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Sony Ericsson лансира два нови
телефона

Кейбълтел с намерения за
международна експанзия

В началото на месец май

тази година Sony Ericsson

представи два нови телефо-

на с вдъхновен от природа-

та дизайн. Моделът T 650

слива светлинни ефекти със

стоманено покритие и мине-

рално стъкло, докато S 500

залага на тънък слайдер и

сменящи се във времето

теми на десктопа.

Sony Ericsson T 650 крие на-

бор от висококачествени

то е необходимо условие за

планираното през втората

половина на тази година

предлагане на нови интерак-

тивни услуги - pay-per-view,

video-on-demand, персонален

видео рекордер на вашите

любими програми, както и

последната иновационна

технология във видеоразпро-

странението – излъчването

на програми във формат High

Definition Television (HDTV). В

инвестиционните планове на

КейбълТЕЛ за следващите 2-

3 години се предвижда и раз-

ширяване на присъствието

им в кабелния сектор на

съседните пазари - Македо-

ния, Косово и Албания, Тур-

ция, Сърбия и Черна Гора.

На среща с журналисти в

началото на месец май Кей-

бълтел обяви бъдещите си

планове за регионално и меж-

дународно развитие. Акцент

в приоритетите на компани-

ята са непрекъснатите ин-

вестиции в обновяване на

мрежата и изграждането на

нова инфраструктура. Ком-

панията планира инвестиции

в размер на 30 милиона лева

за структурно обновяване и

разширяване на мрежата,

която в момента покрива

близо един милион домакин-

ства в цялата страна. Друг

значим приоритет в не-

прекъснатите инвестиции е

цифровизирането на услуга-

та Кабелна телевизия, кое-

Стенен газов котел от серията Compact на Baxi Group

Компактен стенен газов котел на Baxi Group лансира офици-

алният им дистрибутор у нас фирма България Терм. Еco3

Compact 270 Fi e специално създаден с малки размери (73 х

40 х 31,7 см), за да се впише, където пожелаете. Необходи-

мото пространство за монтаж е значително намалено в

сравнение с традиционните котли. Удобство при монтажа

осигурява и разстоянието на хидравличните връзки от сте-

ната – 12 см.

Газовият котел на Baxi е с изходяща мощност 24 kW и КПД

91,2%. Уредът притежава вграден електрически трипътен вен-

тил и плавно електронно запалване с възможност за модула-

ция на пламъка. Специална вградена система извежда димни-

те газове с принудителна екстракция. Удобство при експло-

атацията създава и големият LCD дисплей, разположен на оп-

тимална височина.

Продуктът може да откриете в търговските обекти на Бълга-

рия Терм в страната – София, Пловдив, Варна, Ловеч и Раз-

град.

характеристики и

усъвършенствани

мултимедийни фун-

кции. 3,2 мегапик-

селовата камера с

автофокус прави

отлични снимки, а

функцията picture

blogging позволява

снимките директ-

но да се прикачат

към съобщения и

да се пуснат в

мрежата.

Стилният S 500 из-

ненадва приятно с

14 мм слайдер и автоматич-

но сменящи се картини на

десктопа в края на деня или

в началото на уикендите. С

разширяемият Memory Stick

слот потребителят има

възможност сам да реши

каква да е големината на

музикалната му библиотека,

а в допълнение с музикален

аксесоар като Music

Bluetooth Receiver MBR-100,

слуша музика и директно от

домашното стерео.



Philips разшири гамата си
широкоекранни монитори
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На 8 май тази година LG

Electronics представи на

българския пазар вторият

модел от серията луксозни

мобилни телефони „Black

Label“ - LG Shine. Специален

гост на официалната преми-

ера бе управляващият дирек-

тор на LGEМК, господин Алън

Сонг. Името на новия теле-

фон, което в превод означа-

ва „Блясък“, отразява него-

вата дизайнерска и техноло-

гична концепция – ултра

тънък слайдер, изцяло мета-

лен корпус и огледален лицев

панел, който при активира-

не се превръща във високо-

качествен цветен LCD-ек-

ран. Лицевият панел е снаб-

ден и с jog-dial за повече

бързина и функционалност.

Shine 2G разполага с 2.0-ме-

гапикселова камера, 50 МВ

вградена памет и слот за

допълнителна памет. Мо-

делът Shine KU970 e от по-

колението 3G и включва

допълнителна VGA камера за

видеовръзка и 512 МВ вгра-

дена памет.

Промоцията на новия GSM

завърши с бляскаво диско-

парти в столичния клуб

„Червило“. Сред гостите

бяха популярни лица от шоу

бизнеса, сред които Маги

Вълчанова, Радост Драгано-

ва, Ан-Джи, Део, Дим Дуков

и други. За настроението на

купонджийте допринесоха

блестящите парти аксесо-

ари – перуки, бижута и

слънчеви очила в диско стил,

и изявата на брейк-денс

бандата MonsTribe. Допълни-

телна емоция внесе кон-

курсът „The Shiniest Person“

за голямата награда на ве-

черта – новият телефон

Shine, който бе спечелен от

рекламния мениджър на Тех-

нополис – г-жа Златина

Шиварова.

LG представи на бляскава
промоция новият

телефон Shine

Холандската компания

Philips допълни гамата си

широкоекранни LCD монито-

ри с новите 20- и 22-инчови

изпълнения 200WS8 и

220WS8. Последните модели

са оптимизирани за още по-

добра зрителна и операци-

онна съвместимост с

Windows Vista. Мониторите

имат висока продуктив-

ност, подходяща както за

обикновените потребители,

така и за ИТ специалисти-

те, осигурявайки стабил-

ност и отличен комфорт

при гледане. В серията

съвместими с Windows Vista

монитори на Philips са и по-

потребителски ориентира-

ните модели 170Х7 и 190Х7

с диагонал на екрана съот-

ветно 17- и 19-инча. Двата

дисплея комбинират високо-

технологичен дизайн, наре-

чен „Sailboat“, с новите мул-

тимедийни решения и функ-

ции като SmartImage Lite, ко-

ято автоматично регулира

осветеността, контраста,

насищането с цветове и ос-

тротата на изображение-

то. По този начин потреби-

телите винаги се радват на

добро качество на картина-

та, независимо дали играят

на компютъра, разглеждат

снимки или уеб сайтове.

Допълнителна екстра е фун-

кцията Windows Flip, която

позволява да сменяте раз-

лични приложения, докато в

малка картина наблюдавате

в реално време всеки един

от отворените прозорци с

програми.
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Верен спътник в екстремните преживявания от Olympus

Ако си търсите фотоапарат, който да отговаря на екстрем-

ния ви начин на живот и да издържа на всякакви изпитания,

пробвайте новия член на фамилията Olympus. Независимо дали

сте яхнали сърф и гоните вълните или се гмуркате под тях в

опит да заснемете екзотични рибки, m 770 SW няма да ви изо-

стави. Апаратът е устойчив на водно налягане до 10 м (а

снабден с подводен бокс, и до 40 м), падане от височина 1,5 м.

и ниски температури до – 100 оС. Освен всичко друго, стабил-

Roca Fashion ‘ 2007 очарова ценителите на родния дизайн

На 23 април тази година Рока България проведе за 5 пореден

път своя „Пролетен бал“, посветен на модния дизайн. Спек-

такълът откриха модният спец Любомир Стойков, изпълнител-

ният директор на Рока България - Карлос Веласкес, и Веселин

Симов - Мениджър продажби и маркетинг.

Ревюто премина в социо-културната атмосфера на Археологи-

ческия музей, където се събраха множество известни личнос-

ти, представители на много медии, дипломати, архитекти,

партньори на компанията и бизнесмени. Традицията на Рока

България да предоставя сцена за добрите български дизайнери

беше попълнена с още едно голямо име, този път в лицето на

Ирина Флорин. Гостите имаха възможност първи да се докос-

нат до новата визия за женственост в модната колекция на

Ирина Флорин.

Колекцията показа не просто съчетание от дрехи, а по скоро

философия на живот. Осемнадесетте тоалета миксираха стро-

га елегантност в кройките си със закачлива фриволност в ак-

сесоарите и прическите. Големите чанти, сатенените ръкави-

ци и дългите цигарета напомняха за отминалия завръщащ се

дух на 60-те, когато женствеността е била символът на кла-

сика и престиж. Цялото ревю впечатляваше с идейната си и

стайлингова концепция, както по отношение на тоалетите,

така и на хореографията.

ният му метален корпус може да понесе натиск до 100 кг.

Olympus m 770 SW не се бои и от тъмното. Вградената тех-

нология BrightCapture прави перфектни снимки дори при слаба

светлина и подводен режим. 7,1 мегапикселовият фотоапарат

притежава 3-кратен оптичен зум и 6,4 см хиперкристален LCD

дисплей. 25 готови снимачни режима позволяват да изберете

подходящата настройка почти за всяка ситуация, а функцията

One-touch light ви помага да видите обекта в тъмното или под

водата с еднократно осветяване. Сходни с приключенския дух

на стилния фотоапарат са и трите атрактивни цвята, в ко-

ито се предлага – тъмно синьо, титаниево сиво и мока кафяво.
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Слънчевите системи за подгряване на вода или за отопление напоследък

стават повече от модерни и у нас. Достатъчно е да се огледаме наоколо,

за да видим, че накацалите върху покривите колектори са повече от

щъркеловите гнезда. Без да задълбаваме по екологични и орнитоложки

въпроси, приветстваме решението на всеки настоящ или бъдещ собстве-

ник на такава инсталация да ползва бонусите от слънцето. За да бъдат

те максимални, обаче, е необходимо слънчевата система да бъде дос-

татъчно ефективна. За тънкостите при оползотворяването на слънчеви-

те лъчи и за факторите, от които зависи ефективността на слънчевите

колектори, разказва Амелия Стоименова

ОТ КАКВО ЗАВИСИ ЕФЕКТИВНОСТТА
Човечеството използва топлината на слънцето от

незапомнени времена. Пред последните години все по-

широко се използват слънчеви колектори, улавящи и пре-

образуващи слънчевите лъчи в топла вода – целогодиш-

но, и в топлина за отопление през студените дни от

годината. Генерален въпрос, от който зависи доколко

целесъобразна е инвестицията в слънчева колекторна

система, е ефективността на работа на колекторите.

Каква част от попадналата върху колекторите слънче-

ва енергия се оползотворява ефективно зависи от комп-

лекс фактори. Сред тях е видът на слънчевия колектор,

ориентацията и монтажният му наклон, както и оптимал-

ният избор на цялата слънчева система. Преди да разгле-

даме всеки от изброените фактори, нека се запознаем

накратко с характеристиката

СУМАРНО СЛЪНЧЕВО ИЗЛЪЧВАНЕ
Причината е, че тя е базов показател за работата на

един колектор. Слънчевото излъчване представлява по-

ток от енергия, който е равномерно разпределен във

всички направления. Или поне така се приема. В земната

атмосфера достига също постоянна част от този енер-

гиен поток с мощност от 1.36 kW/m2. Дори и без всички

по-нататъшни обяснения, от този факт следва генерал-

ният извод, че колкото и да е висока ефективността на

един колектор, мощността му не би могла да превиши

вече цитираната стойност. Така че, ако правейки пазар-

но проучване на марки и модели слънчеви колектори, ня-

кой ви убеждава,че мощността на предлаганите от него

модели е по-висока от 1.36 kW/m2, бихте могли да го

попитате за коя планета става дума - Земята или някоя

по-близка до Слънцето. Но нека се върнем на слънчевите

Ефективност
на слънчевите
колекторни
системи
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Котлите RIELLO отговарят на критериите за финансиране по програмата REECL

лъчи, пътуващи през дългото - според човешките, а не

галактическите представи, разстояние между Слънцето

и Земята. Преминавайки през атмосферата, слънчевото

излъчване отслабва за сметка на отражението, разсей-

ването и поглъщането от страна на твърдите частици

и газовите молекули, намиращи се там.

КАКЪВ ПРОЦЕНТ ОПОЛЗОТВОРЯВАТ КОЛЕКТОРИТЕ
Тази част от излъчването, която безпрепятствено

преминава през атмосферата и достига земната

повърхност, се нарича пряко слънчево излъчване. Оста-

налата част от енергийния поток, която се отразява или

поглъща от частиците, след което отново се излъчва и

попада върху земната повърхност, е позната като раз-

сеяно слънчево излъчване. Сумата от двете - постоян-

ното и разсеяното слънчево излъчване, е сумарният енер-

гиен поток. Той именно е базата, като процент от коя-

то се определя ефективността на работа на един

слънчев колектор. Според специалисти, за нашите гео-

графски ширини сумарното слънчево излъчване трудно би

могло да достигне 1.3 kW/m2. Все пак, не сме на еквато-

ра… А дори и най-съвременните конструкции колектори

могат да оползотворяват около 80% процента от сумар-

ното слънчево излъчване. Оставаме на вас сами да пре-
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сметнете колко е реалната мощност на един слънчев

колектор. Имайте предвид, че най-евтините представи-

тели на съсловието на слънчевите колектори оползот-

воряват много по-малка част от слънчевото излъчване

от посочените проценти. Но, колкото и да оползотворя-

ват - все пак е подарък от природата…

Не е в човешките възможности да влияем върху сумар-

ното слънчево излъчване, но

ОПТИМАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ
е напълно в обхвата на правомощията ни. Критерии за

ориентацията на колекторите са ъгълът на наклона и

азимутът. Под ъгъл на наклона се разбира ъгълът меж-

ду хоризонталата и колектора (фиг. 1). Възможността

да се избере ъгъл на наклона обикновено е минимален,

тъй като наклонът на покрива обикновено е и монтажен

ъгъл и на колектора. Колекторът поглъща най-голямо

количество от слънчевата енергия, когато равнината

на колектора е перпендикулярна на направлението на

слънчевите лъчи. Ако се разровите малко познанията си

по география, вероятно без затруднение ще си спомни-

те, че през различните годишни времена ъгълът, под

който слънчевите лъчи достигат Земята в определена

точка от нея, не е еднакъв. Съществуват монтажни

системи за колектори, които следват слънчевия диск,

както по дневния му път, така и в зависимост от го-

дишния сезон. Те са по-скоро изключение от установе-

ната практика, обаче. Затова, по принцип равнината на

колектора се ориентира постоянно в съответствие с

дневното и годишното положението на Слънцето, при

което до нея достига най-голямо количество слънчева

енергия.

Втората характеристика на направлението -

АЗИМУТЪТ
описва отклонението на равнината на колектора от

южното направление. Ако равнината на колектора е

напълно ориентирана на юг, азимутът е равен на нула.

Съвсем логично, най-желаната ориентация на колектора

е южната, тъй като слънчевото излъчване е най-интен-

зивно в средата на деня.

Най-висока ефективност в оползотворяването на

слънчевите лъчи се получава при разполагането на колек-

торите в южно направление под ъгъл от порядъка на 40-

45 градуса. Като оптимална ориентация се приема и

югоизток или югозапад. По-принцип по-полегатите мон-

тажни ъгли са добър вариант за топлите месеци от

годината. През зимата по-висока ефективност би могла

да се постигне при по-стръмни монтажни ъгли на колек-

тора. Като се има предвид, че около две трети от ефек-

тивната работа на колектора се върши през топлото

полугодие, въпросът с най-ефективните монтажни ъгли

през зимата остава на заден план. При всички случаи, ъгли

по-малки от 20 градуса, следва да се избягват, тъй като
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степента на замърсяване на горната работна

повърхност на колектора се увеличава и следователно,

дори и монтажният ъгъл да е оптимален за конкретното

време от годината, ефективността на системата би

паднала рязко.

Когато за топлинните нужди на дома е необходима

площ на колекторите, която не бихме могли да монтира-

ме върху един от скатовете на покрива, е възможно раз-

работването на сложна слънчева система, „полегнала“

върху по-голяма част от покрива. В такива случаи, отдел-

ните части трябва да се свържат хидравлично, да раз-

полагат с отделни датчици за температура и помпи,

което в крайна сметка оскъпява и то доста цялата

слънчева инсталация.

ФИГУРА 1 ФИГУРА 2
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Сред факторите, влияещи върху ефективността на

работа на един колектор, е и

СЯНКАТА
Да, става въпрос именно за сянката, която съседни

сгради, дървета и дори електропроводите биха хвърля-

ли върху колектора. Сянката е сред най-големите вра-

гове на ефективната работа на една слънчева колек-

торна система. Затова, в процеса на проектирането

на инсталацията е желателно да се прецени съществу-

ват ли условия сянката да попречи на усилията слънче-

вата система да оползотвори максимално възможната

част от слънчевото излъчване. Отличниците дори биха

могли да се поинтересуват какви са градоустройстве-

ните планове за парцелите, близки до къщата. Така, в

един следващ момент ще се предпазите от възможно-

стта някой внезапно изникнал мол да остави в пълен

мрак работната повърхност на колекторната слънче-

ва система.

Нека си представим следната ситуация - избрали сме

най-технологичния колектор, намерили сме начин да го

монтираме в най-оптималните ъгъл и азимут. Следва ли

от това да очакваме, че ще постигнем

НАЙ-ЕФЕКТИВНАТА СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
За съжаление - всички изброени фактори са необходи-

ми, но не достатъчни колекторната система да оползот-

ворява максимално възможното количество слънчева

енергия. За това е нужно и всеки от елементите й да е

оптимално избран. Защото колекторът е просто един от

елементите на цялостната система.

И за край, малко математика:

КПД НА ЕДИН КОЛЕКТОР
се пресмята по зависимостта:

КПД = КПД0 - k1.Тр/Eg - k2.Tр2/Eg,

където с КПД0 е оптическият коефициент на полезно дей-

ствие, отчитащ загубите от отражение и поглъщане на

колектора. С к1 и к2 са означени коефициентите на топ-

линни загуби, вследствие на топлопроводността, топлин-

ното излъчване и конвекцията на колектора. Коефици-

ентът Тр представлява разликата в температурите меж-

ду колектора и околната среда. Eg е сумарното слънчево

излъчване. Както се вижда от формулата, когато между

колектора и околната среда няма температурна разлика,

коефициентът на полезно действие на колектора дости-

га своя максимум и е равен на оптическия КПД.
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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)

тел.: 052/575 005, 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

Превърнете почистването
в удоволствие
С централните прахопочистващи системи, предлагани от Мултикварц

Настъпващото централизирано управление на сград-

ните инсталации не подмина и толкова важна дейност

като почистването. Преимуществата на централните

почистващи системи за административни, търговски

сгради и хотели са неоспорими. За многобройните причи-

ни, довели до все по-масовото им използване в хотели,

административни и търговски сгради ще научите от след-

ващите редове.

ЕФЕКТИВНОСТ И ХИГИЕНИЧНОСТ
Използването на вградени прахосмукачки оптимизира

процеса на почистване и минимизира разходите. С мон-

тирането само на една подобна система в сградата, се

елиминира необходимостта от закупуването на прахос-

мукачки за всеки етаж и свързаните с тях многобройни

консумативи. Вградените прахосмукачки на циклонен прин-

цип работят без консумативи и поддръжка десетилетия

наред. Благодарение на факта, че изхвърлят отработе-

ния въздух извън сградата (в атмосферата) и избягват про-

цеса на рециркулация на един и същ фин прах (както е при

обикновените прахосмукачки), в сградата се поддържа из-

ключително висока хигиена. Това намалява времето и пе-

риодичността на почистванията от съответния персо-

нал.

ЛЕСНА И ДЪЛГОТРАЙНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
При почистването с този тип прахосмукачки се рабо-

ти само с един лек преносим маркуч. Маркучът се пренася

от етаж на етаж и се включва в съответните розетки,

като по този начин се избягва разнасянето на прахосму-

качки, включването и изключването на техните кабели и

се съхранява интериора на помещенията - врати, мебе-

ли, деликатни подови настилки и т.н. Фактът, че агрега-

тът (вградената прахосмукачка) работи в отдалечено от

мястото на почистване помещение (мазе, гараж, сервиз-

но помещение) допринася за тишината при почистване,

което е особено важно за хотели и офис сгради.

Срокът на използване на вградените прахосмукачки

практически е съпоставим със срока на използване на сгра-

дата като цяло, което коренно ги отличава от срокове-

те на амортизация на обикновените прахосмукачки.

ИКОНОМИЧНОСТ И ЗДРАВОСЛОВЕН КЛИМАТ
Вградените прахосмукачки изразходват минимум елек-

троенергия. Допълнително предимство създават и лип-

сата на консумативи и съкратеното време за почиства-

не. Многократно по-здравословната обстановка в поме-

щенията, почиствани чрез вградените прахосмукачки, по-

вишава работоспособността на работещите в тях хо-

ра и усилва имунитета им. Не случайно властите в Шве-

ция са въвели като задължително условие монтирането

на система за централно почистване във всяка новост-

рояща се сграда.

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ МОДЕЛИ
Предлагането на няколко модела системи, с различна

мощност и големина на покриваемата площ (до 1700 м2),

позволява техния монтаж в малки и средни по големина

хотели и административни сгради. Там, където сгради-

те са по-големи се монтират съответно няколко пара-

лелни системи. Монтажът е възможен както в новост-

роящи се сгради, така и в завършени обекти. Препоръчи-

телно е обаче прокарването на системата от тръби -

въздуховоди да се извърши на етапа на грубия строеж, за-

едно с водо-, топло- и електро-инсталациите.

PR ïóáëèêàöèÿ
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След 100 години най-накрая взехме решение да си купим климатик! Твърдо

смятаме завинаги да затворим страницата с потенето в душния дом през

горещото лято. Преди да се устремим към някой от големите магазини

за битова техника и да се удавим в десетките модели със страхотни

възможности, е добре да знаем каква е мощността, която мечтаната

машинка трябва да притежава, твърди Стоимен Ясенов

ñòð. 14
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ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЕ ПРЕСМЕТНЕ ТОЧНО МОЩНОСТТА?
Да, точният избор на мощността на климатика е

много важен. Лошото е, че грешката може да има две

посоки – или недостатъчно, или прекалено мощен клима-

тик. В първия случай вероятността да продължаваме да

се потим, дори когато климатикът работи с „пълна пара“,

е напълно реален. Така че, ако сме инсталирали климати-

ка в края на лятото, има голям шанс да разберем, че ки-

ловатите му са малко, най-вероятно през следващата

година. А тогава вече ще бъде късно за сменянето му с

друг.

Излишната мощност също не е нещо хубаво. Ако си

купим по-мощен от необходимото климатик, той ще

създава силен поток от хладен въздух. Колкото и да е

голямо помещението, в което е монтиран, ако някой до-

машен или още по-лошо – гост, има неблагоразумието да

се настани в близост до него, простудата му е в кърпа

Колко мощен да е
климатикът?

вързана. Независимо от факта, че термометрите навън

бележат рекордни стойности - и на сянка. Освен това

климатикът често ще се включва и изключва, което ще

ускори износването на компресора. А това означава, че

климатикът бързо ще остарее и вероятността да се

наложи да се бръкнете за ремонт е голяма. Пък и първо-

началните, и последващите разходи за електроенергия на

по-мощния климатик са по-високи.

ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СМЕТКИ?
Охладителната мощност е основна характеристика на

всеки климатик. От стойността й зависи площта, коя-

то един климатик би могъл да охлажда. За да пресмет-

нете колко да е мощността, не е необходимо да се кон-

султирате с екип учени от НАСА. Съвсем приблизително

трябва 1 кВт охладителна мощност на всеки 10 кв.м. от

помещението, при височина на тавана до 2.8 – 3.0 м.
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Следователно, за този приблизителен разчет е достатъ-

чно да разделим площта на стаята на 10. Или, ако ще

климатизираме помещение с площ от 20 кв.м, ще са ни

бъдат нужни 2 кВт охладителна мощност, за 45 кв.м – 4.5

кВт и т.н.

На практика, с тези елементарни сметки се определя

необходимата мощност за компенсация на притока на

топлина от стените, пода, тавана, прозорците и т.н. За

да излезе вярна сметката, обаче, следва да се отчетат

и други фактори, например изложение на помещението.

Защото, ако то е с голяма остъклена площ или прозор-

ците гледат на юг, притокът на топлина ще бъде по-

голям и климатикът ще се нуждае от 10-15% охладител-

на мощност в повече от изчисленото.

ТОЧНОТО ИЗЧИСЛЕНИЕ
на необходимата охладителна мощност е добре да се

направи от специалист. Без да дойдат в дома, обаче,

консултантите трудно биха могли да определят прециз-

но мощността на климатика, както и другите му харак-

теристики и цената на монтажа. Затова е добре да

имаме една на ум за фирми, които са готови да направят

„точни“ разчети само по телефона и тутакси да изпра-

тят бригада монтажници. Консултацията на място е

необходима и за да се установи точното място на поста-

вяне на блоковете и т.н. Друг съвет, който бихме могли

да дадем, е да изисквате от представителя на фирмата

монтажна схема на оборудването с крайната цена на

климатика, монтажните работи и разходите за матери-

али. Така ще се предпазим от неприятната ситуация

климатикът да не е монтиран на точното място или

монтажната цена изведнъж да се окаже по-висока от

предварително договорената.

Съществуват различни методики за пресмятане мощ-

ността на един климатик. Ще ви запознаем с една от

най-често използваните. Въоръжете се с лист и калку-

латор и нека посмятаме заедно. Но преди това, ще на-

правим уточнението, че всичко написано по-надолу се

отнася за климатик, работещ в режим на рециркулация

на въздуха.
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ТЪНКИ СМЕТКИ НА МОЩНОСТТА
За да разберем каква мощност е необходима, следва на

първо място да определим притока на топлина Q1, харак-

терен за всяко помещение. Това става по формулата

Q1 = S x h x q,

където S е площта на пода (кв. м), h – височината на

помещението (м), q (Вт) – коефициент на топлоотдава-

не. Стойността на q се приема за равна на 30 Вт, ако в

помещението не попада пряка слънчева светлина и площ-

та на прозорците е малка. Съответно q се приема за 35

Вт, ако стаята е сравнително слънчева. Топлоотдаване-

то е равно на 40 Вт, ако помещението е с южно изложе-

ние и големи прозорци.

След като сме пресметнали притока на топлина Q1,

което както се убедихме никак не е сложно, е време да

пристъпим към изчисляване на притока на топлина Q2,

формиран от намиращата се в помещението битова

техника. За информация, топлината, която се излъчва от

един компютър, е средно 300 Вт. За други електрически

прибори вземете 30% от мощността им.

След като изчислихме Q1 и Q2, пресмятаме притока на

топлина Q3 от хората, намиращи се в помещението. И

тук са приети средни стойности. Например, притокът на

топлина, характерен за един човек в състояние на покой,

е равен на около 100 Вт. При средна интензивност на

извършвания от него физически труд притокът на топ-

лина се приема за равен на 200 Вт, а при тежко физичес-

ко натоварване - 300 Вт.

Вече не остана нищо друго, освен да пресметнем су-

марната стойност - Qобщ = Q1+Q2+Q3. И тъй като вече

си позволихме да дадем няколко съвета, нека добавим още

един. Величините, означени с Q и номерче, биха могли да

бъдат и повече, както и с различни или разменени значе-

ния от тези, които изброихме. Това зависи от методи-

ката на конкретната фирма, която прави изчисленията.

И така, пресметнали сме точно и съвестно всички

топлинни потоци в помещението. Значи вече разполага-

ме с необходимата база, за

ДА ОПРЕДЕЛИМ ОХЛАДИТЕЛНАТА МОЩНОСТ НА КЛИМАТИКА
От стандартизираните мощности следва да изберем

тази, която е равна или превишава с 10-15% получената

сумарна стойност. Повечето производители предлагат

климатици с мощности в следния ред - 2, 2.5, 3.5, 5, 7 кВт.

Между другото, отделните модели често се наричат

седмица, деветка, дванайска и т.н. И причина за това е

фактът, че маркировката на климатиците от повечето

производители се прави именно с тези цифри, които по-

казват мощността на климатика не в обичайните Вт, а

в хиляди BTU (Британска топлинна единица). За сведение,

1 BTU е равна на приблизително 0.3 Вт или 0.2931 Вт, ако

трябва да сме точни. Следователно, климатик с мощност

7000 BTU има мощност във ватове 7000 x 0.3 или 2.1 кВт.

Именно този модел се нарича „седмица“. Това не пречи на

други производители да дават охладителната мощност

само във ватове.

ДА СИ СМЕТНЕМ ЛИ МОЩНОСТТА И САМИ?
Макар и доста ориентировъчна, описаната методика

е сравнително точна за битови помещения. Знанието как

да изчислим мощността е необходимо, най-малкото за да

се предпазим от недобросъвестни търговци. Все пак,

добре е да не разчитаме само на своята сметка, а преди

да изберем климатик, да се консултираме със специалист,
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който да ни помогне да изчислим коректно мощността и

да подберем вършещо добра работа оборудване. Ако пък

собствените ни разчети не съвпадат с тези на консул-

танта, не бива да се срамуваме да поискаме обяснение.

Добре е да се консултираме с представители на няколко

различни фирми и да сравним резултатите.

Охладителната и потребяваната

мощност на един климатик са две

различни характеристики. Всъщност

отношението им EER е основният по-

казател на енергийната ефектив-

ност на климатика. За сплит систе-

мите стойността на коефициента

на енергийна ефективност EER е в

диапазона от 2.5 до 3.5. Следовател-

но потребяваната мощност на кли-

матиците е от 2.5 до 3.5 по-малка

от охладителната. Затова климатик

с охладителна мощност, равна на 2.5

кВт, потребява около 800 Вт – по-

малко от ютията и електрическия

чайник. Затова битовите климатици,

като правило, могат да бъдат вклю-

чени в обикновен контакт. Тук няма

никакъв парадокс – климатикът

всъщност е хладилна машина, която

не произвежда хлад, а го пренася от

улицата в помещението.

ПОТРЕБЯВАНАТА МОЩНОСТ - ПО-МАЛКА ОТ ОХЛАДИТЕЛНАТА
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Представяте ли си удобството, което би ви предоставила една универсална инсталация,

съчетаваща в себе си функциите за отопление и охлаждане на дома? А и освен да под-

държа желания темепературен комфорт, системата е с компактни размери и се вписва

изцяло в интериорната концепция на дома.

Комфорт, изискан дизайн и високо качество

Вентилаторните конвектори, предлагани от фир-

ма КлиВенТо, са съвременно техническо решение, под-

ходящо за поддържане на комфортен микроклимат в

дома през цялата година. Комбинираното използване

на една и съща вътрешна тръбна инсталация дава въз-

можност с монтираните вътрешни тела да отопля-

вате помещенията си през зимния период и да ги ох-

лаждате през летния.

С КАЧЕСТВОТО НА FERROLI
Вентилаторните конвектори са производство на

италианската компания FERROLI, специализирана в про-

изводството на съоръжения, необходими за изграждa-

не на комбинирана отоплително-климатична система.

Отличителна черта на конвекторите са вградените

тристепенни вентилатори, които осигуряват бързо

и равномерно затопляне на въздуха в помещенията. Пре-

димство предлагат и лесните за почистване регене-

ративни филтри. В зависимост от изискванията за мик-

роклимата в помещенията, системата може да бъде

изградена и с възможност за осигуряване на необходи-

мото количество пресен въздух.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
• Охладителна мощност от 0,77 kW до 9,8 kW

• Отоплителна мощност от 1,8 kW до 15,8 kW

Конвекторите са снабдени с табла за управление, пре-

доставящи възможност да регулиране и автоматично

поддържане на зададената температура и обороти на

вентилатора, както и за задаване на икономичен ре-

жим на работа. Сертифицирани са в системата

Eurovent, което гарантира отличното качество и пос-

тигане на посочените технически параметри.

КОМПАКТЕН И

ЕЛЕГАНТЕН ДИЗАЙН
Благодарение на множеството си възможности за

монтаж, вентилаторните конвектори се вписват неп-

ретенциозно във всеки интериор. Предлаганите опции

са за нисък стенен монтаж, таванен монтаж, вгражда-

не в окачен или растерен окачен таван, както и във

въздуховодна система. Допълнително удобство създа-

ва дистанционното управление, предназначено за кон-

векторите със стенен монтаж.

Вентилаторни конвектори
FERROLI от КлиВенТо
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ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ
Съществуват два основни метода за вентилиране на

помещенията - чрез изместване на замърсения въздух със

свеж и чрез дифузия. Вентилацията чрез изместване на

пластовете се използва по-често за вентилиране на го-

леми обществени или индустриални помещения. Този вид

вентилация се характеризира със способността да заме-

ня големи обеми от замърсен въздух със свеж, разбира се,

ако е системата е коректно проектирана и изпълнена.

Въздухът навлиза с ниска скорост директно в „обитава-

ната“ зона, която най-често е на 50 см от външна сте-

на с прозорци, на 20 см от другите стени и до 180 см.

над пода.

Вентилацията чрез дифузия е предпочитан метод за

осигуряване на оптимални параметри на въздуха в по-

Съвременните тенденции в интериорния дизайн неизменно налагат и нова

визия на техниката и инсталациите за дома. Ако климатикът вече може

да изглежда като изящна картина на стената, защо да имаме по-малки

изисквания към елементите на вентилационната система? С най-новите

модели дифузори е напълно възможно да направим присъствието им дис-

кретно и елегантно. Освен с естетичен дизайн, който се вписва незабе-

лежимо в интериора, модерните дифузори се отличават и с ниски нива

на шум и с широки възможности за насочване на въздушната струя. С

последните тенденции в развитието на този важен компонент от венти-

лационната система разказват Алиса Димитрова и Светлана Шуко

малки помещения, като стаите в дома. Нарича се още

комфортна вентилация. Това, което отличава вентила-

цията чрез дифузия, е, че свежият въздух не се подава

директно в „обитаваната“ зона, а отстрани на нея. Така

подаденият свеж въздух чрез конвекция изтласква замъ-

рсения въздух. Вентилационната система се оразмерява

така, че циркулиращият в обитаваната зона въздух е с

комфортни характеристики. С други думи скоростта и

температурата на въздушната струя съответстват на

общоприетите представи за комфорт.

ФУНКЦИИ НА ДИФУЗОРИТЕ
Вентилацията чрез дифузия се изпълнява от специал-

ни крайни устройства, наричани дифузори. Тяхна е зада-

чата не само да доставят свеж и чист въздух във вен-

Âåíòèëàöèÿ

Комфортна
вентилация
с модерни дифузори
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тилираното помещение, но и да осигурят оптимални

параметри на дифузионния процес. Това ще рече струя-

та свеж въздух да се подава в стаята с такава скорост

и направление, че да се осигури не само ефективно, но и

комфортно вентилиране. Когато въздушната струя се

подаде под налягане в периферната зона на помещение-

то, започва процес на смесването й с големия обем замър-

сен въздух - фиг. 2. Резултатът е нарастване на обема

на въздушната струя за сметка на намаляването на ско-

ростта й. При движението си свежата въздушна струя

увлича все по-голямо количество от околния въздух, ско-

ростта й намалява и много скоро се достига до пълното

смесване на подадената струя с околния въздух. Когато

се оразмерява една вентилационна система чрез дифузия,

най-важният параметър е скоростта на подаваната

въздушна струя. Защото, ако скоростта е прекалено

висока, в обитаваната зона ще се усеща течение. А това,

както всеки знае, не се вписва в общоприетите предста-

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, CISA, KAREL, Iritech
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ви за комфорт.

Друг критерий, който има отношение към комфорта,

е шумът при работа на дифузера. Защото, каква би била

ползата и от най-ефективната вентилационна система,

ако при навлизането си в стаята въздушната струя ин-

формира за присъствието си със свистене. По тази при-

чина съществуват редица изисквания за диаметъра и

формата на въздуховодите.

ВИДОВЕ ДИФУЗОРИ
Във функцията на въздухоразпределителни устройства

за вентилационни системи чрез дифузия се използват

както модели със стенен, така и модели с таванен мон-

таж. Най-често дифузорите се изпълняват с дюзи или

перфорирани отвори. Основна цел на конструкторите на

дифузори е да се разработят модели, при които смесва-

нето на свежите въздушни струи с вътрешния въздух е

максимално улеснено.

Дюзовите дифузори са гъвкави въздухоразпределител-

ни устройства, при които всяка дюза би могла да се на-

строи индивидуално. Следователно те предлагат най-

големи възможности за регулиране на дифузионния процес,

и следователно протичане на ефективна дифузия. Подхо-

дящи са за снабдяване със свеж въздух в случаите, при

които въздушната струя е с по-ниска температура в

сравнение с тази на околния въздух. Дифузорите с перфо-

рирани отвори са оптимален вариант, когато темпера-

турата на свежата въздушна струя е значително по-

ниска от температурата на въздуха в помещението.

Логично, възможностите които предлагат за настройва-

не на въздушната струя, са по-малки в сравнение с дюзо-

вите дифузори.

HI-TECH ДИФУЗОРИ
Последна дума на техниката при дифузорите са моде-

лите със самонасочващи се дюзи. При тях всяка от дю-

зите има способността да се завърта на 360 градуса,

което създава практически неограничени възможности за

разпределяне на свежия въздух в помещението. При това

без увеличаване на нивото на шум или пад в налягането

на въздушната струя. Благодарение на тези си качества,

дифузорите биха могли да се използват за подаване на

свеж въздух с голяма разлика в температурата му в срав-

нение с тази на въздуха в помещението. Свежият въздух

би могъл да е по-студен с над 10 градуса по Целзий в

сравнение с температурата на въздуха във вентилира-

ното помещение. Специалният профил на дюзите еднов-

ременно обезпечава достатъчно широка въздушна струя

и ефективното й смесване с въздуха в помещението.

Следователно тези дюзови дифузори осигуряват подава-

нето на голям обем свеж въздух с високо налягане при

минимално ниво на работния шум. Панелът обикновено се

изработва от неръждаема листова стомана и може да

бъде оцветен във всякакъв цвят. Самите дюзи обикнове-

но са от полипропилен, но биха могли да са изработени и

от друга пластмаса.
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Хубав дом - добре работеща тоалетна! Ако гравитацията, обаче, не е ваш

съюзник в реализирането на този лозунг живот, в играта влизат специ-

ални канализационни помпи. Те са предназначени за отвеждане на течно-

сти с различна степен на замърсяване, като освен в къщи, могат да се

използват в дренажни кладенци, строителни изкопи т.н. За фекалните

помпи, които всмукват и сдъвкват всичко, тръгнало към канализацията,

разказва редовният потребител на казанчето и защитник на каузата „Не

на канчето!“ Стоимен Ясенов
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1612 София, ж.к. Лагера, бл. 26, вх. 2

тел.: 02/ 866 60 60, факс: 02/ 963 42 51, GSM: 088 826 96 62, xelex@techno-link.com

Представителство: Варна 9000, тел.: 052/614 787, факс: 052/741 309

ÊÑÅËÅÊÑ ÎÎÄ

ЗА КАКВО СЛУЖАТ?

Като правило битовите помпени агрегати за дренаж

и канализация се използват, когато не съществуват ус-

ловия за гравитачното отвеждане на отпадните води в

Сбогом на
отпадните води
с битовите канализационни помпи

посока канализацията. Например, ако мястото, в което

се отвеждат отпадните води, се намира по-ниско от

нивото на канализационната тръба или е прекалено от-

далечено от нея. Канализационните, или както още ги на-

ричат – фекални помпи, са проектирани да работят по-

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
G
R
U
N
D
F
O

S



ñòð. 24

ÂèÊ îáîðóäâàíå

стоянно в силно замърсени и агресивни среди, каквито

има в канализационните системи. Практически у дома те

отговарят за отвеждането на отпадната вода от баня-

та, тоалетната, битовите уреди, работещи с вода, и

т.н.

Може да се каже, че фекалната помпа е аналог на дре-

нажната и може да работи и като такава, както и като

помпа за незамърсена вода. Най-характерна за фекални-

те помпи, обаче, е възможността за работа с течности,

съдържащи твърди и влакнести частици. Обикновено за

дренажните допустимият размер на частиците е от 3

до 12 мм, докато за фекалните – много по-голям. Размерът

на частиците би могъл да достигне до 100 мм в диа-

метър.

КОНСТРУКЦИЯ НА ФЕКАЛНИТЕ ПОМПИ
Наименованието фекални помпи съответства най-вече

на предназначението им, което обяснява специфичната

форма на работните им колела. Канализационните пом-

пи могат да бъдат с полуоткрити, едноканални, вихрови,

центробежни и вакуумни работни колела. Често среща-

ни са и конструкции, снабдени с режещ механизъм, кой-

то изпълнява важната задача да намалява размера на

твърдите фракции. Предназначението на фекалните пом-

пи да работят с твърди, меки, а понякога и лепкави суб-

станции, обяснява по-големия свободен просвет в хидрав-

личната система на помпата.

Естествено, колкото по-жестока е средатa, в която

ще работи, съответно по-сложна е конструкцията на

помпата, толкова тя е по-скъпа. Затова от цялото се-

мейство помпи за къщата водните са най-евтини, дре-

нажните - по-скъпи, а фекалните - най-скъпи. Затова,

преди да се сдобиете с канализационна помпа, бихте

могли да проучите внимателно за какви точно цели ви е

нужна. Така няма да се попаднете на нещо, за което сте

изхарчили излишни пари.

Наред с помпи, специално разработени да транспорти-

рат отпадните води от домовете, съществуват и т.нар.

универсални модели, които се използват и като дренаж-

ни, и като фекални. Невинаги, обаче, използването им в

ролята на канализационни е добро решение.
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ОТ КАКВИ МАТЕРИАЛИ СЕ ИЗРАБОТВАТ?
Най-евтини са пластмасовите модели. В тези агрега-

ти надеждната изолация на електрическите части на

помпата се постига чрез поставяне на двигателя в хер-

метично затворен вътрешен корпус, от който излиза

само задвижващият вал. По време на работа водата запъ-

лва пространството между вътрешния и външния корпус,

като образува охладителна „риза“, благодарение на коя-

то помпата не прегрява.

По-качествените модели традиционно се произвеждат

от неръждаема стомана или чугун. При тях въртенето на

ротора се осъществява в специална маслена среда. Тя
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Предлага широка гама от потопяеми помпи за

всякакъв вид отпадни води в битовия и

индустриален сектор.

Според модела работят в силно замърсени

промишлени води с диаметър на твърдите

частици до 108 mm;  дъждовна вода,

канализационни води, битова отпадна вода,

дори и в полутечна среда.

Предлагат се и помпи, работещи в

агресивна (силно химическо замърсяване)

или неагресивна среда.

Дебити – до 500 m3/h.

Напор – до 40 m.

Оторизиран вносител за България:
България Терм ООД
e-mail: bulgariatherm@elnet.bg
www.bulgariatherm.com

Tърговски центрове:
София    тел./факс:02/962 46 00, 862 43 19
Пловдив  тел./факс: 032/ 64 41 52
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ефективно отвежда създаваната при работата на елек-

тродвигателя топлина към корпуса, а и предпазва

вътрешността му от проникване на вода. Наред с това

се използват и различни конструктивни хитринки за обез-

печаване на добра херметичност на двигателя. Повише-

ната устойчивост на износване се постига с използва-

нето на графитни смазки и специални високотехнологични

материали и сплави.

Като цяло фекалните помпи се характеризират с дълъг

експлоатационен живот и не изискват кой знае какво

техническо обслужване. Не забравяйте, обаче, че колко-

то по-тежки са експлоатационните условия, толкова по-

сложна, качествена и съответно скъпа канализационна

помпа ви е нужна.

НАДЕЖДНА РАБОТА С АВТОМАТИКАТА
Лесното обслужване, надеждната работа и високата

степен на сигурност, характерни за съвременните кана-

лизационни помпи, се дължат на възможностите за авто-

матичното им управление и защита. За тази цел много

съвременни модели канализационни помпи са снaбдени с

нивосигнализатори, датчици, терморелета и т.н.

Важна заслуга за безпроблемната работа на фекална-

та помпа имат нивосигнализаторите. Най-често се из-

ползват т.нар. поплавкови нивосигнализатори. Предназ-

начението им е да включват и изключват помпата, кога-

то нивото на отпадните води достигне определено ниво.

В конструкцията им обикновено има два контакта. Кога-

то водата падне под определено ниво, контактите се

разединяват и захранването на помпата прекъсва. Об-

ратно, когато нивото на водата се вдигне над опреде-

лена стойност, контактите се затварят и помпата се

включва. Възможността за автоматично включване и

изключване на фекалните помпи има важно значение за

защита срещу т.нар. работа на сухо, при която в и око-

ло корпуса на помпата няма вода. Понякога, вместо на

една помпа, транспортът на отпадните води от дома би

могъл да се повери на две помпи. Едната от тях е резер-

вна и се включва само когато основната по някаква при-

чина не работи. Според съвременните представи за уп-

равление на фекалните помпи, умната автоматика се

грижи да редува така работата на двете помпи, че ед-

ната да не се износва прекалено за сметка на другата.

Функцията на друг елемент – терморелето, е да пред-

пазва двигателя от прегряване.

КЪДЕ Е МЯСТОТО НА ФЕКАЛНИТЕ ПОМПИ?
Бихте могли да ги поставите директно в септична-

та яма или в резервоара. При това - за постоянно. Ра-

достен е фактът, че не се налага постоянно да миете

помпата след употреба. Е, имайте си едно на наум, че

ако помпата се запуши, ще се наложи да бъркате в не

особено приятни субстанции, но вероятността това да

се случи е минимална, защото повечето канализацион-

ни помпи - поне тези от водещите производители - са

надеждни.
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Съществени проблеми при потопяемите фекални пом-

пи биха могли да възникнат във връзка с електрозахран-

ването на машината. Дори и при незначителни наруше-

ния в херметичността на изхода на електрозахранващия

кабел би могло да се стигне до попадане на течност в

електродвигателя, което да го повреди. Двигателите на

съвременните потопяеми фекални помпи, обаче, са добре

защитени от попадане на течност.
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ПРОМЕНЕТЕ СВОЯ ДОМ&
КОМФОРТ СЪС SOLOLIFT+
Нова баня или кухня, допълнителен душ, реконструк-

ция на тавана или сутерена... от вас зависи. Sololift+

осигурява правилното и най-точното решение при пре-

нос на битови отпадни води.

СПОКОЙСТВИЕ И УДОБСТВО
Добавете санитарни помещения там където има

нужда - дори на места, които обикновено считате за

невъзможни и неподходящи. Проектирайте или рекон-

струирайте вашия дом точно така както желаете,

без да мислите за досадни проблеми като разположе-

ние и големина на тръбната разводка.

Sololift+ предлага пълна гама от нови решения, създа-

ващи по-голямо спокойствие и удобство във вашето

ежедневие.

ПОДОБРЕНИЯ ВКЪЩИ
НА НИСКА ЦЕНА
Sololift+ се монтира лесно и бързо и спестява разхо-

ди, като елиминира нуждата от скъпа тръбна мрежа,

която често е необходима при изграждането на нова

баня, тоалетна или друго сервизно помещение.

ПРОЕКТИРАНИ ЗА
МОДЕРЕН ЖИВОТ
Пълната гама Sololift+ включва шест модела, всеки

от които е проектиран за справяне със специфична за-

Sololift+ ТАМ,
КЪДЕТО ИМА НУЖДА

дача - пренос на отпадни води от тоалетни и/или един

или повече източници на битови отпадни води, нап-

ример мивки, бидета, вани, душ-кабини, съдомиялни ма-

шини, перални машини и др.

Атрактивният и дискретен дизайн правят Sololift+

подходящ за вграждане в ограничени пространства и

всякакъв вид санитарни инсталации.

Sololift+ е изключително надежден и почти безшумен.

Наред с това е специално проектиран, за да позволява

лесен сервиз. Имате достъп до всички важни компонен-

ти на помпата само с едно отваряне на капака!

КАЧЕСТВО ВЪВ ВСЕКИ ДЕТАЙЛ
Моделите Sololift+ са произведени в съответствие

със стриктните стандарти за качество на Grundfos.

Всеки компонент е внимателно тестван, за да осигури

надеждна работа и дълъг живот.
Моделите, които се свързват към тоалетната чи-

ния, са оборудвани с високоефективна режеща систе-

ма, която смила съдържанието на отпадните води та-

ка, че да могат лесно да се изпомпват. Те притежават

мощна помпа, режеща система от неръждаема стома-
на и възвратен вентил. Наред с това, изходът е разпо-

ложен странично, а не върху капака на станцията, ка-

то по този начин се осигурява лесна поддръжка.

Sololift+ е достъпен в няколко типоразмера и с мно-

жество допълнителни входове, за да удовлетвори ва-
шите изисквания. Навсякъде където и да желаете да

монтирате ново санитарно оборудване, Sololift+ ще от-

говори на вашите изисквания.
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ДРЕВНИТЕ ТОАЛЕТНИ
Не, не тези в дъното на коридора в някое училище в

краен квартал. Става дума за тоалетни отпреди хиляди

години. В Северозападна Индия археолозите са се

натъкнали на останки на 4000-годишен клозет. За да

отмият продуктите на отделителната си система, вме-

сто пускане на струя вода посредством лостче, напри-

мер, древните хора обръщали съд с вода. Тя отнасяла

отпадъците по тръби в канали, които се намирали под

улиците.

Седящите клозети са се появили около 2500 г. пр.н.е.,

като канализацията свързвала къщите с канали, покрити

с изпечени глинени тухли. Археологически разкопки по-

История на WC

Докато все още нямали установени навици за ходенето до тоалетна, или

това, на което баба ми казва „да се поканиш“, хората се облекчавали

където и когато ги застигне нуждата. Ако трябва да сбием историята

на клозета с няколко думи, ето как би звучала тя:

Най-древните ни прадеди нямали къщи и – естествено! – ходели по нужда

като животните, тоест навсякъде. Когато на човека му дошла идеята да

си построи постоянен дом, приспособил и място за отделителните си

нужди някъде около него, а по-късно и вътре. След като веднъж това било

направено, предизвикателството се прехвърлило върху задачата как да се

справи с миризмата. Имало нужда да се направи нужник, който да поема

човешките отпадъци и да ги извежда извън къщата, за да се поддържа

поне минимална хигиена. Считани за неприемлива тема за дискусии в

миналото, клозетните навици на прадедите ни не са били подробно опис-

вани, а тези, които се опитвали да го направят, сред които и

Иво Бояджиев, били считани за вулгарни...

твърждават съществуването на седящи тоалетни в

Египет около 2100 г. пр.н.е. А за да се самоизчистят,

хората използвали листа от дървета и храсти. Вероят-

но първите мисли за алтернативен подход на избърсва-

не са се родили в главата на някой, който е забравил да

провери листата за злобнички насекоми или е грабнал

някое използвано…

Пак около 2000 години пр.н.е. някакъв занаятчия в Мо-

хенджо-Даро в Пакистан построил тоалетна с отходна

яма и четири седалки. При разкопки в Китай археолози

откриват останки от 2000-годишна тоалетна с течаща

вода, каменна седалка и комфортни поставки за ръце.

Свидетелства за античната тоалетна са открити и в

гробницата на император от западната династия Хан
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(206 г. пр.н.е. – 24 г.), който вярвал, че душата му ще има

физиологични потребности след смъртта.

ТОАЛЕТНИТЕ В РИМ
Римляните били известни с добрите си ВиК познания

и много от домовете били свързани в централна канали-

зационна мрежа. За тях, обаче, посещението на клозета

не било свързано с необходимостта да си насаме. Те го

считали за социално събитие, при което споделяли нови-

ни и клюки с приятели. В градовете имало много обще-

ствени тоалетни. През 315 г. в Рим те били 144, някои

от които - доста големи. Представлявали дупки в пода

над течаща отдолу вода и при използването им не се

установява да е имало и грам свенливост. За почиства-

не на задните си части след беседата римляните изпол-

звали парче гъба, закрепено върху къса дървена пръчка. В

канала с вода отдолу облекчаващите се миели пособие-

то. Някои хора смятат, че именно този римски клозетен

метод е дал начало на фразата „грешният край на пръчка-

та“… Най-хубавата част от историята е това, че рим-

ляните оборотно си споделяли въпросните приспособле-

ния за бърсане. Нямали собствени пръчки, та мнозина

използвали една и съща. Богатите римляни, обаче, не

обичали да се „смесват“ с простолюдието, затова цапа-

ли пера от щраус.

На пищните вечерни празненства в Рим често може-

ло да се види как роби внасят сребърни гърнета за ури-

ниране, а знатните особи се облекчават, докато
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продължават да общуват с околните. Така всяко усеща-

не било споделено...

МРАЧНОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ
След упадъка на Римската империя развитите кана-

лизационни системи изпаднали в забрава. В Европа само

рицарите имали подобия на тоалетни в своите замъ-

ци. Селските хора търсели паравана на храстите, за

да се облекчат на спокойствие. През XII век градове-

те започнали да растат с бързи темпове и вместо в

храсти, хората прибягвали до самотни алейки или скри-

ти тъмни ъгли на улиците. В стаите се появило едно

пособие, превърнало се в почти легендарна институ-

ция – цукалото. Съдържанието му просто било изхвърля-

но всяка сутрин през прозореца или вратата в откри-

ти канали на улицата. Някои жители на градовете си

строели клозет в задния двор – обикновена пейка от

дъски с изрязана дупка над ров в земята. Когато фран-

цузите изхвърляли отпадъците през прозореца, предуп-

реждавали минувачите с вика „Gardez l’eau“ – „Пазете

се от водата“.

В къщите на богаташите въпросът с тоалетната бил

решаван стратегически. Къщите разполагали с малки

стаи, намиращи се във високите етажи, които буквално

висели над улиците. Вътре имало дъска с изрязана дупка,

върху която сядали. Отдолу, просто нямало нищо. Какво-

то и да излезе от човека, падало директно на улицата.

Понякога тези клозети се правели над ров с вода или река.

Някъде приспособен улей отвеждал отпадъците до рова

или до помийна яма. Имало хора, чието призвание било да

почистват тези дупки на изобилието.

В някои замъци отделяли малки стаи за тоалетни,

които били наричани гардероби, защото хората държали

и дрехи в тях. Причината била практична - вонята от-

блъсквала молците.

Както би следвало да се очаква, оригиналът на водния

клозет в Англия имал благороднически произход. Сър Джон

Харингтън, кръщелник на кралица Елизабет I, решил да

осигури необходимия комфорт както за кръстницата си,

така и за себе си. И така, модерният клозетен дизайн бил

разработен през 1596 г. Изобретението отвеждало те-

лесните отпадъци до помийна яма. Харингтън проекти-

рал прототип на съвременното казанче. Той завършил

кариерата си с това изобретение под подигравките на

други изобретатели, които го считали за абсурдно. Ни-

кога не построил повече „копия“, но двамата с кръстни-

цата му продължили да използват своите.

XVIII–XIX ВЕК – ПИОНЕРИ НА КЛОЗЕТНИЯ БУМ
В хигиенно отношение нещата отивали толкова на зле
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в Англия, че през 1848 г. бил издаден Обществен здравен

акт, който предписвал във всяка къща да има или клозет-

на инсталация, промивана с вода, или поне някаква яма.

Тази мярка почти не помогнала за разрешаването на

проблема, а и скоро след като улиците били почистени,

реките започнали да вонят. Темза бързо придобила репу-

тацията на помийна яма. През горещото лято на 1859 г.

миризмата от реката била толкова остра, че се наложило

да разпуснат Парламента, свидетелстват някои хрони-

ки. Плъзнали огромни по мащаба си зарази.

Грешите, ако си мислите, че в колониите на европей-

ските държави положението със заразите било по-добро,

защото холерата била пренасяна от заселниците. Още

повече, че алчните собственици на корабите, с които

заселниците пътували, създавали опасно пренаселена

обстановка. Случвало се да превозват 500 души в про-

странство, предназначено за 150. Пътниците споделяли

едни и същи кофи за изпражнения и пиели замърсена вода.

Ще направим кратък преглед на

НАЙ-ВАЖНИТЕ КЛОЗЕТНИ ОТКРИТИЯ
през този период, които всъщност са дали тласъка, за

да достигне тоалетната съвременния си вид.

Двеста години минали от изобретението на Ха-

рингтън, преди друг да го доразвие. Александър Къминг

проектирал първия клозет с водно почистване през 1775

г. Най-важната част от изобретението му била S-образ-

ната дренажна тръба, по която изтичала отпадната вода

след пускане на водата и предпазвала от връщане на

уханията обратно по канала.

Не минало много време, преди други да последват

опита му. Две години по-късно, през 1777 г., Самуел

Просър кандидатствал и получил патент за т.нар. бу-

тален клозет. По петите го следвал и Джоузеф Брама,

който само година по-късно създал клозет, с клапа на

дъното, която била свързана посредством панта. Този

клозет е и предшественик на съвременната тоалет-

на. Интересно е да се знае, че Брама бил моряк, така

че логично клозетът му бил използван предимно на

кораби и лодки.

Още подобрения се появили през 1777 г. Джоузеф Прей-

зер заменил плъзгащата се клапа с колянообразно съеди-

нение. Изглеждало, че технологията е перфектна, дока-

то през 1870 г. Хелиор изобретил

КЛОЗЕТ С ВОДНО ИЗМИВАНЕ
Най-големият майстор на тоалетни сред англичани-

те се появил през следващото десетилетие. Томас Ту-

айфорд поставил началото на революция в бизнеса с

водни клозети през 1885 г., когато построил първия

На всеки европеец, който посети

Япония, най-силно впечатление му

правят не само роботите или двубо-

ите по сумо, а тоалетните чинии. Не

се изненадвайте, когато седнете и

капакът на чинията е загрят до близ-

ка до телесната ви температура. В

някои тоалетни, когато се приближи-

те до чинията, капакът автоматич-

но се повдига, а приятна музика за-

почва да гали слуха ви. Има устрой-

ства със стереоговорители и слот за

памет, за да можете да слушате

любимите си MP3-ки. Докато си

вършите работата, чинията автома-

тично пуска въздух под вас, така че

миризмата да не завладее цялото по-

мещение. Може дори да изберете уха-

нието, което да неутрализира ваше-

то. След края на процедурата бъдете

подготвени да усетите деликатна

струя топла вода, идваща от малка

тръбичка отдолу, която ще измие

всичко онова, което сте свикнали да

изчиствате с тоалетна хартия. На-

края струя топъл въздух ще ви подсу-

ши, така че да си обуете гащите

спокойно. Водата от казанчето плав-

но и почти без шум ще отмие продук-

тите на жизнените ви процеси.

ЯПОНСКИЯТ КЛОЗЕТ
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клозет без затвор от един цял блок. Дизайнът на Туай-

форд бил уникален с това, че е направен от порцелан,

вместо често използваните метал и дърво. Работата

отвътре по клозета му била дело на един от първите

пионери на „санитарния дизайн“ – Дж. Дж. Дженингс.

През 1852 г. той патентовал измиваща тоалетна. Тво-

рението му имало плитко водохранилище, изпълнено

като корито с водно уплътнение. Водната струя отвеж-

дала съдържимото в своеобразна тоалетната чиния и

после в S-образната дупка. Това бил дизайн, който Ту-

айфорд щял да доизкусури и използва през останалата

част от десетилетието.

Широко разпространено е твърдението, че изобрета-

тел на водния клозет е лондонският водопроводчик То-

мас Крапър, който патентовал U-образната сифонна си-

стема за отмиване на съда, където хората се облекча-

вали. Това се случило в края на XIX век, а той станал

известен и с инсталирането на тоалетни за кралица

Виктория. Различни източници и находки обаче поста-

вят под съмнение приноса на Крапър. Макар вероятно да

не е отговорен за приписвания му продукт – водния кло-

зет, на името си той има девет патента в областта

на водоснабдяването. Легенда или факт, според някои

той има и значим косвен принос към историята на кло-

зета. Американските войници през Втората световна

война, гледайки постоянно надписа T. Crapper, напечатан

върху казанчетата, превърнали името му Crapper в жар-

гонна дума, означаваща тоалетна.

НА АМЕРИКАНСКИЯ БРЯГ
Ранните заселници в Америка, както и представите-

лите на местното население, използвали реки, гори и

храсти, за да задоволяват отделителните си нужди. По-

късно, също както в Англия, в американските градове

хората изпразвали пълните съдове с изпражнения през

вратите и прозорците на къщите. В резултат на тази

„масова фекализация“ около 1700 г. били издадени наред-

би, забраняващи на хората да изхвърлят отпадъците си

на улицата.

Работата на английските изобретатели не достигна-

ла със заселниците до Новия свят. Единственият „арти-

кул“, който осъществил пътешествие дотам, билo нощ-

ното цукало. Еволюцията на водния клозет в Новия свят

до голяма степен вървяла паралелно с тази в родината

му Англия. Първо се появило конусообразно хранилище с

оловен затвор, поставян под пода. След това дошло вре-

мето и на тоалетната чиния. Тя била с горен керамичен

резервоар и плитко медно корито с основа малко над 10

сантиметра. Водата, която трябвало да отвежда от-

падъците, потичала по директна тръба от казанче, скри-
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то високо, най-често в тавана.

Първите американци, получили патент за воден клозет,

са Джеймс Хенри и Уилям Кембъл. През 1875 г. се появил

техният клозет с бутало, който наподобявал някои от

водните клозети с двоен резервоар, разработени и иро-

низирани в Англия.

От края на 50-те до средата на 90-те години на XIX

век броят на патентите за водни клозети постоянно

растял, тъй като все повече изобретатели осъзнавали

потенциала на този пазар. Американецът Джон Рандъл

Ман получил патент за клозет със сифон и три тръби

през 1870 г. През 1876 г. Уилям Смит станал известен с

разработения от него сифонен клозет с водна струя.

Моделът му привлякъл вниманието на известния амери-

кански санитарен инженер Джордж Уоринг, който го до-

развил.

След 1880 г. се наблягало основно на

ЕСТЕТИКАТА НА КЛОЗЕТИТЕ
като в някои случаи формата им дори наподобявала

странни форми, като например плодове. Появили се заве-

сите за тоалетна и така институцията баня дошла на

мода. Дори и по това време, обаче, вътрешната тоалет-

на била част от дома само на заможните хора в разви-

тите държави.

Друг американец - Томас Кенеди, подобрил дизайна на

Ман и патентовал клозет, който изисквал само две по-

даващи вода тръби. Едната служела за водната струя,

почистваща ръба на тоалетната чиния, а другата стар-

тирала сифона. През 1890 г. Уилям Хоуел предложил воден

клозет, който нямал долен затвор. С идването на новия

век иновациите във водните клозети се появявали почти

всекидневно. В периода между 1900 и 1932 г. щатската

патентна служба получила документи за кандидатства-

не за патенти за 350 нови дизайна на водни клозети. Два

от първите патенти били на Чарлз Неф и Робърт Фрейм.

Те първи направили сифонен клозет с долно измиване на

тоалетната чиния , който щял да се превърне в стандар-

тен за страната през следващите години.

Дизайнът на тоалетната чиния в моделите на Неф и

Фрейм бил подобрен 10 години по-късно от Фред Адее. Той

го претворил, като премахнал възможността от възник-

ване на преливания, които понякога се получавали при

стария дизайн. Така дал началото на производството на

сифонния клозет в Америка.

Някои имена на хора, допринесли за подобряването на

дизайна на клозетите по това време, са изгубени, но не

и техните постижения. В ранните години на XX век били

дадени патенти за много иновативни конструкции тоа-

летни.

Тъй като през средновековието чо-

вешките отпадъци не се изхвърля-

ли адекватно, избухвали големи

епидемии от холера, тиф и чума.

Слабата хигиена била и основната

причина Кралят-слънце Луи XIV да

пътува навсякъде със собствена

портативна тоалетна.

ПРЕНОСИМИЯТ КЛОЗЕТ
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И най-модерния, скъп и изящен полилей автоматично би скочил в групата

на предметите за интериорна декорация, ако не свети. А за целта е

нужно освен познатото цъкване на ключа за лампата, и за една по-тънка

работа, която следва да се свърши преди това. Става въпрос за необ-

ходимостта осветителното тяло да се присъедини към електрическата

инсталация на дома. И то не как да е, а надеждно и по-възможност -

лесно. Макар на пръв поглед да изглежда просто част от комплекта на

осветителното тяло, клемата пести много вторично възникващи грижи

и осигурява спокойствието от един безпроблемно функциониращ поли-

лей. За някои характеристики на „свръзката“ между тока и лампата

разказва Благовест Рангелов

Åëåêòðîèíñòàëàöèè

Надеждно
свързване
на полилея
с клемите за осветителни тела

КЛЕМИТЕ ЗА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
са предназначени за присъединяване на едножилни и

многожилни проводници от мед и алуминий към промен-

ливотокови електрически мрежи с честота 50 херца

и напрежение до 380 волта. Основно предимство на

описвания вид клеми, дало повод те да се наричат

експрес-клеми, е възможността за свързване на осве-

тителните тела без използването на специални ин-

струменти.

Такива клеми обикновено са напълно изолирани, така че

получената „спойка“ между източника на светлина и

мрежата да е надеждна и сигурна.

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
W

A
G
O

 Б
Ъ
Л
Г
А
Р
И
Я

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
W

A
G
O

 Б
Ъ
Л
Г
А
Р
И
Я

и
з
т

о
ч
н
и
к
: 
W

A
G
O

 Б
Ъ
Л
Г
А
Р
И
Я



ñòð. 37

Сред клемите за присъединяване на осветителни

тела на особени достойнства се радват моделите с

плоско-пружинно свързване. От монтажната страна

клемите са напълнени със специална паста. И това не

е случайно. Целта е при свързване на алуминиеви про-

водници автоматично да се свали образувалият се

окисен слой, както и да се защитят те от повторно

окисление.

Ако, обаче, разпознаете по тъмния цвят, че алуминие-

вият проводник е много окислен, знайте, че пастата няма

да е достатъчна и ще се наложи преди свързването ме-

ханично да го почистите.
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ПРЕДИМСТВА НА КЛЕМИТЕ
Както вече споменахме, използването на специални

клеми за свързване на осветителни тела ще ви позволи

да се справите и сами успешно със задачата, без да

имате диплома за електротехник или инженер. При това

бързо и надеждно, обикновено без да се налага да изпол-

звате специални инструменти. Клемите са напълно изо-

лирани, така че дори по невнимание тъща ви да докос-

не кутийката, докато с максимум старание бърше прах-

та от полилея, няма да я хване ток. Каквото и да мис-

лите по въпроса, гарантираната надеждност на контак-

та между проводниците си е предимство при всички

случаи. Благодарение на нея, полилеят ще има възмож-

ност да прояви всичките си осветителни достойнства,

докато вие се радвате на изкуствена светлина без

трептене.
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Естетичност
и лукс

със стъклени ключове и контакти
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НЕПРЕХОДНА СТОЙНОСТ
Едва ли може да се намери друг материал, който да

притежава толкова естетически характеристики, кол-

кото стъклото. Безспорните му качества са оценени

още от древните цивилизации, които изработвали от

естествената му форма – обсидиана, красиви украше-

ния. Египтяните го използвали и за гланциране на кера-

Акцент в съвременните интериорни решения са изчистените форми и

стилната визия. Материалът, които с лекота се вписва в тази тенденция

и придава неподправен лукс на всеки дом, е стъклото. Благодарение на

неограничените си възможности в избора на форма и цвят, стъклото

успешно навлиза и в електрическото оборудване, добавяйки елегантен стил

на ключовете и контактите за дома, твърди Петя Накова

мични съдове, а по-късно открили и как да му придават

различни форми с техниката за издухване през специал-

на тръба.

Ранните методи за правене на стъкло били доста тру-

доемки. Отливането и форматирането, както и рязане-

то, отнемали много време и усилия и превръщали стъкло-

то в ценна стока, съизмерима само със златото. Откри-
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ването на техниката за издуване на стъклото револю-

ционизирала производството на стъклени изделия и ско-

ро в много части на Европа, особено във Венеция, стъкла-

рите се прославили с майсторството си. Оттогава

стъклото намира все повече приложения в домакинство-

то, архитектурата, индустрията, медицината и изку-

ството.

РЕНЕСАНС НА СТЪКЛОТО
Днес, благодарение на развитите технологични

възможности за производството му, стъклото се изпол-

зва активно в строителството и интериорния дизайн. В

съвременния дом присъствието му не се изчерпва само с

прозорците и предпазната повърхност за холната маса

(под която блажено се излежава ръчно плетеното карен-
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це на баба). Дизайнерите преоткриват възможностите

на този гладък, лек и интересен материал, придаващ

красота и стил на интериора и го претворяват в изящ-

ни осветителни тела, причудливо огънати мебели,

стъклени прегради, душ кабини, мивки, аксесоари за баня

и др. А все по-често и в

КЛЮЧОВЕТЕ И КОНТАКТИТЕ СЪС СТЪКЛЕНА РАМКА
Те се вписват идеално в модерната концепция за хар-

моничен дизайн, което ги прави подходящи за различни

интериорни решения. Отличават се с елегантност на

формите, предлагайки естетичност и неподправен лукс.

На пазара можете да намерите разнообразие от цветни

стъклени панели или такива от сатенирано стъкло.

Цветните разновидности на стъклото, използвано в рам-

ките, се постига с добавянето на метали и метални

окиси към основната съставка, която е кварц или калци-

ев оксид и соден карбонат. Така, например, манганът

придава на стъклото оттенък във всички цветове на

дъгата, селенът го прави червен, кобалтът - син, калае-

вият окис и антимонът - бял, медният окис му придава

тюркоазен оттенък, а никелът - виолетов или дори че-

рен. Сатенирано стъкло е общото наименование на вся-

ко стъкло, преминало химическа обработка с хидрофлуорна

киселина или абразив. Технологията е открита в Англия

през 1880 г. Лесно ще познаете изделията от този ма-

териал по матовия цвят със синкав или зеленикав от-

тенък.
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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,

предлагащи варианти за всякакъв вид

изпълнения – от най-традиционните

до най-авангардните решения с

електронна технология. Разнообразие

от варианти на бели рамки за

практични приложения, рамки с

декоративни елементи в по-ярки

цветове и рамки от метал или дърво

за по-изискани интериори.

надеждност в хармония с природата

офис София 1756, бул. Андрей Ляпчев 4, ПК 21, тел. (02) 9744058, 0888-000061, факс (02) 9744061

магазини София 1233, ул. Опълченска, бл. 54, вх. Г-Д, тел. (02) 9317450, 0888-297717, факс (02) 9317451

Русе 7001, ул. Николаевска 80, тел. (082) 824380, 828313, 0888-000069, факс (082) 828315

Сливен 8800, ул. Братя Миладинови 23, тел. (044) 662327, 0887-311322, факс (044) 662328

Бургас 8000, ул. Гладстон 94, тел. (056) 836440, 836540, 0888-000067, факс (056) 814564

e-mail office@akhnaton.biz
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ФУНКЦИОНАЛНОСТ И СТИЛ
Повечето от рамките на предлаганите електрически

ключове и контакти със стъклен панел са изработени в

комбинация с полиран хром, алуминий или дърво, макар че

можете да намерите и елегантни изпълнения изцяло от

сатенирано стъкло. Рамките изпълнени само от стъкло

са с чувствителен на допир, наричан още touch panel.

Обикновено производителите ги предлагат в серия, така

че да осигурят възможно най-високо ниво на функционал-

ност. В серията освен модули със стъклена рамка за

осветлението, са включени и такива за управление на

щорите, розетки за слаботокови инсталации, димери,

ключ карти, розетки за озвучителна и известителна

техника и др.
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Лампи
с дъждобрани
Влагозащитени осветителни тела
за открити пространства и бани
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Вече дойде време за активно ползване на тераси, веранди и – пожелаваме

всекиму – дворове. Особено, когато със свечеряването дойде и нощната

прохлада. За да бъде удоволствието пълно, е нужно (напук на комарите)

да има добро външно осветление. Разбира се, можете и да запалите

лампите в цялата къща, за да виждате местоположението на салатата

или лицата на събеседниците си, но така едва ли ще организирате най-

доброто осветяване. Оптималната осветителна система за на открито

включва осветителни тела със съвременна функционалност, естетичес-

ки качества по ваш вкус и задължително - обезопасеност. Не забравяйте,

че веднъж монтирани, тези уреди ще трябва не само да осветяват

нощните ви градински пребивавания, но и да устояват на проливни дъждове

и поливане с маркуча. За да работи осветителната ви система повече

от едно лято и без непредвидени инциденти, най-добре е да заложите на

специалните влагозащитени осветителни тела за открити пространства

или мокри помещения като банята. С техните специфики запознава

накратко Петя Накова
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КАК ДА ГИ РАЗПОЗНАЕМ?
Влагозащитените осветителни тела не се различават

по външен вид от лампите, използвани в традиционно

сухите части на дома и по никакъв начин не отстъпват

на естетическите им характеристики. Основният кри-

терий, който отличава подходящото осветление за баня,

открит балкон или градината, е вградената им защита

срещу проникването на вода. Лампите от този тип имат

специално обозначение с абревиатура IP и цифри, които

показват различна степен, в която осветителният уред

е защитен за надеждна работа в определени условия -

навън или в затворени мокри помещения. Колкото по-ви-

сок е IP класът, толкова по-добре е защитено осветител-

ното тяло срещу проникването на вода.

СТЕПЕН НА ЗАЩИТА В ОТДЕЛНИТЕ ЗОНИ
Носители на информация за степента на защита на

осветителното тяло са двете цифри, които следват

означението IP върху маркировката. Първата от тях

показва степента на защита срещу проникване на прах

или други частици, а втората – каква е неговата защи-

та срещу течности. Степента на защита от течности

варира от 0 до 8. В зависимост от задачите, които се

възлагат на съответното тяло и избраното му место-

положение в банята и градината, може да комбинирате

източници с различна степен на защита. Така например,

ако в зоната има източник на течаща вода, препоръчи-

телно е да използвате уред със степен на защита мини-

мум IP х5. В най-мокрите части на двора или банята най-

добре използвайте осветление на 12 волта и степен на

защита поне IP х7. Ако се спрете на уред с клас на защи-

та IP 68, знайте, че той е произведен за приложение под

вода – например в басейна или във водите на фонтана. В

случай че ви се наложи да избирате между осветително
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тяло с по-висок клас защита и такова, което ви допада

повече естетически, заложете на безопасността и не

купувайте осветление за двора или банята със степен на

защита, по-ниска от IP 44.

ВИДОВЕ ВЛАГОЗАЩИТЕНИ ТЕЛА ЗА БАНЯ
Когато става въпрос за интериорно осветление, ба-

нята е може би помещението, на което отдаваме най-

малко значение от всички стаи вкъщи. Източникът на

светлина често пъти се свежда до едно-единствено

тяло, монтирано на тавана или над огледалото. Ако

банята е с малки размери, вероятно това осветление

ще е достатъчно. Но при баните с по-голяма квадра-

тура, които са не само помещение за един бърз душ, а

и място за релакс и презареждане, оборудвано с душ

кабина или вана, си заслужава да отделим повече вни-

мание и на осветлението. Може да сте сигурни, че

тази допълнителна инвестиция ще ви се отплати

щедро в бъдеще. В крайна сметка банята е мястото,

където започва и свършва денят. Вечният спор за

съотношението между декоративните и функционални-

те качества на осветлението важи в пълна сила и за

банята. Въпросът трябва ли осветителното тяло да

изглежда като украшение, дори и когато не е включе-

но, се решава преди всичко от стилистичните задачи,

които сте му поставили, и личните ви предпочитания.

Многообразието от източници на осветление, подхо-

дящи за баня е наистина голямо. Като се започне от

халогенни лунички, най-обикновените лампи с нажежа-

ема жичка, луминесцентни лампи, скрити в стандарт-

ни глобуси или в изящни класически и по-екстраваган-

тни тела. Каквото и да изберете, имайте предвид, че

освен стилистично да подчертава уникална атмосфе-

ра на банята, осветлението трябва да бъде и функци-

онално разположено - на местата за бръснене, грими-

ране или други касаещи поддържането на външния вид

ритуали. Най-добрият вариант е комбинацията от ос-

новно и поддържащо осветление. Когато го планирате,

не забравяйте да съобразите местоположението му и

това доколко ще бъде изложено на водни пръски и вла-

га с подходящата степен на защита, за да избегнете

неприятни инциденти за в бъдеще.

БЕЗОПАСНО ГРАДИНСКО ОСВЕТЛЕНИЕ
Градинското осветление предлага множество вариан-

ти да създадете приятна атмосфера в двора през лет-

ните нощи, а също ви носи и доста практически ползи.

На първо място, виждате всичко, което се случва около

къщата, независимо дали сте излезли за кратка разход-

ка в безсънна нощ или сте по следите на подозрителен

шум. И в двата случая е полезно да имате добра види-

мост, за да избегнете неприятни инциденти с небрежно

захвърленото в градината гребло или пък директен

сблъсък с крадеца в тъмното. Второ: външното освет-

източник: АЛФА ЛАЙТ източник: АРТ ПАРК
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ление удължава престоя ви в градината. Несъмнено ще

имате по-голямо желание да стоите в градината след

здрач, ако тя е оптимално осветена. Освен около маса-

та за хранене, бихте могли да осигурите нужното освет-

ление и над барбекюто или други ключови зони. Не че не

може да упражнявате мониторинг върху пържолите и с
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помощта на фенерче, но съгласете се, че е по-добре да

имате общ поглед върху нещата и две свободни ръце. Ако

сте от любители на градинските партита, помислете и

за няколко закачливи цветни светлинки,с които да пови-

шите градуса на настроение у гостите. А за да предпа-

зите грижливо отглежданите градински цветя от по-

грешни стъпки на купонджиите, очертайте границите на

алеите с поредица светлинки от двете страни.

ВНИМАНИЕ! ЯРКО ОСВЕТЛЕНИЕ.
Освен всичко друго, дворът несъмнено ще стане по-

сигурно място, ако е добре осветен. Предвидете някол-

ко лампи, които да светят през нощта, или монтирай-

те друг източник, включващ се при движение. Тази мяр-

ка е по-вероятно да обезсърчи натрапниците, отколко-

то табелата „Внимание, зло куче“. Влагозащитените

осветителните уреди, които се използват за осветява-

не на градината често работят на 12 V. Нисковолтови-

те осветителни тела, обикновено халогенни, са предпо-

читани за този тип открити пространства поради по-

малкия разход на електричество, по-дълга експлоатация

и повишена безопасност. Разбира се, няма нищо лошо в

това да изградите осветителната система и от тела,

ползващи напрежение 220 V, особено ако обичате да

бродирате нощем на чист въздух, но ще трябва да се

погрижите повече за безопасността на електрическа-

та инсталация.
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Циклонни
прахосмукачки
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ДОБРИТЕ СТАРИ ПРАХОСМУКАЧКИ
Създадени преди малко повече от един век в Англия,

днес реално те владеят света. Безчет са фирмите-про-

изводителки, а и всяка предлага поне по десетина мо-

дела. Непрекъснато се правят усъвършенствания за по-

добряване на почистването, улесняване използването и...

намаляване на цената. И независимо от всичко това,

едно нещо остава непроменено – принципът им на дей-

ствие. А той има недостатъци, с които ежедневно се

сблъскваме.

За да се почиства добре, трябва силна струя засмук-

ващ въздух, но той често събира и малки изпуснати

предмети. Ако това са стотинки, ще го преживеем, но

ако е някой дребен любим предмет фамилна ценност?

Почти неизбежно е залепването към засмукващия отвор

на пердета, завеси и всякакви тънки материи, което

прави практически невъзможно почистването им. Кога-

то това се случи с паднал на земята вестник или лист

хартия, почистването просто спира, докато не го мах-

нем.

Проблем представлява и прахоулавящият филтър. За

добрата работа на прахосмукачката трябва чистият

въздух с лекота да преминава през него и същевременно

отворите му да са много малки, за да задържат колкото

е възможно по-дребни частици. Но малките отвори са

сериозно препятствие за въздуха, което налага използва-

нето на мощен електродвигател и прахосмукачката

става тежка и по-скъпа. За да се намали теглото и це-

ната й, филтърът е със сравнително големи отвори и

Прахът е неизбежна част от света около нас. Имало го е и винаги ще го

има, но не преставаме да се опитваме да го понамалим поне в онази

мъничка лична крепост, каквато бихме искали да е жилището ни. И това

е причината да не ни е безразлично какво ново има на фронта на прахо-

смукачките. Новостите са уредите със странното наименование циклон-

ни прахосмукачки. Според тълковния речник, думата циклон, която е от

гръцки произход, означава „силен тропически вятър с кръгова посока“.

Какво общо може да има той с една прахосмукачка? Общото е, че много

доброто почистване с тези прахосмукачки се дължи на създаването в тях

на изкуствен и много мощен минициклон. За техния принцип на работа,

предимствата и недостатъците им, основните характеристики и особе-

ности при използването разказва Стефан Куцаров

дребните частици спокойно преминават през него, за да

се върнат обратно в помещението. Така в известен

смисъл се оказва, че прахосмукачката вдига прах, вмес-

то да го почиства. Същевременно тя „пренебрегва“ и

част от разпръснатите къде ли не косми от домашните

любимци.

Картината става още по-мрачна, когато филтърът се

задръсти с прах – силата на засмукване рязко намалява и

все по-голяма част от боклуците остават неприбрани...

И като капак, нека си спомним какво става, когато оти-

дем да изпразним постоянната торбичка с прах. При вся-

ко нейно тръсване се вдига задушлив облак и колкото и

пъргаво да отскачаме встрани, неизбежно глътваме част

от него.

С всички тези проблеми дотолкова сме свикнали, че не

ги забелязваме или най-малкото не им обръщаме внима-

ние. Добре де, какво като се замисляме върху недостатъ-

ците? Може ли нещо да направим, поне за да ги намалим?

Точно този въпрос си е поставил

АНГЛИЙСКИЯТ ИНЖЕНЕР ДЖЕЙМС ДАЙСЪН
преди малко повече от 25 години и дал логичният отго-

вор – трябва да се смени принципът на работа. Той доб-

ре знаел какво представляват циклоните в природата

и че поради създаваното от тях въртеливо движение на

въздуха (вихър) се случват две неща. В средата на вихъ-

ра налягането на въздуха рязко намалява, засмукват се

различни предмети и въртейки се, се издигат нагоре.

След това получената от въртенето центробежната

сила ги изхвърля на значително разстояние и когато те
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се отдалечат от вихъра, падат надолу от собствена-

та си тежест. Дайсън е знаел също, че този принцип

вече е използван в центрофугите за изстискване на

пране и в индустриалните сепаратори за отделяне на

съставките на течности. Така постепенно узряла иде-

ята за нов

ПРИНЦИП НА РАБОТА НА ПРАХОСМУКАЧКИТЕ
Техният електродвигател работи като мощен венти-

латор, всмуква въздуха и създава въртеливо негово дви-

жение (минициклон) в няколко цилиндрични и конусообраз-

ни съда, наречени циклони. Скоростта на това движе-

ние в съвременните модели приближава, а в някои слу-

чаи дори нахвърля 1000 километра в час (няма грешка!),

центробежната сила на частиците в него става чудо-

вищно голяма - между 100 000 и 300 000 пъти по-голяма

от силата, с която Земята ги привлича. Резултатът от

нея е, че дори много малки частици прах биват изхвърле-

ни извън въздушната струя, удрят се в стените на съда

и падат на дъното му. Останалият чист въздух излиза

от специален отвор на съда.

Изследванията са показали, че нежеланото останало

количество прах в този въздух е средно 150 пъти по-мал-

ко спрямо класическите прахосмукачки и чистотата му

е значително по-голяма в сравнение с тази на въздуха в

току-що проветрено помещение.

В съдбата на циклонните прахосмукачки има някои

ЛЮБОПИТНИ ПОДРОБНОСТИ
След като създава през 1983 година своята първа цик-

лонна прахосмукачка, Дайсън като всеки разумен човек си

взима патент и предлага на ред големи фирми да го ку-

пят и започнат производство. Всички отказват! Това не

го обезсърчава и той представя прахосмукачката си на

панаир в Япония през 1991 г., където печели награда,

патентът му бива откупен и започва производство от

японска фирма. С получените средства Дайсън основава

своя собствена фирма, чиито прахосмукачки само 4-5

години по-късно стават най-продаваните в Англия. Фир-

мата съществува и до днес като един от сериозните

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА

ЦИКЛОННА ПРАХОСМУКАЧКА

1 - влизащ въздух

2 - въртеливо движение на въздуха

3 - изхвърлени частици

4 - събрани частици на дъното

5 - излизащ чист въздух
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световни производители. В крайна сметка големите ком-

пании проумяват изгодата и включват циклонните пра-

хосмукачки в производствената си листа.

ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ МОДЕЛИ
има много подобрения в основния принцип. Преди всичко

въздухът се изчиства не само от прах, но и от всякакви

други механични замърсители. Това се прави на 3 етапа,

всеки от които отделя определена част от замърсите-

лите. Най-напред въздухът влиза в прозрачен цилиндър,

където скоростта на движението му е най-малка и зато-

ва там се отделят най-едрите частици, които падат на

дъното му. Защо пък прозрачен? Това не е свързано с

принципа на действие, а е просто едно удобство – виж-

да се, когато се е напълнил. Тогава той се изважда и

съдържанието му се изсипва.

В горната част на цилиндъра има филтър, също с ци-

линдрична форма. Поради по-голямата скорост на

въртенето на въздуха, около него се отделят косми,

мъх и подобни по-леки частици, които също падат на

дъното на цилиндъра. През отворите на филтъра вече

твърде чистият въздух продължава нагоре. И тук вед-

нага възниква въпросът: „Няма ли вероятност някои

частици да се налепят по отворите на филтъра и на-

малят ефективността му?“ Такава вероятност не

само има, но и нещо се залепва. За разлика от класи-

ческите прахосмукачки, конструкцията на филтъра по-

зволява лесното му сваляне и измиване с течаща вода.

И това може да се прави поне стотина пъти (в инст-

рукцията на прахосмукачката би трябвало да е отбе-

лязано точно колко), след което филтърът трябва да

се смени. Допълнително предимство е десетина пъти

по-голямата площ на филтъра в сравнение с тези на

класическите прахосмукачки, което е една от причини-

те за по-доброто му действие.

Отделянето на още по-ситните замърсители изисква

значително по-голяма скорост на движение на въздуха. Тя

се осигурява чрез преминаването му през няколко успоред-

но разположени значително по-тънки конусовидни тръби.

Конусовидни, защото колкото по-малък е диаметърът,

толкова по-голяма е скоростта на движение на въздуха

и съответно се отделят по-леки частици. Конструкция-

та на прахосмукачката е такава, че те също падат на

дъното на прозрачния цилиндър.

И накрая най-ситните частици, например съдържащи-

те се в цигарения дим, както и „по-едрите“ бактерии.

Независимо от голямата скорост на въртящия се въздух,

тяхната центробежна сила не е достатъчна, за да из-

летят встрани. Тук на помощ идват известните НЕРА

филтри. Те се състоят от хаотично разположени тол-

кова фини влакънца, че улавят всички частици с диа-

метър над около 3 десети от микрометъра (над 100

пъти по-малки от дебелината на човешкия косъм).

Същевременно не затрудняват работата на циклонна-

та прахосмукачка.

Влизащата струя въздух в прахосмукачката не е нуж-

но да е с голяма скорост и поради това почистваните

тънки материи не залепват към накрайника. Няма опас-

ност да бъдат погълнати и някои малки предмети. Същев-

ременно поради принципа на действие скоростта на

въздуха не зависи от количеството на боклука в прозрач-

ния цилиндър, т.е. гарантирано е постоянно качество на

почистването.

И така, циклонните прахосмукачки почистват по-доб-

ре от класическите. Но това тяхно качество трудно

може да бъде реално забелязано, тъй като така или ина-

че не може да се види останалият несъбран прах от дру-

гите прахосмукачки. А и в очите на доста хора по-добро-

то почистване не е достатъчно оправдание за по-висо-

ката цена на циклонните прахосмукачки. Това е техният

основен недостатък, който обаче напоследък намалява.

В зависимост от конструкцията, която определя и

начина на използване на  циклонните прахосмукачки, съще-

ствуват два основни вида.

ПРИ "ИЗПРАВЕНИТЕ" ПРАХОСМУКАЧКИ
плъзгащият се по пода накрайник за събиране на боклука

е поставен в долния край на прозрачния цилиндър, а не на

края на маркуч, както при класическите прахосмукачки.

Това налага да се движи цялата прахосмукачка, а не само

накрайникът. За целта тя се наклонява леко и дори не е

необходимо да бъде бутана от работещия, тъй като

движението се осигурява от двигател. В по-старите

модели за целта чрез специална механична предавка се

използва основният електродвигател, докато в най-нови-

те има специален. Така не се налагат физически усилия

за работа с прахосмукачката, а е достатъчно да се на-

правлява движението й „с два пръста“. Съществено

предимство е и че въртящата се четка на накрайника с

лекота прониква между влакната на килимите и добре ги

почиства от натрупания прах. Същевременно въртенето

насочва праха към всмукващия отвор и улеснява почи-

стването.

След като почистващият накрайник е на самата пра-

хосмукачка, логично е да се запитаме как става почиства-

нето на различно дебели килими. Няма ли опасност накрай-

никът да задира в дебелите и да е далече от тънките и

съответно да не ги почиства добре. По принцип такава

опасност няма, поради регулирането на височината на

накрайника, което осигурява той винаги да се плъзга

нежно по почистваната повърхност. В някои модели това

става ръчно, а в други – автоматично.

Допълнително улеснение в някои модели е замяната на

колелата с топки. Това позволява без проблем движение-

то във всички посоки и съответно улеснява заобикаляне-

то на мебелите и други предмети по пода.

Всичко това изглежда много добре, но как се чистят

мебели, завеси или паяжините по тавана? Нима трябва
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да вдигаме цялата прахосмукачка? Естествено, че не! За

такива и подобни нужди е предвиден маркуч, който позво-

лява на живеещите в къщи и мезонети с лекота да почи-

стват стълбите. Отворът за маркуча е в горната част

на прахосмукачката и при поставянето й във вертикал-

но положение, когато тя не трябва да се движи, всмук-

ването на въздуха автоматично се превключва към него.

Добре знаем, че при работа с прахосмукачка неизбеж-

но остават непочистени места, особено в ъглите и око-

ло краката на маси, столове и легла. Специални „муста-

ци“ по четката на циклонните прахосмукачки успяват да

се пъхнат във всяко ъгълче и да избутат оттам прахо-

ляка.

По-едрият боклук също се събира с лекота, поради

достатъчно широкия отвор на накрайника. Прибирането

на четката на накрайника за почистване на фини гладки

повърхности също е улеснено – обикновено това се пра-

ви чрез просто натискане на копче, в някои модели с крак,

за да не става нужда да се навеждаме.

Изваждането на цилиндъра с боклука също става чрез

натискане на бутон, което избягва всякакъв допир с него.

Това не само е хигиенично, но е особено важно за алер-

гичните към прах. Неслучайно някои модели циклонни пра-

хосмукачки се препоръчват от Британската асоциация за

алергични заболявания като напълно безвредни.

ЦИКЛОННИТЕ ПРАХОСМУКАЧКИ С МАРКУЧ
почти не се различават на външен вид от класически-

те, нито работата с тях е по-различна. Но удобство-

то от лесното и чисто изхвърляне на събрания прах си

остава.

Както е добре известно, за обективна оценка на каче-

ствата на какъвто и да уред се използват неговите

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Циклонните прахосмукачки не правят изключение. Как-

то и при класическите, сред основните характеристи-

ки е мощността, която обикновено е между 200 и 300

W. Това би трябвало да предизвика учудване сред позна-

вачите, които знаят, че за да върши добра работа една

прахосмукачка, мощността й трябва да поне 700-800

вата. Причината за тази странна разлика е, че повече-

то производители на циклонни прахосмукачки дават

мощността им във „въздушни ватове“ (airwatt) и тя е

реално осигуряващата почистването. В класическите

прахосмукачки като мощност е прието да се разбира

консумираната от електродвигателя, само част от

която (понякога 20-25%) се използва за почистване.

Достатъчно е след като свършите работа с прахосму-

качката да я пипнете и установите, че тя е твърде

топла. Затоплянето е с част от консумираната елект-

роенергия, но то с нищо не е подобрило почистващите

й качества.

Обемът на контейнера за събиране на боклука е меж-

ду 1,7 и 4 литра. По-големият обем е за предпочитане, тъй

като по-рядко се налага да бъде изпразван, но това е

свързано с увеличаване на размерите и теглото на пра-

хосмукачката. А то обикновено е между 6 и 9 килограма.

РЪЧНИТЕ ЦИКЛОННИ ПРАХОСМУКАЧКИ
са с малки размери и тегло около килограм – килограм

и половина, и, естествено, с по-малка мощност (30-40

въздушни вата). Засега се предлагат сравнително мал-

ко модели. Основно им предназначение е за почиства-

не на неголеми площи (да речем трохите от масата)

или трудно достъпни места, например купето на авто-

мобил.

УСТРОЙСТВО НА ИЗПРАВЕНА ЦИКЛОННА ПРАХОСМУКАЧКА
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Ê въртяща се четка и всмукващ отвор

Ë регулатор на височината на четката

Ì електродвигател

Í прозрачен цилиндър за боклука с коничен циклон в

средата и филтър (снимката горе);

Î горен филтър

Ï тръба за постъпване на въздуха в прозрачния цилиндър
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След хладното красиво утро слънцето вече безжалостно изгаря кожата ми,

движейки се по всекидневния си път. Морето се полюшва почти неуловимо,

като копринена постеля, погалена от вятъра. Обхванат от опияняващото

безвремие, седя на ръба на малката, но прекрасна яхта на чичо ми. От два

дни съм сам и макар и великолепно, спокойствието вече някак ме напряга.

И тогава се сещам за текста от онази реклама на някаква американска

фирма: „Ако плавате дълго на яхтата си и имате силна нужда да си пус-

нете малко порно, не се потете. Портативният телевизор е винаги зад

вас.“ Историята, разбира се, е измислена, но поуката - не. За портативните

телевизори и ползата от тях разказва верният ТВ фен Иво Бояджиев

Телевизионни
пътешественици
с портативните телевизонни
приемници
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В последователност – спалнята, метрото, офиса, зъбо-

лекарския кабинет, бара, хола, спалнята... Зависимостта

ни стига дотам, че й позволяваме да ни преследва и на

местата, където отиваме с идеята да избягаме от ритъ-

ма на модерния ден. С един портативен телевизор може

да осигурите на жена си 45 минути емоции на плажа със

задължителния епизод от сапунката. Можете да тръгне-

те навреме за вилата, вместо да чакате сина си да дог-

леда мача вкъщи, като може да го прави и в колата. А и

цената рядко е пречка, когато купувате портативен

телевизор. Дори реномираните фирми производители на

телевизори (всъщност много малко от тях правят пор-

тативни) предлагат съвсем достъпни модели.

LCD МИНИТЕЛЕВИЗОРИ
Няма да се получи съвсем добре с филмовите субтит-

ри, но спокойно може да хвърляш поглед и да надаваш ухо

към някое предаване, наслаждавайки се на съботния си

кулинарен ентусиазъм. Като стилна и полезна част от

интериора на кухнята, малкото LCD може спокойно да

виси над плота. За целта устройствата вървят със спе-

циални приспособления за закрепване на тавана или на

стената. Хубавото е, че не е задължително да се фикси-

ра някъде, защото има и модели със собствени стойки,

които могат да си стоят изправени, също както теле-

визора в хола. Ако си имаш свой собствен портативен

приемник, няма да е необходимо да го споделяш с някой

друг от семейството и ще може да го взимаш със себе

си, където поискаш.

КОЛКО МАЛЪК Е ПОРТАТИВНИЯТ ТЕЛЕВИЗОР?
Портативният телевизор съдържа всички основни еле-

менти на големите си роднини, само дето е много по-

малък и може да бъде пренасян лесно и навсякъде. В общи

линии екранът е по-малък от 13 инча. Може би най-раз-

пространени са моделите със 7-инчови дисплеи. Другата

основна разлика с големите телевизори е усиленият кор-

пус, заради предназначението им да работят навсякъде.

Иначе, в технически аспект, минителевизорите следват

еволюцията на големите – от кутии с електронно-лъче-

ва тръба до ултратънки и многофункционални LCD теле-

визори.
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МАЛКО ИСТОРИЯ В МИНИ TV РАЗМЕР
В най-ранните дни на портативните телевизори пове-

чето модели били малки черни или бели кутии, които хо-

рата обикновено държали в детската стая или кухнята.

Малки, но не и мобилни. Били „вързани“ за стената, защо-

то се захранвали само с електричество от обикновени-

те контакти на електрическата мрежа. Телевизорите с

батерии дошли през 70-те и началото на 80-те години.

Различният им „хранителен режим“ обаче ограничавал

времето, през което можели да работят.

Следващият осезателен напредък в тази технология

са телевизорите с джобен размер, които се появяват към

края на 80-те. Телевизионните маниаци сигурно са си по-

мислили, че животът чак сега започва. Можели да ги

носят на мачове, за да гледат други мачове, в чакални,

на спирки, в автобуси, в офиса… С едни малки слушалки

това устройство им предлагало да грабнат сбъднатата

си мечта. След първоначалния ентусиазъм, обаче, продаж-

бите на тези ранни компактни телевизори започнали да

спадат. Миниекранът правел картината трудна за спо-

койно възприемане, а и телевизорчетата лесно се повреж-

Ако вярвате, че евтиното не може

да бъде по-хубаво от скъпото, си

купувате професионален минителеви-

зор. Цената им е висока, но те са

предназначени за ценители и/или про-

фесионалисти. Хората, които правят

филмите за огромните екрани в ки-

ното, всекидневно използват такива.

Просто не могат да си позволят да

мъкнат със себе си огромни телеви-

зори по снимачните площадки. Про-

фесионалните портативни телевизо-

ри са идеален вариант за тях. Освен

че може да се носи навсякъде, за да

задоволи ваш или нечий телевизионен

каприз, има хора, за които малкият

приемник може да бъде средство за

работа.

ПРОФЕСИОНАЛЕН МИНИТЕЛЕВИЗОР

дали при влажно време или при дори малко небрежност от

страна на собственика.

ПОРТАТИВНИТЕ ТЕЛЕВИЗОРИ ДНЕС
Днес пазарът на портативни телевизори бележи ръст

заради преимуществата на LCD екраните. Освен добра

картина, дисплеите с течни кристали носят и още едно

важно качество на съвременните портативни телевизо-

ри. Понеже LCD дисплеите не изискват толкова елект-

рическа енергия, за да работят, животът на батерията

се удължава чувствително. Естествено, батериите са

акумулаторни и освен с адаптера, който влиза в комплек-

та, при много модели е предвидена възможност за зареж-

дане в кола - в мястото на запалката.

Какво може да ни предложи един обикновен съвременен

портативен телевизор? Освен гледане на телевизия?

Вградено DVD. AM/FM тунер. MP3 плейър. Слот за iPod.

Слот за цифрова камера. Разбира се, дистанционно. Здра-

вина - корпусът на съвременните портативни телевизо-

ри е проектиран да устои дори на грубо или несръчно

боравене и влажни климатични условия.
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Ако зелената площ около къщата ви не е много голя-

ма, в замяна на изграждането на сложна поливна систе-

ма със стационарни разпръсквачи може да заложите на

дългичък маркуч и преносим разпръсквач. Или на комби-

нацията маркуч, плюс поливен пистолет. Този вариант

е икономичен и лесен за изпълнение. Спада към катего-

рията на полуавтоматичните поливни системи. При тях

отсъства задължителната за стационарните дъждовал-

ни системи подземна тръбопроводна мрежа и

съпътстващата я автоматика. Включването, изключва-

нето и регулирането на водния поток при портативни-

те помощници става ръчно. В класическия случай водо-

снабдителната система е надземна и е изградена от

два основни елемента - поливна помпа и градински мар-

куч. В повечето случаи дори отсъства и поливната пом-

Знаете, че поливането на ливадата е важна част от общата грижа за нея,

но имате ограничено време да го правите и желание само от време на

време. Вместо да влизате в постоянен спор с половинката си чий ред е

днес да изпълни досадното задължение, Петя Накова ще ви запознае с

възможностите за неангажиращо и икономично напояване на дворните ви

зелени площи с помощта на мобилни спринклери и пистолети за поливане.

па. Ако пък сте вложили средства в изграждането на

подземна тръбопроводна водоснабдителна мрежа, но по

някаква причина предпочитате мобилните пред стаци-

онарните разпръсквачи, смело я оползотворете. Просто

включете маркуча към някой от крановете на мрежата.

От по-нататъшни инструкции едва ли се нуждаете,

остава само да натиснете спусъка и да убиете суша-

та в градината.

ВОДНИ ПИСТОЛЕТИ ЗА ВЪЗРАСТНИ
Основната функция на пистолета за поливане е да

замества палеца ви в края на маркуча. Това, както е из-

вестно на всеки, разделя силната водна струя на някол-

ко по-малки, което помага освен да запазите целостта

на насажденията и да не разравяте прекалено земята
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около тях. Градинските пистолети се предлагат в плас-

тмасово или метално изпълнение с безкрайни разновид-

ности по отношение на формата. Повечето съвременни

модели имат регулатор за мощността на струята, кой-

то позволява да изберете между различни видове струи,

например аерирана, плоска, максимална, слаба струя и

така нататък, в зависимост от намеренията си. Допъл-

нително удобство създават ергономичната дръжка и

спусък на пистолета, обикновено изработени от мека

пластмаса. Използването на това непретенциозно съоръ-

жение значително ще облекчи процеса на поливането, а

възможностите за регулиране на струята и секторът,

който може да покрива, ще превърнат напояването на

градината или миенето на колата в приятен и дори твор-

чески процес.

МОБИЛНИ СПРИНКЛЕРИ
Ако не сте много ентусиазирани от идеята да тича-

те с маркуч в ръка около дворните насаждения, снабде-

те се с мобилен спринклер. Наричат се мобилни, защото

позволяват да ги местите навред из градината и след

завършване на поливането да ги приберете в гаража или

друго помещение. Този тип разпръсквачи не се нуждаят

от вашата асистенция през цялото време, тъй като

корпусът им е пригоден да стои самостоятелно върху или

в земята. Портативните разпръсквачи се предлагат в

най-различен дизайн и размер. Някои наподобяват стаци-

онарните спринклери като визия и функционалност. Гор-

ната им част се върти върху оста си и равномерно раз-

пръсква водата в кръг. Диаметърът на поливния кръг
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може да се регулира спрямо нуждите на зелената площ.

Обикновено варира до около 20 метра.

Други модели изглеждат като затворена тръба с мно-

жество дюзи, разположени в линия по страничната й

повърхност. Притежават и регулатор за силата на вод-

ната струя. Броят на дюзите достига до 15-20. Може да

срещнете и спринклери с плоска кръгла форма, върху ко-

ято са разположени дюзите. При тях избирате вида на

струята измежду пет или шест вида дюзи. Подходящи са

за поливане на квадратни, правоъгълни, кръгли или полу-

кръгли площи и отделни ивици земя.

ИКОНОМИЧНО И СЪС СТИЛ
Преди да закупите даден модел, проверете внимател-

но дали ще отговори на нуждите ви и каква площ и фор-

ма ще му се наложи да полива. Част от мобилните сприн-

клери позволяват да поливате равномерно дори и площи

с по-нестандартна форма. Бихте могли да избегнете

загуби на вода, като модернизирате вашия разпръсквач

и монтирате таймер в системата, който да спира во-

дата автоматично след определено време. Някои от

фирмите производители предлагат и доста по-усъвършен-

ствани системи с мобилни разпръсквачи с възможности

за програмиране. Има дори толкова интелигентни поли-

вни системи, които без проблем запаметяват две различ-

ни форми на поливната площ, например на задния и пред-

ния двор. За индивидуалната програма на всеки двор е

необходимо предварително да зададете до 50 контурни

точки, с които да очертаете поливната площ. Само не

трябва да забравяте да поставите разпръсквача на точ-

но определено место, когато го местите от задния в

предния двор. Защото разпръсквачите все още не са

толкова интелигентни, че сами да преценяват разлика-

та и да се препрограмират автоматично в зависимост

от мястото, на което са поставени.

ОТКРИЙТЕ СЕДЕМТЕ РАЗЛИКИ
Ако с мобилния разпръсквач не успеете да доставите

живителна влага във всяко кътче на градината, не се

ядосвайте. Просто си припомнете колко предишни лета

сте притичвали с лейката между помпата и градината

и едва ли ще се оплаквате. Времето, което ви отнема по-

ливането с използването на някои от описаните модели

мобилни разпръсквачи, ще намалее драстично. Така ще

може да отделите повече свободни минути за децата, за

риболов, студена бира, неангажиращ разговор с комшии-

те, следобедния мач, подремване на шезлонга или за сед-

мото ви любимо занимание…
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Месце и зеленчуци
с дъх на скара

С барбекюта на въглища и газ

Месце и зеленчуци
с дъх на скара

С барбекюта на въглища и газ



Месо, риба и зеленчуци, приготвени на чист въздух, притежават особен

и неповторим вкус с лек аромат на дим. Познавате го, нали? Едва ли ще

срещнете човек от каквато и да е националност, чийто слух не обожава

цвъртенето на вкусно месце, изпечено в реално време на открит огън.

Наричано барбекю или грил, на всички е ясно за какво става дума. За това,

което перфектно върви с биричката, стартира семейните обеди под

стряхата и първо извиква представата ни за градински уют и летни

благинки на открито. Да се приготвя барбекю е традиция, развлечение,

ритуал, повод да се съберете с приятели и, не на последно място - твърде

приятна и вкусна работа. За вас пече Яна Илиева

ñòð. 64

Òåõíèêà çà ãðàäèíàòà

Разнообразието от нови модели преносими барбекюта

е наистина главозамайващо. По-големи, по-малки, работе-

щи с дървени въглища, газови или с разнообразни приспо-

собления и топлозадържащи свойства на материала, от

който са изработени, за поддържане на постоянна тем-

пература. Много от сферичните барбекюта, които са и

класика в жанра, разполагат с топлозадържащ похлупак,

който задържа влагата и, разбира се, придава особен вкус

и мекота на полузадушеното месо, имитирайки ефекта

на печене в истинска, старовремска пещ.

БАРБЕКЮ НА ЖАР
Това не е просто рецепта, различаваща се по натю-

рела си от електрическия реотан и печащото се върху

него кюфте. Така се нарича най-елементарният тип бар-

бекю, върху което можете да „църнете“ всякакви мезелъ-

ци. Големите им фенове направо си вдигат в градината

бяло спретнато тухлено барбекю, приличащо на миника-

мина на открито. Не, нашето барбекю на твърдо гориво,

печащо на жар, е от другия, може би по-атрактивен тип

– преносимите. Доста по-удобно и успокоително е да

знаете, че можете да си преместите цвърчащата ра-

дост под сянката в градината, навсякъде където ви се

похапва. Затова и ще съсредоточим вниманието си само

върху т.нар. мобилни барбекюта за печене на открито.

Както бе споменато, най-опростеният вид преносими

барекюта са тези, които пекат месото на дървени въгли-

ща. Мръвките се поставят върху скаричка, позиционира-

на над слоя тлеещи с висока температура въглени.

Повърхността под тях при повечето добри барбекюта е

изработена така, че да се почиства лесно от остатъч-

ната пепел. Възможно най-обичайната конструкция, коя-

то ще срещнете, има стабилни крака, така че процеду-

рата по печенето на месото или зеленчуците да е мак-

симално удобна и почти на нивото на ръката. Много че-

сто ще срещнете и подвижно барбекю, със стативче на

колелца. Представете си, например, че тъкмо си позапи-

чате вурстчетата и плисва дъжд. Можете просто да си

вдигнете горящото барбекю и да си го закарате на по-

сухо, няколко метра встрани, където грил-бирената фи-

еста да продължи.

Гриловете и барбекютата от този тип се изработват

от чугун, неръждаема стомана, с термоустойчиво покри-

тие или металокерамика. За изработените от чугун бар-

бекюта е прието, че в по-висока степен успяват да задъ-

ржат температурата. Конструкцията на повечето гри-
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лове дава възможността решетката да бъде позициони-

рана по височина или под ъгъл. Така можете да печете

месото на по-интензивна температура или на по-слаб

огън. Конструкцията на някои модели позволява да се

регулира разстоянието, на което се намират запичащи-

те се наденички спрямо ъглите на съда. В комплекта на

барбекюто ще срещнете и специални шишове, пригоде-

ни за печене на меса или шишчета със зеленчуци.

И все пак, какво правим, ако температурата стане

твърде висока и примерно вегетарианските зеленчукови

шишчета са обречени на овъгляване. В този случай

РЕГУЛИРАНЕТО НА ТЕМПЕРАТУРАТА
става с леко напръскване на въглените с вода, за да

се понамали жегата. Обикновено в този случай се вдига

и малко повечко дим. Важен елемент от регулацията на

топлината играят вентилационните отвори в огнището,

налични при повечето борбекюта. Благодарение на тях,

можете да контролирате притока на въздух и съответ-

но да подсилвате или отслабвате въздушната тяга и

температурата. При барбекюто на жар най-лесният на-

чин да премерите жегата е да поставите на безопасно

място дланта си над въглените - на около 10 см. Ако

можете да я задържите до 2 секунди, значи температу-

рата е достатъчна, за да църнете вече наденичката. Или

температурата вече е достигнала до приблизително 190

°С и повече. Ако огънят е все още много силен, се налага

просто да поразровите въглените или при закрития ва-

риант на барбекюто с капака – да затворите наполови-

на вентилационния отвор. И обратно – кюфтета са алан-

гле, трябва ви повече жега. Вдигнете решетката и събе-

рете въглените по-близо в центъра, добавете нови и

изтласкайте пепелта в периферията на огнището.

Има и още по-лесен начин. Ако сте от почитателите

на барбекюто, които: първо - не искат да се занимават

с открит огън, и второ - искат бързо шишче и процесът

по разпалването на въглищата им се струва бавна и

мърлява работа. Нарича се

БАРБЕКЮ НА ГАЗ
Това е много добър вариант за някои ценители на пе-

ченото месце. Както можете да се досетите, при този

тип барбекюта няма открит огън, пушеци, въглени и

пепел за чистене. Газовите барбекюта работят с мал-

ка, преносима бутилка газ пропан-бутан и наистина

предлагат по-различен способ за приготвяне на барбе-
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кю. Често задължителна част от конструкцията им е

и малката етажерка за поставяне на чинии, ножове и

шишове.

Те имат и още едно предимство. С тях проблемите с

регулирането на огъня и температурата са въпрос на

едно завъртане на копчето, а не на поливане на въглени

с вода. Обаче, това пък е за сметка на романтиката от

сочното, опърлено от жарта кюфте, което за доста хора

си остава номер едно. Обичайно приготвеното барбекю

на газ наподобява вкуса на това, изпечено в обичайната

кухня. Но има все пак една особеност. Да, в газовото

барбекю няма открит огън, но има начин да придадем онзи

специфичен запушен аромат на месцето. Големите спе-

цове го постигат, добавяйки ароматни дървесни летвич-

ки, например бор, паралелно с печащото се върху скара-

та месо. Някои от по-опитните барбекюристи успяват

да придадат особен вкус на печеното и мятайки върху

повърхността за печене ароматни плодове или корени,

които отдават мириса си върху месото.

Моделите газови барбекюта се различават доста по

размера си. Има такива, достойни за мащабите на рес-

торантското оборудване – широка повърхност за обра-

ботка на материала за печене, топлозадържаща

повърхност и куп стойки и поставки за съдове. Идеални

за 15-членни месоядни компании. И други, по-малки и ком-

пактни, надхвърлящи с малко големината на самата га-

зова бутилка.

ВИДОВЕ ГАЗОВИ БАРБЕКЮТА
Газовите грилове най-общо са два типа. Единият пол-

зва вид

камъни вулканична лава, върху която всъщност се пе-

кат месата. Ефектът много напомня печенето на дърве-

ни въглища, но не съвсем. Липсва пушилката и специфич-

ният мирис. Лавата се загрява посредством огъня от

газовата горелка. Веднъж „напечени“, камъните задържат

температурата за по-дълго време и това ги прави под-

ходящи за бездимно печене на равномерна температура.

Другият тип са газовите барбекюта с

нагреваема поставка за печене (плоча). Печивото се

поставя върху металната плоча, силно затопляща се от

газовата горелка. При повечето модели повърхността,

върху която се пече месото, е покрита със специален

емайл, предотвратяващ залепването и прегарянето на

месото.

Най-често срещаните модели са комбинираните –

тези, които ще ви изпекат зеленчуците на плоча и месо-

то върху лава. Едно от основните преимущества на га-

Както се казва, то е една съвсем

„друга бира“. Най-широко разпрост-

ранените барбекюта на твърдо

гориво са котелоподобните барбе-

кюта, в които въглищата се по-

ставят в огнище с полусферична

форма. В тях обичайно има и повеч-

ко място за поставяне на въглища

и съответно се образува повече

жар. Полусферичното барбекю има

и друго предимство – в него жарта

може да се разпредели по-равномер-

но, но пък това с правоъгълна фор-

ма е по-удобно за транспортиране

и преместване. Кръглите барбекю-

та имат, по принцип, два вентила-

ционни отвора – един на капака и

един на самото огнище. Задачата

и на двата е да регулират темпе-

ратурата за приготвянето на пе-

ченото. Конструкцията на кръгло-

то барбекю носи един кулинарен

плюс. Можете да постигате висш

пилотаж в печенето, като стру-

пате месото в центъра на скара-

та, обрамчено отстрани с жар и

захлупено с капака на борбекюто.

По този начин, то се пече на по-

бавен огън, като едновременно с

това се задушава. Или просто да

следвате класическата схема –

месо, скара и жар под нея.

ПОЛУСФЕРИЧНОТО БАРБЕКЮ
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зовите грилове е елементарното им използване и бързо-

то им нагряване. Практически са в състояние за малко

повече от пет минути да доставят в чинията ви апетит-

но запечена наденичка. А и ако нарамите газовата бутил-

ка, практически можете да занесете и бързо да инста-

лирате за ползване барбекюто си където и да било – в

двора или сред природата. Внимавайте със свързването

на клапите и маркучите за приток на газ при всички слу-

чаи.

Обичайно газовата бутилка е с вместимост 5, 16 или

27 литра газ. Газовото барбекю ви позволява да получи-

те краен продукт със завидни вкусови качества. Над

горелката е разположена решетка или чугунена плоча, на

която се пекат продуктите. За да стартирате барбекю-

то в работен режим, просто отвинтвате вентила за

подаване на газ. Нужна ви е и искра - за да се запали, все

пак. Регулацията също е лесна посредством нивата -

слаб, среден и силен пламък, настройвани с въртящите

се бутони. Доста от моделите газови барбекюта също

разполагат с похлупак, който за секунди ги превръща

ОТ ОБИКНОВЕН ГРИЛ В ПЕЩ ИЛИ ФУРНА
Що се отнася до крайния резултат, разбира се. По-

усъвършенстваните газови барбекюта са снабдени с

температурни датчици, които позволяват допълнителен

контрол над процеса по готвенето. Правилото е, че

температурата вътре в корпуса не бива да надхвърля

200°С. Въпреки че използването на газово барбекю не е

сложна работа, все пак не бива да пренебрегвате мерки-

те за безопасност, описани в инструкциите. Не се навеж-

дайте прекалено над газовия грил, докато работи, дори

и да е със затворен капак. И не го ползвайте като печка.

Изчаквайте решетката да изстине, преди да я награби-

те с голи ръце. Нещо, което в пълна сила си важи и за

другия тип барбекю – това с открития огън и въглени-

те.

Барбекюто диктува принципите на алтернативните

кулинарни технологии. Благодарение на своите конструк-

тивни особености, барбекюто (с капак или без) предлага

не само специфична термична обработка на продуктите,

но преди всичко бързи и здравословни блюда. Как да ги

приготвите, можете да научите не само от много книги

с рецепти, но дори и в приложените минирецептурници

за барбекю, които в повечето случаи закупувате заедно

с него.

Какво друго ви остава, освен да завържете около

кръста готварската престилка, да налеете чаша бира

и… мятайте мръвките.

Твърдото гориво за барбекюта-

та от този тип вече се предлага

широко в търговската мрежа; осо-

бено в магазините, специализирани

за градинско оборудване. Това са

произведени по специална техноло-

гия дървени брикети за барбекю,

даващи след запалването си по-

висока температура, малко пламъ-

ци и пушеци и повечко жар с равно-

мерна температура. Точно това,

което трябва за истинското бар-

бекю. И още едно предимство на

въглищата за барбекю пред обичай-

ните дървени тресчици – оптими-

зирани са бързо да се разпалват. За

тези, на които им липсват скаут-

ски умения за бързо напалване на

огън, дори и от обмислени за тази

цел фабрични средства като дърве-

ните брикети, пазарът предлага

улеснителни средства. Специални

течности или твърди разпалители

на смолиста основа за бързо раз-

палване на въглищата, които с

едно впръскване върху брикетите и

палване на клечката ви спестяват

усилия и излишно опушване. Не е

добра идея за тази цел да източва-

те бензин от резервоара на кола-

та, ако не искате после пържоли с

керосинов дъх.

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ЗА ПЪРЖОЛИ
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Рязането е една от основните дейности на домашния майстор. И затова

магазините са пълни с какви ли не инструменти. Освен добре познатите

циркуляри и прободни триони, все по-голяма популярност добиват тези

със странното наименование саблени. Представете си трион, който сам

се движи напред-назад. Достатъчно е да го държим в ръка и да натискаме

леко – той върши всичко останало. Няма ги еднообразните и уморителни

движения, до болка познати от ръчната работа. За саблените триони,

техните особености и начин на използване разказва Стефан Куцаров

КАК РАБОТЯТ САБЛЕНИТЕ ТРИОНИ

На външен вид те приличат на електрическа бормаши-

на, само че на мястото на свредлото се поставя реже-

щият лист. Действието им, най-просто казано, не се

различава от това на останалите електрически инстру-

менти. Имат електродвигател, чието въртене чрез под-

ходяща механична предавка се превръща в желаното дви-

жение на режещия лист. И за да бъде рязането максимал-

но бързо и ефективно, при това с малко усилие от стра-

на на работещия, движението не е само напред-назад

(специалистите го наричат възвратно-постъпателно), а

Саблените триони

и леко в перпендикулярна посока. Това не е измислено

специално за саблените триони, а просто максимално

наподобява естественото рязане с ръчен трион или но-

жовка. Не са малко моделите с няколко степени на амп-

литудата на перпендикулярното движение, които се из-

бират в зависимост от твърдостта на рязания матери-

ал (по-мек материал – по-голяма амплитуда).

Поради значителната консумирана мощност от три-

она, по-голямата част от моделите се захранват от

електрическата мрежа. По-малко са саблените триони с

акумулатор. Работата с последните безспорно е по-удоб-

на (няма кабел, който да ни се мотае в краката) и особе-
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но много улеснява рязането по извита линия, когато

трионът неизбежно променя положението си. Тези пре-

димства са за сметка на увеличаване на теглото на

триона. Акумулаторите на тези триони обикновено се

зареждат за половин-един час. Съществено удобство при

някои модели са двата акумулатора – докато трионът

работи с единия, другият се зарежда.

Главен критерий при избора на саблен трион са него-

вите

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основната е мощността на електродвигателя, която

обикновено е между 300 и 900 W. По-голямата мощност

по принцип позволява рязането на по-дебели материали.

При ползването на данните от проспекта трябва да се

внимава, тъй като в доста модели се посочва общата

консумирана мощност от триона, докато тази на елек-

тродвигателя, от която реално зависи рязането, е меж-

ду 50 и 70% от нея.

Максималната дебелина на рязания материал е от

съществено значение – за дърво тя е между 5 и 25 сан-

тиметра, а за метал – между 8 и 20 милиметра. Особено

улеснение при работата е възможността за плавно ре-

гулиране на честотата на движение на режещия лист,

каквато имат почти всички саблени триони. Честотата

е броят на движенията за една минута (подобно на обо-

ротите на бормашина или циркуляр) и като правило се

дава при работа на празен ход, когато режещият лист

не е в съприкосновение с материала. Тя логично намаля-

ва при по-голяма сила на натиск върху режещия лист и при

по-твърд материал, но съществуват модели, които я

запазват непроменена. Е, последното е вярно, само ако

не се прекалява с натиска върху материала. Самото ре-

гулиране е електронно, което е предпоставка за дълъг

експлоатационен срок на триона. Минималната честота

може да е между 0 и 800 движения в минута (0 означава

възможност за много бавно движение на режещия лист).

Максималната честота е между 2400 и 2800 движения в

минута. Опитните майстори знаят, че за да се започне

рязане на точно определено място, са необходими най-

напред бавни и внимателни движения с режещия инстру-

мент. Същото се прави и със саблените триони, като

чрез регулатора се задава малка честота. Още по-лесно

това става с моделите саблени триони с „бавен старт“

- при включването им те плавно увеличават честотата

на движенията, докато тя достигне зададената чрез

регулатора.

Друга характеристика е ходът на режещия лист -

обикновено между 19 и 30 милиметра. По-големият ход е

предпоставка за бързо рязане, докато при малък срязва-

нето е по-фино. Сред важните характеристики е тегло-

то на триона, което като правило е по-голямо при по-

мощен електродвигател. То е между 2 и 4-5 килограма.
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РЕЖЕЩИТЕ ЛИСТОВЕ
При покупката на какъвто и да е инструмент основ-

ният въпрос е „Струва ли си парите?“ И ако за обикно-

вената ножовка или дърводелски трион можем да махнем

с ръка и да го купим „за да има“, не така стои въпросът

със значително по-скъпите електрически инструменти.

Дори цената да не ни притеснява, не можем да напълним

домашната си работилница с десетки такива „помощни-

ци“. Производителите добре знаят това и се стремят да

предлагат инструменти, вършещи колкото може по-раз-

нообразна работа. Саблените триони не правят изклю-

чение и това се дължи на богатия набор от режещи ли-

стове. Те често могат да се използват в триони от

различни модели и марки. Листовете за дърво са от ви-

соковъглеродна стомана, а тези за метал и пластмаси –

от двукомпонентни метални сплави. Дебелината им е

между 0,9 и 1,5 милиметра, а режещата част е с дължи-

на от 10 до 30 сантиметра. Съществува голямо разно-

образие на листове в зависимост от материала, който

може да бъде рязан. Както и при обикновените ножовки

и триони, колкото по-мек е материалът, толкова стъпка-

та на зъбите (разстоянието между два съседни зъба) е

по-голяма. Освен това върху опаковката на листовете

често е отбелязана най-малката и най-голямата дебели-

на на всеки от материалите, които могат да бъдат

отрязвани. Възможно е рязане и на по-тънки материали,

но мястото на среза не е достатъчно гладко. При по-

дебели пък има опасност от изкривяване на листа и дори

повреда на триона.

Режещите листове за метал превръщат сабления

трион в ножовка и могат да се използват за рязане на

оловни и железни тръби, профили и листов материал.

Съществуват специални видове с малка широчина, позво-

ляващи рязане по крива линия. Друг вид са режещите

листове за дърво, някои от които могат да бъдат изпол-

звани и за рязане на клони, както и на дърва за огрев, други

са предназначени и за плочи от дървесни частици, а

трети – и за пластмаси. Особено полезни са комбинира-

ните листове, с които спокойно могат да се режат дъски

и талпи със забити пирони. Има листове и за алуминий,

мед и други цветни метали. Следващ вид са листовете

за рязане на строителни материали - за пенобетон, тух-

ли и пластмаси с нишки от фибростъкло. Има за стиро-

пор, гипсокартон и други подобни, както и за абразивни

материали. За продължителното използване на режещи-

те листове съществено значение има материалът, от

който са изработени – най-издръжливи са тези от волф-

рамов карбид.

УДОБСТВОТО ПРИ РАБОТА
Ергономичната ръкохватка е особено важна за реже-

щите и пробиващи електрически инструменти, тъй като

намалява умората, дължаща се немалкото им тегло и

неизбежните вибрации. Удобството зависи не само от

формата, но и от материала на ръкохватката – тя не

трябва да се изплъзва от влажна, омаслена или просто

позацапана ръка.
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Най-удобни за работа са саблените триони, основна-

та част на чиято тежест е съсредоточена в ръкохват-

ката. За съжаление, в нея могат да се монтират само

електродвигатели с малки размери, а засега те са срав-

нително маломощни. Двигателите с мощност над 400-500

W се поставят пред ръкохватката, което отдалечава

центъра им на тежест от ръката и умората при рабо-

та нараства. От тази гледна точка за предпочитане са

по-маломощните модели.

Лесното поставяне и смяна на режещия лист е важен

фактор за удобството при работа. В почти всички съвре-

менни саблени триони това става без никакви допълни-

телни инструменти чрез простото му поставяне в от-

вора и натискане на съответното лостче. Това също е

желателно да бъде проверено при покупката, тъй като

доброто действие може да спести доста излишни нерви

по време на работа.

Майсторите знаят, че често налага трионът да бъде

завъртан в различни положения. Някои модели саблени

триони могат да се държат в нормално хоризонтално

положение, а предната им част, заедно с режещия лист

да заема 4 положения през ъгъл от 90 градуса, или дори

да се завърта на произволен ъгъл. Черешката на торта-

та са модели, чиято предна част е шарнирна и може да

се сгъва в двете посоки с десетина фиксирани положе-

ния. Така режещият лист застава под ъгъл спрямо оста

на триона (а не е успореден на нея), който може да дос-

тига до 90 градуса. При това завъртането може да се

прави (но внимателно!) дори при работещ трион. Не е

трудно да се досетим колко удобно е това при работа в

ограничено пространство, например при монтаж и ре-

монт на ВиК инсталации.

Промяната по желание на честотата на движение на

режещия лист в процеса на работа не трябва да пречи

на сигурното държане на триона. Затова е важно регу-

латорът да е поставен на удобно място в ръкохватка-

та, да е достатъчно голям и да се задвижва с лекота.

Саблените триони могат да се използват и за праве-

не на прорези с определена дължина. За улеснение на пос-

ледното, някои модели са снабдени с подвижен ограничи-

тел (нарича се и регулируема основна плоча) до отвора

за режещия лист. Той може да се отдалечава от предния

край на триона, за да се фиксира желаното разстояние,

до което листът да достига. Подобно ограничаване оси-

гурява по-безопасна работа и при нормално рязане, тъй

като листът може да се нагласи да се подава съвсем

малко от материала. А какво да се прави, ако при рабо-

та се изронят някои зъби в задната част на листа? Най-

лесно е той да се хвърли, но благодарение на ограничи-

теля, може все още да се използва. Това става, като се

нагласи по подходящ начин ограничителят, така че да се

реже само с предните здрави зъби.

Не само левичарите, но и други хора могат да работят,

държейки триона с лявата си ръка, докато дясната е

ангажирана с нещо друго. Съществуват модели, в които

няма никаква разлика в хващането на ръкохватката с

лявата или дясната ръка и боравенето с командните

органи по нея.
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Мрежовият кабел винаги създава известен дискомфорт

при работа с какъвто и да е електрически инструмент.

Едно от неудобствата е усукването му, поради неподвиж-

ното закрепване към корпуса на триона. В някои модели

това е избегнато чрез подходящо подвижно закрепване.

Вибрациите на работещия трион не са особено прият-

ни. Но ако са големи и се работи продължително време,

могат да станат и опасни – постепенно се натрупва

умора, вниманието отслабва, получават се грешки при

рязането и може да се стигне дори до нараняване. Във

всеки модел производителите взимат мерки за намалява-

не на вибрациите, но тяхната ефективност обикновено

е свързана с увеличаване на цената. Ниски са вибрации-

те в моделите със специални балансиращи противоте-

жести на двигателя. Оценката на големината на вибра-

циите е най-добре да се прави при рязане с различен на-

тиск и на различни материали.

Рязането на лошо закрепени тръби и арматурно желя-

зо се затруднява от вибрирането им, а може и да се счупи

листът. За избягване на това към някои триони се пред-

лага специална стяга. Чрез нея трионът плътно се при-

крепя към рязания метал и вибрации няма.

А може ли излизащ от стената предмет (тръба, вин-

кел) е да бъде отрязан плътно до нея? Да, и това е

възможно чрез използването на специални еластични

листове – трионът се поставя под ъгъл около 30 градуса

спрямо стената, листът се огъва за да прилепне към нея

и рязането може да започне.

Не са пренебрегване и някои дребни улеснения, напри-

мер кука за закачане на триона на колана или скелето,

когато не се използва.

СИГУРНОСТ ПРИ РАБОТА
Трябва ли да отбелязваме колко важна е тя при инст-

румент с бързо движеща се и остра режеща част? Ра-

ботата с неотслабващо внимание, периодичните почив-

ки и доброто здравословно състояние са задължителни.

Не би трябвало да се работи със саблен трион при взи-

мане на успокоителни лекарства, нито след употреба на

алкохол – биричката за освежаване или "едно малко за

отпускане" могат да са с доста неприятни последствия.

Вниманието си е внимание, но и предпазните средства

не трябва да се пренебрегват. Вероятно мнозина биха се

усмихнали пренебрежително при споменаването на очи-

ла, ръкавици и прахоулавяща маска. Независимо от голе-

мия опит, който имаме, и увереността в собствените

сили, не би трябвало да ги пренебрегваме. Още повече,

че много производители на саблени триони ги предлагат

като допълнителни принадлежности.

Безопасността на работа е повишена в саблените

триони със специална защита на ръцете, която ограни-

чава възможността те да се плъзнат към режещия лист.

За сигурна работа трябва да се използват само изправ-

ни листове – деформираните крият опасност от внеза-

пен тласък и евентуално изпускане на триона с всички

непредвидими последици от това.

В процеса на работа по листа се натрупват стърго-

тини, които затрудняват рязането. Независимо от бърза-

нето да свършим работата, не трябва да си позволява-

ме да ги почистваме „в движение“.

Запознатите с устройството на електродвигатели-

те знаят, че едно от най-деликатните им места са чет-

ките, които са и най-често срещаният източник на по-

вреди. За да няма опасност за работещия, двигателите

в някои модели триони автоматично се изключват при

повреда на четките. И още нещо, също свързано с тях.

Бързането да се отреже нещо неусетно ни кара повече

да натискаме режещия лист, а това създава опасност от

повреда на двигателя. Затова съществуват модели саб-

лени триони, чийто двигател автоматично спира при

недопустимо голяма „съпротива“ от рязания материал.

И накрая шумът, нещо на което обикновено не се обръща

внимание, особено от свикналите да работят в шумни

помещения. А той неусетно води до умора с всички после-

дици от това и дори до трайно увреждане на слуха. Саб-

лените триони не са сред най-тихите инструменти, но

техният собствен шум е нищо в сравнение с този от

самото рязане. Затова не само специалистите по охрана

на труда, но и производителите на триони съветват да

се работи с шумозаглушители на ушите.
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Редакцията не носи отговорност за промени, неточности и грешки в подадената от фирмите информация

Супер модели

Градински
косачки
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Многофункционална косачка

R 52S на Husqvarna със само-

ход. Предназначена е за по-голе-

ми площи и е оборудвана с три

различни системи за косене

(TrioClip): събиране в кош, стра-

нично изхвърляне или BioClip. Ко-

сачката се задвижва от двига-

тел Briggs&Stratton XMR 60, мощ-

ност 4,4 kW. 7 степени на косене,

ширина на косене 53 см, височина

на косене, мин/макс 32-95 см.

Удобна ръкохватка с леснодостъ-

пни контроли.

Производител: Husqvarna

Многофункционална косачка

HR 152 SV на Husqvarna със са-

моход. Предназначена е за по-го-

леми площи и е оборудвана с три

различни системи за косене

(TrioClip): събиране в кош, странич-

но изхвърляне или BioClip. Косачка-

та се задвижва с двигател Honda

с мощност 4 kW и има плавна про-

мяна на скоростта от 2,5-5 км/ч.

6 степени на косене, ширина на ко-

сене 53 см, височина на косене,

мин/макс 32-95 см. Удобна ръко-

хватка с леснодостъпни контро-

ли.

Производител: Husqvarna

Многофункционална косачка

R 53SV W на Husqvarna със са-

моход. Подходяща за поддръжка

на по-големи терени. Оборудвана

е с три различни системи за косе-

не (TrioClip): събиране в кош, стра-

нично изхвърляне или BioClip. Ко-

сачката се задвижва с двигател

Honda с мощност 4 kW. Вариа-

торът на скоростта улеснява ре-

гулирането на самохода в зависи-

мост от нуждите на потребите-

ля и състоянието на терена. 6

степени на косене, ширина на косе-

не 53 см, височина на косене, мин/

макс 30-80 см. Удобна ръкохватка с

леснодостъпни контроли.

Производител: Husqvarna
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Електрическа косачка модел SP 40 E на итали-

анската фирма MA.RI.NA Systems, подхояща за

градина, лозов масив, или ферма. Ширина на

косене 40 см, височина на косене 20-55 мм, вмести-

мост на коша 40 л. Пластмасов корпус. Мощност

1100  W. Тегло 17 кг.

Производител: MA.RI.NA Systems

Бензинова косачка модел SP 41 B на италиан-

ската фирма MA.RI.NA Systems с метален

корпус. Подходящи за градина, лозов масив, или

ферма. Ширина на косене 40 см, височина на косене

20-65 мм, вместимост на коша 45 л. Мощност 3,5 к.с.

Тегло 23 кг.

Производител: MA.RI.NA Systems

Бензинова косачка модел SP 46 B на италиан-

ската фирма MA.RI.NA Systems с метален

корпус. Подходящи за градина, лозов масив, или

ферма. Ширина на косене 46 см, височина на косене

20-65 мм, вместимост на коша 45 л. Мощност 3,5 к.с.

Тегло 28 кг.

Производител: MA.RI.NA Systems
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Бензинова косачка VIKING MB 443 T, 4 к.с., от

серия 4 с ширина на косене 41 см и 1 скорос-

тен колесен механизъм, подходяща за косене

на тревни площи до 800 м2. Тегло: 26 кг. Оборуд-

вана с голям кош за събиране на трева с вмести-

мост 60 л. Желаната височина на косене може да се

регулира на 7 степени между 25 и 70 мм. Има възмож-

ност за допълнително оборудване с набор за рекул-

тивиране.

Промоционална цена: 760 лв. с ДДС (вкл. 5 % промо-

ционална отстъпка, валидна от 01.05. до 30.06.2007 г.)

Производител: VIKING

Електрическа косачка VIKING ME 360, 1,1 kW, с

ширина на косене 33 см и обемен кош (26 л),

подходяща за косене на тревни площи до 300 м2.

Тегло: 12 кг. Височина на косене: 25 / 41 / 57 мм. Има

възможност за допълнително оборудване с набор за

рекултивиране.

Промоционална цена: 251,75 лв. с ДДС (вкл. 5 %

промоционална отстъпка, валидна от 01.05. до

30.06.2007 г.)

Производител: VIKING

Мощна бензинова косачка VIKING MB 655 G от

серия 6, 6 к.с., с ширина на косене 53 см и го-

лям 75 литров кош, подходяща за косене на

големи тревни площи до 2500 м2. С 3 скоростен

колесен механизъм и двигател ReadyStart. Височина

на косене от 25 до 80 мм. Има възможност за допъ-

лнително оборудване с набор за рекултивиране.

Промоционална цена: 1519,09 лв. с ДДС (вкл. 5 %

промоционална отстъпка, валидна от 01.05. до

30.06.2007 г.)

Производител: VIKING
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Съвременните душ кабини отдавна не служат само за преграда срещу

водните пръски по време на душ. Освен иновациите в материалите и

креативността на дизайнерските решения, душ кабините вече предлагат

редица функции, превръщащи компактното пространство на кабината в

пълноценно място за релакс. Вградената им функционалност включва

хидромасаж, аромо-, хромо-, звукотерапия, парна баня, тропически душ и

така нататък. Какви са предимствата на многофункционалните душ кабини

за прогонване на стреса разказват Иво Бояджиев и Милена Шиякова

Îáîðóäâàíå çà ñïîðò è ðåëàêñ
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Фабрично произведените мултифункционални душ ка-

бини представляват готови за монтаж добре уплътнени

кабини, в които освен стандартния хидромасажен панел,

могат да бъдат вградени различни други функционалнос-

ти в посока отпускане на тялото и душата. Имат раз-

лични разновидности, които, разбира се, са в пряка връзка

с цената им – от стандартна единична душ кабина през

кабина с хидромасажна вана до комбинирани със сауна

многоместни душ „стаи“…

ХИДРОМАСАЖЪТ
в мултифункционалните душ кабини се реализира на база

вграден хидромасажен панел. Той е конфигуриран предва-

рително като брой хидромасажни дюзи, или джетове,

които в повечето случаи са насочваеми. В зависимост от

разположението, вида и броя си могат да бъдат използ-

вани за тила, кръста, гърба, зоните отстрани на тяло-

то. В някои модели има джет и за краката или ходилата

Водни глезотии
в мултифункционалните душ кабини

(при определена поза). Част от панела е и настройваем

ръчен душ накрайник. Предлагат се модели и с хидрома-

сажен панел, който поддържа режим на работа, наречен

„воден прах“. Водата се пулверизира на толкова малки

частици, че напомня повече на воден облак. „Водният

прах“, според познавачи, има страхотно освежаващо

действие.

Хидромасажният панел задължително разполага с тер-

мостатичен смесител. В максималното удоволствие от

къпането, в които участват хидромасажните душ пане-

ли, термостатичният смесител играе важна роля - гри-

жи се да поддържа температурата на водата, обливаща

тялото, постоянна. Освен задаване параметрите за

температура на водата, управляващият панел е в осно-

вата на избор на различни функции - с превключване се

задава дали удоволствието да струи от фиксирания душ,

от хидромасажните джетове, от ръчния душ или от всич-

ко едновременно. С услугите на управлението на хидро-
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масажния душ панел може да се контролира и силата на

струята.

Голяма част от готовите за монтаж мултифункцио-

нални душ кабини разполагат с една функционалност,

осигуряваща подчертано терапевтично въздействие за

организма. Става въпрос за добилата популярност напос-

ледък и у нас

ПАРНА БАНЯ
Това, което най-характерно отличава парните бани от

душ кабините с хидромасажен панел и други екстри и

затворените хидромасажни вани, разбира се, е парогене-

риращото устройство. Генераторът произвежда парата,

която влиза в кабината чрез специален отвор, и създава

предпоставки за онези вълшебни резултати, които са

причината за нейната популярност.

В режим на парна баня в многофункционалната кабина

се образува топла и доста влажна среда - температура-

та в кабината обикновено е между 40 и 45 oC (не повече

от 50 оC), а влажността достига почти 100%. Препоръ-

чителният престой е не повече от 20 минути.

Терапевтичният ефект от парната баня за здрави, но

психически натоварени хора е магичен. Вземането на

парна баня разтваря порите и почиства както тях, така

и цялото тяло от токсини. Водните изпарения имат бла-

готворно влияние и срещу болести като астма, бронхи-

ални инфекции и раздразнения на синусите заради алер-

гии или простуда. Повишената телесна температура пък

означава подобрена циркулация на кръвта, което носи със

себе си допълнителна енергия и заздравяване на кожата.

Парната баня е и враг на артрита – тя действа отпус-

кащо на подутите и напрегнати стави, асоциирани с

него. Подобен е и ефектът върху мускулите, сковани от

ежедневното напрежение и неестествената поза пред

компютъра в офиса.

Както вече споменахме в описанието на мултифункци-
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оналните душ кабини, в тези устройства производите-

лите слагат особен акцент върху комфорта и условията

за релакс. В тази връзка освен хидромасажа, който освен

от панела, може да се осъществи в живително бълбука-

щите води на ваната – с хидромасаж, аеромасаж, или с

комбинация от двата. Парната функционалност също

играе незаменима роля за отпускането. Много интерес-

ни са наличието в някои модели на цифров панел, който

управлява едновременно FM радио, безжичен телефон,

телевизионен екран и CD-плейър. В интерес на комфор-

та налице са декоративното осветление, огледалото с

покритие против изпотяване, масажорът за крака, вся-

какви рафтчета, поставчици и друго обзавеждане.

С наличие на съвременна мултифункционална душ ка-

бина в банята можете да достигнете и по-висше ниво на

домашна релаксация. За тази цел ще е необходимо да про-

учите благотворните ефекти на

АРОМО-, ХРОМО- И ЗВУКО ТЕРАПИЯТА
Хромотерапията е известна още като цветна или

светлинна терапия. Накратко, тя почива на теорията, че

различните цветове имат различни дължини на вълните,

които пък влияят по определен начин на човешкия мета-

болизъм. Доказано е например, че пълното усвояване на

витамините е свързано с наличието на определен тип

светлина. Затова и инсталирането на светлинна систе-

ма в парната кабина ще позволи наслаждението на раз-

личните положителни ефекти на цветовия спектър, в

търсене на максималния терапевтичен ефект. За да пол-

звате предимствата на аромотерапията, не забравяйте

и за възможността да добавите в специалния отвор бла-

говонни тревички или капки лечебни масла (предлагани от

доставчиците на съоръжението), за да превърнете каби-

ната в истински оазис. Кабините, снабдени със стерео-

система, предлагат удоволствието освен музика, да слу-

шате шума на гората, звука на прибоя или песента на

птиците. Тези звуци оказват успокоително и възстано-

вително влияние на организма.

ИНФРАЧЕРВЕНИ ВЪЛНИ В КАБИНАТА
От скоро на пазара се предлага и нов тип многофунк-

ционални душ кабини с инфрачервен нагревател. Тайната

на удоволствието от престоя в този тип кабина се крие

в специално проектирания инфрачервен нагревател, който

загрява цялостно човешкото тяло. Инфрачервената свет-

лина прониква под кожата и затопля организма. Топлина-

та посреща още на входа на кабината и съпровожда през

цялото време на престоя в нея. Помнете, че не е препоръ-

чително да прекарвате в тази кабина повече от час.

В повечето мултифункционални душ кабини присъства и

ОЗОНИРАЩАТА СИСТЕМА
за дезинфекция. От една страна, тя поддържа въздуха

свободен от характерните за банята миризми. От друга,

успешно се бори с мухъла и бактериите, които виреят

добре в среда с висока влажност. Това пък означава, че

почистването на парната кабина ще отнема само миг и

няколко маха със съвсем лек и безобиден препарат.

Къпането в обикновената душ кабина

безспорно доставя удоволствие, но

допълнителния ефект от бълбукащи-

те струи определено е нещо, за кое-

то си заслужава да си дадете пари-

те. Хидромасажът обединява в себе

си термотерапията, лечебния и вод-

ния масаж и движението. Всеки от

тези компоненти може да бъде изпол-

зван независимо от друг, но комбина-

цията от всички не само носи жела-

ния ефект, но и съвършено ново усе-

щане. Чрез водния поток, излизащ от

дюзите в корпуса, може да се постиг-

не въздействие върху определени точ-

ки в човешкото тяло. Подлагайки се

на това блаженство, ще изпитаме

необикновено чувство на безтеглов-

ност и плавен прилив на енергия.

Хидромасажът не само носи удовол-

ствие, а зарежда с енергия и влияе

благоприятно на общото състояние

на организма, включително спомага за

по-добрата обмяна на веществата в

организма. Особено режимите с „из-

стрелване“ на големи, дори груби

струи успокояват напрежението в

мускулите, болките в раменния пояс,

отпуска притискането на седалищния

нерв и още ред други болезнени сим-

птоми. Хидромасажът подобрява

кръвообращението и стабилизира хра-

носмилателната система.

Температурата на водата играе сво-

ята роля за усещанията. Особено

приятен е престоят в душкабината

при температура на водата около 35
оC. Закономерността на реакцията е

следната. Хидромасажът с прохлад-

на вода има освежително действие,

с хладка вода - влияе възбуждащо на

организма, а топлата вода има от-

пускащ ефект. Дори твърдят, че ако

водата стане почти гореща, успоко-

ението може да премине в успиващо

състояние...

ХИДРОМАСАЖЪТ – ПРИЯТЕН И ЗДРАВОСЛОВЕН
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Франция - съблазнителна и надменна, старомодна и прогресивна, винаги

описвана с една уверена неопределеност. Казват, че не можеш да не я обикнеш

– безкрайната синева на Средиземно море и красотата на Прованса, вели-

чието на Лувъра и Айфеловата кула, виното, сиренето и кроасаните... Едно

е сигурно - в страната, дала на света шампанското, огнеупорните съдове

за готвене и сиренето Камембер, и логично известна с кулинарното изку-

ство, ще намерите страшно много места да поглезите стомаха си. Хора-

та, които най-много обичат французите, са… французите. Възприемат се

като единствената наистина цивилизована нация. Повечето от тях са

експерти по всички важни житейски въпроси, а ако има област, в която

не се чувстват уверени, то тя няма значение за тях. Какъв е експертният

им подход към домашното всекидневие с няколко щриха върху френския

бит разказва Иво Бояджиев

Технологични особености на

френския дом

ПЪРВИТЕ ЖИТЕЛИ
Първите следи за живот по земите на днешна Франция

датират от каменната ера. Древните предци на францу-

зите най-много обичали да седят на каменните си стол-

чета около каменните си маси в каменните си домове и

да водят културни разговори, боцкайки мухлясало сирене и

отпивайки от каменни чаши с вино. В края на II век пр.н.е.

по тези територии започнали да се заселват келтите.

Около средата на I век пр.н.е. те усетили блаженството

от пиенето на тамошното вино и под благотворното му

влияние се смесили с местното население, като заели

цялата територия на съвременна Франция. Естествено,

както винаги става, като видели как драго си прекарват

хората там, по-късно се натрапили и римляните, които

говорели латински и наричали келтите гали, а страната

им – Галия. Земите били завладени от Юлий Цезар, въпре-

ки съпротивата на, и сега идва любимият ми момент,

Версанжеторикс. Няколко века по-късно от север дотича-

ли ентусиазираните германски племена, сред които и фран-

ките, и малко по-късно възникнала френската държава.



ñòð. 82

Òåõíîëîãè÷íè îñîáåíîñòè íà...

ДНЕС
почти 65 милиона жители на Франция продължават да се

радват на синьото сирене и виното (макар че според

археологическите свидетелства то е „изобретено“ някъ-

де в Азия, всеки го свързва именно с Франция) и да „при-

ветстват“ желаещите да се присъединят към матине-

то. Според данни на Френския национален институт за

статистика и икономически изследвания, родените в

чужбина имигранти във Франция са почти 5 милиона.

Около 3/4 от населението на страната живее в градо-

вете, като повечето хора обитават апартаменти, а много

голяма част от градските жители живеят под наем.

Докато се разхождате по някоя френска улица, може

да видите дълги редици от сгради на няколко етажа с

широки дървени или метални врати. Много от тези ти-

пични за Франция постройки имат нещо като преддверие

или вътрешен двор зад фасадата, по чийто периметър са

разположени асансьорът и стълбите.

Всички сме свидетели как у нас през последните десе-

тина години постройки никнат като гъби между други-

те сгради, навсякъде, където е възможно. Във Франция не

можеш да строиш каквото ти е угодно, ако не отговаря

на строителния план и на хармонията с околните сгра-

ди. За това следи Комитет по урбанизъм. Домът трябва

да се вписва в общия пейзаж, а и във всеки департамент

(териториална единица във Франция) има ограничения за

допустимата височина на постройките.

ОТВЪД ВРАТАТА
Ако сте на екскурзия в Париж и отивате на гости в

нечий апартамент, две-три неща ще ви направят особе-

но впечатление.

Първо, в много сгради при влизането във входа с усмив-

ка установявате поне една прилика с входа на вашия блок.

Както при нас, лампите в общата част на сградата гас-

нат след определен интервал от време.

За нация, обсебена до голяма степен от яденето, къде-

то кулинарията се тачи като изкуство, повечето кухни

в апартаментите на французите са изненадващо малки.

Може би причината е, че храненето е семейно меропри-

ятие с комуникативна ценност и се извършва в по-голе-

ми помещения, като трапезария, например, за да има

място за всички. Затова когато вечерят, семействата

рядко гледат телевизия.

Ако пък сте решили да поживеете в някой френски град,

трябва да имате предвид, че много от апартаментите,
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които се дават под наем или се продават, са без мебели,

някъде дори и без елементарни шкафчета в банята.

ДОМАШНИТЕ УРЕДИ
Любимото разходно перо на французите е облагородя-

ването на дома. Те просто обожават по всякакъв начин да

украсяват жилището си, да декорират, да работят нещо

вкъщи или по градината, както и да инвестират средства

за покупка на извънградски къщи. Това, обаче, не важи в

пълна сила за домашните машинки, защото за разлика от

повечето други развити държави, във Франция машината

не се смята за задължителна в домакинството. Не че не

им стигат парите да си купуват нови уреди. Просто мно-

го от тях не изпитват необходимост. Tелевизорът в един

дом, например, най-често е 1, рядко са 2. Тоест гледането

на телевизия също е семейно мероприятие. Компютърът

също обикновено е един за цялото семейство. Логично е

да предположим, че предпочитаните информационни ресур-

си за французите са вестниците, списанията и книгите.

БАНЯ + ТОАЛЕТНА
Във Франция банята и тоалетната обикновено са съче-

тани в едно помещение. В много домове до тоалетната

чиния може да видите ниски раковини с кран и душ, кой-

то пръска нагоре. Французойките полагат в тях телца,

за да поддържат интимната си хигиена. Освен това

трябва да знаете, че в някои по-евтини мотели все още

може да се натъкнете на тоалетна с дупка в пода и малки

поставки за краката, на които да стъпвате и да кляка-

те. Но ако у повечето чужденци тази „инсталация“ вся-

ва отвращение, това едва ли може би направило кой знае

какво впечатление на някой българин.

ИЗВЪНГРАДСКИТЕ ДОМОВЕ
Много жители на големите френски градове си имат

извънградско кътче за почивка или просто родителите им

живеят в провинцията. Поради постоянната тенденция

все повече хора да се преместват от провинцията в

големите градове, цените на селските къщи са станали

съвсем достъпни. Според френските критерии, разбира

се. Много французи, а и чужденци, се възползват от това

и инвестират в имоти в прекрасната френска провинция.

Разбира се, не всички къщи са с еднаква площ и степен

на комфорт, но има две неща, по които много от тях си

приличат – градината и винарската изба. Често мебели-

те вътре са изработени ръчно от дърво.

В миналото повечето градски

домове са се намирали под надзо-

ра на консиерж – най-често жена,

която живеела на първия етаж и

отговаряла за разнасянето на по-

щата и почистването и подрежда-

нето на стълбите и коридорите.

Консиерж е тайнствен, практи-

чески легендарен персонаж от

френската литература и живот.

Бил нещо като страж, който сле-

ди кой влиза и излиза от сградата.

Днес достъпът, естествено, е

далеч по-прозаичен - просто на-

тискате звънеца, казвате името

си и ви отварят.

МИСИЯТА КОНСИЕРЖ
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Система за покриване
на открити площи –
отварящи се перголи.

Системата се базира на алуминиеви ламели,

чието положение може да се управлява от

напълно затворено до напълно отворено, с леко-

та. Отварящите се перголи работят на принци-

па на жалузите. Те осигуряват 100% защита от

дъжд, тъй като при затворено положение от-

делните ламели се припокриват, благодарение на

специалната си форма.

При отворено положение на ламелите може да

се избира

различна степен на отваряемост
в зависимост от моментната нужда от

светло- и въздухопропускливост. Така конструк-

цията практически елиминира недостатъците

на други способи за покриване – прокапване, за-

дух, нежелана плътна сянка.

За покриване на тераси системата осигурява

високо ниво на комфорт
при използването им, както и предимството

те да остават чисти при всякакви климатични

условия, без да са плътно покрити. Отварящи-

те се перголи имат и много добро приложение

за търговски площи и открити заведения, тъй

като позволяват многократно по-дълго време

на използваемост през целия сезон, в съчетание

със забележително по-висок комфорт за клиен-

тите.

Друго основно предимство е
дългият експлоатационен живот

на конструкцията – тя практически не оста-

рява, тъй като е изградена от електропрахово

боядисан алуминий. Може да бъде монтирана

върху съществуващи или новоизградени дърве-

ни, стоманени или алуминиеви носещи конструк-

ции в съответствие с дизайнерските изисква-

ния.

Лека, вечна и функционална
системата отварящи се перголи е интелиген-

тно решение за елегантно и разумно покриване

на открити площи.

„ДЕКОРАЛ“ ЕООД е ексклузивен представител

на отварящите се перголи за България.

Къде да ги намерите:

Декорал ЕООД
София,
бул. "Др. Цанков" 23,
Спортпром
Тел./факс: 02/8709344,
0888 801653,
0899 104470
dogrami@decoralbg.com
www.decoralbg.com
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Продуктите на ТЕКА можете да закупите от нашите партньори - мебелни студиа и магазини, магазини за бяла техника, както и в магазините за фаянс

За продажби на едро: ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД: София 1784, бул. Цариградско шосе 135; Офис, шоурум и склад в сградата на Office Express; тел.: 02/ 976 8330

*378 лв. *51,68 лв.
*956 лв.
термостат

*205 лв. *519 лв.

*765 лв.
 термостат

*
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Неделя е и навън е прекрасен

слънчев ден. От барбекюто в задния

двор се долавя изкусително цвърче-

не… Два часа по-късно, изтегнати на

шезлонга под дървото, преяли с кюф-

тета и наденици, изпитвате добре

познатата сладка нужда да изгледа-

те някой разтоварващ блудкав филм.

Знаели сте, че ще стане така. Вина-

ги става така. И два часа по-рано,

когато се връщахте от видеоклуба и

чувахте песента на кюфтетата, и

сега си мислите защо не може да се

посмеете на Крис Тъкър, без да се

налага да местите натежалото си

неделно туловище пред телевизора в

къщата. Всъщност, може!

Някакви находчиви дизайнери на

системи за домашно кино от Harmony

Interiors в Ашвил, САЩ, са проектира-

ли иновативeн проекторен екран,

върху двете страни на който се про-

жектира едновременно любимия ви

филм. Това е страхотна ценност за

любителите на дворните следобеди,

защото при обикновените външни

На кино в двора

екрани хората в някои части на дво-

ра могат да виждат единствено

„гърба на картината“. Разработена е

чрез материал за екрани Draper, кой-

то позволява визуализиране на всич-

ко, изпратено от проектора

SharpVision Z3000 – то „грее“ от ек-

рана с широчина 33.5 метра и висо-

чина 21.3 метра. И проекторът, и

екранът са снабдени със специален

механизъм, който ги издига нагоре дo

прибирането им на сигурно място в

тавана, когато не се използват. Това

помага да се предпази електроника-

та от промените във времето.

Системата за домашно кино Bose

AV 38 Media Center осигурява визуали-

зиране на видеосигнали от DVD-та,

музика и кабелни програми с висока

резолюция. Естествено, системата

се управлява от дистанционно, което

в случая е и с чувствителен на допир

дисплей. Така единственото движе-

ние, което трябва да направите, за

да пуснете филма от шезлонга, е да

насочите дистанционното и да на-

тиснете един-два бутона. Екранът

ще се развие надолу, проекторът ще

заработи и след 3 часа ще се събуди-

те в същото положение – излегнали

се на шезлонга, с дистанционното в

ръка, приспани от любимия си филм...


