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"זרועות ברקן" – מה זה?

מיותר לציין כי עם בוא מסכי הפלזמה החלו לצוץ להם חברות שונות המייבאות ומייצרות זרועות למסכים
דקים .כאשר נביט לאחור וניזכר ,הרי שהזרועות הראשונות שצצו בשוק ועמדו לרשות לקוחות היו מיועדים
למעוניינים בתליית טלויזית ) CRTאשר זכו לכינויי "הבומבות" כיום(.

ככל שעבר הזמן ,השוק התרחב ועימו הגיעה התחרות על כספו של הצרכן .חברות רבות החלו לצוץ
ולהתחרות האחת בשניה כאשר חברה אחת מציעה פטנט כזה או אחר להסתרת החוטים בתוך הזרוע
וחברה אחרת מציעה פטנט שונה.

בטיחות –

זרועות לטלויזיה רבות )מיוצרות לרוב בסין( הן בטוחות וחזקות ביותר .הזרועות מגיעות במארז ובו סט דיבלים
וברגים .זרועות רבות מציעות נעילות יחודיות שבעזרתן ,עצם הרעיון שהמסך ישמט מהמתקן הוא בלתי
נתפס .לא מעט מוצרים של יצרנים מחו"ל מגיעים עם סט ברגים לא מושלם ,חלקים לא נכונים והוראות
הפעלה הקשים ליישום.

אסתטיקה –

בראשית הדרך ,זרועות ברקן זכו ליחס לא אוהד במיוחד ,כנראה עקב המראה המגושם .עם הזמן ובעקבות
התחרותיות הגוברת ,חברות החלו לשפר ,לשפץ ולעצב את זרועותיהן לצרכי לקוחות וובכך להביא למצב
שבו כיום ,אפילו הזרועות הזולות ביותר בשוק בעלות מראה "נסבל" .כמובן שקיימות זרועות לטלויזיה רבות
בעלות מראה מושלם ומחירן בהתאם .יצרנים רבים דאגו לבטיחות המוצר אך משום מה הצליחו לשכוח
שמדובר במוצר הנראה לעיני כל ,שמדובר במוצר האמור להשתלב בעיצוב חלל החדר בבית.

פטנט –

רוב הזרועות הקיימות בשוק מקנות ללקוח את היכולת לסובב את המסך ,לשלוף אותו מהקיר ולהצמידו ,אך
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מה בנוגע להטייתו מטה ומעלה? מניסיוני הרב כמתקין מזה יותר מ 10-יש לציין כי בכל הזרועות בהן
נתקלתי ,אין אף זרוע אשר נותנת את האפשרות להטות את המסך מעלה ומטה ללא שימוש בכלי עבודה
כלשהו .אם זה מברגה ,על מנת לשחרר בורג מסויים ולקבע ,אם זה שיחרור בורג ידנית ע"י סיבובו.
כשנעצור ונחשוב ,אם המפרק אשר מאפשר תנועה הטייה מעלה מטה של המסך ,היה משוחרר ,הרי
שהמסך ישמט מטה ממשקלו עצמו.

מחיר –

מחירי זרועות ברקן יכולים לנוע החל מ 180-ש"ח ולהגיע לסכומים של למעלה מ 2,000-ש"ח.

התקנה –

כל מוצר מגיע עם הוראות ואיורים מפורטים לגבי אופן ההתקנה ,ממה להמנע ואיך לבצע .למרות היות זרוע
ברקן "ידידותי לצרכן" ,מומלץ מאד להעזר במתקין מקצועי ומורשה זרועות ברקן.

בברכה ,סראונד סאונד מערכות קולנוע ביתי מתקדמות.
alsec.co.il

2/2

