.

Цена: 776 лв. с ДДС

Производител: RADIANT
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Проточни бойлери на газ RIELLO серия
Aquasprint IONO. Включва модели IONO11, IONO14 и
IONO17. Номинална мощност от 18 до 29,5 kW. Тер-
мична мощност от 21,2 до 34 kW. Разход на природен

газ G20: за модел IONO11 – от 1,05 до 2,12 Nm3/h, за
модел IONO14 – от 1,40 до 2,85 Nm3/h, за модел IONO17
– от 1,50 до 3,40 Nm3/h. Разход на LPG – бутан-пропан:
за модел IONO11 – от 0,82 до 1,66 кg/h, за модел
IONO14 – от 1,09 до 2,23 кg/h, за модел IONO17 – от

1,17 до 2,26 кg/h. Дебит при 65°С от 2,5 до 8,5 lit/min.
Дебит при 40°С от 5 до 17 lit/min. Запалване с бате-
рия 1,5 V.

Производител: RIELLO

Проточни бойлери на газ RIELLO серия
Aquasprint MINI. Включва модели MINI13 и MINI17.
Номинална мощност от 22,5 до 28,8 kW. Термична

мощност от 24,5 до 32 kW. Разход на природен газ
G20: за модел MINI13  – от 1 до 2,45 Nm3/h, за модел
MINI17 – от 1,1 до 3,20 Nm3/h. Разход на LPG – бутан-
пропан: за модел MINI13 – от 0,78 до 1,92 кg/h, за мо-

дел MINI17 – от 0,86 до 2,51 кg/h. Дебит при 65°С - 2,5
lit/min. Дебит при 40°С от 13 до 17 lit/min. Електрон-
но запалване. Консумирана енергия 70-85 W.

Производител: RIELLO

Серпантинен бойлер VIH CQ 120 / 150 на Vaillant.
Оптимално решение в комбинация със стенни уреди за
отопление. Бойлерите тип VIH CQ са правоъгълни, кое-
то дaва възможност да се поставят директно до сте-

на. Височина за вграждане под плотове на стандартни
кухненски шкафове. Изискан  и модерен дизайн в съчета-
ние с висок комфорт на топла вода и хигиенично покри-
тие на водосъдържателя. Специалната изолация на во-
досъдържателя подобрява показателите на топлинни-

те загуби спрямо предходните модели. Индикатор, по-
казващ необходимостта от подмяна на анодната защи-
та.  За модел VIH CQ 120: мощност на серпантината –
25 kW, количество топла вода при ∆t 35°  - 615 л/ч и га-
барити - 850х585х590 mm. За модел VIH CQ 150: мощност

на серпантината – 26 kW, количество топла вода при
∆t 35°  - 640 л/ч и габарити - 1063х585х590 mm. Гаранция
2 години.

Производител: Vaillant
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Серия бойлери VSL за подгряване на вода чрез слънчеви колек-

тори на фирма Vaillant - Германия. Моделът с вместимост 150
литра има възможност за допълнително подгряване чрез проточен
електрически бойлер или двуконтурен газов уред Vaillant , тип VUW. 250-
литровият бойлер се предлага във варианти с една или две серпанти-
ни. При варианта с две серпантини, едната е за подгряване от слънче-

вите колектори, а другата за подгряване от отоплителен уред. При
варианта с една серпантина подгряването на водата става от слънче-
ви колектори и допълнителен електрически нагревател. Бойлерите
тип VSL са с вградено управление, циркулационна помпа и всички необ-
ходими елементи за функциониране на слънчевите колектори. Габари-

ти ф600х1082 mm. Гаранция 2 години.

Производител: Vaillant

Хоризонтални бойлери серия Vitocell-H 100 с
обем на водосъдържателя от 130 до 200 лит-
ра. Двуслойно вътрешно покритие от Ceraprotect
емайл на стоманения водосъдържател. Допълнител-
но е монтиран магнезиев анод (пасивна защита) или

електрод за активна анодна защита. Оптимизирана
геометрия на топлообменните повърхности. Малки
загуби на топлинна енергия. Екологично чиста  топ-
лоизолация от пенополиуретан. Габарити от

907х640х654 до 1216х640х654 mm (ДхШхВ). Общо тег-
ло от 90 до 116 кг. Гаранция 2 години.

Цена: от 2251 до 2702 лв. без ДДС

Производител: Viessmann

Вертикален кубичен бойлер модел VITOCELL-

W100 на Viessmann с вместимост 80 литра,
за монтаж до стенни котли. Корозионно устой-
чив водосъдържател с вътрешно покритие от
Ceraprotect емайл. Допълнителна катодна защита
чрез магнезиев електрод за пасивна защита. Мини-

мални загуби на топлинна енергия, благодарение на
високоефективната топлоизолация от пенополиуре-
тан. Габарити от 473х560х850 mm (ДхШхВ). Общо
тегло 68 кг. Гаранция 2 години.

Цена: 1576 лв. без ДДС

Производител: Viessmann
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Äîìàêèíñêà òåõíèêà

МЕСИ И ПЕЧЕ АВТОМАТИЧНО

На автентичността на истинския пълнозърнест хляб

с качеството и вкуса на едновремешните комати може-

те да разчитате, ако сами си ги замесите с домашна

Мини хлебна фурна
у дома
Портативни домашни хлебопекарни

машина за хляб. Звучи внушително, но всъщност това е

сравнително компактен уред с различни габарити, най-

вече зависещи от количеството хляб, за чието производ-

ство са разчетени. Машината за хляб се състои от фор-

Когато става дума за разновидности хляб, магазинната мрежа има с какво

да ви впечатли. Зашеметяващо разнообразие от видове хляб по грамаж,

състав, цвят и технология на производство, включително смятаните за

по-здравословни черни, пълнозърнести видове - със семена или без, билки,

подправки, ядки и дори зеленчуци. Ако наистина държите да ядете пресен

и качествен хляб, има начин да избегнете често неупоменаваната в етикета

на производителя смес от консерванти, оцветители и друга химия. Про-

сто като си замесите и изпечете хляба сами. Не, не посягайте към доб-

рата стара фурнаджийска лопата. Новият начин се нарича домашна хле-

бопекарна. Малко по-голяма от фритюрник, нейната работа е да се грижи

за насъщния ви. Повече за нея от Яна Илиева
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ма с незалепваща повърхност, в която се пече тестото.

Закрепена е във вътрешността на уреда. Около форма-

та, от всичките й страни, са монтирани нагревателни

елементи, имитиращи ефекта на огъня в истинската

пещ. Приборът за приготвяне на хляб в домашни условия

меси и пече автоматично, като дори дава щанс да доба-

вите шепа предпочитани добавки към тестото. Във вгра-

дената формичка за печене се поставят всички състав-

ки за бъдещото тесто (брашно, мая за хляб, сол, масло,

прясно мляко, вода). Машината го замесва и изпича. Кол-

кото до самите съставки, техните консистенции и ви-

дове могат свободно да варират според резултата, кой-

то търсите, и, разбира се, огромното разнообразие от

рецепти за приготвяне на домашен хляб. Тях можете да

откриете къде ли не – от книжката с инструкции за

ползване на уреда до Интернет. Приборът се нуждае от

няколко часа, за да ви достави бухнал, хубав, пресен хляб.

В това време, разбира се, се включва и замесването, и

самото печене.

ПРИГОТВЯ ХЛЯБ СПОРЕД ВКУСА

Първите модели домашни хлебопекарни са японско изоб-

ретение от средата на 80-те. В края на 90-те вече се

ползва широко и от европейци, и американци. Едно от

големите предимства на тази машина е, че практически

месите и печете бързо домашен хляб по ваш вкус и, най-

важното – без незнайни добавки и консерванти. Ядете го

пресен и поднасяте на трапезата предпочитания от вас

тип. Хлебопекарната улеснява и процеса по печенето на

тесто, приготвено с мая и нуждаещо се от време за

„втасване“. Спестяват се усилия и от ползването на

много съдове и неизменната набрашнена маса след вся-

ко месене.

ПРЕДЛАГА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТЛОЖЕНО ПЕЧЕНЕ

Една от технологичните екстри на най-новите моде-

ли хлебопекарни е вграденият таймер (при повечето е 13-

или 15-часов цифров таймер) за настройка на отложено

печене след известно време. Полагате тестото във

формата за печене, настройвате таймера и хлябът за-

почва да се пече, например два часа преди да станете от

сън и да се запътите към закуската си. Част от съвре-

менните модели хлебопекарни могат да работят и само

в режим замесване на тесто. Това означава, че спокойно

можете да ползвате хлебопекарната и за да си направи-

те само тесто за пица или за мекици, например. А знае-

те ли, че в магазинната мрежа се предлага дори и гото-

ва суха смеска за приготвяне на хляб с домашна мини

хлебопекарна? В пакетчето всички съставки са предва-

рително отмерени. От вас се иска само да добавите

вода.

РАЗМЕРИ НА ДОМАШНИТЕ САМУНИ

Най-разпространените модели хлебопекарни могат да

изпекат хляб в три размера – малък, голям и среден. Пече-

нето на самунче хляб в хлебопекарната може да излезе по-

икономично и от купуването на готов хляб. Средно от 1

кг брашно се получават 4 хлебчета от по 400 г. И тъй като
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останалите продукти не са кой знае колко скъпи, можете

лесно да разчетете колко ще ви излезе за една година

хлябът на цялото семейство. С домашната хлебопекарна

можете да изпечете хляб от средно 450, 680 и 900 грама

до килограм и половина. При всички случаи добър избор е

хлебопекарната да има по-големи габарити, особено ако

имате повечко място в кухнята. Домашната хлебопекар-

на не е просто машина за хляб. В зависимост от това

доколко сте любители на насъщния, можете да прецени-

те какъв уред да купите според обема на готовия продукт.

Имайте, все пак, предвид, че по-голямата хлебопекарна

може да ви изпече и по-малък, и по-голям хляб, затова е и

за предпочитане. Особено ако семейството е по-много-

бройно. Всички по-нови модели предлагат и разнообразни

функции като печене на питки, кифлички, хляб с хрупкава

коричка, кейкове и пици. Функцията за поддържане на хля-

ба топъл осигурява онова незаменимо усещане от консу-

мацията на парещ, пресен хляб…

ЕТАПИ НА ПРИГОТВЯНЕ НА ПРЕСНИЯ ХЛЯБ

За да му се насладите, не е нужно да сте дългогодиш-

ни майстори хлебари. А само да прочетете и изпълните

инструкциите за експлоатация на вашата хлебопекарна.

Преди да започнете каквото и да било, е нужно да поста-

вите уреда върху огнеупорна повърхност в кухнята и

далеч от източник на топлина. Приготвянето на хляб чрез

смесване на всички нужни съставки следва добре позна-

тата процедура от бабино време, с тази разлика, че

всички съставки, както вече казахме, се поставят в спе-

циалната, закрепена на държачи форма вътре в хлебопе-

карната. Именно там с помощта на въртящите се лопат-

ки се приготвя тестото и всичко това се случва вътре

в машината. След като тестото бъде замесено, звукова

индикация подсеща, че е време да отворите капака и да

добавите допълнителни съставки – подправки, семена или

стафиди, преди същинското печене. Следващата фаза е

печенето.

Подбирате избраната от вас програма за изпичането

на хляба. В края на този цикъл отново звукова индикация,

по подобие на микровълновите фурни, „съобщава“, че

хлябът е готов.

ХЛЯБ ПО ПРОГРАМА

Домашната хлебопекарна е програмируем уред. За да

изпълни стриктно вкусовите предпочитания на собстве-

ника си, той поддържа няколко програми на работа. Най-

често се използва т.нар. основен режим. Той е идеален

за приготвянето на обикновен хляб от бяло брашно или

хляб от малко по-едро смляно брашно. Общото време за

приготвяне на хляб с тази програма е средно 4 часа.

(Обикновено в инструкцията на хлебопекарните е указа-

но колко дълги са отделните цикли на печене.) Доста от

моделите дори дават възможност за избор доколко да е

препечена коричката на хляба - светла, средна и тъмна.

Като всеки електрически уред с вгра-

дени нагреватели и тук проблеми

като прегряване или изпушване също

са на дневен ред. Вградените сред-

ства за безопасност включват за-

щитно термореле, предотвратяващо

прегряване на уреда. Домашната ви

хлебопекарна е защитена и от падо-

ве в напрежението. В случаи на та-

кива, тя автоматично изключва.

Съответно след възстановяване на

нормалното електрозахранване, мини

хлебната пещ продължава работата

си без проблем. По този начин не

рискувате след три часа да извади-

те недопечено и слегнало се тесто.

При внезапно спиране на електрозах-

ранването зададените от вас пара-

метри се запазват за период от 0

секунди до 10 минути, в зависимост

от модела.

Някои модели хлебопекарни имат и

допълнителна опция "защита от

деца" на бутоните на контролния

панел. Много от уредите разполагат

с функционалност за отчитане на

температурата на обкръжаващата

среда и температурата на току-що

извадените от хладилника добавки.

За приготвянето на вкусен хляб, ос-

вен всички изброени условия, е важна

и температурата около самата хле-

бопекарна. Прието е, че най-добри

резултати можете да очаквате при

температура в кухнята от +5 до

+30°С.

КАК Е ОСИГУРЕНА БЕЗОПАСНА РАБОТА?
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При повечето хлебопекарни като отделна програма „За

добавки“ е фиксиран периодът, в който към готовото

тесто можете да сложите различни подправки и семена.

След звуков сигнал, просто отваряте капака на пекарна-

та и поставяте допълнения като маково семе, сухи пло-

дове или каквото друго пожелаете. Ако хлебопекарната

не разполага с такава програма, тези добавки можете да

поставите по време на месенето.

Задължителни за съвременните хлебопекарни са спе-

циалните програми за печене на хляб от грубосмляно,

пълнозърнесто брашно. За разлика от основната програ-

ма за печене на хляб от бяло брашно, тук месенето и

печенето отнема повечко време (до 5 часа). Ако пък ис-

кате да изпечете пълнозърнесто хлебче бързо, това ще

отнеме максимум 3 часа.

Сред набора от програми е и т.нар. бърз режим, кой-

то отнема значително по-малко време. За разлика от

стандартното време за печене, хлябът, приготвен по

тази програма, не бухва толкова много. При този режим

за печене хлябът е готов средно за час и 55 минути. Но

пък е добре да имате предвид, че тази тази програма не

е добре да се ползва при приготвянето на пълнозърнест

хляб.

КРОАСАНИ, ПИЦИ И СЛАДКИ ОТ ХЛЕБОПЕКАРНАТА

Съвременните домашни хлебопекарни предлагат и спе-

циални програми, поддържащи опции за печене на нещо по

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА

ХЛЕБОПЕКАРНАТА?

Ако имате вила в по-отдалечена местност, където

доставката на хляб не е особено редовна, домашната

фурничка ще ви върши идеална работа. Тя е уредът и

на тези, които не се доверяват на обезпокоително

многото E-та в обозначенията на състава на купеш-

кия хляб, сигнализиращи за яко количество химия в

насъщния. Хлебопекарната е част от кухнята и на

хлебните експериментатори – хората, които стоят

далеч от традиционната формула - брашно, мая и вода,

равно на хляб, и обичат разнообразните печива с по-

екстравагантни вкусове. Мини пещта със сигурност

ще изпече, каквото пожелаят. А ако обичате топъл

хляб на закуска, домашната хлебопекарна с опцията

си за часова настройка ще възрадва душата ви. Нищо

не може да ви събуди толкова блажено, колкото уха-

нието на прясно изпечен домашен хляб…

така, като например „френски хляб“ с хрупкава коричка.

В състава му влиза и малко захар, а вкусът е доста по-

различен от този на традиционния хляб. Към специални-

те програми е и режимът за приготвяне на тесто за

кроасани или тесто за пици. При някои модели всичко

това се изпълнява от режима месене, или тесто. С дру-

ги думи, можете да ползвате хлебопекарната си като

нощви. Само за замесване на тесто, което да изпечете

другаде. Този режим e особено практичен за домакините,

които често приготвят различни майсторски разработ-

ки тестени храни. В някои модели хлебопекарни има от-

делни програми за различни типове теста - пици (мини-

мум 50 минути), кифлички или погачи. Ако не сте наясно

как се прави тесто за кроасани, гевреци или козунаци,

следвайте рецептите по отношение на съставките и

оставете другото на машината. Дори и за приготвяне

на домашно сладко.

Част от набора специални режими е и програмата за

замесване на сладкиши, плодови кейкове и кексове. Мо-

жете да си направите доста вкусен и сполучлив чаен

кекс или кекс със сухи плодове. Но пък идеята да се

ползва хлебопекарната за бисквити или други по-слож-

ни сладкиши и торти обикновено свършва с неуспех.

Част от моделите разполагат с отделна опция замес-

ване и печене на кекс, докато други просто могат да ви

изпекат предварително приготвената смес като най-

обикновена печка.
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Баня
по ноти
Аудиоговорители за баня

Има ли човек, да не е пял под душа? Банята винаги е била музикално място,

така че въобще не е чудно, че аудиоговорителите са се превърнали в толкова

популярни удобства за това уединено място. Представата за гореща вана,

пълна с ароматни масла и пяна, вече се свързва и с още едно блаженство

– приятна музика. Какви са техническите средства, обезпечаващи аудиоиз-

живяванията в банята, разказва Иво Бояджиев
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НЕКА МУЗИКАТА БЪДЕ С ВАС

Преди години вероятността да се шокираме, влизайки

в баня, в която има нещо друго освен ъгловат шкаф, мив-

ка, душ и евентуално тоалетна чиния, бе голяма. Ролята

на банята беше по-скоро практична, дори прозаична –

влизаш, един сапун и излизаш. Днес в нея, наред с тради-

ционните компоненти, съжителстват и телевизори с

огледално покритие, аудиоговорители, телефони, дори

кафеварки и какво ли не още. В основата на това е нови-

те функции, които банята изпълнява в съвременното ни,

стресово ежедневие. Тя е едно от малкото места в дома,

в които можем да разчитаме на неприкосновеност на

личното пространство и подчертано добри условия за

релакс.

За да стане това се изисква внимателно проектира-

не и доза креативност. За да я превърнете в място за

релакс и възстановяване на силите, е добре да бъде обо-

рудвана с техниката, която обезпечава реализирането на

възложените й задачи.

Ако те включват използване на времето за сутрешния

тоалет за слушане на първите за деня новини или прогно-

за за времето, както и осигуряване на необходимия за

вечерната вана музикален фон, постарайте се да проек-

тирате адекватна аудиосистема. Естествено, не става

дума просто да нахлупите един плик на CD плеъйра и да го

сложите на стол, за да не грохне под бавното, но фатал-

но въздействие на влагата в запарената баня. Аудиосис-

темата в съвременната баня може да е част от цялост-
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ната аудиосистема на дома, а може и да бъде конфигури-

рана само за нея. Днес почти всеки производител на би-

това техника предлага продукти, напълно подходящи за

ползване във влажни условия, включително аудиоговорите-

ли. След като се спрете с помощта на опитен консултант

на подходящите модели, е добре да определите и къде да

ги разположите и как да ги управлявате.

РАЗПОЛОЖЕНИЕТО - ПО ИЗБОР И ПО НЕОБХОДИМОСТ

Разположението на говорителите зависи от много

фактори, включително височината на банята и позиция-

та, съответстваща на най-честата им употреба – под

душа или във ваната. По принцип най-подходящите мес-

та за инсталиране на влагоустойчивите музикални колони

са таванът и стените. Затова не е случайно, че голяма

част от моделите се произвеждат във форма, подходя-

ща за вграждане. Иначе къде бихте поставили влагоус-

тойчивите говорители, ако имаха големината и форма-

та на издължените колони от системата за домашно

кино?

Понякога пространството може да е пречка да разпо-

ложите говорителите според мястото, в което прекар-

вате най-дълго време в банята. А дори може да се нало-

жи да се ограничите с поставянето само на един. Мал-

ката баня или „богатият“ на тръби, електрически кабе-

ли и прочее таван могат да означават, че трябва да се

задоволите само с един говорител в тавана.

Ако ви притеснява шумът от течащата вода или вен-

тилатора, или ако вратата на банята предполага да

събудите някого с ранна порция музика, може да се изку-

шите да поставите говорителя над позицията за къпа-

не, за да не се налага да усилвате много звука. Предла-

гат се дори и говорители за вграждане в самата „шап-

ка“ на душа. Все пак – съвет: дори и да са обявени като

напълно защитени от вода, по-добре колоните да са на

разстояние от водните пръски и да са изложени само на

влагата. В крайна сметка, ако няма къде другаде, може

да ги инсталирате над тоалетната чиния. Там прекар-

вате достатъчно време, за да се насладите на хубава

музика. А в случай че любимите парчета въздействат

стимулиращо на дейностите, които извършвате там,

това предрешава позиционирането на аудиоговорители-

те около тоалетната чиния.

МОЛЯ ТЕ, УСИЛИ! МОЛЯ ТЕ, НАМАЛИ!

Със сигурност няма да е лошо, след като имате аудио-

говорители в банята, да можете да контролирате сила-

та на звука или да сменяте радиостанциите по време на

рекламните брейкове. Аудиосистемата си стои в хола или

спалнята, а в банята можете да разположите компакт-
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но влагоустойчивo контролнo таблo, монтирано на сте-

ната - най-често използваният начин за управление на

музиката. Добре е да се намира близо до входа, за да

можете да пуснете музиката в момента, в който влиза-

те. Обаче на кой би му било приятно да излезе от вана-

та или от топлата струя вода под душа, за да смени

песента или да усили звука? За да не се налага това, се

произвеждат водоустойчиви ръчни дистанционни управ-

ления. Те са идеален вариант, но лошото е, че далеч не

всички могат напълно да се справят с водата. Това, оба-

че, не е голям проблем – да не контролирате силата на

звука или да цъкате плейлистата: няма да стоите във

водата с часове. Ако все пак държите на дистанционно-

то управление, дори и недостатъчно защитеното може

да бъде подменено с по-устойчиво най-лесно от цялата

аудиосистема. В краен случай, макар и в разрез с есте-

тиката, можете да го изолирате вторично с найлон.

КАК СЕ МОНТИРАТ, ОТ КАКВО СЕ ПРАВЯТ?

Ясно е, че вградените колони трябва да се свържат към

електрическата мрежа на дома. Затова е необходимо да

се прокара окабеляване през тавана/стената към тях,

което трябва да е подсигурено срещу влага и подходящо

за инсталиране в такава среда. При стенно монтирани

аудиоговорители най-добрият начин – както от естети-

ческа, така и от гледна точка на сигурността, е вграж-

дането на цялото окабеляване в стената. Но ако става

въпрос за аудиопроект в готова, функционираща баня,

може да се наложи кабелажът да се монтира върху някоя

повърхност. В този случай е добре да се ползват кабел-

ни канали, които обаче да издържат на влажната среда.

Още веднъж – това е компромисен вариант, още повече

че говорим за вградени колони. Добрите модели са про-

ектирани така, че като се „вмъкнат“ в стената, да скри-

ят със себе си цялото окабеляване и свързване. Само

тогава стилният им и дискретен дизайн ще ги направи

ненатрапчива част от цялостния интериор на банята.

Ако банята е достатъчно голяма или добре вентили-

рана, за да разполага със зони с пренебрежимо малко вла-

га, тогава може да се мисли по-свободно за аудиоговори-

телите.

Все пак, когато става въпрос за аудиоговорители,

добре е да изберете най-подходящите – с лек и опростен

монтаж и – естествено! – с добро качество на звука.

Звуковите възприятия от говорителите зависят и от

материалите, от които са изработени. Най-често са

произведени от алуминиев корпус, имат гумени уплътне-

ния и алуминиеви или от друг метал решетки. Основно-

то изискване е за качество и материали, издръжливи на

корозия.
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Съвременното жилище вече е препълнено с всевъзможни инсталации. Към

телефонната и домофонната можем да добавим тази на кабелната те-

левизия. Често и Интернет изисква допълнителен кабел. Охранителните

системи пък трябва да достигнат до всички рискови части на жилището.

Да не говорим за многоканалните озвучителни системи и домашното кино,

изискващи нови и нови жици. А на вратата чука и възможността за

управление от домашния компютър на електродомакинските уреди, ос-

ветлението, отоплението и какво или още не в дома ни. Пак пробиване

на стени, пак инсталации! И ако в новостроящо се жилище прекарването

им е само въпрос на решение за инвестиция, в съществуващите сгради

то може да се превърне в кошмар. Няма ли край всичко това? И трябва

ли, за да избегнем подобни неприятности, да се отказваме от привлека-

телните нови технологични глезотии?

Едно многообещаващо решение на този проблем е всички инсталации да

бъдат заместени от... съществуващата електрическа мрежа. Това са

така наречените комуникации по 220 волта, за чието използване в дома

разказва Стефан Куцаров
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ЧАК СЕГА ЛИ СЕ ДОСЕТИХМЕ

че електрическата мрежа е реално във всички помещения

на жилищата и че трябва да се опитаме да я използваме,

вместо да прокарваме други инсталации? Естествено, че

не сме първите и че находчиви хора е имало много преди

нас. Още през 30-те години на миналия век се правят мно-

гобройни опити за провеждане на телефонни разговори по

електрическата мрежа, за дистанционно включване и из-

ключване на електродомакински уреди и дори за предава-

не на радиопрограми. Но до масово използване така и не

се достига. Причината е твърде прозаична – поради ниво-

то на тогавашната комуникационна техника не е могло да

се установят достатъчно сигурни връзки по електричес-

ката мрежа. Днес нещата са много по-различни и

Файлове и филми
по 220 волта
Комуникация по електрическата
инсталация вкъщи

ИДЕЯТА Е ВЕЧЕ РЕАЛНОСТ

Това се дължи на използването на върхови постиже-

ния от други области на комуникациите, някои от ко-

ито доскоро бяха патент на устройства за специални

цели. На първо място, комуникациите по 220 волта са

дигитални, т.е. по електрическата мрежа се предават

числа, състоящи се от нули и единици. Начинът на пре-

даване, обаче, е твърде различен от използваните в

цифровите фиксирани телефони, в GSM апаратите или

в Интернет. Причината са изключително тежките ус-

ловия за предаване по електрическата мрежа. Ако

връзката между два компютъра по телефонната линия

бъде оприличена на великолепно поддържана автомаги-

страла в равнината, то връзката по електрическата
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мрежа е стръмен високопланински път, осеян с дупки

и камъни, зад всеки остър завой на който дебнат из-

ненади. Но специално създадените за този път коли са

така добри, че се движат не по-бавно от магистрал-

ните бегачки. С други думи, приборите за 220V кому-

никации осигуряват сравнима, а дори и по-голяма ско-

рост на обмен на данните, спрямо традиционните ус-

тройства.

СЪЩНОСТ НА 220V КОМУНИКАЦИИТЕ

Как става това чудо – джипът в планината да се дви-

жи като Ферари по шосето? На първо място, предаване-

то по електрическата мрежа се извършва с честоти

между 2 и 30 мегахерца, съответстващи приблизително

на тези на късовълновите радиопредаватели. Обхватът

на 220V комуникациите е разделен на канали, които се

използват едновременно. Няма ли все пак опасност от

взаимни смущения – с радиото да улавяме сигнали от 220V

комуникации, а на тяхната работа да пречат радиопре-

давателите? Не, реална опасност няма, поради специал-

ния начин на формиране на комуникационните сигнали и

малките им стойности.

В зависимост от максималната възможна скорост на

предаване съществуват три скорости за 220V комуника-

ции – 14, 85 и 200 Mbps. Първите два вида са подходящи

главно за обмен на данни (Интернет, електронна поща),

докато последният е подходящ за телефонни разговори,

висококачествена телевизия и много бърз обмен на дан-

ни. Но не трябва да се забравя за съществуването на един

„подводен камък“, който някои производители на устрой-

ства „забравят“ да споменат – реалната скорост може

да се окаже значително по-малка. Този нежелан факт се

определя на първо място от вида на свързаните в мре-

жата товари. Независимо от строгите изисквания на

стандартите и законодателните мерки за спазването

им, не са малко електрическите инструменти, освети-

телните тела (главно луминесцентни) и дори зарядни

устройства за GSM-и, които създават електрически

смущения по мрежата. В такива случаи най-застрашени-

те канали автоматично се изключват, а грешно прието

съобщение в който и да е от останалите трябва да бъде

повторено. Всичко това води до значително намаляване

на скоростта, макар и само за времето на наличие на

смущения. След изчезването им, скоростта веднага на-

раства.

А как стои въпросът със

СИГУРНОСТТА НА ОБМЕНЯНИТЕ ДАННИ

Все пак към електрическата мрежа могат да се ока-

жат свързани много абонати, които не само че не би

трябвало да си пречат, но и трябва да е практически

невъзможно някой от тях да подслушва разговорите и

следи информацията на другите. Сигурността на 220V

комуникациите е такава, каквато доскоро използваха

само военните и специалните служби. Това се постига

чрез кодиране на данните при предаването и декодиране

по време на приемането. Ако някой друг, който не прите-

жава ключа за декодиране, се опита да прочете изпраща-

ните съобщения, ще трябва да провери огромно количе-

ство комбинации. Например, ако той разполага с ком-

пютър, позволяващ проверката на 1 милиард комбинации

в секунда, дори при най-простото кодиране ще са му

необходими малко повече от 2 години, за да прочете съоб-

щението. Докато при по-сложното и все повече използ-

вано кодиране, необходимото време ще е несравнимо по-

голямо от възрастта на Вселената.
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И накрая, но далеч не най-маловажното – на какво раз-

стояние едно устройство може да осъществява преда-

ване, или с други думи – какъв е неговият обхват. Той е

между 100 и 300 метра (дължина на проводниците!) в

зависимост от състоянието на мрежата и количество-

то и вида на свързаните към нея товари. Именно това

определя основното (засега) приложение на 220V комуни-

кации – за връзки на малки разстояния, например в рам-

ките на едно жилище или офис, една жилищна сграда или

няколко съседни къщи. Обхватът намалява при стари

мрежи с нееднородни проводници, при недобри връзки

между отделните части на мрежата и при наличие на

значителни смущения.

ИНТЕРНЕТ НАВСЯКЪДЕ

в жилището засега е вероятно най-масовото приложе-

ние на 220V комуникациите. „Пускането“ на Интернет по

домашната електрическа мрежа не е сложно. Купува се

комплект от два адаптора, единият от които е предви-

дено да работи като управляващ (това е означено на

кутията му). Кабелът от оператора се свързва към

Ethernet входа на този адаптор, който от своя страна се

включва в контакт на електрическата мрежа. Вторият

адаптор е управляван (това също е означено) и се свързва

към друг контакт където и да е в жилището, а неговия

Ethernet изход – към съответния вход на компютъра. Тази

двойка фабрично е програмирана по такъв начин, че да

могат да се декодират само обменяните помежду им дан-

ни. По същия начин може да се установи връзка между два

компютъра и между компютър и каквото и да е устрой-

ство с Ethernet вход. Има, разбира се, и адаптори с USB

вход и изход.

А ако компютърът ни е с възможност за безжична

връзка? И за това е помислено – съществуват адаптори

за обмен на данни между безжична и електрическата

мрежа.

Управляващият адаптор има още едно предназначение.

Фабрично в него се записва уникален идентификационен

номер, който не може да се повтаря в друг, независимо

от това къде и кога е произведен. Този номер автоматич-

но се прехвърля в другия адаптор и представлява иден-

тификатора на така образуваната комуникационна мре-

жа – в света няма друга мрежа със същия идентифика-

тор.

А какво да правим, ако към тази комуникационна мре-

жа искаме да прибавим още устройства, например прин-

тер към двата компютъра. Допълнително се купува съот-

ветният брой управлявани адаптори и им се записва но-

мерът на мрежата (конфигурират се за работа в нея). За

целта към всеки управляващ адаптор има необходимия

програмен продукт, с който лесно се работи в диалогов

режим. В упътването на адаптора подробно е разяснена

последователността на работа, която твърде много

прилича на конфигурирането на компютър за работа в

мрежа. Самият програмен продукт позволява при желание

на екрана на компютъра да бъдат изведени идентифика-

ционните номера на всички адаптори и идентификатора

на мрежата.

220V КОМУНИКАЦИЯ ЗА ЦЕЛИЯ ВХОД

Препоръчваният начин за свързване на апартаменти-

те на една жилищна сграда, например към Интернет, е

чрез едно общо устройство. То получава данните отвън

по произволен начин (чрез кабел, безжична мрежа или

сателит) и ги „пуска“ по електрическата инсталация на

сградата. В такъв случай на входа на всяко апартамен-

тно електрическо табло се поставя специален ретранс-

латор, който гарантира качеството на връзката. Той

обикновено се закрепва на стената и има подобен вид и

размери, както адапторите.

Подобна е организацията на еднофамилните къщи в

неголям квартал. Устройството за връзка с Интернет се

ОЗВУЧАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА
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поставя в една от тях, а на мястото на влизане на елек-

трическата инсталация във всяка сграда има ретранс-

латор.

В някои страни вече има

ДОСТАВЧИЦИ НА ИНТЕРНЕТ

по електрическата мрежа със средно напрежение (то е

няколко киловолта). В нея обхватът на едно устройство

е няколко километра и първите впечатления на клиенти-

те са отлични, тъй като се осигурява бърза и сигурна

връзка. Доставчикът свързва своята комуникационна

мрежа (кабелна, оптична или безжична) към електричес-

ката мрежа, а в кварталните трафопостове се поста-

вят подходящи приспособления за прехвърляне на данни-

те към 220-волтовата мрежа, по която те достигат до

домовете.

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ

След създаването на комуникационната мрежа вкъщи,

няма никакви пречки за пълноценното използване на Ин-

тернет, включително предлаганата по него телевизия

(IPTV). За целта към изхода Ethernet на адаптор се свързва

входът Ethernet на специализиран приемник, известен

като IPTV сет-топ бокс. Той преобразува телевизионния

сигнал, идващ от Интернет, в подходящ за домашния ни

телевизор. Сега остава към входа на телевизора да

свържем сет-топ бокса, вместо кабела от местния опе-

ратор, и да се отпуснем в креслото с чаша питие в ръка.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ОЗВУЧАВАНЕ

Обикновено имаме само в помещението, където е зву-

ковъзпроизвеждащата система. То може да се осигури

навсякъде из жилището чрез електрическата мрежа. За

целта системата се свързва към мрежата чрез специа-

лен звуков адаптор и със също такъв адаптор активни

тонколони могат да се свързват към контакт на мрежа-

та.

ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ

Домашната електрическа мрежа може да се превърне

и в телефонна – например за провеждане на евтини раз-

говори по Интернет. За целта се използват специални

адаптори, един от които е основен. Той се поставя в

електрически контакт и се свързва към Ethernet порта на

компютъра. Сега в който и да е контакт може да се

постави друг адаптор и към него да се свърже телефон.

ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ ДОМ

Това добиващо все по-голяма популярност понятие

включва управление на домакинските уреди, осветление-

то, отоплението и какво ли още не от домашния ком-

пютър. Той сам може да следи работата им чрез зададе-

на програма и да включва и изключва в определени момен-

ти някои от тях, например печката за затопляне на хра-

ната, преди да се приберем вкъщи. Естествено, че чрез

връзката на компютъра към Интернет може, без да сме

вкъщи, да му „нареждаме“ какво да прави. Всичко това е

много хубаво, но не е за пренебрегване проблемът с

връзката му към уредите. Тук 220V комуникациите са

точно на място, тъй като управляваните уреди така или

иначе са свързани към електрическата мрежа.

НЕ СЪПЕРНИК, А СЪДРУЖНИК

Целта на 220V комуникацията не е да измести оста-

налите видове в жилището, а да прави това само кога-

то действително е ефективно. Това означава, че е

напълно възможно част от връзките да се реализират

чрез Ethernet мрежа, например между домашния рутер и

разположените в близост до него компютър и принтер.

Същевременно рутерът може да осигурява безжична

връзка с преносим компютър и такава по електрическа-

та мрежа с устройства в отдалечени стаи, например в

едната да се слуша Интернет радио, а в другата да се

играят компютърни игри.
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СТАЦИОНАРНИ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ

Както личи от наименованието им, стационарни са

онези поливни системи, при които местоположението на

разпръсквачите и тръбите е постоянно. Но, за да не се

налага всеки ден да премествате маркуча до различни-

те части на градината, преди да заложите на стацио-

Повелителите на
дъжда в градината
Стационарни струйни
и роторни разпръсквачи

Според теорията на Дарвин, трудът, а не случайна преподредба на гените

превърнал маймуната в човек. Мисълта за това, обаче, едва ли би ни

успокоила, мъкнейки тежките кофи с вода, за да полеем привечер цвет-

ната градина или тревичката в двора. Защото колко по-приятно и отпус-

кащо би било да се наслаждаваме на свежа зелена градина, като прехвърлим

трудоемката и отговорна работа по поливането на автоматична систе-

ма. При това не каква е да е, а неизискваща никакво усилие от наша

страна. Изградена и пускана само с натискането на копче или завърта-

нето на кран. Но, какво е поливната система без съоръжението, произвеж-

дащо изкуствения дъжд над тревата и растенията в градината, а именно

разпръсквача? Видовете разпръсквачи, които се използват за изграждане

на стационарни поливни системи, представя Алиса Димитрова

нарна поливна система, е добре предварително да се

обмисли начинът, по който ще се използва дворното про-

странство в перспектива. Защото, веднъж изградена,

стационарната поливна система, разчитаща на опреде-

лен вид и типоразмер разпръсквачи, не позволява големи

промени във функционалните зони на двора. Не за друго,
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просто ако на мястото на тревната площ се засадят

бързорастящи цветни храсти, а вече са монтирани раз-

пръсквачи, избрани специално за тревата, те трудно ще

осигурят добро поливане на новите растения. За сметка

на това, ако са добре проектирани и изпълнени, стацио-

нарните поливни системи биха могли сами да вършат

цялата работа по поливането. За вас остава само да се

любувате от прекрасните свежи растения в двора.

РАЗПРЪСКВАЧИТЕ СЪС СТРУЙНИ ГЛАВИ

Струйните глави са най-разпространеният вид раз-

пръсквачи в семейството на стационарните спринклери.

Вършат чудесна работа, когато им се възложи да доста-

вят живителна влага на малки тревни площи. А такива са

повечето домашни поляни. Със създавания от струйните

глави изкуствен дъжд успешно се поливат и цветните лехи

в домашната градина. При това, за изграждането на ав-

томатична поливна система, базирана на разпръсквачи със

струйни глави, не е нужно да се похарчи цяло състояние.

Тъй като единственият подвижен елемент на струйните

глави са изскачащи под напора на водната струя тръби,

наречени райзери, и цената им не е висока и експлоатаци-

ята им не изисква специални умения.

КОЛКО ИЗСКАЧАТ РАЙЗЕРИТЕ?

Както казахме, като конструкция струйните глави

представляват вертикални тръби, които изскачат под

напора на водата. След като подаваната към райзерите

вода бъде спряна, с намаляване на налягането на водна-

та струя тръбата се прибира обратно в кутията си. Най-

често райзерите се монтират в кутии, вкопани в земя-

та. Понякога, обаче, кутията на райзера се поставя и

директно върху нивото на земята. Предлаганото разно-

образие от размери струйни глави дава широки възмож-

ности за избор на най-подходящия модел. Например, за

поливане на храстите или цветята в градината е добре

да се избере райзер, който изскача на по-голяма височи-

на над повърхността. Така създаваният от струйните

глави дъжд ще полее целите растения, а не само част от

стеблото и корените. За тревата върши добра работа

и райзер, който изскача над повърхността само на някол-

ко сантиметра. Най-общо ходът на струйните глави
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покрива диапазона от пет до тридесет сантиметра. Мак-

сималното разстояние, на което изхвърлят райзерите

вода, е до пет метра.

РАЗПРЪСКВАЧИ С ВЪРТЯЩИ СЕ ГЛАВИ

Предлагат наистина голямо разнообразие от конструк-

ции и размери, което обяснява широката им приложна об-

ласт. В зависимост от размера на въртящата се глава,

биха могли с еднакво добър успех да напояват и малки, и

средни, и големи площи. В категорията на средните като

размер разпръсквачи с въртящи се глави попадат модели

с радиус на действие от 5 до 20 метра и дори повече,

осигуряващи воден дебит от 3 до 100 литра в минута.

Разпръсквачите с въртящи се глави са две основни

конструкции - с ударни роторни глави и задвижвани с

предавка роторни глави. Първият вид -

УДАРНИТЕ РОТОРНИ ГЛАВИ

обикновено свързваме с прекъснатия съскащ звук, с кой-

то е съпроводена работата им. Въртенето на раз-

пръсквача при тях се дължи на специалната им конструк-

ция, включваща натегнато с пружина рамо. Когато към

разпръсквача се подаде воден поток, равновесието на

системата се нарушава. Рамото се завърта, прекъсвай-

ки водната струя. При завъртането на рамото с опреде-

лена стъпка се върти и елементът, в който е дюзата. И

така, до следващото завъртане.

В зависимост от хода на преместване на дюзата, удар-

ните роторни глави имат различна поливна площ - част

от кръг, полукръг или цял кръг. Сред предимствата им е

дългият им живот, тъй като традиционно се изработват

от бронз или месинг. Предлагат се и модели от пластма-

са, които обаче не биха могли да се похвалят с живота на

металните. Ударните разпръсквачи осигуряват добра рав-

номерност на разпръскване на водата. Слабият елемент

в конструкцията им са пружините, които събират трева

и са податливи на огъване и счупване. Следователно изис-

кват честа поддръжка. Когато са изработени от метал,

ударните роторни глави са значително по-скъпи от струй-

ните глави, което оскъпява цялата поливна система.

Вторият вид роторни разпръсквачи

ЗАДВИЖВАНИТЕ С ПРЕДАВКА МОДЕЛИ

също се използват широко. Сред причините за популяр-

ността им е безшумността, с която работят, докато

упорито поливат градината. Също така, затворената им

конструкция възпрепятства проникването на замърсява-

ния в задвижващия механизъм, което обяснява и лесната

им поддръжка. За разлика от ударните роторни глави, при

тези разпръсквачи главата се завърта, благодарение на

предавка, вградена в конструкцията. Принципът им на

работа е елементарен - водата завърта турбинка, коя-

то от своя страна привежда в движение главата на раз-

пръсквача.
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Какво могат
лазерните
ролетки?

Какво могат
лазерните
ролетки?
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СЪРЦЕТО НА ЛАЗЕРНИТЕ РОЛЕТКИ

е лазерен източник на светлинни импулси, които образу-

ват много тънък лъч. Лъчът се насочва към предмета, до

който трябва да бъде измерено разстоянието, отразява

се и връща в ролетката, където чрез електронна схема

се измерва времето за отиване и връщане на множество

следващи се един след друг импулси. Микропроцесор из-

числява средната стойност на времената на всеки от

тях и чрез записаната в паметта на ролетката скорост

на светлината изчислява разстоянието, което се появя-

ва на екрана. Защо трябва да се измерват времената на

много импулси, а не само на един? Причината за това са

неизбежните грешки при измерването на времето – при

някои от импулсите се получава по-голямо разстояние от

действителното, а при други по-малко. Ето защо, колко-

то повече измервания се правят, толкова по-добре се ком-

пенсират грешките на всяко от тях и получената сред-

на стойност е по-близка до действителното разстояние.

Това обяснява "странно" голямата точност на лазерни-

те ролетки.

Необходимостта лъчът да се отрази е една от особе-

ностите на лазерните ролетки, поради която не е

възможно да се измерва разстоянието до предмети, ко-

ито практически не отразяват светлината.

Вероятно сте забелязали едно „противоречие“ в обяс-

ненията дотук – реално ролетките излъчват импулси, а

видимо лъчът свети непрекъснато. Противоречие няма,

поради една особеност на човешкото око – то продължава

да „вижда“ светлината около една десета от секундата

след изгасването й. И тъй като импулсите от ролетка-

та следват много бързо един след друг, преди да разбе-

рем, че лъчът е изгаснал, той светва отново.

НАЙ-ВАЖНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА
на лазерните ролетки са разстоянията, които могат да

измерват. Минималното е между няколко сантиметра и

няколко десетки сантиметра. Безспорно, по-важно е мак-

сималното разстояние, в зависимост от което ролетки-

те условно се разделят на две групи. Първата са тези за

домашно ползване, които в зависимост от модела могат

Който веднъж е хващал лазерна ролетка, трудно може да бъде накаран да

измерва с обикновена или, едва ли не, с дърводелски метър. Причината за

това е не само в бързината и удобството на измерването. Чрез лазер-

ните ролетки могат да се определят значително по-точно големи разсто-

яния, както и такива до недостъпни или трудни за достигане места.

Същевременно измерването с тях е десетки пъти по-точно в сравнение

с подобните им ултразвукови ролетки. За работата с лазерните ролетки

и многобройните измервания, които те позволяват, разказва върлият им

фен Стефан Куцаров
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да измерват максимално разстояние между 20 и 200 мет-

ра. Втората група са за по-големи разстояния и съответ-

но работа на открито, като при някои от тях разстоя-

нието достига до 2200 метра. Специфична особеност е,

че част от моделите в тази група използват невидим

инфрачервен лъч. Характерни приложения са за измерва-

не на разстояния до сгради, дървета и други отдалечени

обекти, от кораб до брега и т. н. И тук възниква един

специфичен проблем – поради голямото разстояние пет-

ното от лъча върху обекта е твърде голямо и част от

него може да попадне върху други разположени отзад

обекти. Кое разстояние тогава ще бъде измерено? Пове-

чето ролетки измерват само разстоянието до най-близ-

кия обект, като го „познават“ по това, че отразеният от

него лъч се връща пръв.

Друга характеристика е времето за измерване, което

е от натискането на съответния бутон за начало до

появата на резултата върху екрана. Обикновено то не

надвишава половин секунда, а в по-редки случаи - може да

достигне до 4 секунди.

КАКВА Е ТОЧНОСТТА НА ИЗМЕРВАНЕ?

По-добра от тази с обикновена ролетка! А въобще не

може и да сравнява с определянето на по-големи разсто-

яния с дърводелски метър, когато всяко измерване се

прави с грешка поне няколко милиметъра. При лазерните

ролетки за разстояния до 50 метра грешката на измер-

ване е между 1 и 5 милиметра, което реално означава

много точно измерване (определяме дължината на двора

с грешка от няколко милиметра!). Грешката нараства с

1-2 десети от милиметъра за всеки метър от измерва-

ното разстояние при силно околно осветление и при обек-

ти със слабо отражение. Нещо повече, в тези случаи

максималното разстояние обикновено намалява в сравне-

София 1000, ул. Венелин №27, ет. 2
тел.: 02/989 67 93, тел./факс: 02/980 06 88

www.geo-ivanov.com, e-mail: ivanov@geo-ivanov.com
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ние с даденото в каталога на ролетката. Това са причи-

ните за наложилото се вече мнение, че по-лесно и точно

с лазерна ролетка се измерва в помещения, отколкото

навън. При разстояния над 500 метра грешката вече е

няколко десетки сантиметра и може да достигне до около

метър, но това също е по-малко в сравнение с измерва-

нето с обикновена ролетка.

Размерите на лазерните ролетки (около 2 пъти по-

големи от мобилен телефон) и теглото им между 200 и

450 грама позволяват без затруднения да се носят в джоб

или в калъфче на колана. Най-малката, засега, ролетка е

с размери 100Ӝ58Ӝ32 милиметра и тежи 175 грама. Зах-

ранването (с обикновени или акумулаторни батерии) обик-

новено осигурява няколко десетки хиляди измервания,

преди да се наложи те да бъдат сменени или заредени.

КАКВО МОЖЕМ ДА ИЗМЕРВАМЕ?

Естествено, разстояния! Изборът на това измерване

се прави чрез специален бутон, при което на екрана се

появява съответният символ. Измерването е между из-

брана отправна равнина на ролетката и друг обект.

Равнината може да е задният или предният ръб на кути-

ята, краят на специален щифт или средата на отвора за

закрепване на ролетката върху статив. Чрез бутона за

измерване лъчът се включва, а правилното му насочване

се улеснява чрез „мерника“ върху кутията и се познава по

мястото на светлинното петно. След като сме „уцели-

ли“ обекта, бутонът за измерване се натиска отново и

разстоянието се появява като число върху екрана, като

често е съпроводено с къс звуков сигнал.

И това далеч не е всичко. Не са рядкост ролетките с

допълнителен режим за непрекъснато измерване, при

който лъчът може да се насочва към различни обекти

(както с електрическо фенерче се осветяват различни

места) и без никакви допълнителни манипулации върху

екрана се получава разстоянието до тях. При това всяко

следващо измерване елиминира предното. Същият режим

се използва и когато трябва да се маркира място на

желано разстояние от обект, например от мека мебел.

Ролетката се поставя на мебела и той се премества,

докато разстоянието се получи на екрана. По аналогичен

начин може да се фиксира мястото на отвори за контак-

ти и ключове, на лампи и полилеи на тавана. Съществу-

ват модели, които едновременно с това дават минимал-

ното и максималното разстояние от началото на измер-

ването.

За определяне на големината на правоъгълни площи се

натиска бутонът за площ и най-напред се измерва дължи-

ната на площта, която се появява на екрана. Ролетката

се завърта под прав ъгъл (това е особено важно за точ-

ността на измерването) и се измерва широчината. Върху

екрана тя заменя дължината и заедно с това се изписва

големината на площта.

Вероятно сте се досетили, че по подобен начин може

да се измери и обем на помещения, поради което ролет-

ките притежават и такъв режим със съответния бутон.

Това измерване е особено удобно за обзаведени помеще-

ния, където достъпът до някои от стените може да е

затруднен. Примери за такива измервания са при опреде-

ляне на отоплителния обем или при избор на климатик.

При избора на лазерна ролетка е полезно да се има

предвид, че съществуват модели само с един бутон, чи-

ето последователно натискане ги превключва от един

режим на друг.

Много често се правят няколко измервания с цел нами-

ране на тяхната сума, например колко е площта на по-
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ставените плочки на стените на едно жилище. Трябва ли

при това да записваме резултатите на листче? При из-

ползване на повечето ролетки това не е необходимо,

поради вградената им памет, работеща по същия начин,

както в електронните калкулатори – чрез натискане на

бутон намерената стойност се прибавя към тази в па-

метта, а чрез друг се изважда. Ами ако в паметта е

записана дължина и се опитаме да прибавим площ или

обем? Ролетките са „умни“ и веднага ни съобщават чрез

подходящ символ на екрана, че грешим. Освен това при

повечето ролетки записът в паметта не се губи при

изключването им.

Твърде много са случаите, когато се налага с ролет-

ката да се направят много и различни измервания, след

което резултатите да се съхранят в подходящ вид. Това

става съвсем лесно от ролетките, снабдени с Bluetooth

за безжична връзка с персонален или джобен компютър.

При това двете устройства след включване автоматич-

но се разпознават и установяват връзка помежду си. В

някои ролетки най-напред чрез вградена програма резул-

татите от измерването могат да се оформят в табли-

ци и дори да се изготви план на измерените помещения,

които се прехвърлят в компютъра или асистента.

Има немалко

ХИТРОСТИ ПРИ РАБОТАТА

с лазерните ролетки, които допълнително разширяват

възможностите им. На първо място това е индиректно-

то измерване на разстоянието между две недостъпни

точки А и В. Застава се на място С, от което те се

виждат, и ъгълът на лъча при попадане върху една от тях

е перпендикулярен на свързващата ги права линия. Измер-

ват се разстоянията от С до А и от С до В и чрез тях по

Питагоровата теорема се изчислява разстоянието между

А и В. И за да не става нужда да си спомняме гимназиал-

ните уроци по геометрия, в ролетките има специален

бутон за това измерване. След натискането му и измер-

ване на двете дължини, на екрана се появява търсеното

разстояние.

При строително-монтажни работи често се налага

подвижна плоскост да се постави успоредно на стена.

Това се постига чрез установяване с ролетката на ед-

накво разстояние между двата края на плоскостта и

стената.

Боядисаната повърхност в помещение се определя,

като се измери площта на всяка от стените, резулта-

тите се съберат в паметта на ролетката и след това

по същия начин се измерят и извадят площите на врати-

те и прозорците.

Лесно и бързо чрез използване на паметта на ролет-

ката може да се определи дължината на монтираните

водопроводни и канализационни тръби, както и проводни-

ците на електрическата, телефонната и всякакви други

подобни инсталации.

Точността на измерване с лазерната ролетка е

твърде важна. Все пак сме отделили доста средства за

закупуването й и трябва максимално да използваме

възможностите, които ни предлага. Затова преди всич-

ко е необходимо лещите винаги да са чисти и да се вни-

мава да не се надраскат.

Всяка лазерна ролетка е предназначена да работи в

определен температурен обхват, даден в нейния про-

спект. Неговата долна граница обикновено е между -10 и

+5 градуса, а горната – от +40 до +50 градуса. Извън

обхвата ролетката измерва грешно. Поради това съще-

ствуват модели, които дават индикация за температу-

ра извън обхвата, а някои дори автоматично не позволя-

ват провеждането на измервания.

ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ

МЕЖДУ НЕДОСТЪПНИ ТОЧКИ
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Също грешни са измерванията с изтощена батерия.

Както много други уреди, и лазерните ролетки „съобща-

ват“ чрез подходящ символ на екрана си за необходимо-

стта от смяна или зареждане на батерията. И за да не

бъдем принудени веднага да прекъснем работа, много

модели дават предупреждението предварително – след

него могат да се направят още стотина измервания без

влошаване на точността.

Измерването на разстояние до стъклени предмети

може да е грешно, тъй като част от лъча преминава през

тях и се отразява от други обекти. Едно от решенията

на този проблем е поставяне на непрозрачен лист върху

предмета. Същият проблем възниква и при измерване на

разстоянието до водна повърхност, но там решението

изисква повече изобретателност.

Грешка може да се получи и когато лъчът преминава

през въздушни слоеве със силно различаваща се темпе-

ратура, например над работеща печка. Единственото и

ефективно решение е това да не се допуска.

НЯКОИ ЕКСТРИ

Това са различни допълнителни приспособления за улес-

няване на използването на лазерната ролетка. Вероятно

някои вече са си задали въпроса „Как може да се измер-

ват разстояния до обекти, които не отразяват светли-

ната, например - облицована с тъмно дърво стена?“ За

да бъде възможно това, като принадлежност към пове-

чето ролетки има специална светлоотражателна плоч-

ка, която се закрепва върху обекта. Към други модели се

предлага отражателна дъска, използването на която

увеличава от 2 до 3 пъти максималното разстояние за

измерване.

При измерване на големи разстояния всяко трепване на

ръката премества значително края на лъча и той може

да напусне измервания обект. В такива случаи е добре да

се използва друга принадлежност - статив, подобен на

тези за фотоапарати, върху който се завинтва ролет-

ката.

Когато се измерват дължини в хоризонтална посока,

може да се допусне грешка поради неточно хоризонтал-

но положение на лъча. За избягване на това някои модели

имат вградена ампула с вода и мехурче (същата, както

в нивелирите). В други тя се предлага като допълнител-

но приспособление – монтирана е на пластинка, която

лесно се закрепва върху корпуса на ролетката.

В условия на силна околна светлина лъчът и петното

от него се забелязват по-трудно. За улеснение някои

фирми предлагат като принадлежност специални очила с

червеникави стъкла. Използването им подобрява вижда-

нето, но не предпазва очите от лъча на ролетката.

БЕЗОПАСНАТА РАБОТА

Интересуващите се от съвременни технологии знаят,

че лазерите се използват при операции вместо скалпели

и дори за рязане и обработка на метали, като действи-

ето им е изгаряне или разтопяване на материала в мяс-

тото на докосване. Няма ли тогава опасност да се на-

раним с лъча на лазерната ролетка? По принцип такава

опасност няма, тъй като лазерите с червен лъч са от

клас 2. Това означава, че лъчът им се вижда и мощност-

та му е не повече от една хилядна от вата. При насоч-

ването и задържането му върху кожата тя най-много леко

да се загрее. Не е желателно лъчът да попада върху очи-

те, въпреки че поради естествената ни реакция ведна-

га ги затваряме и си обръщаме главата. Независимо от

всичко това настоятелно се препоръчва лъчът да не се

насочва към хора и животни.

По принцип по-опасни би трябвало да са лазерните

ролетки с инфрачервен лъч, тъй като той не се вижда и

не предизвиква реакция за предпазване. Поради това те

се правят в клас 1, което означава, че дори попадане на

лъча в окото е безопасно. И все пак, не е добра идея да

се забавляваме, насочвайки ролетката към лицата на

хора.
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„Край вече! От другата седмица тръгвам на плуване!“. Най-вероятно ре-

шителното изказване ви звучи познато, вследствие на критичен поглед в

огледалото. Често всяко първо число на месеца и всеки понеделник (да не

говорим за горкия 1-ви януари) са обременени от тежестта на подобни

обещания, които почти винаги се разсъхват на посочения ден. А ако слу-

чайно гузната съвест случайно се събуди точно тогава, винаги намираме

причини да я приспим отново. Оправданията - подредени в стройни редици,

са винаги налице и в готовност да ни спасят от тренировки: „Нямам

време“, „Басейните са пълни със зарази“, „Малко да се позатопли време-

то…“, „Нещо ме приболява гърлото“, „Нямам хубав бански“… и така до

следващото заричане. В случаите, когато съберете всичките сили на света

и успеете да преборите и последния аргумент, изходите са два - купувате

си карта за най-близкия плувен комплекс или си правите басейн вкъщи. Как

да превърнете минибасейна си в място за спорт разкрива Петя Накова

Безкрайните
басейни

ПЛУВАНЕ: 1 ЧАС, ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ: 0 МЕТРА

За съжаление, невинаги пространството в двора или

къщата позволява басейнът да бъде с олимпийски разме-

ри, достатъчно удобен за две-три дължини, а пък и подоб-

ни съоръжения са равнозначни на сериозна инвестиция в

изграждането и поддръжката им. Малките басейни, от

друга страна, не предполагат кой знае каква физическа

активност и по-скоро изкушават с офертата да покис-

нем мързеливо с чаша пенлива течност за компания.

Колкото и невероятно да звучи, плуването с часове в

басейн с размери 4 х 2 м. е напълно осъществимо. Дос-

татъчно е само монтирането на апарат за насрещно

течение, за да се превърне басейнчето в многофункцио-

нално място за цялото семейство. Апаратът създава

насрещен поток, силата на който може да се регулира и

ползва според желанието на къпещия се. Подходящ е за

плуване – за състезателна или общофизическа подготов-

ка, за упражнения под вода и, не на последно място, за

или изкуството да плуваме
в супена лъжица
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забавление. Потокът, съсредоточен в средата на басей-

на, е с достатъчно голяма дълбочина и ширина, така че

докато плувате на място, останалите членове на семей-

ството могат да разпускат отстрани.

И ЗА НОВ, И ЗА СТАР БАСЕЙН!

Апаратите за насрещно течение са доста разпростра-

нени в Европа и Съединените щати. В България се предла-

гат няколко модела. Част от тях са предназначени за

новостроящи се басейни и се вграждат при построяване-

то му. Ако басейнът вече е завършен, може да се купи

потопяема система за насрещно течение и да се поста-

ви допълнително. Тези устройства могат да бъдат мон-

тирани на всяка от стените на външен или вътрешен

басейн.

Формата на басейна също не е от съществено значе-

ние, изискването касае по-скоро големината му. При по-

вечето модели изискването за минимални размери е 4

метра дължина и 2 метра ширина. При кръгъл басейн

минималният диаметър е 3,5 м. И причината е повече от

важна. Минималната дължина за разгъване на водния по-

ток е 3,5 м. Системата, произвеждаща изкуствени вълни

в басейна, е с инсталационна мощност 2,2 kW. Повечето

апарати за насрещно течение предлагат и възможност

за регулиране скоростта и дебита на водния поток. Така

те създават различно натоварване при плуване - и за

добри, и за начинаещи плувци.

Възможен вариант е и поставянето на мултифункциона-

лен моноблок в басейна. Моноблокът, освен че изпълнява

чисто практическата функция на вътрешна стълба за ба-

сейна, има и вграден уред за насрещно течение, бутони за

регулиране на скоростта и дебита на водния поток, тер-

мометър за измерване температурата на водата, функция

за вакуумно почистване и множество други екстри.

СГЛОБЯЕМИ БАСЕЙНИ С ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ

Отскоро на нашия пазар се предлагат и готови сгло-

бяеми конструкции с вградена система за насрещен по-

ток. Басейните са със стандартни размери, често 7,5 на

3,5 м. и могат да се монтират бързо и лесно в подходя-

що помещение на дома. Предлагат всички удобства на

големия басейн в малко пространство и могат да бъдат

изпълнени от различни материали и с разнообразни фор-

ми. Друго предимство на този вид конструкции е мини-

малната им и неангажираща поддръжка. Снабдени са с

филтрираща система, която позволява водата да се

сменя веднъж годишно. Плувната машина създава насрещ-

но течение на водата в басейна и по този начин дава

възможност за плуване на място. Водният поток се ре-

гулира от 0 км/час до състезателна скорост от порядъ-

ка на 10 км/час. Широчината, дължината и дълбочината

на басейна могат да се конструират и според изисква-

нията на клиента. Системите преминават всички тес-

тове за безопасност, преди да се монтират в дома, така

че няма опасност от изтичане на ток във водата, дока-

то поддържате формата си.
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БЕЗ БАЛОНЧЕТА И ВЪЛНИЧКИ

Водният поток се произвежда от рециркулираща пом-

па. Помпите на този вид басейни могат да изтласкват

огромно количество вода за минута време - около 18 000

литра. Водата излиза под налягане през тесни дюзи и

създава насрещен поток, идеален за плуване. Насрещно-

то течение не създава вълнички и балончета на

повърхността на водата, което улеснява усъвършен-

стващите се плувци да се концентрират върху техни-

ката си. За сравнение водата, която излиза под наляга-

не през дюзите на обикновено джакузи, е около 300 лит-

ра в минута.

ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА

Този тип басейни не се нуждаят от пряка връзка с

домашния водопровод. За напълването им може просто

да използвате градинския маркуч, а подмяната на во-

дата да правите през година-две. Басейнът разполага

с интегрирана автоматична система за филтрация на

водата, която периодично я пречиства. Водата преми-

нава през филтър и специална пречиствателна систе-

ма на медно-сребърна основа, абсорбираща миризмата

на хлор.

Водата се затопля лесно до желаната температура

със стандартен електрически или газов нагревател, за

което спомагат малките размери и специфична конструк-

ция на съоръжението. Топлинните загуби се компенсират

и от добрата изолация на басейна.

ДИСТАНЦИОННО ЗА БАСЕЙНА

С устройството за управление освен да контролира-

те температурата на водата, може да избирате между

много различни скорости на насрещния поток. Съоръже-

нието често е снабдено с контролен дисплей, показани-

ята на който се четат добре дори и с очила за плуване.

Апаратът предлага възможност да запамети няколко

различни скорости и да ги повтаря в желаната от вас

последователност всеки път. Чрез отделен уред, разпо-

ложен на ръба на басейна, непосредствено до копчето за

скоростта, се измерва хидравличното налягане. За ваше

улеснение от фирмата производител обикновено могат

да ви предложат и безжично дистанционно управление на

параметрите на водния поток, което поставяте на ръка-

та като часовник.

ВИДЕО ТРЕНИРОВКИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Басейнът с апарат за насрещно течение е идеалното

място, в което може да усъвършенствате плувната си

техника на спокойствие. С монтирането на пода на ог-

ледало или с вградена видео камера бихте могли да сле-

дите движенията си и разположението на тялото си във

водата на монитор, разположен на ръба на басейна. Така

мазнините се топят буквално пред очите ви.

Освен в домашните басейни, апаратите за насрещно

течение се използват широко и в Spa и рехабилитационни

центрове. Подходящи са и за физически упражнения на хора

с различни мускулни, ставни и ортопедични проблеми.
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Скоро след последната ледникова епоха, когато започва да доминира

шведският национален отбор по хокей, територията на днешна Швеция

е била населена от ловци и берачи на плодове. Технологичната картина

на домовете им включвала огнище, лъкове и копия, и хокейни стикове.

Така, улисани в зимни дисциплини, скандинавците постепенно изостанали

от развитието на по-южните части на Европа. По-късно, когато римля-

ните пишели поезия върху отдавна изобретените си тоалетни с канали-

зация, Скандинавия навлизала в желязната епоха. Не знам през какво са

преминали, за да го постигнат, но днес положението е коренно различно.

Швеция е страна, в която всеки мечтае да живее – хората там имат

завиден стандарт на живот. Това със сигурност важи и за домовете им,

в които наред със съвременната техника, както при всеки народ, имат

и някои интересни битови странности, за които разказва Иво Бояджиев

Технологични особености на

шведския
дом

НАСЕЛЕНИЕТО

Швеция има ниска гъстота на населението, освен в

големите градски райони. Осемдесет и четири процен-

та от хората живеят в урбанизираните райони, които са

само 1.3% от територията на страната. Около 1/3 жи-

веят във или около трите най-големи града. Миграцията

към големите населени места, най-вече Стокхолм, е до-

вела до увеличено строителство на жилища. Граждани-

те се радват на висок стандарт на живот. В градовете

повечето хора живеят в блокове с апартаменти – ком-

фортни и добре обзаведени, с градинки и игрални площадки

около тях.

Индивидуализмът, който властва например в английс-

кото мислене, когато се отнася за дома, е в пълна про-

тивоположност с шведското колективно съзнание. Въпре-

ки че са известни като сдържани и затворени хора, в

домовете си шведите не могат да търпят завеси и в

някои случаи – дори врати. Почти винаги всичко има

толкова отворен вид, че създава усещане за приветли-

вост и нищо скрито и подмолно.

ТРАДИЦИОННАТА ШВЕДСКА КЪЩА

Освен преобладаващите тухлено-глинени къщи в

южна Швеция, повечето къщи са традиционно постро-

ени от дърво. Шведите живеели основно в дървени къщи.

Имението се състояло от жилищен дом и стопански по-

стройки, подредени в кръг. Архитектурата на селските

имения се отличавала с простота и пестелив като об-

завеждане декор. За жилищните помещения с нисък

таван били характерни малко количество мебели и кон-

трастно съчетание на бяло с червено или червено със

зелено.

В домовете на свободните селяни правоъгълните легла

били във формата на ниша. Имали дори стени с прозорче-

та, достигащи до тавана. Обикновено креватът, който

напомнял повече на шкаф, бил поставян в ъгъла, където е
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по-топло, и имал сламен дюшек. Стените на стаите били

покрити с дървени панели и били боядисани в бяло или зе-

лено, като в интериора задължително присъствали червени

детайли. Фасадата на дома традиционно била червена.

Причината не била естетическа. Дървените домове били

покривани със специален разтвор срещу влажност, който

придавал на дървото червен оттенък.

ПРОГРАМА МИЛИОН

През 1965 г. управляващото правителство на социал-

демократите заложило изпълнението на програмата

Милион, която имала за цел модернизирането на шведс-

ките домове и установяването на по-висок стандарт на

живот в тях. В разстояние на десет години били пост-

роени 1 006 000 нови жилища, а огромен брой стари къщи

били разрушени. В крайна сметка резултатът бил 650 000

повече съвременни апартаменти и къщи.

Обликът на Швеция бил коренно променен. Днес шве-

дите, заедно с датчаните, имат най-високия стандарт

в Европа по отношение на домовете, в които живеят.

ШВЕДСКО ПАРНО

В представите на много хора Швеция е страна на

снеговете и виелиците. Логично идва въпросът за ото-

плението. Едва ли в дълбоките гори на провинцията по-

томците на викингите са познали предимствата на пар-

ното, но в градовете, където повечето хора живеят в

апартаменти, домовете са снабдени с централно отопле-

ние. Както всички сме свикнали в началото на отоплител-

ния сезон, радиаторите трябва да се „надуят“ до дупка,

за да се обезвъздушат. И шведските радиатори се нуж-

даят от тази процедура, но характерното при тях е, че

изтеглянето на въздуха става с бутонен обезвъздушител.

КУХНЯТА

Няма съмнение, че шведите използват най-модерни

кухненски уреди и че ако нещо им липсва, със сигурност

ще бъде добавено. Освен това, често кухненската тех-

ника – като хладилник, фризер, шкафове и печки – е нали-

це, когато наемателят или собственикът се нанася в

жилището. Характерно за кухненските навици на шведи-

те е, че циклите на миене и сушене на миялните им ма-

шини са доста по-дълги от нашите, като понякога тра-

ят с часове. Според една статистика, каквито и уреди

за готвене да имат, шведите едва ли се скъсват да ги

използват. Швеция е на второ място в света по консу-

мация на замразени продукти. След Съединените щати,

естествено.

ПЕРАЛЕН ГРАФИК

Едва ли бихме могли да обявим, че шведите си нямат

собствени перални вкъщи, но обикновено в блоковете с

много апартаменти има голямо общо помещение с перал-

ни машини, разположено в мазето. Когато говорим за

шведи, сме наясно, че редът е на почит, така че не е за

учудване, че имат график за ползване на общата перал-

ня. Да ползваш пералнята във времето на друг, се счита

за обида. Ако отправите покана за обяд към някого, няма

да е учудващо да получите отговор „ Благодаря, но не мога

– сега е времето ми за пране“.

И в къщите, и в апартаментите често има специална

стая, в която хората си сушат дрехите с помощта на

нагреватели и вентилатори.

ДОСАДНИЯТ АСАНСЬОР

Ще се съгласите, че е много досадно да отваряте и

затваряте решетката в асансьора в стария блок на баба

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



ñòð. 90

ви. Е, за шведите явно не е, тъй като в много от жилищ-

ните сгради асансьорите имат плъзгаща се вътрешна

врата. Но докато у нас я затваряме и отваряме само

когато сме вътре, там е задължително при излизане да

я затворите след себе си. В противен случай асансьорът

няма да може да бъде извикан на друг етаж.

ШВЕДСКА ГРАДИНА

Може да ви се види странно, но независимо от север-

ния климат, има градински растения, които виреят доб-

ре не само в южните, а и в централните и северните

райони на Швеция. В дворовете на къщите може да ви-

дите прекрасни градини от целогодишни цветя, декора-

тивни храсти, малки декоративни дръвчета и дори рози.

Разбира се, това не може да важи за цялата територия

на Швеция, защото в много части на страната почвата

е прекалено глинеста. Къщи, които са построени близо

до ледени хълмове, върху комбинация от скали и пясък,

едва ли могат да имат красиви цветни градини. Същото

важи и за крайморските райони и острови, където пост-

ройките често се намират върху масивни скални образу-

вания, много бедни на почва. Интересна тенденция е, че

през последните години шведските градини бяха „превзе-

ти“ от изкуствени езерца, фонтани и поточета.

ПТИЧИ СТАИ

Не звучи ли забавно? Норми за отглеждането на голе-

ми птици в домовете. Ако живеете в Швеция и искате

да имате папагал, ще трябва да му предвидите специал-

но място вкъщи. Според един приказно благороден закон,

на всяка птица трябва да се падат най-малко по 6 кв.м

собствена площ, за да има място да разперва криле. За

да не скучае пернатото, хазяинът е длъжен да й/му оси-

гури компания и, естествено – пространство и за нея.

Едва ли шведите могат да се оплачат от това изисква-

не - просторно живеят не само птиците, но и хората. На

един швед се падат средно по около 50 кв.м. жилищна

площ.

ЖИВИЯТ ОГЪН

Не са технологични, но ще ги видите във всеки швед-

ски дом - свещите. Независимо дали обядват двама съпру-

зи, дали имат гости, или празнуват нещо – в къщата

горят свещи. Те не си съперничат с електрическото

осветление. „Живият огън“ трябва да „топли“ дома и,

според преданията - да прави жените щастливи.

САУНАТА

Традиционно, сауна културата е голямо удоволствие за

хората, живеещи в скандинавските страни. Ако сте хо-

дили в Швеция или Финландия, сигурно знаете защо. Там

често е студено и мъгливо, като понякога има такъв

пронизващ мраз, че само с дрехи трудно можеш да се

спасиш. Така че какво трябва да направиш? Да ги свалиш

всичките и да влезеш в една голяма дървена кутия, коя-

то се нагрява до над 100 оC. Понякога може да ви се при-

иска дори да полеете с малко вода пейката, заради чув-

ството, че задникът ви гори. На хората, които не са

влизали в сауна, може да им звучи малко драстично, но

веднъж опитали - ще разберете какво означава да си „под

пара“. Или по-точно сред пара. Тя е особено силна, ако в

сауната има силно нагорещени камъни, които се обливат

с вода от време на време. Когато излязат отвътре, ис-

тинските шведски сауна-ветерани скачат в ледена вода.

Просто, за да се поразбудят.

Отначало хората строели сауните отделно от къща-

та. Използвали я и за да се мият и да се загряват, дока-

то седят на пейки. С повишаването на стандарта и на-

предването на технологиите били обособени като стая

за миене и гореща стая. Едва ли в сауната се е зародил

изконния обичай „шведска тройка“, но за тези, които го

практикуват днес, това едва ли има голямо значение. По-

късно течащата вода направила миенето по-лесно и вече

не било необходимо сауната да се разполага близо до

воден източник, като кладенец или езеро. В някои модер-

ни шведски къщи сауната е част от банята.
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Адрес: гр. Варна, ул. Васил Априлов 10

тел.: 052/66-38-99, факс: 052/66-38-79, мобил: 0888/09-09-06

ел. поща: dimo_dimov@inbox.ru

Проектиране, изграждане,

монтаж и поддръжка на:

•Системи за контрол на

достъпа: електронни

брави, механични брави,

хотелски системи (stripe,

smart, fingerprint).

•Видеонаблюдение: банки,

хотели, офис сгради и др.

•Сигналноохранителна

техника: автоматизирано

охраняване и управление

на зони, врати и

асансьори от една

система

•Автоматични телефонни

централи – KAREL.

•Пожароизвестяване

•Ethernet, Hot-Spot, Wireless

Марки с които работим: UNICAN, SALTO, CISA, KAREL, Iritech
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ПОБЕДEТЕ ВЛАГАТА И ЛОШАТА МИРИЗМА
С ПРОДУКТИТЕ НА HUMYDRY

Много важно за вашето здраве

Можете да контролирате влажността на въздуха чрез
цялата серия анти-влага продукти на HUMYDRY.
С тях вие осигурявате:
правилната температура във вашия дом или офис
добра вентилация (филтриране и обновяване на въздуха)
подходящо филтриране на въздуха в трудно достъпни
пространства във вашия дом или офис

ОТКРИЙ ПРЕДИМСТВАТА:
грижа за вашето здраве, осигурен комфорт,
защита за вашия дом, мебели и вещи

Къде да ги намерите:

HUMEX, S.A. се

представлява

в България от фирма

„Атаки“ ЕООД

Бул. Евлоги Георгиев 40

тел.8468227,

факс. 9713482,

0888215148,0896616264,

е-mail:ataki@otel.net

Анти-влага продукти на Humydry:

Mini - с двойно действие за еднократна употреба.
Compact - влагоабсорбираща кутия, 450 гр. гранулат, за
помещения до 35 м3. Многократна употреба

Optimo - влагоабсорбираща кутия - най-новият модел от

серията. 450 гр. абсорбиращ гранулат, за помещения до

35 м3. Многократна употреба.

Magnum - 1кг. абсорбиращ гранулат, за помещения до 90 м3.
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Шампаниера с лед и LED
Докато сте още на романтично-опияняваща вълна, запознайте се и със следващото ни

предложение в стил: „Как да й/му вземем акъла на първа среща?“. Ако сте почитател на

класическата формула „Barry White, свещи, шампанско и ягоди със сметана“, вече имате

възможност да подмените алуминиевата си шампаниера с новия й технологичен прото-

тип.  Основата на иновативната шампаниера е изработена от топлоизолирана пластма-

са, която предпазва леда от скоростно топене в горещите нощи. Вградените светоди-

оди излъчват мека, приглушена светлина в няколко различни цвята – жълт, зелен, син,

виолетов, розов и червен. В зависимост от настроението си може да изберете постоя-

нен цвят на осветлението или да включите на режим, редуващ последователно всички

цветове. Захранването на светодиодите се осигурява от акумулаторна батерия, която

гарантира минимум 8 часа цветно осветление и вълшебна атмосфера от един толкова

нестандартен източник като шампаниерата.

ñòð. 94

Íîâè òåõíîëîãèè, òåíäåíöèè, ïðîäóêòè

Лято. Море. Романтичен пикник на

плажа. Планирали сте всичко до най-

дребната подробност. От опит зна-

ете как именно вниманието към де-

тайла впечатлява отсрещния пол.

Ето една малка хитринка и от нас.

Освен с редки морски деликатеси и

неотразим чар, може да досмаете

ухажвания от вас човек и с перфек-

тно изстудено бяло вино. Как да

стане това, когато въпреки спуска-

щия се мрак, жегата е непоносима,

а ризата отчаяно се е вкопчила в

гърба ви? Достатъчно е с елегант-

на небрежност да измъкнете бутил-

ката от климатизирания куфар за

вино и да не сте забравили тирбушо-

Портативен охладител за вино
на вкъщи. Куфарът е алуминиев и

поддържа подходящата температу-

ра за охлаждане на вино и шампанс-

ко. Предлаганите разновидности са

предназначени за 3, 6 или 12 бутил-

ки със стандартен размер (750 ml).

Теглото на куфара е около 3,2 кг. без

бутилките, но това не трябва да ви

притеснява, тъй като сейфът е

снабден с удобна дръжка и колелца.

Към предимствата спадат и компак-

тните му размери 40 х 90 х 40 см.

Меки дунапренови гнезда подсигуря-

ват целостта на бутилките при

транспортиране с кола, кораб или

дори самолет, в случай че решите

пикникът да е на самотен остров.

Ако и това се окаже недостатъчно

да покорите обекта на желанията

си, поне може да го ползвате, за да

поохладите ентусиазма си.

Peep-show на плажа

Най-после идва дългоочакваното

лято. Вземате заслужения си годишен

отпуск и малко багаж и отпрашвате

за желаната морска дестинация. На-

дявате се на пълноценна почивка,

хубаво време и здравословен загар.

Уж всички предпоставки са на лице,

но ентусиазмът ви започва да се из-

парява още с пристигането. Хо-

телът се оказва бледо подобие на

райското кътче видяно в Интернет,

а единственият останал незастроен

плаж гъмжи от летовници. След два-

десет минутна обиколка намирате

квадратен метър свободно про-

странство, където да сложите

кърпата си, но в следващия миг тя е

щедро засипана с пясък от слаломи-

ращ юноша. Вероятно изпаднал в по-

добна ситуация, на изобретателя на

Sun-Pod му е дошла идеята как да

намери малко спокойствие и уедине-

ние насред претъпкания плаж. Ако

откриете начин да го транспортира-

те, странното съоръжение със сигур-

ност ще ви спаси от пясъчните ин-

тервенции и оглушителната детска

глъчка. А и едва ли ще се намери "мор-

ски гларус", който да дръзне да ви

сваля през отвора на вградения в

прозрачния похлупак вентилатор.
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Индекс на рекламите в броя
АКВАСТАРТ ------------------------------------ 27

БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ----------------------------- 23

В. СТРОИТЕЛСТВО ИМОТИ -------------- 13

ГЕО-ИВАНОВ----------------------------------- 81

ГРУНДФОС БЪЛГАРИЯ ---------------------- 25

ДЕКОРАЛ --------------------------------------- 63

ЕЛМАРК --------------------------------------- К. I

ЕХНАТОН КО ---------------------------------- 37

ИНТЕКСТ ------------------------------------- К. II

КАЛОРИЯ --------------------------------------- 11

МУЛТИКВАРЦ ---------------------------------- 13

ПРОКРЕДИТ БАНК ---------------------------- 5

РУВЕКС ------------------------------------ 58, 59

СЛИ ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ ---------- 41

ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЗОРА ----------------- 7

ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ -------- 1

VICARD SYSTEMS -------------------------К. IV

VREDESTEIN -------------------------------- К. III

TD МАГАЗИН

АЛФА ЛАЙТ ------------------------------------ 92

АПРС --------------------------------------------- 93

АТАКИ ------------------------------------------- 92

ГАЗКОМФОРТ --------------------------------- 93

ЖО И ВЕН ------------------------------------- 92

КОВЕС ------------------------------------------- 93

ЛОКМАСТЪР ----------------------------------- 91

НОВАЛ ------------------------------------------- 91

УНИТЕХ – ТЕЛЕКОМ ------------------------ 92

ХИДРОСТАБ ----------------------------------- 91

дата:   /   /     (дд / мм / гггг)

име: __________________________________________________________________________

фамилия: _____________________________________________________________________

компания: ____________________________________________________________________

длъжност: ___________________________________________________________________

адрес за получаване: служебен   домашен 

пощ. код:        населено място _______________________________

ул.  / жк. ____________________________________________No.:  / бл. _________________вх. _____ ет. _____ ап. ______

тел.: __________  / _________________мобилен: ___________  / ____________________ e-mail: _____________________________________

Желая данъчна фактура: да    не плащане: пощенски запис    банков път 

Организация: _______________________________________________________________________________________________________________

EИН:                ЕИН по ЗДДС:    

МОЛ: ____________________________________________________________________________________ град: _____________________________

Седалище: __________________________________________________________________________________________________________________

Абонаментна кампания 2007
!

За да станете абонат на сп. Технологичен дом:
• попълнете този талон или формата на www.tech-dom.com
• заплатете сумата от 36 лв. с ДДС по някой от следните начини:

банков превод: Ти Ел Ел Медиа ООД, ОББ – клон Цар Борис III,
BIC CODE: UBBS BGSF, IBAN: BG04 UBBS 78271013893307
пощенски запис: София 1612, бул. "Акад. Ив. Гешов" 104,
офис 9, Ти Ел Ел Медиа ООД

• пратете талона и копие от платежния документ по пощата,
на факс: 02/ 818 38 00 или на ludmil@tech-dom.com

Желая да направя абонамент за списание

на стойност 36 лв. с включен ДДС

Абонаментите стартират веднага след
получаване на потвърждение за извършеното плащане
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Абонаментът
за списание

едно доволно
добро решение


