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Безшумен абсорбатор за вграждане от Тека България

Съвременен като технически характери-

стики и модерен като дизайн абсорбатор

за вграждане на испанския производител

TEKA предлага офисът на компанията в

страната - Тека България. Телескопични-

ят модел CNL 3000 се отличава с много

ниски нива на генерирания при работата

на абсорбатора шум – едва 43 dB.

Съоръжението е решено конструктивно

с два двигателя с мощност 260 W, снаб-

дени с двойни турбини. Абсорбаторът е

с капацитет на засмукване 900 м3/час и

с капацитет на изход 625 м3/час. CNL

3000 поддържа три степени на работа.

Комфорт при използването му създават

и двете вградени халогенни лампи по 20

W, които могат да се включват и авто-

матично при изваждането на панела. Аб-

сорбаторът е с максимална мощност от

300 W и изход с диаметър 120 милимет-

ра. При желание от страна на потреби-

теля съоръжението би могло да се дос-

Нови цветни принтери и много-
функционални устройства от HP

HP представи седем нови

модела цветни принтери и

многофункционални устрой-

ства за бърз и качествен

печат на документи и сним-

ки, предназначени за домаш-

ни потребители и малкия

бизнес. Новите устройства

са компактни и лесни за

употреба и в същото време

предлагат бърз и качествен

печат на документация и

пълноцветни снимки. HP

Deskjet D1460 е създаден за

малкия бизнес. Предлага бърз

и ефикасен печат на докумен-

ти със скорост до 16 стр/

мин (монохромно) и 12 стр/

мин (цветно). Компактният

HP Deskjet D2460 е подходящ

за дома и малкия офис. Освен

ефективен печат на докумен-

ти при скорост до 20 стр/

мин, принтерът съхранява и

печата снимки с директните

фотофункции на бутона HP

Photosmart Essential.

Високо качество и надежд-

ност, съчетани с бърза ско-

рост на печат от 30 стра-

ници на минута, осигурява HP

Deskjet D4260. Моделът печа-

та фотореалистични снимки,

устойчиви на избеляване в

продължение на поколения с

мастилата HP Vivera и с

предлагания отделно набор

от 6-цветни мастила при

разделителна способност, оп-

тимизирана до 4800 dpi. Спе-

циално за домашните потре-

бители, търсещи лесно за

употреба многофункционално

устройство, HP предлага

модела Deskjet F2180 - прин-

тер, скенер и копир. С мул-

тифункционалните модели HP

Photosmart C5280, C4280 и

F4180 потребителите могат

да печатат документи с про-

фесионално качество, да ко-

пират висококачествени

цветни и чернобели копия,

както и да печатат директ-

но върху дискове.

Full High Definition любителска
видеокамера от JVC

MPEG2 с регулируема компре-

сия до 30Mbps, който е съвме-

стим с широко използваните

ОС. Ако закупите допълни-

телно станцията HD Everio

SHARE STATION CU-VD40,

чрез USB2.0 можете да архи-

вирате вашите High Definition

видеофайлове върху DVD-R/

RW или двуслойни DVD-R.

Възможно е и директно въз-

произвеждане на записа на

телевизор, свързан към CU-

VD40 във Full HD разделител-

на способност, стига и те-

левизорът да я поддържа.

SHARE STATION дава свобо-

дата да гледате и архивира-

те записите си без нужда от

компютър. Новата JVC HD

Everio GZ-HD7 се предлага във

всички хипермаркети от ве-

ригата ТЕХНОПОЛИС.

JVC представи любителска-

та видеокамера, която позво-

лява запис с Full High Definition

разделителна способност

1920x1080 i. Моделът HD

Everio GZ-HD7 е оборудван с

професионален вариообектив

FUJINON. Видеокамерата раз-

полага с 60 GB вграден твърд

диск, достатъчен за 5 часа

запис в Full HD режим, оптич-

на стабилизация на изображе-

нието и широк набор от

ръчни настройки. Други еле-

менти, присъщи на професи-

оналните камери и вградени

в камерата на JVC, са

пръстенът за ръчно фокуси-

ране и помощната функция за

фокусиране, която очертава

контурите на изображението

във фокус. JVC HD Everio GZ-

HD7 записва във формат

тави и с филтър с активен въглен. Фир-

ма TEKA е позната на българския пазар

като един от водещите производители

на мивки, смесители и пълна гама уреди

за вграждане за бита и професионално

оборудване.



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
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На 28 юни тази година официално отвори врати корпо-

ративният изложбен център на Рока Експо Баня София в

центъра на столицата. След почти едногодишно преуст-

ройство, Рока България реализира проекта си да изгради

своя изложбена зала на мястото на популярния в миналото

магазин София. Тържественото откриване бе предшества-

но от пресконференция, на която Хосе Мигел Рока, главен

изпълнителен директор на Група Рока, Луис Сабанес, стар-

ши изпълнителен директор на Лауфен и президент на бор-

да на директорите на Рока България, и Веселин Симов,

мениджър маркетинг и продажби на Рока България, предста-

виха проекта за създаване на Експо Баня София и отгово-

риха на многобройни журналистически въпроси. „Рока е сред

малкото компании в света, които никога не напускат па-

зар, на който вече са навлезли. Този принцип е сред основ-

ните в развитието ни до момента. Възприемаме клиенти-

те си като партньори, с които търсим визия и функционал-

ност, покриваща изцяло съвременните изисквания в обза-

веждането за баня“, заяви на пресконференцията г-н Рока.

Експо Баня София е част от световната верига излож-

бени центрове Рока, които са вдъхновени от идеята да

съчетават

ТРАДИЦИЯ И ИНОВАТИВНОСТ
съобщиха организаторите. „Благодарение на Рока България,

старият магазин София се превърна в ново средище на ди-

зайна, архитектурата и комуникацията между клиентите и

хората, създаващи новата култура на банята“, твърдят от

компанията. Изложбеният център е първото място на Бал-

каните, където се представя пълната продуктова гама на

трите марки на Роca Group - Fayans, Roca и Laufen.

Рока България
откри Експо Баня София
В центъра са представени продукти от
търговските марки Fayans, Roca и Laufen

Концепцията на корпоративния изложбен център Рока не

включва извършването на пряка търговска дейност. „Иде-

ята е всеки да се чувства свободен да влезе, за да потърси

вдъхновение сред изящните порцеланови изделия и инова-

тивни технологии и да открие в тях своя собствен стил.

Центърът за обмяна на идеи Експо Баня София ще предос-

тавя възможност на клиентите да се срещат с водещи

архитекти, специално обучени консултанти, както и да

видят изделията на Рока, за да намерят решението, кое-

то съвпада с индивидуалната им концепция за банята“,

съобщиха домакините.
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LG Electronics официално откри първата си централноев-

ропейска Академия за климатична техника. Събитието се

състоя на 5 юли в Будапеща. Сред официалните лица на

тържественото откриване бяха г-н Йонг Джин Канг, вицеп-

резидент на компанията за климатична техника LG

Electronics, г-н Алан Сонг, управляващ директор на LG Унга-

рия, както и журналисти и представители на браншови орга-

низации от Унгария, България и други европейски държави.

Специален гост на тържественото откриване бе и журна-

лист от списание Технологичен дом. „Академията ще пред-

лага безплатно обучение на специалисти от областта на

климатичната техника, строителни инженери, архитекти,

инвеститори, търговци и студенти от Централна и Източ-

на Европа, в това число в нея ще се обучават и българи“,

коментира за списанието Полина Стоянова, асистент мар-

кетинг мениджър в търговското представителство на LG

Electronics в България. Учебният център има за цел да осигу-

рява и следдипломни квалификационни курсове, специално

предназначени за инженери и специалисти от сферата на

климатизацията. На площ от 320 кв. метра са разположени

ЗАЛИ ЗА ТЕОРЕТИЧНО И ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
изложбена зала с мостри на климатична техника и лоби

бар. На обучаващите се специалисти се предоставя

възможността да проследят целия цикъл на създаване на

климатизационни системи – от идеята до крайното тех-

ническо изделие. Курсовете са с продължителност от един

до пет дни и се провеждат на унгарски, английски, хърват-

ски и сръбски език. Кандидатстването за тях се извършва

в офисите на партньорите и дистрибуторите на LG

Electronics в съответните страни. До края на 2007 година

организаторите планират да проведат 40 различни курса

с около 650 човека.

СЕРИОЗНИ ПАЗАРНИ АМБИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Изборът на Будапеща за място на Академията не е случа-

ен. В унгарската столица се намира офисът на LG за Югоиз-

точна Европа, който координира търговската, логистичната

и маркетинговата дейност за целия регион. „Благодарение на

професионалната работа на служителите ни, LG се наложи

като пазарен лидер в региона в областта на климатичната

техника. Целта ни е да осигурим достъп до най-съвременни-

те технологии в сферата на климатизацията и професиона-

лен сервиз, не само за нашите партньори от региона, но и за

клиентите ни. Отварянето на Академията за климатична

техника е най-точният израз на корпоративната ни филосо-

фия, която гласи: „Знанието е най-добрата инвестиция“, спо-

дели пред журналистите г-н Йонг Джин Канг.

От около две години компанията LG присъства директно

и на българския пазар чрез собствен офис. „Имаме сериозни

амбиции да увеличим пазарния дял на предлаганата от LG

Electronics климатична техника в страната. В подкрепа на

тези амбиции е представянето от тази година в България на

професионална климатична техника с марка LG Electronics,

включваща цялостна сградна инсталация, касетен, канален,

подово-таванен и колонен тип климатизатори, както и мул-

тисплит системи“, заявява Иван Иванов, мениджър маркетинг

и продажби Електродомакинска техника в българския офис.

Първата подобна академия LG Electronics откриват в Южна

Корея през 2002 г., а по-късно същата година и в Милано,

Италия. Към момента образователните центрове на LG

Electronics вече наброяват 25, като 7 от тях са в Европа.

Академия за климатична
техника откри LG Electronics
Български специалисти ще могат да се обучават
в образователния център в Будапеща
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ЗА СЛЪНЧЕВИТЕ СИСТЕМИ
Количеството енергия, която Слънцето праща на Зе-

мята всеки час, е по-голямо от използваното от хората

за цяла година. През последните години към функцията му

да осигурява жизнено необходимата за живота на земя-

та топлина и светлина все по-активно се включва и ро-

лята му на „доставчик“ на топла вода за бита. Техноло-

Технологиите за оползотворяване на слънчевата енергия за производство

на топла вода са все по-ефективни, не са скъпи и са екологично чисти.

С други думи, ако имате възможност и подходящо поле за действие, събе-

рете семейния съвет и обсъдете възможността да впримчите Слънцето

да работи и за вас. Какви са основните видове слънчеви колектори, изис-

кванията при оразмеряването на системите и важните монтажни специ-

фики разяснява Стоимен Яворов

Видове, основни фактори за
дълготрайна и безаварийна работа

Слънчеви системи
за производство
на топла вода

гично тази важна задача се реализира от така нарече-

ните соларни или слънчеви системи, които използват

слънчевата енергия за загряване на водата. Изборът и

правилната инсталация на системата директно се от-

разяват върху надеждността и продължителността на

живота й, както – естествено! - и на ефективността й.

По принцип, слънчевите системи са два основни вида
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Стенните газови котли RIELLO са иновационен продукт, очертаващ нови параметри на топлинния

комфорт пред потребителите.

Вградени са множество интелигентни функции, осигуряващи високи работни характеристики и

изключително ефективна работа на котлите, което ги прави максимално икономични и чувствително

се отразява на месечните сметки на потребителите.

Предлагат се модели с модулация на пламъка, на оборотите на вентилатора и кондензационни модели

с мощност от 5,3 до 35 kW.

При нужда от по-голяма мощност „Калория“ ООД предлага стационарни чугунени котли RIELLO с вградена

атмосферна горелка с мощност от 31 до 79 kW.

Компактните размери на котлите и елегантния им външен вид, създаден от водещи италиански

дизайнери позволяват да се монтира във всяко едно помещение и да станат естествена част от

обзавеждането.

1404 гр. София, п.к. 57, бул. "България" 220 (Околовръстен път с/у ОМV - Бояна)

тел.: 02/958 04 35, 958 04 36, 958 63 45, факс: 02/958 28 99

e-mail: riello@techno-link.com, www.caloria.bg

– едните, които са обект на тази статия, затоплят вода,

другите преобразуват слънчевата енергия в електричес-

ка. Вторите, наречени фотоелектрически системи, са по-

сложни в технологично отношение и за тях ще пишем в

следващ брой на Технологичен дом.

СЛЪНЧЕВИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТОПЛА ВОДА
Соларните системи за затопляне на битова вода са

изградени от няколко важни компонента, основните от

които са слънчев колектор и изолиран резервоар за топ-

ла вода. Някои такива системи са снабдени с два резер-

воара - в първия водата се затопля от слънцето, след

което преминава в другия, където е монтиран електри-

чески нагревател, който я нагрява допълнително до же-

ланата температура. Ако инсталацията е с един резер-

воар, може да има вграден допълнителен нагревател за

тази цел.

Използват се основно три типа слънчеви колектори –

плоски панели, колектори с вакуумни тръби и вакуумни

колектори с термотръби.

ПЛОСКИТЕ ПАНЕЛИ
са най-често използваните към момента слънчеви ко-

лектори. Те са най-евтиният вариант за изграждане на

слънчева система за производство на гореща вода. В

рамка от алуминиев профил се поставя серпантина от

медни тръби, върху тях е заварена абсорбционна пласти-

на, която поглъща слънчевите лъчи. Пластината най-че-

сто е боядисана в черно, за да поглъща максимално коли-

чество от попадналата върху нея слънчева енергия. През

последните години този елемент от конструкцията на

панелите все по-често се покрива с кристали от тита-

ниева сол, които увеличават топлообменната повърхност

и съответно топлопоглъщането. В алуминиевата рамка

най-отгоре се поставя стъкло, което все повече от-

стъпва място на поликарбонатна пластина с по-малък

коефициент на отражение, т.е. позволяваща на колекто-

ра да погълне повече слънчева енергия. Следователно,

ефективността на плоските колектори се увеличава.

Плоските колектори се изолират с вата под серпанти-

ната. Ако търсите вариант за затопляне на водата в

басейна, плоските модули са един от възможните вари-

анти.

КОЛЕКТОРИТЕ С ВАКУУМНИ ТРЪБИ
имат по-сложна конструкция от плоските, по-ефектив-

ни са, но и по-скъпи. Изградени са от стъклени ампули, в

които са монтирани коаксиални медни тръбички. В про-

странството между ампулите и тръбичките въздухът е



ñòð. 10

изтеглен, заради което и се наричат вакуумни. Причина-

та за това технологично решение е, че вакуумът е добър

топлоизолатор, който не спира проникването на слънче-

вите лъчи. Обикновено към медните тръбички се заваря-

ва абсорбционна пластина, покрита с кристали от тита-

ниева сол, подобни на тези при плоските панели. Отдел-

ните ампулите са свързани в общ колектор.

В общи линии си заслужава да дадете повече пари за

тази по-съвременна и скъпа конструкция, защото загуби-

те в колекторите й са много по-малки, а ефективност-

та доста по-висока. Подходящи за използване в страни

като нашата с четири годишни сезона. Като недостатък

на колекторите с вакуумни тръби се определя задържа-

нето на сняг и скреж върху вакуум-тръбите, което нама-

лява ефективността им при работа в подобни атмосфер-

ни условия.

ВАКУУМНИТЕ КОЛЕКТОРИ С ТЕРМОТРЪБИ
изграждат най-добрите в технологично отношение

слънчеви системи за топла вода, но съответно са и най-

скъпите. Работят дори при минусови температури навън,

стига да е изпълнено условието да има слънчево греене.

Конструктивно наподобяват колекторите с вакуумни

тръби, но при тях в медните тръбички не циркулира вода,

а друга течност, с ниска температура на изпарение -

обикновено около 10 оC. Затова се счита, че тези колек-

тори отнемат топлина от околната среда. Затова, ако

повърхността на колектора се докосне дори и в топли

дни, тя ще бъде студена.

В горната част на медните тръбички се монтира кон-

дензатор. Слънчевата енергия, акумулирана в работния

флуид, достига до кондензатора и се предава на водата

в процеса на кондензация чрез топлообмен. Отделните

стъклени ампули се монтират в кутии с много добра

топлоизолация.

Подобренията в технологията на тези колектори им

позволяват да работят ефективно и през зимата.

Най-елементарното и най-евтиното решение на

слънчева система за топла вода е

ТЕРМОСИФОННАТА ИНСТАЛАЦИЯ
Основното при тези системи е, че колекторът е

свързан директно към бойлера, което означава, че в сис-

темата няма дълги тръби, помпа и свързваща арматура.

Изискването да работят е бойлерът да се постави по-

високо от колектора, за да може загрятата вода да се

издига до него, следвайки природните закони, а студена-

та да слиза към колектора. Ако решението е да се инста-

лира термосифонна система, трябва да се обърне специ-

ално внимание на състоянието на покрива и възможнос-

тите му да поеме тежестта на резервоара.

Термосифонните системи са два основни вида – дирек-

тни и индиректни, в зависимост от това дали в колек-

тора се затопля битовата вода или междинен топлоно-

сител.

Ако планирате изграждане на слънчева система за

ЗАТОПЛЯНЕ НА ВОДА В БАСЕЙН
е добре да обърнете специално внимание на системите,

разработени с тази цел. Независимо дали басейнът е вече

изграден или строежът предстои, инсталацията им е

лесна. По принцип слънчевите системи за производство

на гореща вода са директни или отворени, т.е. слънце-

то загрява пряко водата в басейна, при преминаването

й през колекторната група. Системите съдържат помпа,

която изпомпва водата от басейна. Водата преминава

през тръби и постъпва в слънчевия колектор, където се

нагрява. Затоплената вода се връща в басейна. Основна-

та разлика между тях и системите за производство на

гореща вода е, че преследваният резултат е достигане

и поддържане на температура от порядъка на 23 до 28

градуса по Целзий на големи водни обеми.
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Обикновено, слънчевите колектори за басейни пред-

ставляват панели от гумени тръби, в които циркулира

водата. Гумата може да изиграе и добра допълнителна

роля на настилка около басейна, ако решите да постави-

те системата там. Нерядко се използва и така нарече-

ното тартаново покритие (това е „гумата“, по която

бягат лекоатлетите), което също се поставя до басей-

на. Тези панели се характеризират с редица преимуще-

ства – сравнително евтини са, предлагат разнообразие

от цветове и не изискват планиране на специално мяс-

то за поставянето им. Във функцията на колектори за

загряване на водата в басейни се използват и вече опи-

саните плоски модули.

В зависимост от конфигурацията на двора, колекто-

рите могат да се поставят на покрива на къщата или на

земята, в близост до басейна.

РАЗМЕРЪТ ИМА ЗНАЧЕНИЕ
Колекторното поле и структурата на соларната си-

стема зависят от конкретното й предназначение и

спецификите на района, в който ще работи. Затова

оразмеряването на слънчевата система се базира на

комплекс от параметри, които следва да се вземат

предвид.

Счита се, че преоразмеряването не е добър вариант.

За съжаление, понякога цялата възможна монтажна площ

на покрива се използва за слънчеви колектори. Инстали-

рането на допълнителен брой слънчеви колектори над

изчислената оптимална площ не носи повече ефектив-

ност на системата. Невинаги се отчита възможността

за засенчване на модулите, инсталирани по периферията

на покрива. Работата на тези засенчени модули, дори

сянката да се появява частично през деня, ще бъде не-

ефективна.

Най-добрият вариант е да се определи точният размер

на системата, така че да има максимална възвращае-

мост от инвестицията в нея и максимална нетната

настояща стойност. Добре е преди окончателното ре-

шение за инвестиция в слънчева система да се определи

нетната настояща стойност на алтернативни системи.

Анализът би следвало да включва себестойността на

всеки от елементите на системата, а не само на слънче-

вите колектори, проектните и инсталационните разхо-

ди, както и експлоатационните разходи и тези по под-

дръжката.

ФАКТОРИ ЗА ОПТИМАЛНА РАБОТА
За да може инсталацията да работи ефективно и

възможно най-дълго, е необходимо:

Слънчевите колектори да имат най-подходящата

възможна ориентация и наклон. Като оптимална се счи-

та ориентацията на юг, югоизток и югозапад. Наклонът,

под който ще се монтират колекторите, зависи до голя-

ма степен от местоположението на дома, но е също

изключително важен фактор за ефективността на сис-

темата. Счита се, че най-ефективно за нашата страна

е южното изложение под ъгъл 45 градуса спрямо хоризон-

талата. Тъй като перфектният ъгъл често е невъзможен,

е добре да се има предвид, че всяко отклонение на колек-

торите от оптималния наклон „изяжда“ от изходната им

мощност и намалява енергийната ефективност на сис-

темата.

Системата трябва да бъде максимално опростена,

според функциите, които са й възложени. Излишно услож-

няване на една слънчева система по принцип намалява

надеждността й и изисква повече техническа поддръжка.

Често, слънчевите системи разполагат с допълнителен

енергиен източник, който подпомага процеса на производ-

ство на топлата вода в случаите, при които „силите“ й

не са достатъчни да се справи сама. Препоръчително е

проектирането и инсталирането на оборудването да се

правят от оторизиран доставчик, специализиран в обла-

стта на соларните системи.

В процеса на проектиране на слънчевата система

следва да се направи подробен анализ на природните осо-

бености, включително температура през различните

месеци, интензивност на слънчевото греене, продължи-

телност на зимата и т.н. Добре е да се поинтересува-

те и бъдещите планове за развитие на района – изграж-

дане на високи сгради в близост до вас, които биха могли

да доведат до засенчване, разширяване на електроенер-

гийната система, развитие на газификационната мре-

жа и др. Възможността покрива да поеме теглото на

слънчевите модули също е сред факторите, които оказ-

ват влияние в процеса на проектиране на системата.

Периодичната поддръжка също е важен фактор при из-

бора. Никоя система не работи вечно без някаква гри-

жа.
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l Вътрешен или външен монтаж

l Отопление / Охлаждане / Топла вода

l Възможност за отопляване на

басейни

l Възможност за използване на

отпадната топлина в режим

Охлаждане

l Безупречно качество

l Елегантен дизайн

l Напълно безшумни

l Произведени в Германия

l Въздух-Вода / Вода-Вода / Земя-Вода

l Високо икономични - коефициент на трансформация

от 3,7 до 6

l Гарантиран ефективен режим на работа и при -25 °С.

Новиз АД, Пловдив, бул. Хан Кубрат 1, тел.: 032/275 617, 275 614, факс: 032/633 770, sales_2@noviz.com

КАКВО Е ТЕРМОПОМПА?
Термопомпите са екологично чисти компактни устрой-

ства, които позволяват да се извлича топлинна енергия

от природата за отопление и топло водоснабдяване,

пренасяйки я към място с по-висока температура. Енер-

гийни източници могат да бъдат почвата, земните не-

дра, подпочвената вода, повърхностните води, въздуха и

т.н. В зависимост то това откъде черпят енергия и

накъде я насочват, термопомпите могат да бъдат въздух-

въздух, въздух-вода, вода-въздух, вода-вода, земя-въздух,

земя-вода. Термопомпите тип въздух-въздух са добре по-

Ефективните
термопомпи

Известно е, че до 60% от енергията за отопление и снабдяване с топла

вода можем да получим безплатно от природата. Слънцето излъчва тол-

кова енергия, че с развитието на технологиите е въпрос на време да се

превърне в най-експлоатирания енергиен източник. Освен директно – с

помощта на слънчеви колектори, топлината може да се усвоява и от

земята, водата и въздуха. Като добавим и горещите земни недра, които

извират тук-там от време на време, ще допълним картината с геотер-

мални енергийни източници. Ефективното извличане и преобразуване на

топлинната енергия е задача на термопомпите. За тази ефективна, ико-

номична и екологична енергийна алтернатива разказва Иво Бояджиев

знатите домашни климатици, които извличат студа (или

топлината) от въздуха отвън и изстудяват (или затоп-

лят) въздуха в стаята. Температурата на въздуха обаче

се изменя в голям диапазон, като достига и до отрица-

телни стойности. Такава климатична ситуация намаля-

ва ефективността на термопомпата значително. Изме-

нението на външната температура например от 7оС до

-10оС снижава ефективността й 1,5-2 пъти. В тази ста-

тия обаче разглеждаме земносвързаните термопомпи,

чиито източници на топлинна енергия имат относител-

но постоянна температура.
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ПРИНЦИП НА РАБОТА
Термопомпените системи са снабдени с циркулационни

помпи – както за контура на работната течност, така и

за водния контур на системата за отопление. За оптимал-

на работа те разполагат с автоматизирана система за

управление. С помощта на датчици температурата в

системата се настройва според изменението на външна-

та температура. През зимата термопомпата работи

като котел, а през лятото – като климатик. Снабдена е с

колектори, в които топлоносителят се движи и отнема или

отдава топлината на енергийния източник (вода, земя),

като в крайна сметка достига до топлообменник.

Топлината от земните недра нагрява топлоносител,

който циркулира между положените в почвата тръби и

термопомпата. В термопомпата той отдава топлината

си чрез топлообменник към хладилен агент с ниска тем-

пература на кипене, който се изпарява и циркулира в зат-

ворен контур под формата на газ. В компресора на тер-

мопомпата налягането на хладилния агент се увеличава,

което повишава температурата му. После хладилният

агент постъпва в кондензатора, където освобождава аку-

мулираната в себе топлина към отоплителната система

на къщата, като се втечнява. Хладилният агент се връща

в изпарителя и процесът започва отначало.

Важно е да се знае, че съвременните земносвързани

термопомпени системи използват безвредни за околна-

та среда хладилни агенти като въглероден диоксид или

въглеводороди. Важен елемент от термопомпената сис-

тема е бойлер-акумулатор. Предназначен е да акумулира

количеството топлинна енергия, когато няма консумация,

и да я отдаде в часовете на максимална консумация.

Процесът на охлаждане е аналогичен на описания, но в

обратна посока. В този случай термопомпата пренася

топлина от дома към земята.

ИКОНОМИЯТА
Благодарение на това, че използват топлината, натру-

пана в околната среда, термопомпите се характеризират

с изумителна ефективност – срещу разход на електрое-

нергия от 1 кВтч, например, можете да получите 3-4, а

често и до 5-6 кВтч топлинна енергия. Всъщност, ком-

понентът на термопомпата, който ползва огромната

част от електрическата енергия за работата й, е ком-

пресорът.

Основен показател за ефективността на термопом-

пите е коефициентът на преобразуване COP (Coefficient

Of Performance). Той е равен на съотношението на топ-

лопроизводителността на термопомпата към потребя-

ваната мощност, или с други думи показва с колко израз-

ходвана електрическа енергия колко топлина „произвеж-

да“ уредът. Най-често този коефициент се използва за

указване на ефективността на термопомпата в режим

на отопление. За същата цел, но за режим на охлаждане,

в описанията на повечето климатични устройства се

използва коефициентът EER (Energy Efficiency Ratio), с

който изчислява съотношението на хладопроизводител-

ността на термопомпата към потребяваната мощност.

Например, ако става въпрос за термопомпа със COP 3.5,

това означава, че за 1 кВтч изразходвана електроенер-

гия тя ще ви дари с 3,5 кВтч топлинна. По принцип, кол-

кото е по-висок коефициентът, толкова по-ефективна е

помпата. Възползвайки се от незнанието на хората, ня-

кои производители залагат в описанието на продуктите

си завишени коефициенти или техни нива, разчетени за

най-подходящите външни условия. Ако в разчетите и

формулите за изчисление на коефициента са заложени

завишени нива на температурата на топлоизточника,

възможно е да се получат нива за COP от порядъка на 10

и 12. Реалните обаче са по-ниски - 3-5, като в зависимост

ПРИНЦИПНА СХЕМА НА

ТЕРМОПОМПЕНА СИСТЕМА

1 2

3
4

6

7

8

5

9 10

11

А Б В

А – водоем;

Б – земносвързан колектор;

В – геотермален сондажен отвор;

1 – датчик за външна температура;

2 – датчик за температура в

помещенията;

3 – фенкойл;

4 – подово отопление;

5 – хидромодул;

6 – БГВ;

7 – бойлер;

8 – разширителен съд;

9 – термопомпа;

10 – резервоар акумулатор;

11 – междинен топлообменник.
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от източника на енергията и качеството на инсталаци-

ята може да достигне до 6-7.

Освен високата си ефективност, другото много съще-

ствено качество на термопомите е дългият им експло-

атационен живот, който достига до 15-20 години, при

някои модели до 50!

Що се отнася до най-прагматичните аспекти, термопом-

пите са съвместими с практически всички циркулационни

топлоснабдителни системи. Монтирането е индивидуално

за всеки проект и зависи както от източника на топлина –

земните недра, почвата или водата, така и от специфики-

те на обекта, който се отоплява с термопомпата.

ЗЕМНОСВЪРЗАНА ТЕРМОПОМПЕНА СИСТЕМА
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ЗЕМНИТЕ НЕДРА
са енергиен източник, който поддържа относително

постоянна температура през цялата година. Освен това,

термопомпените системи, които използват топлината

на земята, са базирани на екологично чиста, надеждна и

безопасна технология. В зависимост от различни факто-

ри отворът може да бъде до 200 м дълбок и между 10 и

15 см широк. След поставяне на помпата не се изисква

много работа по обслужването й.

Ефективността на такава система е много висока. За

1 кВтч изразходвана електроенергия получавате между 4

и 6 кВтч топлинна. Инвестицията не е малка, но срещу нея

ще получите безопасна и максимално дълга експлоатация,

при висок коефициент на преобразуване на енергията.

ПОЧВАТА
е източникът, който е разположен физически най-близко

до нас и може да се каже, че е най-достъпен. Тя е свое-

образен акумулатор на слънчева енергия. В повърхност-

ния слой на земята с времето се натрупва топлина, ко-

ято също може да се използва за битово отопление и топ-

ло водоснабдяване. Термопомпата, използваща тази енер-

гия, може да топли и през студените месеци на година-

та. Докато температурата на въздуха е с голяма годиш-

на амплитуда, тази на почвата поддържа нива около 10-

12oС.

Топлината от почвата се извлича с помощта на пла-

стичен топлопровод, който се разполага хоризонтално

на дълбочина 1 м. Между два съседни тръбопровода тряб-

ва да има разстояние най-малко около метър. За да полу-

чите около 10 кВт топлинна мощност, трябва да разпо-

ложите около 300-400 метра тръбопроводи, което ще

заеме място около 400 кв.м.

Желателно е почвата да бъде влажна. Ако е много суха,

дължината на контура на системата се увеличава.

Системите за извличане на топлина от горните сло-

еве на земята също са екологично чисти.

ВОДНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ
може би са идеалният вариант. За да се вземе решение

за използването на даден геотермален източник обаче,

се прави проучване на дебита и температурата на во-

дата, очакваната продължителност на експлоатация,

физико-химичния състав и други инженерни параметри.

Както казахме, може да се използват повърхностни или

подпочвени води. Топлообменният тръбопровод се разпо-

лага на дъното или се вкопава в почвата, където темпе-

ратурата е малко по-висока от тази на водата. Тръбоп-

роводът трябва да е снабден с допълнителна тежест, за

да не изплува на повърхността. На един метър тръбоп-

ровод се падат приблизително пет килограма тежест.

За да се получат 10 кВт топлинна мощност, ще е

необходимо на дъното да се разположат около 300 мет-

ра тръбопровод.

В СВЕТОВЕН МАЩАБ
импулсът за масовото внедряване на термопомпите

идва с енергийната криза от 70-те и началото на 80-те

години. Без съмнение, днес лидер в използването на подобни

системи е Швеция. В Стокхолм например има термопом-

пена станция с мощност 320 МВт, която обезпечава с

топлинна енергия целия град. За източник на енергията се

използва водата на Балтийско море, макар през зимата

температурата й да пада до 4оС, дори 2оС. През лятото

температурата се повишава, а с нея и ефективността на

станцията, която разполага с шест шлепа, свързани за

брега. Като цяло, около 50% от отоплителните инстала-

ции в Швеция са снабдени с термопомпени системи.

В Съединените щати над 30% от жилищните домове

и административните сгради са оборудвани с термопом-

пи. Все по-широкото им внедряване е държавен приори-

тет, като във федералното законодателство е залегна-

ла необходимостта от използване на геотермални тер-

мопомпи при строителството на новите сгради.

Статистиките в друга страна с традиции във внедря-

ването на термопомпени инсталации – Германия, показ-

ват, че до две-три години близо 90% от новопостроени-

те сгради ще бъдат снабдени с термопомпи. Страната

е един от водещите производители в тази област, като

някои от компаниите имат над двадесетгодишен опит в

проектирането на тези икономични и екологични отопли-

телни системи.

Прогнозите на Световния енергиен комитет са, че към

2020 г. термопомпите ще доставят 75% от топлинната

енергия в света.

Изпарител

Кондензатор

ЗЕМНОСВЪРЗАНА ТЕРМОПОМПЕНА

СИСТЕМА С ХОРИЗОНТАЛЕН КОЛЕКТОР
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Години наред на лирата в банята се падаше „достой-

ната“ роля да бъде недотам забележим елемент от ин-

териора. Монтирана зад вратата или в ъгъла до тоалет-

ната чиния, сред малкото начини да се впише в санитар-

ното помещение бе оригиналното й оцветяване.

Днес, благодарение на съвременните отоплителни тех-

нологии и все по-широко налагащите се съвременни инте-

риорни концепции, възникват все повече нови възможнос-

Дизайнерски
лири за баня

Без съмнение, основната функция на един домашен радиатор, където и да

се намира, е да отоплява. И това не се отнася само за стаите, в които

прекарваме по-голямата част от времето си вкъщи. Банята става запа-

рено и горещо място след няколко минутен душ, но минутите, преди да

се пъхнем под горещата вода, биха могли да са доста неприятни, ако

помещението не е отоплено. Освен това, къпането съвсем не е единстве-

ното ни занимание там. Хората извършват всевъзможни хигиенни и коз-

метични процедури, изискващи доста време. Да не говорим за често

срещаната ситуация на съвместяване на банята с тоалетната. Затова

и в такова помещение има радиатор, който обикновено наричаме лира. А

защо - след като така или иначе е необходим - този радиатор да не бъде

и красиво допълнение към интериора на банята, пита Иво Бояджиев

ти за архитектурни решения. Радиаторите за баня не само

излъчват топлина, но са и важен елемент от дизайна на

пространството на банята. Чрез използването на инова-

тивни материали, производствени технологии и нестан-

дартно проектиране се раждат нови дизайнерски концеп-

ции. Някои модели носят истинска наслада за сетивата,

като акцентът върху детайла понякога дори изпреварва

практическото изискване за максимално топлоотдаване.
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Съвременните лири могат да се вписват напълно в цвето-

вото решение на банята, така че да бъдат почти незабе-

лежими, както и ярко да се отличават - като самостоя-

телен интериорен акцент. На някои места естетиката е

толкова доминираща, че превръща радиатора или лирата

от обикновено отоплително тяло в

ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ИЗКУСТВОТО
Разнообразието от форми, материали, размери и цве-

тове е предпоставка за проява на креативност от соб-

ствениците или проектантите на дома. В богатството

от възможности за съчетание между визия и функционал-

ност може да се намери най-подходящото решение за

всяка баня. Водещите дизайнери експериментират, създа-

вайки нови нестандартни модели. И както при мебелите

и останалите интериорни елементи, така и при проек-

тирането на тези дизайнерски отоплителни тела се

проявяват модни тенденции.

Предвид функциите на банята, обикновено поради огра-

ниченото пространство, както и чисто технологичните

изисквания, широки вариации в местоположението на ли-

рите не са възможни. Най-логичното място, на което че-

сто се монтира отоплителното тяло, е стената. По този

начин, освен че топли, лирата заема минимално простран-

ство. Това не означава, че в съвременните модели преоб-

ладава консерватизъм, но все пак по-издължените и плос-

ки варианти на формата доминират. В крайна сметка,

лирите имат предназначение на топлят, затова основен

критерий при избора на модел е осигуряването на

ДОСТАТЪЧНА ТОПЛООБМЕННА ПОВЪРХНОСТ
Най-често санитарните помещения са решени в тра-

диционни форми и тонове. Разбира се, това твърдение не

е общовалидно, но в повечето случаи семплите изчисте-

ни форми на лирата са предпочитани, именно поради това.

Безспорно, когато трябва да изберат, най-често хора-

та се спират на красивите конструкции. Различните

варианти се вписват чудесно в интериора, но овалните

форми излъчват повече мекота, поне според повечето

дизайнери на интериорни пространства. Широко се изпол-

зват конструкции, изградени от няколко хоризонтални

тръби между две опорни вертикални, или обратно – по-

вече вертикални и две опорни хоризонтални тръби. Първи-

ят вариант има преимуществото, че лирата може да се

използва за сушене на кърпи. Размерите на тези конст-

рукции варират.

Предлагат се и конструкции, в които вместо тръби се

използват правоъгълни профили.

Отоплителните тела с вид на отвесно пано пък имат

скромна форма и придават повече елегантност на поме-

щението. Те могат да бъдат правоъгълни или с леко

вълнообразни, издължени вертикални или по-къси хоризон-

тални конструкции… Повърхността им може да бъде

напълно гладка или с красиви релефни изображения. За

хората, които предпочитат класическия вид на радиато-

ра, са подходящи оребрените модели.

ТЪРСЕНЕТО НА ИЗЯЩНА ВИЗИЯ
ясно личи в дизайнерските колекции. Най-семплият

вариант е радиатор с издължена форма, разполагащ с

вградено огледало. В гладките отвесни модели - освен за

радиатора - е предвидена възможност за закрепване на

умивалник, сапунерка и закачалки за кърпи! Сигурно е

странно да усещаш едновременно топлината, лъхаща

срещу теб, и свежестта на студената вода.

Предлагат се и дизайнерски радиатори, представлява-

щи странен, но красив компромис между дизайн и функ-

ционалност. Такъв е барелефният модел, съставен от

сглобяеми модули. Отделните елементи лесно се присъе-

диняват един към друг до пълното сглобяване на радиа-

тора. Извивките на това интересно съчетание между

занаятчийско изкуство и топлинна ефективност биха се

вписали чудесно във всяка баня, стига собствениците да

имат нагласата и смелостта да ги поставят там.

БОГАТСТВОТО ОТ МАТЕРИАЛИ
с които дизайнерите разполагат, за да проектират сво-

ите модели, ги провокира да играят с различни съчета-
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ния. Лирите могат да бъдат стилни и семпли, произведе-

ни само от традиционни материали, като неръждаема

стомана и алуминий. Все по-широко се използват т.нар.

биметални радиатори, които се изработват от комби-

нация между двата материала.

Съвременната визия на инокса се използва широко,

вписвайки се идеално в помещенията, решени в семпли

хладни тонове. Лирите могат да са в ефектен цветен

вариант – от студен сив металик до меки и топли

жълто, кафяво и червено. Цветът има не по-малка роля

от формата и материала, когато говорим за въздей-

ствие.

Изкуството се допълва с функционалност и при моде-

лите, произведени от стъкло и естествен камък. И най-

важното е, че отоплителните характеристики на лири-

те не страдат от това, че изглеждат прекрасно. Техно-

логиите, по които се произвеждат, им осигуряват ефек-

тивна работа и продължителен живот.

Едно ново отношение към топлината.
Уникални в своята ергономичност и индивидуал-
ност отоплителни тела за Вашия дом.
Голямо разнообразие на модели и цветове.
Внасят изискан лукс и комфорт в жилищното
пространство.

Търговски центрове:

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

ул. "Гео Милев" 4, тел./факс: 02/971 48 46

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

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

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

Ямбол ул. "Димитър Благоев" 19, 0887/20 46 01

Оторизиран дистрибутор: България Терм ООД

e-mail:bulgariatherm@elnet.bg
www.bulgariatherm.com

www.projectclima.it
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Шумът
от климатиците
Допустими нива, фактори при монтажа
на външни и вътрешни тела

„Няма нищо по-хубаво от хладната стая“. В тази перeфраза на популярното

заглавие от близкото минало се крие желанието ни да се спасим от жегите

и осигурим комфорт в жилището. Но не е само това – поддържането на

температура около 20 градуса независимо от външната е важно за рабо-

тоспособността в офиса и почивката вкъщи. Решението е известно от-

давна – климатик. Но след като го купим и сме готови да се насладим на

създадения уют, можем заедно със съседите да се окажем неприятно изне-

надани. Дори слабият шум от работата на климатика е дразнещ в нощната

тишина, а често и денем в офиса. За вниманието, което трябва да обърнем

на шума при избора на климатик, разполагането му и за мерките за обез-

шумяване, разказва Стефан Куцаров

ШУМЪТ
е неизбежно зло на цивилизацията. Към грохота на преми-

наващите под прозорците автомобили се прибавят  пра-

хосмукачки, перални, миксери, сешоари и какво ли още не.

Не е случайно, че твърде отдавна съществува понятието

шумово замърсяване, което еколозите с право отнасят към

общото замърсяване на природата. Съществуват и норми

за максимално допустимото ниво на шума в жилища и ра-

ботни помещения. Редовият гражданин, който роптае сре-

щу дима от комините на предприятията и от ауспусите

на колите, незнайно защо обръща по-малко или никакво

внимание на шума. А той влияе не само на работоспособ-

ността и настроението ни и пречи на нощния сън, но може

да доведе до трайни увреждания на слуха и здравето. Дей-

ствително понякога шумът от домакинските уреди е

твърде слаб в сравнение с околния и сме склонни да не му

обръщаме внимание. Но той реално увеличава общия шум с

всички последици от това. Така че при покупката на дома-

кински уреди и инструменти е добре да се информираме за

шума при работата им и подберем достатъчно тих модел,

който същевременно да удовлетворява останалите ни изис-

квания.

Нивото на шума и на звуковете въобще се оценява по два

различни начина. Първият е чрез мощността, каквато

шумът има подобно на електрическите уреди, автомоби-

лите и много други машини. Именно тя по-често се изпол-

зва при климатиците и се нарича ниво на звуковата мощ-

ност на шума. Измерва се в dBA, като dB означава деци-

бел, а буквата А показва, че се отчитат особеностите на

човешкото ухо при възприемането на шума. В каталозите

това ниво се отбелязва с Lw или SPL. Най-слабият звук,
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който може да бъде чут, има мощност 0 dBA и специалис-

тите го наричат праг на чуваемост.

По принцип всеки звук или шум предизвиква промяна на

атмосферното налягане, а чуването им представлява ре-

акцията на човешкото ухо на тази промяна. Поради това

някои производители на климатици използват като мярка

за шума нивото на звуковото налягане Lp, измервано в dB,

което е различно от това на мощността.

ДОПУСТИМИТЕ НИВА НА ШУМА
се определят в зависимост от вида на помещението (спал-

ня, офис, производствен цех) и часовете на денонощието.

Като правило въздействието на шума върху човека зависи

не само от звуковата мощност, а и от естеството му.

Допустимите нива според хигиенните норми се дават за

равномерен шум, без резки промени на силата му и без

отчетливо наличие на някакви тонове. Тези норми за жи-

лищата са по-ниски нощем, а в някои страни и в почивни-

те дни, като у нас са фиксирани с Наредба №6 от 26.06.2006

г. на Министерство на здравеопазването. Контролът им

е възложен на органите на ХЕИ, които са длъжни при оп-

лакване от граждани да направят проверка и при конста-

тиране на нарушения да дадат съответните предписания

за отстраняването им.

ШУМЪТ НА КЛИМАТИЦИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ
на разстояние 1 метър пред тях и трябва да фигурира в

техния каталог. Той зависи от няколко фактора – вида на

климатика, неговата мощност, начина на монтаж, техни-

ческото му състояние. Но дори различните модели от един

и същи тип и с еднаква мощност могат да имат твърде

различен шум. Нерядко той е тонален, което означава, че

в него преобладават един или няколко тона с определена

честота и обикновено звучи като бръмчене или виене.

Въздействието му върху човека е по-неприятно и затова

при наличието му се препоръчва нормите да бъдат нама-

лени с 5 dBA.

Преносимите климатици са предназначени за едно поме-

щение и често са с колелца за по-лесно преместване на

подходящо място. При консумирана мощност от електри-

ческата мрежа между 900 и 1400 W те създават шум меж-

ду 46 и 60 dBA. Той "остава" в помещението, слабо проник-

НИВО НА ЗВУКОВАТА МОЩНОСТ НА ШУМА
ОТ РАЗЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА 1 МЕТЪР ОТ ТЯХ

Сирена - 150 dBA. Тонколони на рокконцерт - 140 dBA. Циркуляр - 110 dBA.

Играещи деца - 90 dBA. Нормален разговор - 70 dBA. Хладилник - 50 dBA.

НИВО НА ЗВУКОВОТО НАЛЯГАНЕ
ОТ РАЗЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ

Голям пътнически самолет на 100 метра - 110/140 dB. Пневматичен

чук на 1 метър - 100 dB. Оживен път на 10 метра - 90 dB. Железопътен

вагон на 10 метра - 60/80 dB. Телевизор на 1 метър - около 60 dB.

Нормален разговор на 1 метър - 40/60 dB. Много тиха стая - 20/30 dB.
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ва в съседни стаи през отворена врата и реално въобще

не смущава съседите. Поради това към шума на тези кли-

матици отношение има само собственикът и реално те не

подлежат на проверка от контролните органи.

Друг вид са климатиците за монтиране на прозорци. Те

също имат едно тяло, но тъй като то частично е изнесе-

но навън, с шума си могат да смущават съседни жилища и

сгради. В каталозите им обикновено се дават две стойно-

сти на шума – създаваният в помещението и излъчваният

навън, като последният е с 6-7 dBA по-силен. При монтира-

нето им на прозорец към улица или градинка реално проблем

със създавания навън шум няма. Той трябва да се изчисля-

ва и съответно да се подбира шумът на климатика (по

същия начин, както при преносимите климатици), само

когато в близост до прозореца има друго здание или раз-

положена под ъгъл друга стена на същата сграда. Този тип

климатици могат да създават един допълнителен проблем

– при спиране през отвора им в помещението да прониква

външният шум.

Третият вид са и най-масово използваните сплит-клима-

тици, които имат две тела - външно, създаващо шум със

звуково налягане между 50 и 60 dB, и вътрешно с шум меж-

ду 35 и 45 dB.

Инсталациите за централна климатизация, чиято по-

пулярност у нас непрекъснато нараства, се проектират

като част от сградата и се изпълняват при нейния стро-

еж. Поради голямата мощност на техните компресори,

външните им блокове обикновено се монтират на покри-

ва, като лицето им трябва да бъде насочено нагоре, а не

към съседни сгради. Оптималното им разполагане е зада-

ча на проектантите на сградата, но контрол от страна

инвеститорите още при изготвяне на плановете съвсем

не е излишен.

Както е добре известно, всеки звук отслабва с отда-

лечаване от източника му. Същото е в сила и за шума от

климатиците. Поради това допустимите нива задължи-

телно се определят в местата, където достига шумът

(креслата пред телевизора, масата за хранене в трапе-

зарията, леглата в спалнята), а не непосредствено пред

климатика. При своето разпространение шумът повече

или по-малко се поглъща от изпречили се на пътя му пре-

гради, а част от него се отразява от гладки стени (по-

добно на светлината от огледало). Поради това точно-

то определяне на нивото в дадена точка далеч не е лес-

но. Специалистите разполагат със съответните мето-

дики за тези изчисления, но за средно статистическия

потребител е достатъчно приблизително определяне по

прост начин. Това може да се направи за всеки вид кли-

Денем Вечер Нощем
(7-19 ч) (19-23 ч) (23-07 ч)

Стаи в лечебни заведения 30 30 30
Жилищни стаи, помещения в детски заведения и хотели 35 35 30
Лекарски кабинети, зали за конференции, кина и театри 40 40 35
Класни стаи и аудитории в учебни заведения 40 40 40
Офиси 50 50 50
Ресторанти и сладкарници 55 55 55
Магазини 60 60 60
Външни зони - жилищни 55 50 45
Външни зони в близост до интензивен авт. трафик 60 55 50
Външни зони в близост до трамваи и влакове 65 60 55
Външни зони в близост до летища 65 65 55
Външни зони за отдих 45 40 35

ДОПУСТИМИ НИВА НА ШУМ В dBA СПОРЕД НАРЕДБА №6 НА МЗ

Ако искаме да определим на нивото на шумовата мощност, създавано от
климатик в определена точка при липса на прегради и отражения:
В дясната колона се отбелязва шумът на климатика, напр. 55 dBA (А). В лявата
колона се отбелязва разстоянието до мястото, напр. 4 метра (В). Съединяват
се A и B с права линия (червената), която пресича средната колона в място (С),
определящо търсеното ниво на шумовата мощност (за примера 35 dBA).

Ако искаме да определим на максимално допустимата шумова мощност
на климатик, който да създава даден шум на определено разстояние
В лявата колона се отбелязва мястото, напр. 6 метра (D). В средната колона
се отбелязва допустимата шумова мощност в мястото, напр. 30 dBA (Е). Съе-
диняват се двете точки с права линия (синята) и пресечното й място с дясната
колона е максималният шум на климатика - за примера 53 dBA (F).

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ШУМОВАТА МОЩНОСТ С НОМОГРАМА

Разстояние до
мястото в метри

Шум в мястото
в dBA

Шум на климатика
в dBA
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матик, но е особено важно за създаващите шум навън. При

това са възможни два случая – определяне на шума, създа-

ван от даден климатик в точка на фиксирано разстояние

от него, или избор на климатик така, че в точка (напри-

мер прозореца на съседите) да създава определен шум.

Когато между климатика и "смущаваната" точка няма

никакви прегради, т.е. от едното място се вижда друго-

то, а около климатика няма отразяващи повърхности,

изчислението се свежда до прекарване на една права ли-

ния между две графики и намиране на пресечната й точка

с трета. При същите условия подобно е и определянето

на максимално допустимата звукова мощност на клима-

тика.

Малко по-сложно е да се намери тази мощност при на-

личие на прегради. Тук най-напред се определя мощността,

все едно че няма прегради. Тази стойност е валидна и ко-

гато преградите са храсти, дървета, оградна мрежа,

дървена ограда с разстояние между дъските и дори тухле-

на решетка. При плътна дъсчена ограда, която частично

задържа шума, към стойността без преграда се прибавят

5 dBA. Например при максимално допустим шум на клима-

тика 53 dBA без преграда, с такава ограда той може да е

58 dBA. Прибавяните dBA са 10, когато оградата е плътна

тухлена стена, започваща от земята.

Когато на разстояние до 3 метра от лицевата страна

на външното тяло на климатика има отразяваща

повърхност (стена на къща, стреха на покрив), към него-

вия шум се прибавя и отразеният, т.е. шумът в мястото

пред климатика нараства. Това се отчита като от него-

вата изчислена без отражение звукова мощност се изва-

дят 3 dBA при една отразяваща повърхност и 6 dBA при две

повърхности. Например, на покрива на двуетажна къща е

поставен климатик, а тя е прилепена до калкана на висока

кооперация. Когато климатикът е достатъчно близо до

калкана, той трябва да е с 3 dBA по-малка звукова мощност,

отколкото ако кооперацията я нямаше.

Независимо че преносимите климатици не подлежат на

проверка от контролните органи, това далеч не означава,

че трябва шумът им да бъде пренебрегван. За осигуряване

на уютна обстановка в хола и кухнята и спокоен сън в

спалнята, работещият климатик практически трябва да е

незабележим. Това означава нивото на звуковата мощност

в най-близкия до него стол или легло да не надвишава 40 dBA

(допустима норма през деня в учебни зали и лекарски каби-

нети). И тъй като са известни размерите на помещение-

то и разположението на мебелите в него, може да се оп-

редели мястото на климатика за осигуряване на желаната

тишина. Същевременно то трябва да гарантира доброто

движение на въздуха в помещението, за да може клима-

тикът да изпълнява основната си функция. Например при

разстояние 2 метра от вътрешното тяло до най-близка-

та мебел може да се определи, че то трябва да има звуко-

ва мощност на шума не повече от 54 dBA. И още една

проста сметка – при покупката на климатик със звукова

мощност на вътрешното тяло например 50 dBA, мебелите

вече могат да бъдат поставени на 1,4 метра от него, без

да бъдат надхвърлени 40-те dBA.

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ШУМА НА КЛИМАТИЦИТЕ
Естествено, че даденият в каталога шум се отнася за

нов и добре монтиран климатик. Също така естествено е,

че при равни други характеристики по-тихите климатици

са по-скъпи. Освен това при избора не трябва да се забра-

вя, че обикновено мерките за обезшумяване на вече заку-

пен климатик правят цената му по-висока от тази на по-

безшумния.

Като правило, непрофесионалното монтиране на клима-

тика увеличава шумността му. Външните тела трябва да

са доколкото е възможно отдалечени от прозорци, особе-

но на спални и холове. При монтаж на климатика на покри-

ва е добре да се поставят гумени подложки за намаляване

на вибрациите. Това е особено важно за големите компре-

сори на общата за една сграда климатична инсталация, тъй

като вибрациите не само могат да вгорчат живота на

обитаващите последния етаж, но и да доведат до отслаб-

ване на конструкцията на сградата. С течение на време-

то качествата на еластичните елементи неизбежно се

влошават и могат да се появят вибрации. Излишно е да се

казва, че причината за тях своевременно трябва да се

отстрани.

За живеещите в къщи проблемът с климатика на покри-

ва може лесно да се избегне чрез поставянето му на земя-

та в двора, при нужда с някаква звукопоглъщащата прегра-

да пред него.

При наличие на въздухопроводи, те трябва здраво да са

закрепени за стената, тъй като в противен случай могат

да станат източник на допълнителен шум.

Преди поставяне на климатик трябва да се осигури

топлинна изолация на жилището или офиса. Тогава клима-

тикът ще е с по-малка мощност и съответно с по-нисък

шум.

С течение на времето шумът на климатика неизбежно

нараства поради износване на лагерите на компресора и

вентилатора му, както и заради разхлабени неподвижни

връзки. Затова периодичната проверка на състоянието им,

например веднъж годишно, е наложителна. Част от нея

трябва да бъде почистване на перките на вентилатора,

тъй като натрупаните по тях замърсявания нарушават

баланса му и шумът нараства.
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Един работещ климатик, една забравена отворена врата, една лека кав-

га… Всеки ден. Решението на проблема с честото отваряне и затваряне

на вратата, когато навън термометърът гони 40 градуса, се нарича

въздушна завеса. С нея получавате удобството да влизате и излизате в

стаите, без да се налага да превръщате задължителното затваряне на

вратата във фобия, твърдят Иво Бояджиев и Таня Стоянова

ЗА КАКВО СЛУЖИ ВЪЗДУШНАТА ЗАВЕСА?
Предназначена е да създава преграда срещу прониква-

нето на горещ въздух в климатизирани помещения. Изпол-

зват и през зимата, когато не допускат студения външен

въздух да достигне затоплената стая. Въздушните заве-

си най-общо разделят зони с различна температура. Мон-

тирани на врати или прозорци, те създават плосък възду-

шен поток с много висока скорост, който образува „не-

видима врата“, възпрепятстваща външната топлина или

студ да навлиза в помещението. Следователно, въздуш-

ните завеси съдействат за подобряване на температур-

ния комфорт в климатизирани и отоплени помещения. Сред

основните параметри, оказващи влияние върху темпера-

турния комфорт, е подвижността на въздуха. Именно

върху този параметър оказва влияние въздушната завеса,

оптимизирайки скоростта на въздушните течения в гра-

ниците от 0,2 и 0,5 m/s.

Освен основната си задача да създава преграда на

пътя на горещия външен въздух през лятото, въздушна-

Въздушни
завеси
Предназначение, конструкция, видове,
характеристики на въздушни завеси
без нагревател

та завеса възпрепятства и навлизането на прах и насе-

коми.

КОНСТРУКЦИЯТА
на въздушните завеси е сравнително проста. Най-чес-

то имат метален корпус, в който е разположен центробе-

жен вентилатор, създаващ силен въздушен поток с направ-

ление напречно на отвора.

Въздушните завеси се проектират и изграждат като

самостоятелна система и дебитът им не се отчита при

проектирането на климатичната или вентилационната

система на помещението.

КЪДЕ СЕ МОНТИРАТ ВЪЗДУШНИТЕ ЗАВЕСИ?
Естествено, след като задачата им е да пречат на

горещия външен въздух да прониква в помещенията, мон-

тажното място на въздушните завеси е около отворите,

най-често вратата. В зависимост от височината на поме-

щението и големината на отвора, който трябва да се
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изолира, устройството може да се монтира хоризонтално

или вертикално. Ако отворът е толкова голям, че не може

една завеса да го подсигури, практиката е да се инстали-

рат повече устройства, монтирани плътно едно до друго.

ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ЗАВЕСИ
са по-широко разпространени в бита. Най-често се мон-

тират над вратата или прозореца, когато те не са с мно-

го голяма височина, и създават насочена вертикална

въздушна струя. Има модели за стенен и за таванен мон-

таж. Оптималните монтажни отстояния се посочват в

техническата спецификация на съответния модел в зави-

симост от височината на помещението. Основно и задъл-

жително условие за оптимална работа на хоризонталните

завеси е ширината им да е не по-малка от тази на отвора,

над който са поставени.

ВЕРТИКАЛНИТЕ ЗАВЕСИ
се използват най-често при отвори с много голяма ши-

рочина. Инсталират се странично, така че подават силна

хоризонтална въздушна струя. Както и хоризонталните,

така и вертикалните въздушни завеси имат минимален

размер, при който работят ефективно. Височината на

вертикалните завеси не трябва да бъде по-малка от ? от

височината на отвора.

Основни параметри, на които се обръща внимание при

избора на въздушна завеса, са дължина на устройството,

производителност по въздух и ако завесата е с нагревател

– топлинна мощност. Последният показател се отнася до

способността на завесата да затопля въздушния поток и

се отчита само когато завесата се използва и през зима-

та.

ДЪЛЖИНАТА НА ВЪЗДУШНИТЕ ЗАВЕСИ
с битово приложение е най-често между 800 и 1000 мм,

тъй като те са предназначени за монтиране над стандар-

тни врати. Като цяло дължината на завесите варира в

диапазона 600–2000 мм. Както казахме, за да работи ефек-

тивно, осигурявайки достатъчно плътен въздушен поток,

завесата трябва да има дължина минимум с размера на

отвора и дори превишавайки го.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ПО ВЪЗДУХ
е другият основен показател с определящо значение за

работата на въздушната завеса. Той има най-голямо зна-

чение при определяне на оптималната височина на монти-

ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА ЗА КЛИМАТИЗИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ
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ране на завесата. От производителността по въздух на

една въздушна завеса се определя и скоростта на въздуш-

ния поток. Ако се инсталира завеса с по-малка от необхо-

димата производителност, ефектът от работата й ще

бъде частичен. Изборът на завеса с по-ниска производител-

ност е оправдан единствено ако в помещението има пред-

дверие. За врати със стандартни размери – широчина 0.8

- 1 метра и височина 2 - 2.2 метра - завесата трябва да

има производителност 700–900 куб.м/ч. За стойността на

този показател огромно значение има

ВЕНТИЛАТОРЪТ НА ВЪЗДУШНАТА ЗАВЕСА
който има за задача да създаде равномерен и плътен

въздушен поток. Двигателят обикновено се монтира от-

страни. Когато завесата е с дължина до 800 мм, вентила-

торът се разполага по цялата дължина на въздушната

завеса. Ако е необходима завеса, по-дълга от 800 мм, в

конструкциите на повечето производители двигателят се

монтира в средата, а отстрани се поставят два венти-

латора. Това решение обаче не осигурява оптимално изо-

лиране на помещението, защото в средната зона на заве-

сата се получава участък с по-слаба сила на въздушната

струя.

Логично е производителността на завесата да се съоб-

рази с големината на отвора, който ще „охранява“. Пред-

лагат се различни модели въздушни завеси, осигуряващи

оптимални за конкретните условия на работа характери-

стики на завесата. Според производителността си по

въздух, завесите са ниско-, средно-, високо и свръхнапорни.

„Най-слаби“ са така наречените

НИСКОНАПОРНИ ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ
които имат най-ниска производителност по въздух. Те

създават въздушна струя с ниска скорост и се монтират

над отвори с размери не по-големи от 150 сантиметра

височина и 80 сантиметра широчина, като повечето са

предназначени за хоризонтален монтаж. Тъй като обикно-

вено се монтират на достъпно място, някои модели разпо-

лагат с вграден пулт за управление на вентилатора.

СРЕДНОНАПОРНИТЕ ЗАВЕСИ
се използват най-често за монтаж над врати с височи-

на между 2.5 и 3.5 метра. Има модели както за хоризонта-

лен, така и за вертикален монтаж, като контролният пулт

е изнесен отделно. Производителността по въздух на по-

добни устройства варира между 700 и 2200 куб.м/ч.

Високо- и свръхнапорните въздушни завеси не се изпол-

зват в бита. За информация, намират приложение в заво-

ди, цехове, складове и т.н. За първите височината на от-

вора е между 3.5 и 7 метра, а за вторите достига дори над

12 метра. Тези устройства са много по-сложни инженерни

системи в сравнение с битовите въздушни завеси и имат

производителност над 2200 куб.м/ч.

Прецизният избор на въздушна завеса, освен дължината

на завесата и производителността й по въздух, включва

геометрични размери на отвора, средната температура в

помещението, средната скорост на вятъра, наличието на

прозорци и др.

СЪЗДАВАТ КОМФОРТ - благодарение на въздушния поток, който създават,

в климатизираното помещение не влиза външен горещ въздух, а обитатели-

те се радват на свежест и прохлада, въпреки че често отварят и затварят

вратите и прозорците.

ЗАЩИТАВАТ - освен препятствие пред топлия въздух, завесата е и ефектив-

на защита срещу проникване на прах, насекоми, изпарения, вредни газове от

улицата и т.н. Наличието на преграда за въздуха, който навлиза отвън, до

голяма степен елиминира възможността да се получи течение, което редов-

но да „носи“ настинки.

ИКОНОМИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ - ефективно работещата въздушна заве-

са ще облекчи значително работата на климатика. Това естествено ще реф-

лектира и върху месечната сметка за електроенергия.

ПРЕИМУЩЕСТВА НА ВЪЗДУШНИТЕ ЗАВЕСИ
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Всеобщият принцип за изграждане на битовата канализация е отпадните

води да се оттичат към тръбите естествено, разчитайки единствено на

гравитацията. По този начин, в оптималния случай не се налага намесата

на допълнителни помощници, каквито са помпите например. Санитарните

станции, за които става въпрос в настоящата статия, се използват за

изпомпване на отпадна вода от тоалетни, мивки, душове, перални и миялни

машини и така нататък, когато по някаква причина се намират под нивото

на канализационната система или се налага да се инсталират на отдале-

чено от централната канализационна тръба място. Най-широко се прила-

гат в домашни условия, където благодарение на тях става възможно ин-

сталиране на допълнителна тоалетна или преместване на съществуваща-

та според желанията на собственика, намиране на алтернативно място

за пералната машина, преместване на кухненската мивка и така нататък,

съветват Амелия Стоименова и Иво Бояджиев

КОНСТРУКЦИЯ НА САНИТАРНИТЕ СТАНЦИИ
На външен вид те представляват малогабаритни, най-

често пластмасови кутии, силно наподобяващи казанче,

които в зависимост от предназначението си имат разли-

чен обем. Тези, които преработват водата от тоалетна-

та например, са малко по-големи от добре познатото ка-

занче. Причината е проста – станцията трябва без про-

блем да поеме цялото количество вода, което изтича след

едно натискане на бутона.

Санитарни
станции
Предназначение, видове, избор
и монтажни специфики

В тази на пръв поглед семпла кутия обаче се крият ня-

колко елемента на един – може да се каже – високотехно-

логичен продукт. Предвид евентуалната отдалеченост от

канализацията нейна

ВАЖНА СЪСТАВНА ЧАСТ Е ПОМПАТА
В зависимост от трасето на тръбите, съответства-

що на желаното местоположение на тоалетната чиния, е

възможно да се наложи отпадните води да преодолеят
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възходящи участъци, т.е. в посока, обратна на силата на

гравитацията. Именно тук е ролята на помпата, която

безпроблемно ги изтласква към канализацията. Освен това,

достатъчно голямото налягане, което помпата създава,

позволява и използването на тръбопровод с много по-малък

диаметър от този на канализацията. По такъв начин, къде-

то и да е разположена санитарната станция, връзката й

с канализацията няма да загрозява фатално жилището и ще

бъде ненатрапчива за окото. Помпата се включва с наме-

сата на

ВГРАДЕН ДАТЧИК ЗА НИВО
Неговата функция е да сигнализира, че нивото на вода-

та е достигнало максимума си. При това положение пом-

пата се включва и изтласква водата навън. Когато вода-

та достигне минималното ниво, помпата се изключва. Но

при положение, че отходните тръби са тънки, замърсена-

та вода трябва да се обработи, за да премине безпроблемно

по тях?

РЕЖЕЩАТА СИСТЕМА
на санитарната станция има задачата да „раздробява“

съдържанието на водата, за да може безпроблемно да из-

тече по тънките тръби, изтласквана от помпата. Този

елемент от конструкцията се прави най-често от

неръждаема стомана. Санитарната станция е снабдена със

специален

ВЪЗВРАТЕН ВЕНТИЛ
чиято задача е да възпрепятства изтласканите от пом-

пата води да се върнат в резервоара, притегляни от сила-

та на гравитацията, ако например спре токът.

Логично е, че в конструкцията на станцията има уплъ-

тнения на входа и изхода, но е ясно, че те не са достатъ-

чни – освен течността, да спрат и „уханията“. За тази цел

в устройството се вгражда

ВЪГЛЕНОВ ФИЛТЪР
чиято задача е да неутрализира неприятните миризми.

Санитарната станция е съоръжение, чиято надеждност

на работа зависи до голяма степен от правилния избор,

монтаж и експлоатация.

ИЗБОРЪТ НА САНИТАРНА СТАНЦИЯ
освен от качествата на конкретния модел, зависи пре-

ди всичко от вида на отпадните води, с които ще рабо-

ти, и от комбинацията от уреди, които ще обслужва. С

други думи, трябва добре да се обмисли в какво точно се

инвестира. Какво предназначение може да имат различ-

ните санитарни станции? Например, ако е необходимо,

домът може да се оборудва със санитарна станция, про-

ектирана да работи само с една тоалетна чиния, за то-

алетна чиния и мивка, душ и мивка, за пералня и кухнен-

ска мивка и т.н.

При преместване на съществуващи или инсталиране на нови тоалетна,

мивка, пералня и т.н. санитарните станции осигуряват големи възможно-

сти за свобода в избора на монтажното им място. Възможен вариант за

инсталиране – на почти всяко място в жилището.

Позволяват използването на отходни тръби с много по-малък диаметър от

канализационните, благодарение на режещата система и помпата.

Компактни размери, позволяващи инсталиране дори в много малки простран-

ства.

Лесен и бърз монтаж.

Надеждна работа и ниско ниво на генерирания шум.

ПРЕДИМСТВА НА САНИТАРНИТЕ СТАНЦИИ
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО
на санитарната станция зависи най-вече от отпадни-

те води, с които ще работи. Ако съоръжението ще се за-

нимава с водите от тоалетната чиния, мястото му е под

казанчето. Ако предназначението включва всички отпадни

води, които „произвеждате“ вкъщи, без тази от тоалет-

ната, задължително станцията трябва да бъде инстали-

рана на ниво, по-ниско от това на свързаните тръби. По

този начин гравитацията ще си свърши работата и теч-

ностите ще достигат до станцията, откъдето след това

помпата ще ги изтласква към канализацията.

Добре е определянето на мястото на монтаж и на оп-

тималния модел да се направи от специалист от фирмата

доставчик на оборудването.

МОНТАЖЪТ
Естествено, предварително трябва да се определи мя-

стото, където тънкият тръбопровод, който извежда от-

падните води от санитарната станция, ще се съедини с

канализацията. Ако се налага пътят му да мине през поме-

щения, които не се отопляват, задължително трябва да се

осигури термоизолация на тръбите в съответствие с

размера и дебелината им. Оптимална е траектория на

тръбите, свързващи санитарната станция със канализа-

ционната тръба, при която няма резки възходящи наклони.

Също така е добре свързващите тръби да са стабилно

закрепени към носещата стена или под.

За да се гарантира надеждна работа на съоръжението,

трябва да се избягва всякаква възможност за попадане в

него на външни твърди тела. Звучи логично и пределно ясно,

но не са малко хората, които изхвърлят разни неща в то-

алетната. Макар че разполага с много добър режещ меха-

низъм, подобна небрежност може да доведе до повреждане

на станцията.

РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
Всеки, който закупува оборудване, включително непозна-

то за него устройство, се интересува от разхода на елек-

троенергия, необходима за ефективната му работа. Неза-

висимо че работата на режещия механизъм и помпата

изглеждат енергоемки, на практика нещата не стоят така.

Санитарната станция трябва постоянно да бъде захран-

вана с ток от електрическата мрежа, но консумацията на

електроенергия е сравнима с тази на няколко електричес-

ки крушки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Помпите със слънчево захранване са подходящи за

снабдяване с вода на отдалечени приложения – било то

високопланински вила или бостани с дини в равнината. С

тях може да се изпомпва вода от дълбоки кладенци или

сондажни отвори, както и да се транспортира от близ-

ки реки, поточета и езера. Освен за директно поливане

на градини и други насаждения, водата може да се пол-

зва и за домакински нужди или да се съхранява в резерво-

ари до момента на използването й. Тъй като интензив-

Помпи със слънчево
захранване

Помпите със слънчево захранване са подходящи за отдалечени от централ-

ната електроснабдителна и водоснабдителна мрежа райони. Захранват се

директно от фотоелектрически панел, който преобразува слънчевата енер-

гия в електрическа. За видовете помпи, захранвани от слънчева енергия и

техническите им характеристики, разказва Светлана Димитрова

ността на слънчевото греене не е еднаква през целия ден,

генерираното от фотоелектрическия модул на помпата

електрическо напрежение също варира. Дебитът и наля-

гането на помпите са функция от захранването на дви-

гателя, следователно също се променят в зависимост от

интензивността на слънчевото греене. Несъмнено, про-

изводителността на помпите е най-висока, когато

слънцето грее най-ярко. Сутрин, привечер и при облачно

време помпите със слънчево захранване транспортират

по-малко количество вода. Основното, което ги отлича-
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ва от стандартните помпи на електрическо захранване,

е, че вместо да разчитат на енергия от централната

електроенергийна мрежа, помпите със слънчево захран-

ване са енергийно независими.

ФОТОЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ ПАНЕЛ
Както вече споменахме, основен енергиен източник на

тези водни помпи е фотоелектрическият панел. Задача-

та му е да преобразува слънчевата енергия в електричес-

ка. Изграден е от свързани фотоелектрически клетки,

изработени основно от полупроводникови материали.

Сред най-широко използваните материали за генериране

на електрическа енергия от слънцето е кристалният

силиций (c-Si). Той оползотворява енергийно целия видим

спектър, плюс част от инфрачервения спектър, съдържа-

щи се в слънчевото излъчване. Разработват се и слънчеви

клетки, изработени от импрегниран със светлочувстви-

телна боя слой от титаниев диоксид. Когато слънчева-

та светлина попадне върху полупроводниковия слой, той

абсорбира част от нея. Погълнатата енергия води до

създаването на свободни електрони. Под действието на

създаденото електрическо поле във фотоелектрическа-

та клетка се наблюдава насочено движение на свободни-

те електрони. Мощността на клетката е правопропор-

ционална на генерирания поток.

ОСТАНАЛИТЕ КОМПОНЕНТИ
Освен фотоелектрически панел, неразделна част от

помпата е нейният двигател. Приложение намират колек-

торните постояннотокови двигатели. Те са подходящи за

повърхностни помпи със слънчево захранване. Използват

се и в някои модели потопяеми помпи. Сред основните

недостатъци на този вид двигатели е, че четките се

износват постепенно и трябва де се сменят през някол-

ко години.

Друг вид постояннотокови електродвигатели, които

се използват във водни помпи със слънчево захранване, са

безколекторните. Най-често се срещат в центробежни

потопяеми помпи. При тях роторът е постоянен магнит

и не изисква четки, което е едно от големите им предим-

ства. Статорът е с намотка, която чрез подходящо уп-

равление осигурява въртящо се магнитно поле, увличащо

със себе си ротора. При ниска интензивност на слънче-

вото греене, резултантното напрежение, генерирано от

фотоелектрическия панел, се преобразува от двигателя

в пропорционално по-ниски обороти на въртене на изход-

ния вал. Именно, тъй като безколекторните електрически

двигатели не изискват постоянно като големина напре-

жение, за да работят, те са много подходящи за помпи

със слънчево захранване.

Важен елемент в системата, особено при обемните

помпи, е усилвателят на линеен ток, който променя на-

прежението и тока от фотоелектрическия панел в съот-

ветствие с експлоатационните изисквания за работа на

помпата. Това осигурява пуск и работа на помпата без

опасност от блокиране в условия на ниска интензивност

на слънчевото греене. Работата на помпата се управля-

ва от специално електронно средство за контрол, кое-

то има за задача да осигури оптимален пуск и стоп на

помпата и да не допусне претоварване на машината.

МАЛКО КАЛКУЛАЦИЯ
Каква е необходимата мощност на слънчевите фото-

електрически панели? Определя се от дебита и напора,

които трябва да поддържа помпата. Общовалидно прави-

ло при всички подобни помпи е, че мощността на фото-

електрическия панел следва да бъде поне с 20% по-висо-

ка от необходимата за работата на съответния тип

помпа. При избор на по-голям фотоелектрически панел или

такъв с проследяващ слънчевата траектория механизъм,

помпата ще работи с максимална производителност през

по-голяма част от деня.
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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

БАВНО, НО ЕФЕКТИВНО
За да използва слънчевата енергия икономично, помпа-

та би следвало да оползотворява слънчевото греене през

целия ден, изразходвайки минимално количество електри-

ческа енергия. На практика това означава да поддържа

по-ниски обороти на въртене на работното си колело,

т.е. да работи с по-нисък дебит продължително време.

За разлика от центробежните помпи, които се отлича-

ват с ниска ефективност при работа с ниски обороти,

обемните помпи запазват сравнително висока произво-

дителност дори и при ниски скорости. Затова голяма

част от помпите със слънчево захранване са именно

обемни.

Водата, която не се оползотворява, може да се съхра-

нява в резервоар. Ако се използва този вариант, не е лош

вариант снабдяването с нивосигнализатор в резервоара,

който да указва кога резервоарът е пълен, за да спре

помпата. Важен елемент от системата е и батерия,

която дава възможност помпата да работи и през нощ-

та.

Въпреки че ефективността на помпите е в пряка за-

висимост от наличната слънчева енергия, не трябва да

се забравят и важни фактори като монтажния наклон на

фотоелектрическия панел. Оптималният вариант е на-

клон, при който директната слънчева светлина пада

перпендикулярно върху повърхността на колектора, в

този отрязък от деня, когато слънчевото греене е най-

голямо. За максимална ефективност фотоелектрически-

ят панел се оборудва със специален механизъм, който

следи траекторията на слънцето през целия ден.

ВИДОВЕ ПОМПИ
Съществуват основно два типа помпи със слънчево

захранване – обемни и центробежни. Те, от своя страна,

се разделят на потопяеми и повърхностни помпи. Коя е

най-подходяща за конкретния случай, зависи от вида на

водоизточника. Дневните нужди от вода пък ще опреде-

лят дали помпата да е обемна или центробежна.

Обемните помпи обикновено изискват по-малка мощ-

ност, за да работят, отколкото центробежните, и за

разлика от тях запазват сравнително висока производи-

телност, дори и при облачно време. Подходящи са за из-

помпване на сравнително малко количество вода.

Центробежните помпи са подходящи, когато очаква-

ните дневни норми от вода са високи. Недостатък при

тях е фактът, че за да работят ефективно, се нужда-

ят от високи обороти на въртене на работното коле-

ло. Ако времето е облачно и фотоелектрическите панели

не генерират достатъчно енергия, центробежната пом-

па вероятно ще стартира, но ефективността й ще е

ниска. Затова използването на специален механизъм,

следящ траекторията слънцето през целия ден, е осо-

бено препоръчително при използване на центробежни

помпи.

ПОТОПЯЕМИ И ПОВЪРХНОСТНИ ПОМПИ
Подходящи са за изпомпване на вода от кладенци или

други сондажни отвори. Монтират се директно във во-

доизточника, където могат да бъдат оставени до края

на вилния сезон или да бъдат преместени - според момен-

тната нужда. Благодарение на специалната си конструк-

ция, могат да транспортират вода от голяма дълбочи-

на. Някои потопяеми помпи със слънчево захранване изпом-

пват от 4 до над 200 литра вода за минута.

Повърхностните соларни помпи се използват за изпом-

пване на вода от поточета, реки или други водоеми, за

директно поливане или за транспорта й по тръбопрово-

ди до резервоар, където се съхранява. Монтират се извън

водния източник, което определя и принципа им на рабо-

та – чрез засмукване.
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Таймери, светлочувствителни
релета, датчици за движение,
комплексни автоматични системи

Осветлението
като домашен
охранител

Ако все още не разполагате с високотехнологична охранителна система

за дома, вероятно разчитате само на масивната входна врата и късмета,

да ви опазят от набезите на обирджии по време на отпуската. Дори и

да прибегнете до някое от старите трикчета, като оставено пране на

простора, включено радио или запалена лампа в хола, шансовете ви не се

покачват особено. Пък и нищо не говори така недвусмислено за отсъстви-

ето ви, както денонощно светеща лампа в жилището, даже направо си

крещи „Хе-ей, ние сме на почивка“. В действителност, осветлението би

могло да бъде част от подсигуряването на дома срещу кражби, но не и

в този му вариант. Вече се предлагат много по-интелигентни и успешни

решения, имитиращи присъствие, когато ви няма в вкъщи за по-дълго

време. За осветителните системи в ролята им на домашен охранител

разказва Петя Накова
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Според статистиката повечето кражби стават през

деня, докато хората са на работа или училище. Все пак

не й се предоверявайте и подсигурете доколкото може

дома си и срещу нощни набези. Сериозни „оръжия“ срещу

криминални прояви на ваш терен по тъмно, могат да

бъдат екстериорното и интериорното осветление. Доб-

ре осветеният двор има по-голям шанс да отпрати кра-

деца другаде, дори и ако осветлението се включва само

при регистрирано движение. Обратно, потъналата в мрак

къща или такава с постоянно включено осветление, ще

даде ясни индикации дори и на начинаещ крадец, че в

момента отсъствате и може да потършува у вас необез-

покояван. Доста ще го объркате обаче, ако осветление-

то поддържа нециклични режими на работа и лампите

светват и изгасват в различни стаи, все едно сте си

вкъщи. Подобен заблуждаващ ритъм, технически може да

се обезпечи с монтирането на най-обикновен таймер,

ключове за осветление с вграден таймер или по-сложно

средство за контрол като програмируем контролер, на-

пример.

ТАЙМЕР ЗА ОСВЕТЛЕНИЕТО
Спокойно може да поверите контрола на осветление-

то в дома, когато сте на почивка или в командировка, на

различните видове таймери, наричани още и програмато-

ри. Чрез тях задавате периода на работа на осветител-

ната система по часове, дни и дори седмици. По този

начин дори и когато се намирате на стотици километ-

ри, лампите в жилището ще имитират успешно вашето

присъствие. Възможен сценарий, при настройката на

таймера, например би бил осветлението да се включи във

всички или в една от стаите точно в 20.00 часа и да

изгасне в 22.30 ч. Този цикъл ще се повтаря няколко дни

или седмици, докато не го отмените или препрограмира-

те. Не се притеснявайте, че хитрият ви план ще пропад-

не при евентуално спиране на тока, тъй като се предла-

гат таймери, в които настройките се съхраняват в енер-

гийнонезависима от централното електроснабдяване

памет.
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В случай че почувствате непреодолимо влечение към

подобни предохранителни мерки, включете в действие в

борбата срещу престъпността и домашната стерео

уредба или телевизора. Включването и изключването им

във ваше отсъствие ще става на същия принцип, както

и при осветлението.

КЛЮЧОВЕ С ВГРАДЕН ТАЙМЕР
Ключовете с вграден таймер съчетават в себе си

удобството и естетиката на обикновения ключ за ос-

ветление с функциите на програматора. Монтажът им

е елементарен и не изисква по-големи професионални

умения от тези, необходими за свързването на норма-

лен ключ за осветление. Разнообразието от модели на

пазара се простира от ключове с най-елементарен ме-

ханичен таймер, при които единствено задавате пери-

ода за начало и край на работата на лампата, до таки-

ва с по-богата функционалност. Освен програмирането

на 24-часов период за автоматично включване и изключ-

ване на лампите, някои модели ключове предлагат

възможност за регулиране на осветеността в комбина-

ция с възможност за дистанционен контрол на освет-

лението. Повечето такива ключове имат вградена ба-

терия, която осигурява запаметяване на настройките

в случай на отпадане на мрежовото електрозахранване.

Приложими са за всички традиционни източници на ос-

ветление в дома.

ПРОГРАМИРУЕМИЯТ КОНТРОЛЕР
Удобствата, които предлага един съвременен конт-

ролер или системата от няколко такива при управление

на инсталациите в дома, са огромни. Осъществяват се

само с натискането на един бутон или изпращането на

SMS от мобилния телефон. Контролерът интегрира в

себе си управлението на повечето домашни инсталации

– осветлението, системата за сигурност, отопление-

то, аудио и видео системите и други. Що се отнася до

възможностите да подсигурите дома си срещу влизане

с взлом, контролерът е ваш добър съюзник и верен ох-

ранител. Ефектът от разнообразните му функции и ко-
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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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муникацията с различни датчици, може да заблуди дори

изпечен крадец. Възможните сценарии тук са наистина

големи. Така например, за времето на отпуската може

да програмирате двуседмичен режим на работа, при

който осветлението се включва и изключва последова-

телно във всички стаи, при различен интервал от вре-

ме и то за всеки отделен ден. В комбинация с този не-

цикличен светлинен ритъм, контролерът би могъл да

спуска и вдига щорите в началото и в края на деня и да

добавя заблуждаващ шум с включване на аудиосистема-

та или телевизора.

За сигурността на дома по време на отпуск бихте

могли да заложите и на

ФОТОРЕЛЕТАТА
Те са изградени от два основни елемента - реле, мон-

тирано в електрическото табло, и фотоклетка, която

се разполага на открито извън жилището. Фотоклет-

ката следи осветеността навън и подава сигнал към

релето, което включва лампите в двора или над вход-

ната врата, веднага щом се стъмни или малко преди

това. Точният момент избирате вие при предварител-

ната настройка, когато е необходимо да въведете

прага на чувствителност на датчика към външната

светлина. Прагът на чувствителност е тази сила на

светлината навън, която, регистрирана от датчика,

става причина контролерът да включи или изключи

изкуственото осветление. За да не се затрудните как

точно да зададете подходящия праг, възползвайте се

от удобството, което предлагат някои модели. Те

разполагат с предварително зададени стойности на

прага на чувствителност, съобразени с местните

часове на изгрев и залез на слънцето през отделните

сезони. Така може да сте напълно сигурни, че дори и във

ваше отсъствие, дворът на къщата ще бъде осветен

и няма да предложи удобно скривалище на недоброна-

мерени типове.

ДАТЧИКЪТ ЗА ДВИЖЕНИЕ
е друг важен елемент от осветителната система за

сигурност на дома. Когато регистрира присъствие в

зоната на обхвата си, датчикът за движение подава

сигнал към едно или група от осветителни тела, напри-

мер мощен прожектор, насочен към входната врата, ав-

томобила или друга семейна ценност. Принципът на ра-

бота на датчиците за движение се основава на излъчва-

нето на сноп инфрачервени лъчи. При пресичане на сно-

па датчикът отчита промяна в температурата и авто-

матично включва осветлението за определен период от

време. Времетраенето предварително се настройва в

зависимост от функциите, които сте възложили на „из-

ненадващото“ осветление, но понякога и 10 секунди са

достатъчни да откажат апашите от посегателство

върху ваша собственост.
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ОСВЕТЛЕНИЕТО НА БАСЕЙНА
дава възможност да „настроите“ водата в унисон с усе-

щанията си, да усилите привлекателността на съоръ-

жението и градината около него, както и да отклони-

те погледа от неща, които не искате да се виждат.

Подводно осветление
за басейни
Халогенни, светодиодни и влакнестооптични
осветители за цветова феерия в басейна

Ако собствениците на уютна къща с басейн са професионално ангажирани

хора, рядко ще могат да се наслаждават на приятно хладките му води

през деня. Пък и какво по-хубаво от това да преплуваш няколко дължини

в топлите летни вечери. На лунна светлина, допълнена от цветна феерия

под водата и около басейна. Няма спор по въпроса, че нощното осветле-

ние на басейна заслужава особено внимание, което в повечето случаи означава

и инвестиции на пари и време. Парите си заслужават, а колкото до времето

– то ще е необходимо на архитекта, проектанта и изпълнителя на свет-

линната феерия, озарила басейна. Басейнът може да се превърне в пре-

красно място за моменти, изпълнени с блажено спокойствие. В съчетание

с подходящи светлинни ефекти във водата, мистерията на нощта е

перфектният фон за това, твърди Стоимен Ясенов

Сред най-добрите начини да се създаде светлинна илю-

зия е, като светлината се пропусне през водата. За да

има максимален ефект от поставянето им, е добре из-

точниците на светлина да не се набиват на очи. Свет-

лината, която „извира“ от басейна, е прекрасна и не е
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необходимо да се вижда откъде идва. Когато говорим за

изискана среда, светлината би могла да е топла и едва

доловима. Ако искате да придадете настроение на нощ-

ното градинско парти, басейнът би могъл да бъде оза-

рен от по-агресивен блясък.

Когато се обмисля подводната феерия, не бива да се

забравя да се отчетете съществуващото осветление

около басейна, както и светлините, идващи от къщата,

улицата, съседите и т.н.

Ръчното управление на светлинките едва ли ще бъде

приятно занимание в моментите на блаженство във во-

дата. Съвременните осветителни системи за басейни

разчитат на автоматизирано управление и мониторинг.

Какви режими може да има системата? Редуващи се или

преливащи цветни нюанси през определено време, регу-

лиране на силата на осветлението, включване и изключ-

ване на прожекторите от единия край на басейна към

другия и т.н. Автоматичното управление на системата,

съчетано с подходящо подбрани като характеристики и

взаимно разположение осветители, ще накарат басей-

на да излъчва завладяваща феерия.

ЛАМПИТЕ
които се използват за осветяване на водното съоръ-

жение, са важен, но не и единствен елемент от осве-

тителната система. Преобладаващи материали за из-

работката на тялото им често са пластмаса и стъкло

с изпъкнала или плоска форма. Лампите обикновено се

монтират на стените или на дъното на басейна. Из-

ключително важно е да се знае, че не всеки осветител

е подходящ да свети под вода. Задължително е да се

изберат лампи, които са специално проектиране за

работа под вода, т.е. имат достатъчна степен на

защита (IP). Не само осветителите, но и цялата осве-

тителна система следва да се проектира с отчитане

на факта, че източниците ще работят под вода. В

общи линии най-разпространените типове осветите-

ли за басейни са халогенните, фиброоптичните и LED-

лампите.

ХАЛОГЕННИТЕ ЛАМПИ
са традиционно решение, що се отнася до осветление-

то на басейни. Прожекторите за подводно осветление с

халогенни източници обикновено са с висока мощност.

Имат удължен живот в сравнение с обикновените – над

4 хил. часа. Преливането на цветове се реализира с ня-

колко халогенни прожектора с цветни филтри, като вся-
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Водата и въздухът имат различни оп-

тични константи. Затова всяко нещо

под водата изглежда по различен начин.

Именно на този ефект залагат и проек-

тантите на системи за подводно ос-

ветление за басейни. Например, с по-

мощта на парченца стъкло биха могли

да се създават красиви отблясъци и

трептения, отразяващи нощните свет-

лини в басейна. Във функцията на спе-

циални аксесоари се използват и метал-

ни елементи.

При добре проектирано осветление еле-

ментите, които през деня изглеждат

обикновени, нощем привличат внимани-

ето. За да се използват сенките на

дърветата около басейна, например,

прожекторите биха могли да се разпо-

ложат така, че да светят почти успо-

редно на повърхността.

Интересни архитектурни елементи във

водата често се осветяват изотзад.

По този начин не се наблюдават тъмни

форми на повърхността на водата.

Гарденията и жасминът цъфтят през

нощта – облейте ги с лъчи. Басейни,

осветени в тъмни нюанси, като тъмно-

синьо или черно, отразяват лунната

светлина по особено въздействащ на-

чин.

НАЙ-ПРЕКРАСНАТА ПОДВОДНА ФЕЕРИЯ

ка отделна лампа свети в различен цветове – син, зелен

и червен.

Поради факта, че трябва да светят под вода, халоген-

ните източници за басейни са сравнително мощни – до

300 W. Две халогенни крушки от 75W излъчват със съща-

та сила като 300-ватова обикновена крушка с нажежае-

ма жичка. 35-ватовите халогенни крушки са в основата

на голяма част от осветителните системи за басейни.

Всяка от тях има сила на светене, приблизително равна

на тази на 75-ватова обикновена крушка.

Що се отнася до монтажа, халогенните осветители

могат да се монтират както по време на строежа на

басейна, така и да се инсталират във вече готов басейн.

За басейни, които са на етап изграждане, често освети-

телите се вграждат в специални монтажни ниши. Ако

басейнът вече е готов, може да се използват лампи с
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плосък корпус, предназначени за последващ монтаж. По

принцип те са добро решение за изкуствени водни пло-

щи, тъй като не изискват изработването на допълнител-

ни отвори и монтажни работи.

Халогенна или металхалогенна лампа обикновено е из-

точникът на светлина при

ВЛАКНЕСТООПТИЧНИТЕ ОСВЕТИТЕЛИ
Тези влакна имат способността да задържат в себе

си светлината, попаднала в тях. Принципът им на рабо-

та се нарича пълно вътрешно отражение. Не провеждат

ток, а само светлината, която черпят от източника,

което ги прави много подходящи за подводни мисии. Ос-

новно преимущество при този тип осветление е много

продължителният експлоатационен живот – 15-20 годи-

ни.

В конструкцията на системата от фиброоптични ос-

ветители след светлинния източник се поставя филтър,

който пропуска само желания цвят и определя какво ко-

личество светлина ще излъчва влакното. Използва се и

така наречената колимираща система, която насочва

светлината от източника във влакнесто-оптичния кабел.

Той, от своя страна, може да излъчва светлина само в

края си, по цялата си дължина или да бъде комбиниран.

Основен елемент на системата са и разсейвателите,

които се поставят на края на кабела. Те имат функция

да фокусират светлината или да осигуряват специални

ефекти. Ако са поставени на правилното място, нищо не

може да се сравни с ефекта от преливащи цветове на

фиброоптичното осветление в басейна.

Един съвет как да разположите тези тънки продълго-

вати влакна. Спокойните води на басейна са идеално

условие за ефектa „звездна нощ“. Постига се чрез про-

биване на многобройни отвори в стените и дъното на

басейна и монтиране в тях на оптични влакна.

СВЕТОДИОДНИТЕ ЛАМПИ
навлизат все повече в осветяването на дома, включител-

но и басейна. Светлинният фон на една LED лампа се фор-

мира от десетки светодиодни източници. LED лампите

изискват по-голяма първоначална инвестиция. Определено

си заслужава, като се имат предвид предимствата на

това решение. Светодиодните лампи са високо енергий-

но ефективни. Една светодиодна лампа с мощност 40 W

изразходва до 90% по-малко електроенергия в сравнение с

традиционната лампа с нажежаема жичка. И те могат да

се монтират и на етап строеж, и в завършен басейн. Не

на последно място, LED осветителите имат много дълъг

живот - при безпроблемна експлоатация тези осветите-

ли биха могли да гарантират над 100 хил. часа работа.

LED технологията дава огромно цветово разнообразие

– от ултравиолетово до инфрачервено, покривайки целия

видим спектър.

ВЪЗПРИЯТИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ
Според хромотерапията различните цветове имат

различно влияние върху човешкото съзнание. Зеленото е

цветът на природата, който успокоява. Бялото символи-

зира израстване на съзнанието и е най-подходящият цвят

за мир и комфорт. Червеният цвят стимулира жизнени-

те процеси и действа тонизиращо. При по-продължително

въздействие, обаче, може да предизвика умора. Ако сте

настроени романтично или искате да настроите някого

така, придайте на басейна розов нюанс. Прекалено мно-

го синьо може да донесе усещане за тъга и студ, но ако

не е пресилено, действа успокояващо. Все пак това е

цветът на морето. Внимавайте с жълтото! Цветът на

интелекта стимулира ума, но може да доведе до усеща-

не за преумора. Душата на енергията – оранжевото, носи

уравновесеност и отразява умствената сила.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234





Биометричните системи се реализират и развиват на основата на наука-

та биометрия, която има за крайна цел физическо оразмеряване/формати-

ране на характерните черти на човека като биологична единица. Произ-

ходът на термина биометрия е от древногръцките думи bios –  живот

и metron – уред за измерване. Биометрията се използва все по-широко в

системите за контрол на достъпа. За спецификата на различните био-

метрични технологии разказва Стоимен Ясенов
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ВИДОВЕ БИОМЕТРИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ
Биометричните технологии са два основни вида в за-

висимост от характеристиките, на които се базират -

физиологически и поведенчески.

Физиологическата биометрична технология обхваща

шест подвида - лицеви, ирисови и пръстови анализи, как-

то и геометрия на длан, мирис и ДНК. Втората биомет-

рична технология, която е и по-често разпространена,

включва видовете - входен терминал, графологичен и

гласов анализ.

Пълното съвпадение се затруднява от снемането на

най-реалистичен и близък до оригинала щамп, твърдят ек-

Биометрични
системи
Видове, структура на
системите, пръстови и ирисови
биометрични технологии

сперти по темата. Трудностите се дължат на намира-

нето на параметри, които остават непроменени във

времето, тъй като обекти на биометричните системи

са живи и постоянно променящи се единици, наричани още

форми.

ИСТОРИЯ НА БИОМЕТРИЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Този метод за разпознаване започва да се използва още

след Втората световна война. Става въпрос за личните

документи, на които задължително присъства фотогра-

фията и личните данни на лицето, включително пол,

възраст и гражданство, които трябва да се идентифи-

цират.
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Адрес: гр. Варна, ул. Васил Априлов 10

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

ел. поща: dimo_dimov@inbox.ru

Проектиране, изграждане,

монтаж и поддръжка на:

•Системи за контрол на

достъпа: електронни

брави, механични брави,

хотелски системи (stripe,

smart, fingerprint).

•Видеонаблюдение: банки,

хотели, офис сгради и др.

•Сигналноохранителна

техника: автоматизирано

охраняване и управление

на зони, врати и

асансьори от една

система

•Автоматични телефонни

централи – KAREL.

•Пожароизвестяване

•Ethernet, Hot-Spot, Wireless

Марки с които работим: UNICAN, CISA, KAREL, Iritech

ñòð. 47

При системите за контрол на достъпа (СКД) обаче

установяването на достоверността на една или друга

характеристика не е лесно изпълнимо. Докато сигурнос-

тта при личните документи към този момент се опре-

деля от строго физически защити и контрол, при биомет-

ричните системи процесът е заменен със схема от

структурни модули. Отговарянето на всяка точка от нея

е задължително, обясняват специалисти. Колкото по-го-

ляма е структурата на системата, толкова по-висока

следва да е защитата й. Достоверността на характе-

ристиката се гарантира от правилното изследване на

последователността от съвпадения на биометричните

признаци.

ПРИЗНАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Сред най-широко използваните признаци е разпознава-

нето по биометрична черта, познат сред специалисти-

те като "Кой съм аз". Вторият признак за идентифика-

ция, наречен "Какво знам", се базира на използването на

определена парола. Третият признак или "Какво имам"

включва пасивен носител на уникална информация, напри-

мер смарт карта, страйп, таг или друго.

Структурата на една биометрична система най-общо

включва:

сензор за запис на биомeтричната следа (БС),

процесор за обработка и запаметяване на БС,

алгоритъм за сравняване на автентичността й, как-

то и

софтуерно приложение, в което потребителят се ре-

гистрира и получава съответните права.

Скоростта на работа на една биометрична система

следва да отговаря на структурата на разпознаване на

шаблона. Според специалисти по темата съвременните

системи поддържат около 100 милиона операции в секун-

да, което е сравнително сложна задача.

ЛИЦЕВ МЕТОД ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
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Не е за пренебрегване и фактът, че определена част

от населението не би могла да представи подходящ бе-

лег/черта, която да се анализира от която и да е биомет-

рична система. Например, много хора имат структура на

пръстите, която не се сканира добре. И въпреки че спо-

ред данните от направени изследвания, тази група хора

формира около 1% от населението на Земята, това е не-

удобство, което би могло да се превърне в сериозен про-

блем при определени обстоятелства, коментират специ-

алисти.

ПРЪСТОВА БИОМЕТРИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ
Разчитането на пръстовата технология се основава

на основен и характерен признак. Във функцията на ос-

новен, наричан още миниатюрен признак се използват

пресичане на линия, сърцевина, раздвоение, краен раздел,

изолирана група (като остров), делта или пора. Харак-

терни са признаците образ/тип, ориентация, честота

или повторяемост, извивка на кривината и местополо-

жение.

ИРИСОВА БИОМЕТРИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ
Разчитането чрез ирисова технология се базира на ви-

димите черти на окото, които започват де се формират

в първите 8-месеца след раждането и остават непроме-

нени до края на живота. Признаци на ирисовата биомет-

рична технология са очни кръгове, резки на ириса, петъ-

нца, както и очната корона.

Всеки ирис се характеризира с 266 уникални петънца

и от 16 до 60 други биометрични следи. Тези черти и ме-

стоположението им влизат в образуването на т.нар.

Ирискод Т, цифровото изражение на който се побира в 512

байта.

Сред най-лесно достъпните начини за разпознаване на

биометрични следи е

ЛИЦЕВИЯТ МЕТОД
Технологията за лицево разпознаване се реализира чрез

камера, изискванията към която не са високи, твърдят

специалисти. Необходимата честота, с която следва да

работи камерата, е от 3 да 5 кадъра в секунда, при раз-

делителна способност 320 х 240 телевизионни линии.

Няколко заснети снимки/кадъра на рекрутационен признак

позволяват по-внимателно изследване. Цялата техноло-

гия набляга на лицевите черти, които са по-изразител-

ни, като алвеолата, което означава орбитата  на очите,

скулите и профила на устата, коментират специалисти.

Друг също лесно достъпен метод за идентифициране

чрез БС е

ГЛАСОВОТО РАЗПОЗНАВАНЕ
Този метод е различен от метода на разпознаване на

речта. В същността си той има за цел не да различи

какво точно казва анализираният обект, а по-скоро как

го казва. Целта е по този начин, на базата на конкретни

параметри като чистота на гласа, физически и поведен-

чески признаци, да го идентифицира между други звуци,

заявяват специалисти.

ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК
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Технически решения
за ненамачкване на дрехите
в процеса на изпиране

Че прането е важна и далеч не лесна работа разбирали още предците ни

от древността. Когато решавали да се изперат по време на дългите си

пътешествия, пиратите просто завързвали дрехите зад борда. Образувана-

та при движението на кораба пяна бързо се справяла с мръсотията по

дрехите на иначе непридирчивите откъм хигиена моряци. За сметка на

изобретателните морски вълци, жените търкали ли, търкали мръсните дрехи

върху камъни, помагайки си с пясък. Римляните  познавали не само меха-

ничното въздействие върху тъканите, но използвали и перилни препарати

- накисвали дрехите с пепелта от принесени в жертвоприношение животни.

Въпрос на време било, хората да успеят да комбинират механичното и

химическото въздействие върху тъканите в пералната машина. Днес, ав-

томатичната пералня е задължителен елемент в съвременния дом. Все по-

многофункционална, отговаряща на все по-повече изисквания. Като напри-

мер, не само да пере качествено, но и да не намачква дрехите. Което не

е толкова лесно постижимо, при обороти на въртене на барабана над 2000

в минута. За техническите решения, спасяващи ни от ужаса на топките

смачкани дрехи, които вадим от пералнята, разказва Алиса Димитрова

Автоматично
изпиране
без гънки
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ДА ИЗПЕРЕМ С ПАРА - БЕЗ ГЪНКИ
Динамичните хора, животът на които е низ от посто-

янни командировки, от опит знаят, че сред най-лесните

начини да се изгладят смачканите в куфара дрехи е като

ги окачат да повисят в хотелската баня, след като са

си взели горещ душ. Влажният топъл въздух има свойство-

то като с магическа ютия да разглажда образуваните

гънки, а това често спасява от уморителното упражне-

ние с ютията. Именно на базата на тази идея, някои

производители са разработили модели перални машини с

вградени парогенераторни системи. Освен изглаждащо,

парата оказва положително въздействие и върху барабана

на машината, като го дезинфекцира, се посочва в техни-

ческите характеристики от компаниите производители.

Вградената в пералните автоматика, обикновено, дава

възможност „парната баня“ да се използва като завърш-

ваща част от програма за изпиране с цел минимизиране

на намачкването или самостоятелно - за отстраняване

на неприятни миризми и образувани гънки на вече обли-

чани сухи дрехи, които все още не са за пране.

БЪРЗО УСКОРЯВАНЕ И СПИРАНЕ
Трудоемката работа по изглаждането на силно намач-

каните от пералнята дрехи би могла да се облекчи и чрез

използване на режим на изпиране за памучни тъкани,

включващ три допълнителни изплаквания без междинно

изстискване - обикновено отговорно за смачканите до

неузнаваемост дрехи, които вадим от пералнята. След

завършване на цикъла на изплакване, барабанът на ма-

шината много рязко се ускорява до поддържаните мак-

симални обороти, след което със същата скорост спи-

ра. По този начин се избягва плътно притискане на дре-

хите към стените на барабана, характерно за традици-

онно използваното центрофугиране. И след прането,

гънките са по-малко, а фитнесът с ютията - по-лесен

и кратък.

За да се намали намачкването, други производители пък

залагат на удължен цикъл на изстискване, включващ ня-

колко етапа. Оборотите на въртене на барабана се уве-

личават във всеки от етапите, които от своя страна са

разделени с паузи. По този начин, времето на изстисква-

нето на вече изпраните дрехи се увеличава, но за смет-

ка на това количеството на образуваните по дрехите

гънки е доста по-малко, уверяват производителите.

МАЛКИ ОБОРОТИ В КРАЯ НА ЦИКЪЛА
Сред най-ефективните и широко използвани решения

на проблема с намачкването на дрехите в пералните ма-

шини е отделянето на притиснатите към стените на
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барабана и една към друга дрехи по време на центрофу-

гирането. Различните производители наричат режими-

те, поддържани от техните модели перални машини, с

различни наименования. От своя страна, режимите се

реализират по различен начини. Например, в продълже-

ние на определен период от време след изстискването

при високи обороти, барабанът продължава да се върти

плавно, със скорост много по-ниска от максималната.

Или в края на програмата за изпиране, барабанът се

завърта с честота един-два пъти в минута последова-

телно в едната и другата посока. Предлагат се и моде-

ли перални машини, поддържащи функцията „Лесно гла-

дене“, при които в края на програмата за изпиране ба-

рабанът не прави цели обороти около оста си, а се завъ-

рта в едната и другата посока до определен ъгъл с ниска

честота.

НАКИСВАНЕ В СТУДЕНА ВОДА
Полезна с оглед последващото гладене е и опцията,

която предлагат много модели перални, изпраните дрехи

да остават накиснати във вода до момента, в който на

машината изрично не се подаде команда за източване на

водата. В тези програми не е включен етап изстисква-

не, но при някои изкуствени тъкани шансът да се изгла-

дят след центрофугиране клони към нула.

Предлагат се и перални машини, при които в битката

с гънките се включват и етапите продължително накис-

ване в топла вода до основното пране, както и накисва-

не в хладка вода в края на процеса на изпиране. При някои

модели перални машини, единствено програмите за изпи-

ране на дрехи от синтетични тъкани включват етап, при

който в края на цикъла се използва студена вода - пак със

същата цел - доколкото е възможно да се избегне намач-

кването на дрехите.

НАКЛОНЕНИЯТ БАРАБАН
Има и перални машини, решени конструктивно с накло-

нен, обикновено под ъгъл около 5 градуса, барабан спрямо

хоризонталата. По този начин, от една страна се разпре-

деля по-равномерно натоварването на барабана, а от

друга - се повишава качеството на изпиране и се нама-

лява намачкването на дрехите. При въртенето си бара-

бана увлича и дрехите. Това продължава до момента, в

който те достигнат положение, в което падат към най-

ниската точка на барабана. Конструкторите на подоб-

ни перални са изчислили, че мисловната пространствена

траектория, която дрехите извършват в барабана не

допуска те да падат от една и съща страна върху сте-

ните му. А това оптимизира както процеса на изпиране,

така и последващото го гладене.
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Драстичното намаляване на зелените площи, съпътстващо днешния бум

в строителството, създава предпоставки да търсим и създаваме преле-

стни алтернативни зелени кътчета в градската среда. Наред с масовата

практика да се засаждат саксийни цветя и декоративни храсти на тера-

сите, все повече си пробива път и идеята за изграждане на покривни

градини върху сградите. Освен че обогатяват архитектурния облик на

сградите, те спомагат и за подобряване на микроклимата в големите

градове. За различните възможности за автоматично поливане на насаж-

денията на балкона или върху покрива разказва Петя Накова

Поливни системи
за покривната
градина и балкона
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Подходящи за поливане на саксийни цветя и декоратив-

ни храсти са капковите напоителни системи, които лесно

могат да бъдат автоматично управлявани. За покривни-

те градини се използват специални спринклери за напоя-

ване на тревните площи, както и капкови системи за

цветните участъци.

ГРАДИНАТА НА БАЛКОНА
Цветята и декоративните храсти на балкона се напо-

яват най-често със системи за капково напояване. Те са

лесни за инсталация и поддръжка, спестяват вода и пре-

дотвратяват заболяванията по растенията, свързани с

преовлажняване. Характерно за тях е, че доставят необ-

ходимата вода на растенията под формата на капки

директно до корените им. По този начин водата се про-

смуква в почвата, преди да се изпари или изтече, и поли-

ването се прилага само там, където е необходимо (в

корените на растенията), вместо да се разпръсква на-

всякъде. Но най-голямото им предимство си остава

фактът, че осигуряват безценно свободно време, в кое-

то да се любувате на цветята, вместо да ги поливате.

ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ
Системата за капково напояване има несложна конст-

рукция, което предопределя лесната й инсталация. Най-

общо казано се състои от капкови маркучи с капкообра-

зуватели. В зависимост от вида на водоизточника и ме-

стоположението на растенията, в системата също може

да бъде включена помпа. Препоръчително е поставянето

и на филтър за пречистване на водата, който да предпа-

зи капкообразувателите от запушване, освен ако те не

са със самопочистващи се дюзи.

Водата постъпва към капковите маркучи директно от

крана на чешмата или от специални резервоари. От во-

доизточника водата постъпва в отделни поливни кръго-

ве, изпълнени от гъвкави маркучи, които я отвеждат до
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саксиите. Средно голям резервоар от 20 литра би могъл

да осигури водата за поливане на около двайсетина рас-

тения в продължение на шест седмици. Контейнерите се

пълнят с вода от чешмата или използват дъждовна, ко-

ето ги прави още по-икономичен вариант за поливане. Ако

водните резервоари се намират на еднаква или по-малка

височина от саксиите, използването на хидравлична пом-

па за изтласкване на водата ще бъде наложително.

АВТОМАТИЧНО НАПОЯВАНЕ
Работата на капковите напоителни системи може

лесно да бъде управлявана с помощта на програмируем

таймер или друго по-сложно средство за контрол. С него

се настройва времето за начало на поливането, негова-

та продължителност и периодичност. Таймерът работи

на батерии или с мрежово захранване. Средството за

контрол управлява автоматично регулираща арматура,

която подава към системата необходимото водно коли-

чество. Важен елемент от системата е и филтър за

пречистване на водата. Автоматизацията на процеса на

поливане предлага множество удобства. Използването на

средство за контрол не само ще ви избави от часовете,

прекарани с превит гръб и лейка в ръка, но и ще се грижи

добре за растенията, когато отсъствате за по-дълго

време от дома.

ЗОНИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА
Обикновено в домашната градина се срещат различен

тип цветя, съответно с различни водни нужди. За удоб-

ство, преди инсталацията на системата за капково на-

появане, цветята се групират в отделни зони, в зависи-

мост от честотата на поливане и количеството вода,

от което се нуждаят. Ако разполагате с ограничено про-

странство на балкона или покрива, може просто да ги раз-

делите на две групи, т.е. да структурирате поливната

система в два клона. В едната зона поставете цветята,

които трябва да се поливат по-често на повърхностно

ниво, а в другата – цветята, които се поливат за по-

дълъг интервал от време на по-голяма дълбочина. Друг

вариант да задоволите индивидуалните нужди на всяко

растение е поставянето на различни капкообразуватели.

Едва ли ще уцелите точното им съотношение от първия

път, но след един-два експеримента ще постигнете

желаната ефективност.

ПОКРИВНАТА ГРАДИНА
Покривното озеленяване е все още малко популярно у

нас, но при бума в строителството и намаляването на

зелените площи в големите градове съвсем вероятно е

скоро да стане част и от нашето ежедневие.

Организирането на покривната градина и нейното по-

СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО КАПКОВО НАПОЯВАНЕ
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ливане струват малко повече усилия, но пък ще имате

чудесно място за почивка, без да се налага да излизате

от сградата. За разлика от балкона, тук може да изпол-

звате неограниченото пространство във височина (само

гледайте да не пресечете въздушния коридор на някой

самолет) и да засадите декоративни дръвчета, храсти,

цветя и дори трева. Преди да озелените пространство-

то, обаче, добре е да помислите върху необходимите

условия, които ще го направят дълготрайно и безопасно.

На първо място, преценете дали покривът е достатъч-

но устойчив да издържи тежестта на пръстта, кашпи-

те и самите растения. Второ, осигурете добра дренаж-

на система и хидроизолация, за да избегнете проблеми-

те със съседите от последния етаж. Класическият па-

кет от защитни пластове, които изграждат „надстрой-

ката“ на покрива, включва дренажен панел под почвения

субстрат, разделителни и защитни слоеве, мембрана

срещу проникване на корените и хидроизолационен пласт.

Всеки от тях изпълнява определена функция, но в някои

случаи е възможно да се използват и по-малко пластове,

които да поемат и функциите на останалите.

ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ЗА ПОКРИВНАТА ГРАДИНА
Автоматизираното капково напояване е оптимален

вариант за напояване на цветните насаждения върху

покрива, както и на декоративните дръвчета и храсти.

На това място растенията постоянно са изложени на

въздействието на вятъра и слънчевите лъчи, което ус-

корява изпарението на влагата от почвата. Системата

за капково напояване доставя точно дозирано количество

вода директно до корените им, преди тя да се изпари или

изтече.

Ако решите освен с декоративни дръвчета, храсти и

цветя да освежите покривното пространство и с трев-

ни площи, може да се снабдите със специално предназна-

чените за поливане на покривни градини спринклери. По-

ради специфичните условия, при които работят, спринк-

лерите за покривни градини са с по-ограничен радиус на

поливане и разпръскват водата на малка височина, за да

не може вятърът да я отклонява в грешна посока. Авто-

матичният контрол на поливния процес предлага възмож-

ност за задаване на определена водна норма за различ-

ните участъци от градината. По този начин се елиминира

преполиването и загубите на вода и всеки сантиметър

от зелената площ е полят равномерно. Също така, за да

се избегне излишното прахосничество на вода по време

на дъжд, към автоматичната поливна система може да

включите и датчик за влага, който следи валежите и

преустановява работата на автоматичната поливна

система по време на дъжд.

Произходът на покривните градини се

свързва, от една страна, с висящите

градини на Семирамида в древен Ва-

вилон, а от друга - с култа към фини-

кийския бог Адонис, символ на раз-

цъфтяването и повяхването на при-

родата. Адонис умирал ежегодно и бил

погребван на покривите на домовете,

затова те трябвало да бъдат украсе-

ни с растения. По терасите се нареж-

дали глинени съдове с бързо растящи

и бързо увяхващи цветя. Празникът на

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ПОКРИВНИТЕ ГРАДИНИ

Адонис бил почитан в Рим и в Гърция.

Покривите на по-богатите вили били

превръщани в разкошни градини. По-

късно през Ренесанса покривите на

много вили и дворци в Италия и Гер-

мания са представлявали градини с

богати колекции от чуждоземни рас-

тения. След появата на стоманобе-

тона, покривното озеленяване придо-

бива голяма популярност в Западна

Европа, а по-късно и в САЩ, Япония,

Австралия, Канада.

Освен икономическите си предим-

ства, зелените покриви оказват по-

ложителен ефект върху нарушеното

екологично равновесие в градовете.

Растенията понижават максимални-

те дневни температури с няколко

градуса през лятото, увеличават

влажността на въздуха, обогатяват

го с кислород и намаляват запраше-

ността и концентрацията на вредни

газове.

ЕКОЛОГИЧНИЯТ АСПЕКТ

По ирония, в града, особено в цент-

ралните части, където замърсяване-

то е най-голямо, са ограничени

възможностите за изграждане на

зелени площи. В този смисъл е неза-

менима ролята на покривните про-

странства, в опита за рационално

използване на всички свободни те-

ритории за засаждане на растения

и повишаване качеството на градс-

ката среда.



Градински маркучи,
фитинги и макари

Житейската участ на маркуча е да пренася вода от крана на чешмата до

насажденията в двора. По-често ще го видим, обаче, бездействащ, небреж-

но захвърлен между лехите, изложен на жарките лъчи на слънцето и вся-

какви други влияния, отслабващи „имунната му система“. За да се възпол-

зваме по-дълго от този непретенциозен и верен помощник в градината, при

закупуването му е необходимо да съобразим типа маркуч с функциите, ко-

ито ще му възложим, и внимателно да подберем прилежащите му аксесо-

ари. На кои аспекти да обърнем внимание и какви са начините да удължим

живота на градинския маркуч разказва Светлана Димитрова
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ВИДОВЕ ГРАДИНСКИ МАРКУЧИ
Градинските маркучи се различават основно по вида на

материала, от който са изработени, и степента им на

защита от външни въздействия. Дебелината и дължина-

та на маркуча зависят от отреденото им предназначе-

ние и личния избор на потребителя. Основните матери-

али, използвани за производството на градински марку-

чи, са синтетичният каучук и винила. Произвеждат се и

каучуково-винилови маркучи, които съчетават най-добро-
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то от двата материала, тъй като каучукът увеличава

здравината и устойчивостта на маркуча, а винилът го

прави по-лек и лесен за пренасяне. Виниловите маркучи

обикновено са най-евтини, но пък имат и най-кратък

живот. Тези, произведени само от каучук, са малко по-

гъвкави и устойчиви на натиск и това определя по-голя-

мата им здравина. За сметка на това са по-тежки и

местенето им из градината изисква повече усилия.

Структурата на качествените маркучи е изградена от

няколко слоя усилваща мрежа от оплетени полиамидни

влакна или друг материал. Това ги прави по-здрави, устой-

чиви на огъване, натиск или случайно пробиване. Броят

на слоевете при градинските маркучи обикновено вари-

ра от 3 до 6, като тези с шест, естествено, са най-здра-

ви. Освен еластичност, качествените градински марку-

чи трябва да притежават и висока термоустойчивост,

която е съществен фактор за дълготрайността им.

КАПКОВИ МАРКУЧИ
Освен стандартния тип маркучи за поливане, които се

ползват самостоятелно или с някакъв накрайник, на па-

зара се предлагат и капкови маркучи като алтернативен

метод за напояване на цветни и зеленчукови градини. Този

тип маркучи са ефективни и икономични, тъй като изпол-

зват до 70% по-малко вода за поливане от обикновените

маркучи. През микропорестата им структура водата се

просмуква директно в корените на растенията и се ус-

воява, преди да се изпари от почвата. За направата им

отново се използват синтетичен каучук или винил. За да

не се подмятат из градината, може да се заровят на

определена дълбочина в земята и така да се подобрите

вида на напояваната площ.

ДИАМЕТЪР И ДЪЛЖИНА
Колко вода може да пренесе градинският маркуч за

единица време, зависи от неговия диаметър и налягане-

то на водата. Градинските маркучи се предлагат със

стандартен диаметър от 1/2", 5/8", 1/4" или 1". Логично,

маркучите с по-голям диаметър имат и по-голям капаци-

тет. За сравнение, маркуч с диаметър 1/2" може да пре-

несе средно 90 литра вода за минута, докато този с ди-

аметър 5/8" – около 70 литра вода за минута, при еднак-

во налягане на водата. Дължината на маркуча, който е

необходим, се определя от разстоянието между водоиз-

точника и най-отдалечената точка в градината, подле-

жаща на напояване.
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ФИТИНГИ ЗА МАРКУЧИ
Когато бъде взето прагматичното решение относно

вида на градинския маркуч, трябва да се обърне внимание

на възможностите за свързване, които той предлага.

Фитингите се използват за свързване на маркучите към

водоизточника, свързване на два маркуча един към друг,

както и за връзка между маркуча и избрания разпръсквач.

Изборът на вида на фитинга и материала, от който е

изработен, зависят от приложението му. Изработват се

от алуминий, неръждаема стомана, както и разнообраз-

ни метални сплави, сред които месинг и бронз. Предла-

гат се и фитинги, изработени от пластични материали.

Пластмасовите обикновени са по-лесни за свързване, но

пък отстъпват по здравина на металните фитинги. Най-

добре е да се подбере фитинг с ергономичен дизайн, кой-

то да позволява лесно сглобяване и разглобяване, дори

когато е мокър.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАРКУЧА
Ако ви е писнало да се препъвате в небрежно захвър-

ления в градината маркуч, или да го влачите насам-натам

в опит да достигнете някое отдалечено плодно дръвче,

може да се снабдите с мобилно или статично приспособ-

ление за неговото по-лесно опъване, прибиране и съхра-

нение. Освен че предпазват маркуча от вредни атмосфер-

ни влияния и прегъване, тези приспособления значително

улесняват неговото транспортиране и прибиране. Пък и

намаляват шансовете да бъде „подстриган“ с косачка-

та някоя сутрин. На пазара се предлагат модели за вся-

какви нужди, които най-общо могат да се диференцират

в две категории – статични и мобилни приспособления.

Статичните са пригодени за хоризонтално или вертикал-

но закрепване на външната стена на къщата или друга

постройка, на подходяща височина. Най-често конструк-

цията им включва две колела, свързани в общ алуминиев

корпус, със или без пластмасов или метален капак. Мар-

кучът се навива на макарата с подобна на манивела ръкох-

ватка. При по-усъвършенстваните модели, прибирането

на маркуча в стойката може да става не на ръка, а ав-

томатично.

В случай че имате преден и заден двор, но разполага-

те само с един маркуч, закрепената за стената стойка

не е удачно решение. По-добрият вариант е да се снаб-

дите с

КОЛИЧКА ЗА МАРКУЧА
или свободно стояща стойка с която да го транспорти-

рате бързо и лесно, където пожелаете. Като изключим

колелцата, конструкцията им е подобна на стойките за

стена – макара, ръкохватка и корпус. Голямо предимство

и на двата вида приспособления е, че когато решите да

ги използвате, не трябва да развивате целия маркуч, а

само дължината, необходима ви за момента. Благодаре-

ние на специалния дизайн на количките и стойките, во-

дата преминава безпроблемно през маркуча, дори и кога-

то по-голямата му част си остава навита на макарата.

При закупуването на подобна макара не е задължител-

но да вземате специален нов маркуч. Може да ползвате

и вече наличния, тъй като повечето макари се предлагат

в комплект с всички необходими аксесоари за свързване

на маркуча към макарата и към крана за вода.
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Пясъчни, патронни и
диатомитни филтри за басейни

Филтриране на
семейния басейн

Замърсяването на водата в басейна става от околната среда или от

хората, които се къпят в него. Прах, листа, цветен прашец, бактерии

попадат във водата, носени от вятъра. Плувците пък носят други замъ-

рсявания – пот, масла за слънце, бактерии, вируси и други. Всеки басейн

има циркулационна помпа и филтър. Помпата осигурява преминаването на

водата от басейна през филтъра всеки ден, чиято задача е да премахва

замърсяванията. Неразтворимите замърсители на водата в басейна, като

косми, листа, пясък, се отстраняват чрез различни методи за механично

очистване на водата. Логично замърсяванията от този тип се събират

предимно на повърхността и по дъното. Затова поне половината от водата,

която се влива във филтриращата система, е от най-силно замърсената

част - повърхността, твърди Стоимен Ясенов



ñòð. 60

ВХОДОВЕТЕ НА СИСТЕМАТА
За да достигне водата до филтрите, се използват

така наречените скимери, както и преливни канали. Ски-

мерите са по-евтиното решение, а и са сравнително

лесни за монтаж и поддръжка. Проблемът при тях е, че

тъй като са на разстояние, оставят „мъртви зони“, т.е.

не всмукват от цялата повърхност на водата.

Преливните канали се правят на нивото на земята,

като обхващат цялата повърхност и не оставят мъртви

зони. Тези отвори са задължителни при басейни с площ

над 200 кв.м. Инсталирането им не е оправдано, когато

става дума за малък семеен басейн, тъй като са по-слож-

но и скъпо решение.

ДВА СА ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ
на филтриращата система, които оказват най-голяма

роля за механичното очистване на водата – помпата и

филтърът. Водната помпа помага на водата да преодо-

лее съпротивлението на филтъра и останалите елемен-

ти на системата, докато пречистена се движи обратно

към басейна. Работата на цялата система зависи в го-

ляма степен от филтъра. Функцията му е да улови нераз-

творимите органични и неорганични замърсители замъ-

рсители на водата в басейна. Също така задача на фил-

търа е да подготви водата за действието на дезинфек-

тиращите и балансиращите химични продукти. В осно-

вата на различните методи на филтриране на водата в

басейните, естествено, са различните типове филтри.

Най-често използвани са пясъчните, патронните и диа-

томитните.

ПЯСЪЧНИ ФИЛТРИ
Водата се изтласква през легло-дъно от пясъчен

филтър и преминава през инсталация от тръби на дъно-

то. Зоната на филтриране е равна на повърхността на

самия филтър. Само най-горният 1 метър пясък се изпол-

зва действително за филтриране на водата, тоест тя

се изтласква през пясъчния филтър, което наподобява

еспресо машина. Мръсната вода отива на върха, чиста-

та излиза през дъното. Пясъчните филтри са сравнител-

но евтини, но за по-фино избистряне на водата се нуж-

даят от химически коагуланти за уголемяване на части-

ците. В противен случай пясъкът не е най-ефективният

метод, защото може да пропусне някои от частиците да

се върнат в басейна.

ПАТРОННИ ФИЛТРИ
Този метод е лесен за разбиране. Филтриращото тяло

е от пореста материя, често на текстилна основа. Во-

дата преминава през филтриращия материал и филтърът

улавя замърсители, дори и с много малки размери. Пат-

ронните филтри имат много по-широка област на филт-

риране от пясъка. Не се задръстват толкова бързо и

затова се „бърникат“ по-рядко. Най-общо има два типа

подобни филтри. В първия случай става дума за филтри-

ращи елементи, които се заменят евтино и лесно, но пък

нямат много дълъг живот. Другите филтри имат доста

по-скъпи елементи, които издържат дори повече от 5

години. И в двата варианта патронните филтри са про-

ектирани да работят при по-ниско налягане на премина-

ващия воден поток от пясъчните.

ДИАТОМИТНИ ФИЛТРИ
Диатомитните филтри се базират не на пясък, а на

пълнеж от диатомит, т.е. пореста скала. Действат като

миниатюрни сита, за да задържат замърсителите. Имат

способността да задържат замърсители с много малки

размери - хилядни от милиметъра. Площта на филтрира-

щата зона на диатомитните филтри е между тази на

пясъчните и патронните. Този тип филтри работят оп-

тимално при по-високо налягане на водния поток в срав-

нение с патронните.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ФИЛТРИРАНЕ
зависи от околната температура и броя на хората, ко-

ито ползват басейна. По принцип колкото по-студена е
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водата, толкова по-малък е рискът от инфекции и раз-

витие на водорасли. При температура от около 20 оC е

необходимо едно пълно рециклиране на водата в басей-

на, плюс един час допълнително филтриране на всеки

градус над 18 оC. Ако температурата на басейна е ви-

сока: 24-25 оC, необходимо е да се направи двойно рецик-

лиране на цялата вода в басейна. За информация, пове-

чето филтриращи системи за семейни басейни се про-

ектират така, че да извършват един пълен цикъл на

филтриране, т.е. рециклиране, за около 6 часа. Препоръ-

чва се филтрирането да се извърши през деня, тъй като

светлината благоприятства развитието на водорасли-

те.

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА
Когато филтърът се задръсти, се случват две неща –

нараства противоналягането в системата и дебитът на

циркулиращия воден поток се понижава. Колко често

трябва да се почиства филтърът? Отговорът зависи от

вида, но най-общо напътствие за всеки филтър за басейн

е да се отчита показателят разликата между налягане-

то при чист филтър и спрямо момента на проверката.

Прието е, при всяко повишение на налягането в систе-

мата с около 68 kPa, да се почиства.

ПОЧИСТВАНЕ НА ПЯСЪЧНИТЕ ФИЛТРИ
Когато филтърът е събрал прекалено голямо количе-

ство мръсотия, водата не може да преминава свободно,

а филтърът губи ефективността си. „Обратното изми-

ване“ избутва събраната мръсотия от филтъра.

Периодът, в който пясъкът във филтъра може да ра-

боти оптимално, е 3-5 години. Ако подходите нехайно и
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не го смените, ефективността на филтъра ще се влоши

и басейнът никога няма да бъде наистина чист.

За да се почисти филтърът, просто се включва в об-

ратен режим и се изхвърля мръсната вода. След като се

почисти с обратното течение, се превключва на режим

изплакване, пясъкът се „пакетира“ отново и после - об-

ратно към филтъра. Тази процедура трябва да се прави

ръчно поне веднъж на две седмици и филтриращата му

способност се възстановява в значителна степен.

ПОЧИСТВАНЕ НА ПАТРОННИ ФИЛТРИ
Ако говорим за патронния филтър, един от най-важни-

те фактори за ефективната му работа е водният поток,

преминаващ през него, да не е прекалено голям. Причина-

та е, че прекалено силният поток значително намалява

живота и ефективността на филтъра. За тази цел про-

изводителите на такова оборудване поставят указания

за максимално допустимото налягане. Повечето патронни

филтри работят при по-ниско налягане в сравнение с

пясъчните и диатомитните.

При почистването на патронния филтър целта е да се

отстранят всички големи замърсявания. Поне веднъж

годишно той се накисва в почистващ разтвор, за да се

премахнат отлагания. Патроните филтри трябва да се

сменят на всеки две-три години. Сигурен знак, че тряб-

ва да го направите, е ако налягането в системата не е

в нормалните граници.

ДИАТОМИТНАТА ПРЪСТ
трябва да се сменя два-три пъти в годината, за да е

сигурно, че филтриращата система работи при максимал-

на ефективност. Когато налягането на филтъра се по-

виши, диатомитната пръст се измива с обратен поток,

както при пясъчните филтри, и след това се дозарежда

с още диатомитен прах.

КОЙ Е НАЙ-ДОБРИЯТ ФИЛТЪР ЗА БАСЕЙН?
Труден въпрос… В зависимост от басейна може да

има само един верен отговор. Ако някой ви каже, че и

трите са еднакво добри за вас, продължете да проучва-

те. С лесна поддръжка се отличават патронните фил-

три. Водата ще бъде най-чиста, ако инсталирате диа-

томитни филтри. Ако имате пясъчен или патронен

филтър, може да добавите малко диатомитен прах към

него, за да увеличите способността му да улавя и мал-

ки частици.
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Когато ни ударят летните горещи и лепкави дни, опитваме да направим

всичко възможно, за да се разхладим. Освен студените душове, ледените

коктейли с мента и дворния чадър, има и индиректни начини да облекчите

потната агония. Може да звучи странно, но гледките и звуците също помагат,

защото имат силно психологическо въздействие. Както сигурно се досеща-

те, един от най-освежаващите звуци е този на ромоляща вода. За хората,

които живеят в града, той може да измести шумовете от всекидневния

градски хаос. А не ви ли действа отпускащо блестящата отразителна

повърхност на водата и красотата на движенията й, пита Иво Бояджиев
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Най-популярното решение, което може да ви предложи

звук и картина на движеща се вода, са домашните гра-

дински фонтани. Това е и един от начините да се обога-

ти екстериорът, въпреки че според много хора поставя-

нето на фонтан си е жив кич. Макар че в някои случаи се

получава точно това, има немалко красиви и перфектно

Домашни
фонтани
Видове фонтани и изисквания за
оптимална работа на помпата

вписващи се в атмосферата на двора. Все пак не всички

фонтани изобразяват плюещи жабчета и пишкащи мом-

ченца (момиченцата да не се обиждат, но не съм виждал

«момичешки» фонтан, а и да има, вероятно има друго,

специфично название…).

Освен визията на фонтана, другото важно нещо, пре-
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ди да го купите, е да определите къде ще го поставите

и колко да е голям. Най-общо можем да разделим домаш-

ните фонтани на наземни, стенни и настолни, предназ-

начени за монтиране върху маса или друга плоска

повърхност от домашния екстериор.

ДВОРНИТЕ НАСТОЛНИ ФОНТАНИ
са с различен размер и форма, но като цяло са малки и

декоративни. Най-често се поставят върху плоска рав-

нинна част от екстериора, например дворната маса.

Естествено, преди да направите избор, трябва да сте

преценили дали избраната повърхност спокойно ще побе-

ре фонтана с всички необходими части и аксесоари. Тряб-

ва да се има предвид, че височината на този вид водни

съоръжения често е приблизителна, ако са изработени от

естествен камък например. Затова е добре за всеки слу-

чай да се остави малко повече място при планирането.

НАЗЕМНИТЕ ФОНТАНИ
са най-разпространени и предпочитани. Както и при на-

столните, диаметърът е най-важният параметър в про-

цеса на планиране на съоръжението. Важно е да се от-

четат и големината и разположението на околните пред-

мети и растения.

За да се радва в целия му блясък на подобно съоръже-

ние в двора, собственикът на градината е добре да оси-

гури достатъчно място не само за монтаж на съоръже-

нието, но и видимост към него от достатъчно разстоя-

ние. Наземните фонтани са мощен инструмент за при-

вличане на вниманието към определени участъци от дво-

ра.

СТЕННИТЕ ФОНТАНИ
са подходящи, ако мястото е ограничено или по някаква

причина се налага фонтанът да се постави близо да

стена.

Има два вида - вертикални и хоризонтални, така че е

необходимо предварително да се вземе решение за точ-

ното място на монтаж. Критерий за избор на вида - хо-

ризонтален или вертикален, е височината на тавана – ако

е вътре в помещение - и колко е дълга стената. При

положение че таванът е висок, подходящ вариант е вер-

тикален фонтан. Монтиран в помещение с голяма висо-

чина, хоризонталният фонтан ще изглежда по-малък. Той

обаче е по-подходящ за дълги стени в ниски помещения.

И това не е истина, открита вчера. Строителите през

средновековието отлично са познавали тези специфики

на стенните фонтани и до днес са запазени отлични

образци от тогава.

ПОМПАТА
е общ и много важен елемент между всички видове фон-

тани. Функцията й е да осигури циркулация на водата

през водното съоръжение. Най-често се използват пото-

пяеми помпи, монтирани на дъното на фонтана. Изпомп-

вана, водата обикновено преминава през система от

тръби до дюзи, от които под формата на различни струи

отново достига дъното на съоръжението. Съвременни-

те конструкции фонтани се проектират за работа с едно

и също количество вода, което циркулира през система-

та, с цел икономии.

Трябва да се обърне специално внимание на капаците-
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та на помпата - колко литра вода може да транспорти-

ра за определено време, както и на напора й, от който

се определя максималната височина на струята, излиза-

ща от фонтана. Дебитът на помпата може да варира от

около 130 литра на час за малките настолни до над 2000

литра на час за големите градински фонтани. По прин-

цип по-голяма стойност на този показател невинаги е по-

добрият вариант. Най-общо обаче помпа с по-нисък капа-

цитет дава клокочещ звук, докато много силните фонта-

ни се отличават с мощна и стабилна струя. Всичко за-

виси от търсения ефект.

Както вече бе споменато, от напора на помпата се

определя височината на струята. Нека си представим, че

фонтанът е огромна лъвска глава - доколко висока ще

бъде струята от устата на лъва е функцията именно на

дебита на помпата. И не на последно място - освен от

дебита и напора, работата на помпата, а и на цялото

съоръжение, зависи от правилния монтаж.

ДОБРОТО ЗДРАВЕ НА ПОМПАТА
За оптималната работа на помпите от голяма важ-

ност е да работят в потопено състояние. Водата играе

ролята на охладител и по този начин двигателят на пом-

пата работи при оптимална температура. Освен по-нис-

ко ниво на водата от допустимото, други причини за

повреждане на помпата са честото включване и изключ-

ване на фонтана, както и недостатъчната грижа и под-

дръжка. Почистването на водата е важно, за да се запа-

зи доброто експлоатационно състояние на помпата за по-

дълъг период от време. В противен случай, с времето

замърсителите се натрупват в помпата и постепенно

затрудняват работата й все повече, докато накрая не я

блокират.

Ако помпата е прекалено шумна, първото, което след-

ва да се направи, е да се провери дали е напълно потопе-

на под водата. Работата „на сухо“, освен че води до

преждевременно повреждане на агрегата, допринася и за

повишаване нивото на генерирания при работата й шум.

Друга възможна причина за повишено ниво на шума е

помпата да се допира до някаква повърхност. Поради

характерни за работата й вибрации, в подобни случаи се

появява и по-висок шум.

ЗАХРАНВАНЕТО НА ПОМПАТА
Почти всички помпи, използвани във фонтани, са с

мрежово електричество захранване. Естествено, раз-

ходът на енергия варира според мощността на помпата.

Разбира се, предлагат се и домашни фонтани, които

могат да работят независимо от мрежата. Технически

това се осъществява чрез използване на батерия или

слънчев фотоелектрически панел. По този начин е напълно

възможна ситуацията - прекрасна водна каскада в двора,

без връзка със сметката за ток.

ПОДДЪРЖАНЕ НА ОПТИМАЛНИЯ ВОДЕН КАПАЦИТЕТ
Контролът на нивото на водата във фонтана е от

първостепенно значение за оптималната му експлоата-

ция, както и с цел осигуряване на необходимите условия

за коректна работа на помпата. Въпреки че съвременни-

те конструкции фонтани са проектирани да работят с
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едно и също количество вода, част от него неминуемо се

изпарява. Количеството вода, което всеки фонтан кон-

сумира дневно, освен от параметрите му, зависи и от

влажността на въздуха. Например при малък градински

фонтан, инсталиран в местност с ниска влажност, днев-

ното количество изпарена вода ще бъде много-голямо в

сравнение със същия фонтан, монтиран в някой влажен

планински двор. От гледна точка създаване на добри ус-

ловия за работа на фонтана е по-целесъобразно да се

долива по малко вода във фонтана всеки ден, отколкото

много вода веднъж седмично.

ОТ КАКВО СЕ ИЗРАБОТВАТ?
В зависимост от предпочитанията си, от монтажно-

то място и особеностите на околната среда е възможен

избор сред голямо разнообразие от материали. Най-раз-

пространени са фонтаните от камък или гранит. Широ-

ко приложение намират и медните фонтани, като някои

от които са с прозрачно покритие, което ги предпазва

от позеленяване. Голяма част от медните фонтани се

изработват ръчно. Има и модели, изградени на базата на

комбинация между мед и камък. Свойствата на неръжда-

емата стомана я правят също много подходяща за изра-

ботване на подобни съоръжения.

Фонтаните от пластично фибростъкло комбинират

красота и дълготрайност. Понякога съоръженията се

правят и с покритие от камък.

Обикновеното стъкло също има своето място сред

материалите, от които се изработват фонтаните. Сре-

щат се и керамичните фонтани, като някои от тях са с

гланцово покритие. По-нетрадиционни, но не по-малко

красиви и въздействащи материали за изработка на ня-

кои от елементите на фонтана, са дървото и бамбукът.

ПОДДРЪЖКА НА ДОМАШНИЯ ФОНТАН
Колко работа е необходима, за да се поддържа фонта-

на в добро състояние? По принцип, водните фонтани не

изискват сериозна поддръжка. Веднъж инсталирани, те се

нуждаят най-вече от почистване. Другата важна необ-

ходимост, за която вече споменахме, е да се следи ниво-

то на водата.

Що се отнася до почистването на фонтана, матери-

алите като камък, гранит и донякъде стъкло, се почи-

стват лесно и бързо, тъй като са по-устойчиви на пре-

парати и почистващи предмети. Разбира се, при стъкло-

то трябва да се има предвид, че твърдите предмети

могат да го одраскат.

Има някои общи препоръки за поддържането на медни-

те и стоманените фонтани.

ФИЛТРАЦИЯТА НА ВОДАТА
Най-често градинският фонтан е разположен в малко

езерце. Градинските езера могат да се превърнат в зе-

лен и „уханен“ гьол, ако водата не се третира. За да не

се случва това, се разчита на филтрация и използване-

то на специални препарати. Самото езерце обикновено

е снабдено с филтрираща система. Водата се почиства

с помощта на различни методи за механична очистка и

биологична филтрация. Освен вредни за здравето на пом-

пата, замърсителите могат да запушат и дюзите на

водната система. Затова, в момента, в който забележи-

те, че изскачащата водна струя намалява, обърнете

внимание на състоянието на филтриращата система.

ТРЕТИРАНЕ НА ВОДАТА С ПРЕПАРАТИ
Обикновено се препоръчва за поддържане чистотата

на водата, особено ако периодите между почистването

са по-дълги. Ако не се използват препарати, с времето с

фонтана се случват две неща. Без дестилация, във вода-

та ще има прекалено много минерали, които ще се насло-

жат в тялото на фонтана и в помпата.

На водораслите са им необходими вода и въздух, за да

растат, а фонтанът ще им предложи идеални условия.

Често споменаваното „ухание“ на водата във фонтана се

дължи именно на развитието на водорасли. Добре е да се

има предвид, че някои препарати срещу появата и разви-

тието на водорасли биха могли сериозно да увредят пом-

пата, както и някои материали, от които е изработен

фонтанът.
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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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Умни вилици и лъжици, които сиг-

нализират в какво емоционално

състояние е човекът, който ги изпол-

зва, изобретиха британски учени.

Приборите разполагат с прикрепени

електроди, които могат да „усетят“

различни емоции - умора, страх, ра-

дост, гняв и т.н. Изобретението по-

мага на хората, които не разпозна-

ват езика на тялото, да разберат на-

строението на човека, когото са

поканили на вечеря.

Електродите измерват съпротив-

лението на кожата, като системата

е подобна на тази при детекторите

на лъжата. Учените открили, че

съпротивлението на кожата рязко се

увеличава, когато човек изпита внеза-

пен стрес. Основната причина за

Прибори за хранене, издаващи чувствата

Домашна хидропонна градина

това е, че в такива случаи се отделя

повече пот, а тя, както е добре изве-

стно, понижава съпротивлението и

повишава токопроводимостта.

Хидропонната градина е идеално

средство за отглеждане на зеленчу-

ци по всяко време на годината в до-

машни условия. С нея само за дваде-

сетина дни ще се радвате на пресни

зеленчуци или подправки, без да по-

лагате кой знае какви грижи за от-

глеждането им. Хидропониката е из-

вестен метод за

отглеждане на

растения в суб-

стратна среда

при пълен конт-

рол на напоява-

нето и торене-

то. Производ-

ството е изклю-

чително ефек-

тивно и с високо

качество. За из-

ползването на

системата не

се изискват спе-

циални умения,

така че дори да

не сте роден

градинар, ще се

справите чудесно. Достатъчно е

просто да сложите семената в суб-

страта, да сипете вода и няколко

специални хранителни добавки, след

което да включите лампата. Енер-

госпестяващата лампа излъчва в

спектър, сходен с естествената

слънчева светлина, и нейното включ-

ване и изключване са напълно авто-

матизирани. Вграденият микропро-

цесор следи не само за необходима-

та осветеност, но и прецизира на-

появането и нуждата от хранител-

ни добавки в зависимост от типа на

растенията. Естетичната визия на

хидропонната градина позволява да

я разположите на видно място. За

това спомагат и компактните й

размери 50.7 x 31 x 29.5 сантимет-

ра и тегло 4 килограма.
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Край на кучешкия тероризъм
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Всеки любител на виното е имал

поне няколко неприятни случки с упо-

рити коркови тапи. Изваждането им

или ще изисква херкулесовски усилия,

или тапата услужливо ще хлътне

навътре, или пък ще се раздроби на

малки парченца.

В услуга на гурме-маниаците се

явява безгрешен електрически тирбу-

шон, който слага край на мъчително-

то дърпане, извиване и повдигане с

непредвидим резултат. Работата с

него освен че не изисква никакви фи-

зически усилия, гарантира прецизно

изваждане на тапата от всякакъв

вид бутилки за вино. Просто поста-

вяте електрическия тирбушон върху

центъра на тапата и натискате

копчето.

Процедурата отнема максимум 15

секунди. Уредът е снабден дори с де-

ликатно вградено ножче, което изряз-

ва фолиото върху тапата преди да я

извади. Тирбушонът е с ергономичен

дизайн и се захранва с четири АА

батерии.

Писнало ли ви е съседите да се оп-

лакват от лаенето на вашия малко

престараващ се домашен пазач? Ре-

шението се нарича „Super Bark Stop“

- ефективно електронно средство,

възпиращо постоянния лай на кучето,

без да му причинява каквито и да било

наранявания.

Уредът използва ултразвук с чес-

тота, доловима само от кучешкия

слух. Кучетата определено не го ха-

ресват и бързо се научават, че тях-

ната гласовита реч предизвиква не-

гативни последствия от страна на

уреда. „Super Bark Stop“ сработва

при всички породи кучета в обхват

до 50 метра. Уредът е напълно водо-

устойчив, което позволява да го

монтирате навсякъде.

Единственото изискване е да

бъде в максимална близост до източ-

ника на обезпокояващия шум и да

няма препятствия по пътя му. Вие

решавате колко силен трябва да е

кучешкият лай, за да се задейства

уредът и спрямо него извършвате

първоначалните настройки. При на-

стройките задавате и броя излайва-

ния в рамките на 10 секунди, след

които да се активира устройство-

то.
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Ако пълното спокойствие вкъщи

все ви убягва, решението може да се

окаже този покрит и шумоизолиран

басейн с форма на делфинче. Стига

да не страдате от клаустрофобия,

басейнът предлага всичко необходи-

мо за уединен релакс.

Размерите му са достатъчни да

Покрит басейн за уединен релакс

осигурят комфорт дори на професи-

онален баскетболист - 252 х 160 х

161 см. Теглото на конструкцията

заедно с водата е 850 кг и се пред-

полага, че всеки нормален под в нор-

мална сграда може да я издържи.

Отвън и отвътре вратата се отва-

ря и затваря автоматично само с

Бягащи светлинки върху масичката за кафе
Това, което виждате на снимки-

те, не е нито спиритически сеанс,

нито друго магическо занимание.

Заснета е масичка за кафе със свет-

линни ефекти, на които производи-

телите не са възложили кой знае

какви практически функции. Ориги-

налните светлинки по-скоро имат за

цел да повдигнат градуса на настро-

ение у вас или гостите ви, докато

пиете следобедното си кафе. Стил-

ната й форма е съчетание от глад-

ка дървена рамка и тънко стъклено

покритие. Под стъклото е разполо-

жена гъста мрежа от 480 светоди-

одни лампички и 32 инфрачервени

датчици за движение. Сензорите

неотлъчно следят всяко движение,

извършено върху повърхността на

масата и при регистрирано такова,

веднага задействат светодиодното

осветление в дадения участък. Така

се получава съпровождащ светлинен

ефект, всеки път щом посегнете

към чашата за кафе или към чинията

със сладки.

натискането на един бутон или с из-

ползването на дистанционно управ-

ление. Снабден е с нагревател за

водата и термостат, които под-

държат желаната от вас темпера-

тура, колкото дълго пожелаете, без

значение дали капакът е вдигнат или

не. Управлението на помпата, филт-

риращата система (която, ако по-

желаете, може да бъде и UV) и дози-

рането на течните химически пре-

парати е поверено на интегриран

автоматичен контролер. Басейнът

разполага и с перфектна и напълно

безшумна вентилационна система. В

случай на авария в електрозахранва-

нето, резервна батерия позволява

отварянето на вратата и поддържа

осветлението включено в продълже-

ние на поне 30 минути. Към вграде-

ното осветление се предлага и оп-

ция за цветотерапевтичен режим.

Като допълнителни екстри в покри-

тия басейн може да се инсталират

МР3 плейър с водоустойчиви стерео

колони и телевизор с вградено DVD.

Цифров часовник отброява минути-

те, прекарани в басейна, за да не из-

губите съвсем представа за време-

то при наличието на всички тези

душевни и телесни глезотии, пред-

назначени само за вас.
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Индекс на рекламите в броя
БИ ДЖИ АР ГРУП ----------------------- 11, 25

БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ----------------------------- 19

ГРУНДФОС БЪЛГАРИЯ ---------------------- 31

ДЕКОРАЛ ---------------------------------------- 1

ЕКО-КЛИМА ------------------------------------ 21

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

ЕХНАТОН КО ---------------------------------- 39

ЕХНАТОН ------------------------------------- К.IV

ЖО И ВЕН ------------------------------------- 37

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

КАЛОРИЯ ---------------------------------------- 9

КАТИНЧАРОВ И СИЕ ----------------------- 27

КОВЕС ------------------------------------------- 15

КСЕЛЕКС --------------------------------------- 33

ЛАЙТИНГ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ --------- 45

ЛОКМАСТЪР ----------------------------------- 47

НОВИЗ ------------------------------------------- 13

ПРИЗМА ----------------------------------------- 42

СЛИ ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ ООД -- 43

ТЕКА БЪЛГАРИЯ ------------------------------- 5

ТЕМИРА ----------------------------------------- 15

ТОТАЛ ТЕРМ ---------------------------------- 17

ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЗОРА ---------------- 23

ХИДРОСТАБ ----------------------------------- 57

MR. BRICOLAGE------------------------------- 61

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

TD МАГАЗИН

В. СТРОИТЕЛСТВО ИМОТИ -------------- 67

КЕЙБЪЛТЕЛ ------------------------------------ 67

ДЕКОРАЛ --------------------------------------- 67

дата:   /   /     (дд / мм / гггг)

име: __________________________________________________________________________

фамилия: _____________________________________________________________________

компания: ____________________________________________________________________

длъжност: ___________________________________________________________________

адрес за получаване: служебен   домашен 

пощ. код:        населено място _______________________________

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

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

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

Организация: _______________________________________________________________________________________________________________

EИН:                ЕИН по ЗДДС:    

МОЛ: ____________________________________________________________________________________ град: _____________________________

Седалище: __________________________________________________________________________________________________________________

Абонаментна кампания 2007
!

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

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

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

Желая да направя абонамент за списание

на стойност 36 лв. с включен ДДС

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

едно доволно
добро решение


