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събития

ЕРАТО Холдинг АД участва
на международна конференция
и изложение в Русия
инж. Николай Вангелов, прокурист ЕРАТО АД
DREV Ltd бяха запознати с високо технологичните съоръжения за енергийно
оползотворяване на биомаса с търговска марка GreenEcoTherm. Особено
голям интерес и впечатление поради
високата ефективност, ниските концентрации на вредни емисии, опростената
поддръжка и обслужване предизвикаха
серията водогрейни пелетни котли
Pelletherm V.4 /Mario с топлинна мощност 18kW, 25kW и 30 kW и водогреен
пелетен котел ERATO Pelletherm 30 V2.0 с
топлинна мощност 30kW.

На 13-14.09.2011г., по покана на KAMI
DREV Ltd., представители на компания ЕРАТО и Асоциация за енергийно
оползотворяване на биомаса - АЕОБ
участваха в международната конференция и изложба TEKHNODREV Siberia
– 2011 в гр. Красноярск, Руска Федерация. По време на третия национален
форум „Съвременни технологии за
обработка на дървесината” инж. Петър
Андреев – Изпълнителен Директор на
ЗММ Хасково АД изнесе доклад на тема
„Възможности за оползотворяване на
дървесни отпадъци и производство на
биогорива за енергийни цели”. Участниците в конференцията получиха компетентна и професионална информация
за предимствата на предлаганите от
ЗММ Хасково АД дробилни машини СМ

300, СМ 400 и RG 600 за производство
на енергийни трески, както и за пелетна
линия PL 200 и пелетна преса РРМ 410.
Проф. Д-р Димитър Младенов – Председател на Управителния съвет на АЕОБ
запозна аудиторията с опита на България в технологиите свързани с оползотворяването на генерираните дървесни
отпадъци при производството на брикети, пелети и енергийни трески (чипс).
След приключване на форума по инициатива на организаторите се проведе
кръгла маса, на която представителите
на ЕРАТО и АЕОБ проведоха конкретни
разговори с представители на руски
фирми от сектор дърводобив, дървопреработване и мебелна промишленост.
Представителите на търговският партньор на ЕРАТО в Русия, фирма KAMI
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Вредните емисии
основен източник на

При изгаряне на фосилни горива (въглища, дърва, дървесни пелети, нафта,
газ и др.) в атмосферата се отделят
вредни емисии газове. Най-опасни за
околната среда са въглеродните окиси
(СО), прах, неизгорели окиси (OGC,
т.нар. „сажди“).
За да се ограничи замърсяването на

природата, в Европейския съюз е въведен стандарт EN 303-5 Class3, който определя гранични стойности на вредните емисии, които се отделят от котлите,
изгарящи различни видове горива.
В зависимост от политиката на всяка
една страна членка на ЕС има въведени
допълнителни по-строги лимити и огра-

ничения на стойностите вредни емисии.
Например в Австрия действа норма BVG
§15A, в Германия - BlmSchV, в Швейцария - Holzenergie Sch.
Настоящето сравнение има за цел да
покаже къде се нареждат котлите с марка GreenEcoTherm по показател - вредни
емисии.

Снимки с термокамера на неефективни котли (ясно изразени зони с големи топлинни загуби, което се равнява на завишен разход на гориво)

Снимки с термокамера на котли с марка GreenEcoTherm (малките топлинни загуби са гаранция за висока ефективност и ниски
стойности на вредни емисии отделяни в атмосферата)

Pelletherm

4

DakonERA

Pyrotherm

замърсяване на атмосферата

Таблица: Данни за вредни емисии, отделяни при работа на автоматизирани пелетни котли
с марка GreenEcoTherm
Таблица: Данни за вредни емисии, отделяни при работа на котли на дърва
(ръчно подаване на горивото) с марка GreenEcoTherm

Данните са за Pth<50 at defferent norms, O2=13%
Символът категоризира съоръженията спрямо стойностите на вредни емисии, отделяни при работа и съответно тяхната екологичност
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Колко ще Ви струва

отоплението?
Направените изчисления, посочени в примера са за средно дневно натоварване
8 часа, 31 дни в месеца за 8 kW дневен товар, достатъчен за отопление на средно
фамилно жилище с 80 m2 жилищна площ (200 m3 отоплителен обем).

Пример за изчисление на разходите за отопление
200 m3 отопляем обем х 0.055 kW/m3 специфичен топлинен товар х 8 часа х 31 дни
х лева/ kWh специфична цена на топлинната енергия от горивото = разходите за
отопление за един месец

* Стойностите са осреднени за условията на територията на РБългария и специфичния топлинен товар е изчислен за несанирани сгради. Цените на биогоривата са за
клиенти, закупили съоръжения от ЕРАТО.

гр. Хасково
бул. Съединение 67
тел.: 038/ 60 30 47
факс: 038/ 60 30 45
e-mail:office_haskovo@erato.bg
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Цените са от 1.09.2011 г., с включен ДДС

гр. София
ул. Неделчо Бончев 10
тел.: 02 978 3990
факс: 02/ 978 0744
e-mail:office_sofia@erato.bg

Засилен интерес
от зеления бизнес
Това твърди Иван Соколов – главен
директор на Международен панаир
– Пловдив. Форумът ще се проведе
от 26 септември до 1 октомври 2011
г. „Към днешна дата се наблюдава
увеличение, свързано с определени
браншове, каквото са машиностроенето. Там се наблюдава възход с над
10-12% тази година по отношение
на фирмите, както и по отношение
на площите, на интереса като цяло,
в т.ч. и деловия – като съпътстваща
програма. Наблюдава се значителен
интерес от фирмите и компаниите, които ще бъдат изложители по
браншове, свързани с енергетиката,
с възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), с енергийната ефективност, екологията, технологиите и
съоръженията за опазване на околната среда, обработка на отпадъци
и рециклиране, отоплителна, климатична и хладилна техника. Не можем
да не кажем, че компаниите изпитват
големи затруднения. Те се намират
в преходен период, от който все
още не могат да излязат. Безспорно
им влияят всички трусове, които се
случват по света. България, макар и
малка държава, реагира много бързо
на всичко това”, заяви Соколов.
Международен панаир – Пловдив
съвместно с Енергийна агенция –
Пловдив организират Ден на зелената енергия, който ще бъде на 28
септември. „Тогава ще се проведе и
конференция на тема: „Зелено отопление и транспорт за чист въздух
в градовете” – нещо, което е много
добре напипано от този бранш.
Събитието е част от национална
конференция на българските енергийни агенции, която се осъществява
в партньорство с Министерството

на околната среда и горите (МОСВ).
Тук безспорно общините като София,
Пловдив, Бургас ще представят приоритетите си и достигнатите нормативи на нивата за качество на атмосферния въздух, които ще изпълнят
от тази до 2014 г., като разработват
съответните програми. Това е изключително мероприятие, защото на
него ще се връчат и медали, и специализирани награди от победителите
от Лига „Биомаса” и Лига „Слънчева
енергия” – нещо, което е поощрителна награда за тези от компаниите,
които развиват и продават ВЕИ. Те
са хит вече трета година и не спада
интересът към него, напротив – все
повече компании проявяват интерес”, смята главният директор на
Панаира.
„Коефициентите за енергийна ефективност, които се постигат, това,

което се случва с ВЕИ, компаниите,
които се занимават с енергетика,
екология, технологията и съоръженията, за които казвате – всичко това
представлява интерес, защото е една
не само модерна, но и нужна на икономиката и обществото индустрия. Тя
затова се усеща с по-голяма тежест и
затова има по-голяма конкуренция.
В различни периоди има икономически моди и вече трета година се
поддържа тази мода”, допълни още
Иван Соколов.
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Рационалното
на алтернативни

На 11 септември в пресклуба на БТА се
състоя съвместна пресконференция на
Асоциация за енергийно оползотворяване на биомаса – АЕОБ, Българската
търговско-промишлена палата – БТПП и
Акционерно дружество Ерато.
По време на срещата с журналисти,
водещи специалисти отговориха на
актуалните въпроси:
Колко реално заплаща българския
гражданин за отопление, чрез оползотворяване на биомаса в енергетиката,
публичния сектор и бита?
Как промените в Закона за енергията от
възобновяеми източници ще се отразят
на навлизането на биомасата в енергетиката, публичния сектор и бита?
Защо отоплението на биомаса е евтино,
8

достъпно и екологично?
Може ли българското домакинство да
заплаща ниски разходи за отопление на
биомаса при малки инвестиции и при
гарантиран топлинен комфорт?
Участниците дискутираха и темата за
навлизането на биомасата като функция от производството на екологични
био горива във вид на дървесни пелети
и чипс.
По време на срещата бе представен за
първи път у нас нов вид екологично,
надеждно, достъпно и евтино гориво, което със сигурност ще измести
използването на конвенционалните
горива за отопление в бита – сух калиброван чипс.
Присъстващите се запознаха и с между-

народния опит на „Ерато” на международния пазар и се убедиха, че качеството и коректността на българска фирма
са сред критериите, които я превръщат
във все по-желан партньор на европейския пазар.
На срещата Цветан Симеонов, председател на БТПП, посочи, че темата е важна
за икономиката и обществото, защото
българската продукция продължава да
бъде високо енергоемка. Икономиката не е достатъчно ефективна и всяка
стъпка, която може да помогне, е добре
дошла, каза Цветанов.
От АЕОБ предлагат да се създадат
клъстери между заинтересовани
пазарни субекти като фирми в дърводобива, транспортни и логистични

използване
енергийни източници

структури, производители на биогорива и фирми, предлагащи съоръжения
за оползотворяване на биомасата, а
също и да се намалят корпоративните
данъци на фирмите в този бранш и да
се създадат по-прости и ясни административни процедури при инвестиране
в производство на горива от биомаса,
технологии и съоръжения за използването им.
В пресконференцията участваха: проф.
Димитър Младенов – Председател на УС
на АЕОБ, инж. Георги Музафиров - Зам.
Председател на УС на АЕОБ, инж. Николай Вангелов – Прокурист на „Ерато”
АД, Цветан Симеонов- Председател на
БТПП; инж. Стефан Йотовски – ръководител лаборатория „Ерато” АД.
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Рационалното използване
на алтернативни енергийни
Пред прага сме на новия отоплителен
сезон. Значителна част от Българските
домакинства, които живеят в апартаменти, къщи или вили се отопляват с
изградени системи, ползващи конвенционални енергии и горива: въглища,
електроенергия, нафта, природен газ и
пропан бутан.
В последните няколко години у нас и в
световен мащаб все по-често се говори
за алтернативни източници на енергия
и енергийна ефективност. Свидетели
сме на влиянието на действащата у нас
в момента ценова политика и непрекъснатите колебания на ценовите нива
на международните енергийни пазари,
което доведе до непрекъснатото покачване на цените на дребно на течните
горива, природния газ, пропан бутан и
въглищата, както и на вторичните енергоносители - електрическата и топлинна
енергия. В резултат на това все по-силно се усеща нарастващата активност на
инвеститори и потребители по отношение използването на потенциала на
алтернативни енергийни източници, в
частност дървесната биомаса.
Инсталациите използващи конвенционални горива и енергии генерират
емисии на парникови газове изпускани
в атмосферния възфух в пъти повече,
отколкото са отнели от атмосферата, в
процеса на тяхното създаване с което се
засилва парниковия ефект. Единственият начин за намаляване замърсяването
на околната среда и достигане на така
наречените „нулев парников ефект” и
„нулеви емисии” е оползотворяването на отпадна дървесна биомаса като
горивна компонента. При оползотворяването на отпадната биомаса за енергийни цели се генерира точно толкова
въглероден диоксид, колкото растенията са погълнали от атмосферата в
етапите на своя растеж.
Какво съдържание се влага в термина
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отпадна дървесна биомаса? В никакъв
случай не следва да се приема или дори
да се мисли, че отпадната биомаса следва да се осигурява чрез изсичане на
горите! Това е направилен и некоректен
подход, разпространяван и толериран
най-вече от търговците на фосилни
горива и политически лобисти!
Дървесната биомаса е органичен не-изкопаем материал от биологичен произход, част, от който може да се използва
за производство на енергия. Тя може да
бъде: първична биомаса - растителен
материал, който може да бъде използван директно или сред преобразуване
за производство на енергия (целулоза, клони, вършина, дърва за огрев).
Вторична биомаса - отпадна биомаса от
дърводобива и дървопреработването
(капаци, изрезки, стърготини, талаш,
бракувани детайли).
Съгласно данни на НСИ за възобновяеми енергийни източници - 2009 година
(http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=30&a
1=2391&a2=2392#cont) производството
на първична енергия от дърва за горене, дървени отпадъци и други твърди
отпадъци е 697 хил. тне или над 65% от
всички ВЕИ. Делът на дърва за горене,
дървени отпадъци и други твърди
отпадъци е 95.2% от крайното енергийно потребление (отнесено към всички
ВЕИ).
Дървата за огрев използвани от потребителите за отопление съставляват 7.4%
от крайното енергийно потребление за
2009 г.
Колко реално заплаща българския
гражданин за отопление, чрез оползотворяване на биомаса в енергетиката, публичния сектор и бита?
Топлофикационните дружества снабдяват потербителите в промишлеността,
публичния сектор и бита с топлинна
енергия, цената на която включва

енергия за отопление на общи части,
сградната инсталация и на имота на потребителя Допълнително потребителите заплащат цени за услуги на фирмите
за дялово разпределение
При използване на електрическата енергия за отопление стопанските и битови
потребители реално доплащат допълнителни средства за да сe отопляват.
Освен цената за снабдяване всички потребители средно и ниско напрежение
в страната заплащат мрежови услуги:
Добавка за зелена енергия;
Цена за пренос през електропреносната мрежа;
Цена за достъп до електропреносната
мрежа;
Цена за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;
Цена за пренос през разпределителната мрежа, част средно напрежение;
Цена за пренос през разпределителната мрежа, част ниско напрежение;
Цена за достъп до разпределителната
мрежа.

•
•
•
•
•
•
•

При отопляване с природен газ потребителите заплащат разходи за разпределение, снабдяване на природен газ и
за снабдяване на потребител.
Допълнителни разходи за екотакси и
акцизи българския потребител доплаща
за отопление с течни горива.
Логично е да се очаква, че при изграждане на когенерации оползотворяващи
биомаса за комбинирано производство
на електрическа и топлинна енергия
крайните потребители в промишлеността, публичния сектор и бита ще доплащат по-висока цена за отопление.
При отопление на дървесна биомаса
в бита, отделното българско семейство заплаща само цената за използваното биогориво за отопление.

източници
Националната политика на България в
областта на производството на енергия
от възобновяеми източници е насочена
в следните основни направления:
Насърчаване развитието и използването на технологии за производство и
потребление на енергия, произведена
от възобновяеми енергийни източници
и алтернативни енергийни източници;
Насърчаване развитието и използването на технологии за производство и
потребление на биогорива и други
възобновяеми горива в транспорта;
Диверсификация на енергийните
доставки;
Опазване на околната среда;
Създаване на условия за постигане на
устойчиво развитие на местно и регионално ниво.

Какъв е техническият потенциал на възобновяемите енергийни източници в България, по актуализирана оценка от 2009г.? (Източник: Директива 2009/28/ЕО – Прогнозен документ).

Индикативните цели в Новата Енергийна Политика за Европа е свързана със
следните приоритети:
Увеличаване до20% на дела на ВЕИ в
общото енергийно потребление;
Задължителен за всички държавичленки минимум от 10% дял на биогоривата в потребление на бензини и
дизелови горива за транспорта;
Намаляване с 20% на потреблението
на енергия;
Намаляване на емисиите на парникови газове най-малко с 20%, в сравнение
с 1990 г.

Прогноза за производството на топлинна енергия от ВЕИ до 2015 година (Източник: НДПВЕИ 2005-2015 година).

•
•
•
•
•

* Цифрата в скобите отразява потенциала, достъпен при използване на реинжекционни технологии.

Делът на техническия потенциал на
твърдата биомаса е 34% от общия потенциал на възобновяемите енергийни
източници в България.

•
•
•
•

Националната обща цел за България е
16% нарастване на дела на ВЕИ в общото енергийно потребление, формиращо
се от:
Дял на ВЕИ през 2005 г. – 9.40%;
Фиксирана ставка от 5.75%;
Добавка, определена на база БВП на
глава от населението – 0.85%.

•
•
•

Изводи:
1. Пълното усвояване до 2015 година
на достъпния в страната енергиен
потенциал от ВЕИ може да осигури по
икономически ефективен начин производството на цялото необходимо
количество горива и енергии, необходими за отопление и БГВ в бита и

услугите.
2. От всички ВЕИ най-голям неизползван технически достъпен енергиен
потенциал има биомасата. Неговото
усвояване в близко бъдеще е безспорен
национален приоритет, което налага
разработването на цялостна програма
за икономически ефективно и еколо11
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гически целесъобразно използване на
биомасата. Нарастването на употребата
на биомасата, във всичките й форми и
разновидности, трябва да става със скорост по-висока от нарастването на БВП.
3. През следващите 10-години държавата трябва да направи всичко необходимо за преустановяване на използването
на течни горива за отопление и на
директното преобразуване на електроенергия в топлинна енергия.
Каква е средна себестойност на произведената от ВЕИ енергия по световна оценка,
приведена към лева (Източник: World Geothermal Congress 2005, Antalya Turkey).

В 2012 година, очакваното производство в сектор енергия за топлинни и
охладителни цели е 64% от общото
производство на енергия от ВЕИ.
Прогнозен дял на енергията от възобновяеми източници в крайното енергийно потребление (КЕП) на България до
2020 г. при сценарий за сравнение и
сценарий за допълнителна енергийна
ефективност и индикативна крива за
България според Директива 2009/28/
ЕО. (Източник: Директива 2009/28/ЕО –
Прогнозен документ).

Очевидно е,че производствените разходи за енергийно производство (особено
на топлинна енергия) от биомаса и
геотермална енергия са най-ниски.
С колко ще се редуцират на емисиите на парникови газове чрез внедряване на ВЕИ
(Източник: НДПВЕИ 2005-2015 година).

Очакваното производство на енергия от възобновяеми източници в България за
периода 2010-2020г., по сектори, ktoe. (Източник: Директива 2009/28/ЕО – Прогнозен документ).

Новият Закон за горите регламентира
процеса на добива на дървесина, в т.ч
и на дървесна биомаса. Разделянето на
контролно-административните от стопанските функции, ще създадат условия
и стимули за повишаване на производството. Законът за горите позволява
сключване на дългогодишни договори,
което би насърчило инвестирането в
производството на енергия от биомаса.
Какви са ресурсите в горите на България:
Общият запас на горите от горския
фонд на страната към края на 2010г.
възлиза на 643 013 812 куб.м. стояща

•
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дървесна маса;
Средният годишен прираст на дървесина от горите на България възлиза на
14,4 млн. куб.м;
При предвидени за ползване по Лесоустройствен проект 6,64 млн.куб.м, добитите количества дървесина през 2010
г. възлизат на 5,67 млн. м3 – 85%(обема
на добитата стояща дървесна маса е
6,72 млн. м3, което представлява около
50% от общия годишен прираст);
Дървата за огрев са основната част от
дървесината от категория „дърва”. Главният енергиен компонент на биомасата е от
категориите “дърва” и “вършина” и възлиза средногодишно на около 3,2 млн. м3;
Увеличената употреба на дървата за огрев у нас е около три пъти през последните 10 години (по данни на НСИ). Това
се дължи на относително ниската й цена
спрямо непрекъснато нарастващите
цени на течните горива, природния газ и
въглищата, както и на произведената от
тях електрическа и топлинна енергия.

•
•

•
•

Предвиден и действителен добив на
дървесина от категорията дърва и
вършина от горския фонд на България за
периода 2005-2010 г. (Източник: Конференция Инвестиции в биомасата–Изпълнителна агенция по горите към МЗХ).

вена концентрация и често пъти този
ресурс е отдалечен от населените места.
Недостатъчната количествена концентрация на дървесния ресурс, преобладаващо трудните теренни условия,
липсата на достатъчно развита инфраструктура в горите, традиции и подходящи технологии за оползотворяване
на отпадъците от дърводобива, предполагат изграждането на малки инсталации-отоплителни, за когенерация и др.
Необходимо е оптимизиране и усъвършенствуване на технологиите и техническото оборудване за дърводобив и
употреба на дървесните отпадъци.
Съществува реална възможност на база
на новия Закон за горите, подзаконовата нормативна уредба, оптимизираната
горска политика и стратегия и съответното преструктуриране на горския
сектор, да се увеличи общия размер на
ползването на дървесина, а оттам да се
увеличи и дървесната биомаса годна за
енергийно производство.
Необходими са цял комплекс от мерки
и механизми във всички области, в т.ч
нормативни, данъчни, финансови и организационни, за да може биомасата да
се утвърди като алтернативен енергиен
източник, конкурентен на конвенционалните горива.
Какво се очаква след реформите в горите:
Увеличаване на годишно ползване до
8-10 млн. куб. м;
Създаване на фонд “Инвестиции”;
Подобряване на горската инфраструктура - самостоятелни горски предприятия (държавни, общински, частни и др.);
Очакваме запазване на баланса на потребление на дървесния ресурс и след
увеличаване на общия обем на ползването (например производството и потреблението на технологична дървесина през последните шест години е 1,583
млн. куб.м, в т.ч 1,3 млн.куб.м от ДГФ).

•
•
•
•

През последните 6 години, делът на
дървесината от категорията “дърва” и
“вършина” е средно 57% от общия размер на добиваната дървесина в България, като варира от 55% до 64%.
Дървесната биомаса, в т.ч. дървата за
огрев, дървесните отпадъци и техните
производни имат голям енергиен потенциал, но са със слаба степен на количест-

Публична истина е, че населението в планинските и полу планинските райони на
страната масово оползотворяват дърва
за огрев за отопление, изгаряни в ниско
ефективни печки на твърдо гориво с коефициент на полезно действие 35-40%.
Липсата на автоматизирани отоплителни

системи за регулиране и управление на
подаване на био горивото и горивните
процеси води до преразход на гориво и
замърсяване на околната среда. Използването на автоматизирани пиролизни
котли оползотворяващи сухи дърва за
огрев с КПД 85% биха генерирали 2 пъти
повече енергия за отопление.
Значителна част от отпадната биомаса от
дърводобива и дървопреработването се
продава на фирми произвеждащи плочи
от дървесни частици ПДЧ, ЛПДЧ, MDF,
ламиниран паркет хартия в Бургас, Стамболийски, Горно Съхране, В. Търново и
др. Наличието на правителствена подкрепа и законодателни инициативи биха
довели до използването на количествата
отпадна биомаса за енергийни цели.
Как промените в Закона за енергията от
възобновяеми източници ще се отразят
на навлизането на биомасата в енергетиката, публичния сектор и бита?
Защо екологичната енергия за отопление и охлаждане за бита не е разгледана по-детайлно в Закона за енергията от
възобновяеми източници? Нужни ли са
допълнителни стимули и облекчения за
енергията от биомаса за отопление на
българските домакинства?
Законът за енергията от възобновяеми
източници не поставя в равностойно
положение използването на биомаса в
енергетиката, публичния сектор и бита.
В закона се третират основно приоритетите и преференциите свързани с
използването на когенерация на биомаса за комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия, както
и насърчаване на производството и потреблението на биогорива и енергия от
възобновяеми източници в публичния
сектор и транспорта.
Проблематиката за оползотворяването
на биомасата за отопление и охлаждане
е засегната единствено в:
Чл. 20. (1) При изграждане на нови или
при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство
на съществуващи сгради се въвеждат в
експлоатация инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, когато това е технически възмож13
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но и икономически целесъобразно.
(2) В случаите по ал. 1 най-малко 15
на сто от общото количество топлинна енергия и енергия за охлаждане,
необходима на сградата, трябва да бъде
произведена от възобновяеми източници чрез въвеждане на:
1. централизирано отопление, използващо биомаса или геотермална енергия;
2. индивидуални съоръжения за
изгаряне на биомаса с ефективност
на преобразуването най-малко 85 на
сто при жилищни и търговски сгради
и 70 на сто при промишлени сгради;
3. слънчеви топлинни инсталации;
4. термопомпи и повърхностни геотермални системи.
Необходимо е провеждане на целенасочена и мащабна държавна политика,
чиято цел е да утвърди и популяризира
технологиите и процесите свързани с
оползотворяването на биомасата сред
общественното пространство и възможностите за използване на дървесната
биомаса за намаляване енергийната
зависимост на пазарните субекти в
Република България, посредством
инвестирането в реализирането на
ефективни и екологични технологии за
производство на топлинна енергия за
отопление. Например провеждането на
една целенасочена държавна политика
би била полезна посредством:
Предоставяне на грантови схеми и преференции за потребителите в бита при
инвестиране в замяна на горивната база
от конвенционални горива и енергии на
биомаса или при изграждането на нови
инсталации оползотворяващи биомаса;
Създаване на благоприятни условия
за създаване на клъстери между обединени заинтерисовани пазарни субекти
като фирми в дърводобива и дървопреработката, транспортни и логистични
структури, производители на биогорива
от отпадна биомаса, фирми предлагащи
ефективни съоръжения за оползотворяване на биомаса, експерти, консултанти, неправителствени организации
на граждани и др.;
Намаляване на корпоративните данъци и такси на фирми производители на
горива от дървесна биомаса и фирми

•

•

•
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произвждащи екологични и ефективни
съоръжения за оплозотворяване на
тези биогорива;
Създаване на по-прости и ясни административни процедури при инвестиране в производството на горива от
биомаса, технологии и съоръжения за
тяхното оползотворяване.

•

Колко ще Ви струва отоплението?
В условията на икономическа криза би
било добре всяко семейство да има възможност да оптимизира своите разходи
за отопление.

Направените изчисления, посочени в примера са за средно дневно натоварване
8 часа, 31 дни в месеца за 8 kW дневен товар, достатъчен за отопление на средно
фамилно жилище с 80 m2 жилищна площ (200 m3 отоплителен обем).

Всеки може да изчисли при дневно необходим топлинен товар – 8 часа, какви биха
могли да му бъдат разходите, ако използва различните горива и енергии.
Инвестирането в отоплителни системи на биомаса е евтино! Може ли българското
домакинство да заплаща ниски разходи за отопление на биомаса при малки инвестиции и при гарантиран топлинен комфорт? Примерът по-долу показва каква е
средната специфичната стойност на инвестицията за инсталиран 1 kW за отопление.

Домакинствата в България могат да се
отопляват евтино, посредством използване на ново твърдо биогориво във вид
на сухи калибровани трески (чипс).
Предимствата на генериране на топлинна енергия за отопление посредством
оползотворяване на екологично чисто
гориво във вид на дървесни пелети и
дървесни трески (чипс) са следните:
Намаляване разходите на енергия –
икономически ефект;
Гарантиране на топлинния комфорт в
сградите – поддържане на нормативната
температура на въздуха в помещенията;
Редуциране на емисиите на парникови газове – намаляване на замърсяването на околната среда.

•
•
•

Навлизането на биомасата – функция
от производството на екологични
био горива във вид на дървесни
пелети и чипс.
През последните години дървесните
пелети придобиха особена популярност и станаха предпочитано гориво.
Дървесните пелети са изключително
комфортно хомогенно гориво, с добри
възможности за складиране и за регулиране на горивния процес. Комфортът,
който създават при отопление е близък
до този на природния газ, а в дългосрочна перспектива този тип гориво е
да остане сравнително по-евтино.
Дървесните пелети са чисто, неутрално
по отношение на въглеродния диоксид и
удобно гориво, произвеждано предимно
от дървени трици и отпадъци, пресовани под високо налягане без лепило
или други добавки. В резултат на това
дървесните пелети са високо стандартизирани и пресовани, което позволява
снижаване на разходите за транспорт.
Дървесните пелети, също така, са много
удобна форма на гориво за крайните
потребители - може да се доставят с
камиони-цистерни, или в торби (пликове) и са подходящи за използуване при
автоматични подаващи системи.
В момента в страната има над 35 производители на пелети.
Дървесната биомаса във вид на дървесни трески (дървесен чипс) се получава
след механично раздробяване на отпад-

на дървесна биомаса от дърводобива
и дървопреработката. Суровината за
производство на дървесен чипс представлява кори, капаци, целулоза, дърва
за огрев, клони и вършина получени
при обработката на иглолистна и широколистна дървесина.
Дървесните трески се подходящи за изгаряне, както от по-малки съоръжения
за битово отопление, така и в големи
топлоцентрали за производство на топлинна енергия или когенератори на биомаса, предназначени за комбинирано
производство на ел. енергия и топлина.
Котлите за изгаряне на дървесни трески
могат да се разделят на две основни
групи, според вида на използваните
трески: за сухи и мокри трески. Котли за
изгаряне на сухи дървесни трески (чипс)
обикновено се използват в по-малки
обекти – еднофамилни и много фамилни
къщи, вили. Дървесните трески трябва
да бъдат първокласни, с максимална
влажност 15%, калибрирани – с подходящи размери, без съдържание на прах,
стърготини или по-големи дървесни
парчета. Категорично се изключват примеси като камъни, стъкло или метали.
Необходимо е предварително да се знае
какво гориво ще се използва за отоплението. Технологията се съобразява
с горивото, а то трябва да се отличава
с определена консистенция, равномерна влажност и размер на отделните
дървесни горива. Необходимо е да се
знае, че котелните централи за оползотворяване на дървесна биомаса не са
пунктове за изгаряне на всевъзможни
биологични и небиологични отпадъци.
Качество на дървесните биогорива.
Основните компоненти в елементния
състав на дървесината, включително
отпадната дървесна биомаса са: въглерод
(около 50%), кислород (около 40%) и водород (около 5%), като тези проценти са
отнесени към сухата маса на дървесината.
Влагосъдържанието на дървесината в
момента на отсичането е обикновенно
40-60% от общата маса. След престояване на открито в продължение на
3-6 месеца, съдържанието на влага
намалява до около 30-35%, като има
горивни камери, които могат да работят

с дървесни трески (дървесен чипс) с
влажност около 50%.
Пепелта представлява съвкупност от
различни негорими компоненти в минералната маса (баласт) на твърдите горива. Пепелното съдържание се обуславя
както от наличието на соли в дървесината, така и от замърсяванията от пясък
и почва по кората на дърветата. Ето
защо, макар че в стъблената дървесина
пепелното съдържание е около 0.6%
на суха маса, то в кората и клоните този
показател може да достигне стойности
от 3-5% на суха маса.
Дървесната биомаса съдържа около
80% летливи вещества на суха маса. Тези
летливи вещества са онези компоненти,
които при горивния процес се отделят
във вид на газове. Този показател има
значение при организация на изгарянето на дървесината в смисъл, че по-голямата част от въздуха за горене (вторичен
въздух) трябва да се подава над слоя с
биогориво, където изгарят газовете, а не
под слоя гориво (първичен въздух).
За изразяване на калоричността на горивата най-често се използва показателят
долна топлина на изгаряне – това е топлината, получена при пълното изгаряне
на определено количесто гориво, при
положение, че водната пара в димните
газове остане в газообразно състояние.
Качеството на дървесните пелети зависи главно от няколко параметъра:
Съдържание на влага – параметър,
който показва концентрацията на вода в
горивото. Практиката показва, че влагата в пелетите варира в тесни граници
между 8-10%, при което се гарантира
висока степен на механична здравина
на горивото;
Съдържание на пепел – в дървесните
пелети има определено количество
минерална негорима маса, която е естествено абсорбирана или механично
попаднала в изходящата суровина или
крайния продукт;
Механична трайност (якост) – показва
здравината и устойчивостта на пелетите
срещу раздробяване при транспорт.

•

•

•
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чава след механично раздробяване на
отпадна дървесна биомаса от дървдобива и дървопреработката. Суровината
за производство на дървесен чипс
представлява кори, капаци, целулоза,
дърва за огрев, клони и вършина получени при обработката на иглолистна и
широколистна дървесина и от санитарните сечи на горите.
Котлите изгарят енергийни трески с
влажност 35-40%, максимално пепелно
съдържание до 3.0%, размери (дължина
х ширина х дебелина) 20х20х10 mm и
35х35х10 mm и калоричност 2.56 kWh/kg.
Представяне за пръв път у нас на нов
вид екологично, надеждно, достъпно
и евтино гориво, което ще измести
използването на конвенционалните
горива за отопление в бита.
Алтернативно биогориво за отопление
в бита – сухи калибровани дървесни
трески (чипс)
Какво представляват дървесните
трески (чипс)?
Дървесните трески се получават от
надробяването на отпадна дървесина
в специализирани дробилни машини.
Надробяваният материал най-често
са изрезки и капаци от обработката на
дървесината, клони, вършина и други
едри остатъци от дървопреработващото
производство, но също така могат да бъдат надробявани цели трупи целулоза.
Защо треските за оползотворяване в
бита трябва да са сухи?
Калоричността на дървесината е в
пряка зависимост от съдържанието на
влага в материала. Например прясно
отрязана дървесина съдържа между
60 до 70% влага, докато изсушената
съдържа между 20 до 30% в зависимост
от начина на изсушаване. Също така,
практиката показва, че съоръжението,
което оползотворява дървесни трески
има повишен коефициент на полезно
действие (КПД) и понижение стойности
на вредните емисии в димните газове
при намаляване на съдържанието на
вода в горивото. Ето защо от гледна
точка на постигане на оптимални работни параметри и висока ефективност
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е необходимо дървесните трески да
бъдат сухи. Приема се, че сухите трески
за битова употреба имат съдържание на
влага между 10 и 15%.
Защо треските за битово оползотворяване като гориво трябва да са калибровани, т.е. с определени размери?
Треските са едри дървесни частици,
които имат нехомогенни размери. Едрината на дървесните трески се определя
чрез сито, което дава възможност да
се контролират размерите на надробената дървесина. Въпреки това техните
габаритни размери не трябва да превишават определени граници, за да може
да се гарантира надеждна и ефективна
работа на редица системи – горивоподаващи устройства, спомагателни
транспортиращи устройства, бункери
за съхранение. Частиците с по-големи
размери могат да причинят засводяване в обема на бункера и задръстване
на входящите отвори. Фините частици
(прахът) също може да доведе до блокиране на устройствата, както поради
локално натрупване и невъзможност
за ефективно транспортиране, така и
поради непосредствената възможност
за уплътняване на материала и блокиране (дори повреждане) на разбъркващите и транспортните устройства. Ето
защо при надробяването на дървесните
трески се извършва пресяване на едрата и дребната фракция, както и контрол
на габаритните размери на горивните
частици, за да се поддържат техните
параметри в съответствие със спецификацията на съоръженията, които ще
оползотворяват това гориво.
Основните предимства на сухите калибровани дървесни трески (чипс) са
следните:
Произвеждат се от достъпна отпадна
дървесна биомаса;
Ниски разходи за производство;
Висока калоричност, аналогична с
тази на дървесните пелети;
Възможност за оползотворяване във
високоефективни съоръжения за производство на топла вода за отопление –
намаляване на разходите за отопление;
Екологично гориво, при изгарянето,

•
•
•
•
•

на което се отделят ниски емисии на
парникови газове - намаляване замърсяването на околната среда;
Евтино гориво, специфичната цена на
сухите калибровани дървесни трески
е по- ниска от специфичната цена на
дизелово гориво, промишлен газьол,
ел. енергия, пропан-бутан, природен
газ, дървата за огрев, влажни дървесни
трески и дървесните пелети;
Гориво с много добри възможности за
складиране, съхранение, транспортиране и за регулиране на горивния процес.

•

•

Сухите калибровани дървесни трески (чипс) като екологично, надеждно,
достъпно и евтино гориво, ще измести
използването на конвенционалните
горива за отопление в бита.
Как българска фирма с най-дълъг
опит в областта на биомасата е сред
желаните партньори на европейския
пазар?
Акционерно дружество Ерато Холдинг
повече от 22 години е на пазара на енергийни услуги в България, услуги от които
нашите клиенти се нуждаят – от локални
подобрения до внедряване на комплексна енергийна стратегия. Визията
на нашата компания е да осигури на своите потребители надеждна и комфортна,
услуга на ясна и приемлива цена. ЕРАТО
гарантира на своите клиенти максимални удобства, чрез използване на най-модерни, иновативни, високоефективни и
екологични технологии.
Компания ЕРАТО е единствената компания в страна, която комплексно
разрешава задачата относно добив,
производство, транспорт и енергийно
оползотворяване на дървесна биомаса,
производство на съоръжения за нейното оползотворяване, пълен инженеринг
при изграждане на отоплителните инсталации, както и модерни схеми за реализация на предлаганите от нас услуги.
ЕРАТО предлага на българските домакинства пазарно ориентирана, комплексна програма, чрез изполването
на възобновяеми енергийни източници
във вид на дървесна биомаса и намаляване на замърсяването върху околната
среда.

Какъв е опитът на ЕРАТО?
1. ЕРАТО създаде пазара на пиролизни
котли в България.
2. ЕРАТО създаде пазара на дървесни
пелети в страната.
3. ЕРАТО инсталира и пусна в експлоатация първата пелетна линия в България.
4. ЕРАТО има над 10 годишен опит в
производството и предлагането на дървесни пелети.
5. ЕРАТО познава и е усвоила технологията за производство на дървесни
пелети от суха и влажна суровина.
6. ЕРАТО използва натрупания опит и
know how за производството на дробилни машини за производство на
дървесни трески, пелетна линия за суха
суровина и пелетни преси.
7. ЕРАТО разработи своя методика за
категоризация на дървесните пелети.
8. ЕРАТО използва успехите в бизнеса с
пелети за подобряване на съществуващите пелетни съоръжения и производство на нови иновативни продукти.
9. ЕРАТО усвои технологията за производство на сухи калибровани дървесни
трески (чипс).
10. Общата топлинна мощност на инсталираните от ЕРАТО пиролизни котли,
автоматизирани котли на биомаса и пелетни горелки в бита и публичния сектор
за периода 2000-2010 г. е над 760 MW.
Съоръженията за оползотворяване на биомаса с търговска марка
GreenEcoTherm се предлагат на българския пазар, чрез организирана и мотивирана дистрибуторска мрежа от над 45
фирми с професионален опит в изграждането на отоплителни инсталации.
Марката GreenEcoTherm успешно се
предлага на фирми партньори на Европейския пазар в страни като Германия,
Франция, Италия, Великобритания, Холандия, Гърция, Румъния, Словакия, Чехия, Литва, Латвия, Естония, Македония,
страните от Западните Балкани и др.
Уверено можем да твърдим, че GreenEco
Therm е марката, която Европа прие.
Компания ЕРАТО непрекъснато работи
в областта на развойната и научноизследователската дейност, посредством
професионална структура с високо
квалифицирани специалисти, инжене-

ри, конструктори и проектанти.
Предлаганите от ЕРАТО в момента
съоръжения за енергийно оползотворяване на биомаса с търговска марка
GreenEcoTehrm са следните:
Пелетна горелка ERATO GP 20+/25
(25kW);
Пелетна горелка ERATO GP 20+ (32kW);
Пелетна горелка ERATO GP 45 (45kW);
Водогреен пелетен котел Pelletherm
V.4 /Mario 18 (18kW);
Водогреен пелетен котел Pelletherm
V.4 /Mario 25 (25kW);
Водогреен пелетен котел Pelletherm
V.4 /Mario 30 (30kW);
Водогреен пелетен котел ERATO
Pelletherm 30 V2.0 (30kW);
Packet Pelletherm 30 / GP 20+ (30kW);
Топловъздушна пелетна камина PS9
Pony (9kW);
Водогреен пиролизен котел
GreenEcoTherm 25 (25kW);
Водогреен пиролизен котел
GreenEcoTherm 32 (32kW);
Водогреен пиролизен котел
GreenEcoTherm 52 (52kW).

•
•
•
•
•
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Пределните концентрации на емисии на
въглероден оксид и прах при изгаряне
на биомаса във водогрейните пелетни
котли на ЕРАТО са значително по-ниски
от лимитираните стойности на емисиите съгласно действащите в момента:
Европейската норма EN 303-5, Class 3,
стандартите изплозвани в Австрия - BVG
§15A, в Германия – BAFA, BlmSchV, в
Швейцария - Holzenergie Sch и по новия
(все още в процес на разработка) - EN
303-5, Class4 и Class 5.
Предлаганите на вътрешен и въшен
пазар биомаса съоръжения с марка
GreenEcoTherm са на виско технологично и иновативно ниво, със стилен
дизайн, висока ефективност, ниски
концентрации на вредни емисии, опростена поддръжка и обслужване. Цените
са атрактивни, много добро съотношение цена/качество. Нещо повече тези
продукти са определено атрактивни на
пазара в момента поради непрекъснатото покачване на цената на конвенционалните горива.
Контрагентите на ЕРАТО се обучават
професионално в Биомаса учебен

център – гр. Хасково. Провежданите
технически и сервизни обучения са
гаранция за качествен монтаж, пуск и
настройка на съоръженията от страна
на дистрибуторите. Строгата и последователна сервизна политика по отношение на биомаса съоръженията води до
налагане на марката GreenEcoTherm на
съответните пазари въпреки конкуренцията и влиянието на финансовата и
икономическа криза.
Провежданите обучения на инсталаторите на контрагентите от България и
Европа имат следните основни цели:
Целенасочена подготовка на инсталаторите за придобиване на специфични
умения и знания по отношение монтаж,
пуск и настройка на съоръженията;
Целенасочена подготовка на инсталаторите за придобиване на умения и знания
за съоръженията в експлоатационни условия при изгаряне на дървесни пелети;
Предоставяне на адекватна и професионална търговска информация
за съоръженията на дистрибутори и
инсталатори;
Изтъкване на качествените, ценови,
технически и екологични предимства на
съоръженията пред контрагентите;
Запознаване с условията за извършване на сервизна дейност и гаранционно
обслужване на съоръженията.

•
•
•
•
•

ЕРАТО участва успешно в редица Европейски проекти свързани с оползотовряването на биомасата за отопление,
качеството и устойчивостта на използваните твърди биогорива и по-специално разработване на съответните
стандарти и системи за сертифициране,
както и внедряването на бизнес модели
за изпълнението на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми
енергийни източници.
Ние сме ЕРАТО – лидерът на пазара на
биомаса в България!
Ние ценим клиентите си и затова работим с тях в дългосрочен план.
ЕРАТО АД има удоволствието да Ви
покани да посетите изложбения ни
щанд – 10 D в палата 10 по време на 67ия Международен панаир в Пловдив от
26.09.2011 до 01.10.2011г.
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Представяне
на Биомаса учебен център
в регионален мащаб

тел.: 038/ 60 31 00
факс: 038/ 60 31 10
Хасково, Южна индустриална зона
Следвайки фирмената си политика за повишаване качеството на предлаганите съоръжения и услуги с цел постигане
на максимална удовлетвореност на клиентите, фирма ЕРАТО
оборудва и пусна в експлоатация нов Биомаса Учебен Център.
Опитът на фирмата, натрупан в работата със съоръжения за
оползотворяване на биомаса, в продължение на повече от 15
години, недвусмислено затвърди убеждението, че за реализиране на качествено отопление е необходимо нещо повече от
качествени съоръжения. Необходими са и високо квалифицирани специалсти, познаващи отлично техническите страна на
отоплителните изделия. Необходим е и комплексен подход,
защото оптималното отопление е съвкупност от високоефективни съоръжения, работещи с качествени горива, обхванати
в професионално проектирана система, изградена, настроена
и в последствие сервизно обслужвана от добре подготвени
специалсти. Именно с тази цел ЕРАТО съдаде учебен център,
където подготвя инсталаторите за работа със съоръженията
за оползотворяващи биомаса, собствено производство.
Учебният център се помещава в търговска сграда, реновирана и оборудвана със съременна техника за мултимедийно
обучение, а също и с мостри на топлотехнически съоръжения, част от които действащи, даващи представа за работа в
реални условия.
От 2010 г. фирма ЕРАТО предприе строга политика за обучение и сертифициране на инсталатори за обслужване на
произвежданите от фирмата съоръжения.
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Всички специалисти преминават през двудневен теоретически
и практически курс на обучение и след полгане на изпит, също
включващ теоретична и практичаска част, и получаване на успешна оценка получават сертификат, идентификационна карта
и правото да монтират, настройват и сервизират топлотехнически съоръжения на ЕРАТО. Критерият е висок и компромиси
не се допускат. Всяко биомаса съоръжение, монтирано на
краен клиент, бива проверявано за това дали съответният инсталотор е спазил процедурата за пуск и настройка. Неспазването на предписанията, разработени от ЕРАТО се санкционира
с отнемане на оторизацията за изършване на тази дейност.
Освен залата за обучение Биомаса центърът разполага и с демонстрационна зала, оборудвана с различни модели котли, горелки
и камини за изгаряне на дърва, пелети и сух калиброван чипс.
Всеки клиент имащ намерение да изгради отоплителна иснталация, може да види различни топлотехнически съоръжения,
както и да получи компетенти съвети. Нещо повече.
От 1 септември в центъра могат да се закупят найновите модели съоръжения и то на стартови цени.
Нулевите серии се предлагат на изключително префернциални цени.
Oсигурен са наличности на горива за продажба и
количествата са гарантирани за всяко новозакупено изделие.

Сред най-новите,
промоционални съоръжения
за предстоящия
отоплителен сезон са:
Пелетни горелки от серията
ERATO GP
Пелетните горелки от тази серия се предлагат на българския пазар от 2002 г. и за изминалите години успяха да се
наложат успешно. Предназначени са да оползотворяват
биомаса, което гиправи екологично чисти и не допринасят за замърсяване на околната среда. Ползволяват замяна на горивото в котли, който оползотворяват фосилни
горива – нафта, газ, въглища. Лесно се монтират на котли,
който са с ръчно зареждане на твърдо гориво – въглища,
дърва, без да е необходима значителна реконструкция на
котелната инсталация.
Цената на получаваната топлинната енергия от оползотворяване на биомасата като локален енергиен източник
в по-малка степен се влияе от световните цени на горивата и така стойността на добиваната енергия е конкурентна спрямо конвенционалните източници на топлина.
Горелките са автоматизирани и предоставят комфорт
при експлоатация доближаващ се до този, получаван при
използване на течно или газообразно гориво, което дава
възможност да се използва в системи с програмируем
стаен термостат.
Усъвършенстваните модели се отличават с ново електронно управление с дисплей и със синхронизирано подаване
на въздух с модулиране.
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представяме ви

Пелетен котел - 45 kW
Добре познатият пелетен котел Pelletherm 30 v2.0 се предлага
вече и с нов мощностен диапазон – 45 kW.
Автоматизиран пелетен котел – Пелетерм 45
Автоматизиран водогреенпелетен котел подходящ за битови и фирмени обекти ;
Оптимизирана стоманена конструкция;
Широк диапазон на регулиране на мощността;
Номинална мощност Pном=45кв;
Микропроцесорно контролно управление;
Системи за автоматично запалване и почистване на пепелта
от горелката;
Автоматизирана експлоатация посредством стаен термостат, което позволява оптимизирани разход на гориво и висок
топлинен комфорт;
Възможност за изгаряне на нискокачествени горива;
Подходящи био-горива – пелети Ф6,Ф8-Ф14 мм, сушени
костилки от череши ;
КПД = 94% ;
Полуавтоматично механично почистване на тръбния сноп в
топлообменика;
Лесна поддръжка и висока степен на надеждност и безопасност;
Опция за захранване на бункера за гориво посредством
външен шнек и регулиране на нивото в бункера посредством
капацитивен датчик;
Подходящ за отопляване на топла битова вода през летния
сезон;
Габаритни размери
:1380х1620х870мм;
Въглеродни емисии,
в пъти по-ниски от допустимото в стандартите – ECO FRIENDLY;
Отговаря в пълна
степен на всички
изисквания по отношение на стандарт EN
303 -5.

•
•
•
•
•
•
•

Горелки GP 25 и GP 32 – с ново електронно управление с
дисплей
Нов дизайн
Мощности: 25 kW и 32 kW
Стандартна комплектация на реверсивни и нереверсивни
температурни стикери;

•
•
•

Горелки GP 25 и GP 32 – с нов странично изнесен орган за
регулиране на свежия въздух с цветова синхронизация между
настроена мощност на горелката чрез външния потенциометър
Мощности: 25 kW и 32 kW
Стандартна комплектация на реверсивни и нереверсивни
температурни стикери;

•
•

Горелки GP 45
Нов дизайн
Предлага се в червен и
сребристо сив цвят
Стандартна комплектация на реверсивни и нереверсивни температурни
стикери

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Котел за сух калиброван чипс 30 kW
Сухият калиброван чипс не отстъпва на пелетите като гориво по отношение на калоричност, възможности за автоматизиране на горивния процес, гарантиращи удобство за
клиента, и в същото време има едно много голямо предимство пред тях – по-ниската цена. Именно ниските разходи
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за гориво правят този котел изключително изгоден вариант
за отопление за и без това изтънелия семеен бюджет на
българина.
Години наред производители на съоръжения за изгаряне
на биомаса срещаха затруднения при използването на
дървесния чипс като гориво за малките битови инсталации. С развитието на технологиите в тази област, развойното звено на ЕРАТО успя да разработи автоматизиран
котел за изгаряне на пелети и сух калиброван чипс с
мощност 30 kW, който премина успешно всички изпитания в топлотехническата лаборатория на фирма ЕРАТО,
доказвайки по безспорен начин своята ефективност и
надеждност.
Автоматизиран котел за изгаряне на пелети и сух калиброван чипс
Автоматизиран водогреен пелетен котел подходящ за битови и фирмени обекти ;
Стоманена конструкция;
Широк диапазон на регулиране на мощността;
Номинална мощност Pном=30кв;
Микропроцесорно контролно управление;
Системи за автоматично запалване и почистване на пепелта
от горелката;

•
•
•
•
•
•

•

Автоматизирана експлоатация посредством стаен термостат, което позволява оптимизирани разход на гориво и висок
топлинен комфорт;
Възможност за изгаряне на нискокачествени горива;
Ниска себестойност на горивната компонента ;
Възможност за смяна на горивото чрез бърза настройка на
няколко параметъра;
Подходящи био-горива – пелети Ф6,Ф8-Ф14 мм, сушени
костилки от череши и сух калиброван чипс;
КПД > 90% ;
Полуавтоматично механично почистване на тръбния сноп в
топлообменика;
Лесна поддръжка и висока степен на надеждност и безопасност;
Опция за захранване на бункера за гориво посредством
външен шнек и регулиране на нивото в бункера посредством
капацитивен датчик;
Подходящ за отопляване на топла битова вода през летния
сезон;
Габаритни размери :1365х1515х850мм;
Въглеродни емисии, в пъти по ниски от допустимото в стандартите – ECO FRIENDLY;
Отговаря в пълна степен на всички изисквания по отношение на стандарт EN 303 -5.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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България e
на шесто място
по приключенски
туризъм сред
развиващите се
страни

Според проучване на университета
„Джордж Вашингтон“ България е на
шесто място сред развиващите се страни по приключенски туризъм. Страната
ни се нарежда сред десетте най-подходящи дестинации за приключенски
туризъм наред със Словакия, Чехия, Израел, Чили, Естония, Йордания и други.
Проучването е съвместна разработка на
американската Асоциация за приключенски туризъм и голяма консултантска
компания. В доклада не е представен
точният брой туристи, които посещават страната ни заради екстремните
усещания. Десетте държави са избрани
сред 165 страни. Данните са направени
на базата на критерии като устойчиво
развитие, безопасност, богати природни ресурси за приключенски дейности,
подходяща инфрасттруктура и нагласите на света за страната ни.
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BIO&ECO EXPO
2011
В София през септември се проведе
изложението BIO&ECO EXPO 2011.
Организатор на форума бе Българска търговско-промишлена палата, а.
тазгодишното издание е под патронажа
на Министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов.Целта на
изложбата е да подчертае жизненоважната роля на развитието на екологично
чисто и биологично производство и
да съдейства на компаниите, фирми и
организации да намерят своята пазарна
ниша в този сектор чрез осъществяване
на контакти с международни и български партньори. В изложбата участваха
над 60 фирми производители и търговци на биологично сертифицирани,
екологично чисти и натурални продукти – растителни и животински суровини, храни и напитки, билки и подправки
и хранителни добавки; био и натурална
козметика; еко облекла, мебели, сувенири, 3D пъзели, соларни конструктори и
др.; “зелени” офис консумативи; биоферми; еко технологии – защитни устройста
за мобилни телефони и др., соларни аксесоари за велосипеди, телефони и др.;
биопестициди и биоторове; био хотели
и еко туризъм; сертифициращи фирми и
институции и др.

80% от българите
са против
застрояването
на защитените
територии на
високите планини
Точно 80 на сто от българите не одобряват строежа на нови хотели, ски писти и
спортни съоръжения в защитените територии на високите планини Рила, Пирин, Стара планина, Витоша и Родопите.
Това сочат резултатите от национално
представително проучване на агенция
„Алфа Рисърч” за международната природозащитна организация WWF, извършено преди началото на летния сезон.
Близо 80% от хората подкрепят усилията на природозащитните организации
да спрат застрояването на планините
и Черноморието. Един от всеки двама
българи смята, че най-сериозните проблеми на българската природа и околна
среда са замърсяването на въздуха, на
водата, изсичането и унищожаването на
горите, както и замърсяването със смет
и битови отпадъци.
Изследването показва, че за 60,2%
от българите човешката дейност е
причината климатът в България да се
променя.

В Аляска, дивите
патици отказват
да летят на юг

Естествено, обяснението за което пак е
глобалното затопляне и повишението
на средногодишните температури. Източникът на новината е геологическият
комитет на САЩ, под чиято „шапка” се
извършват редица биологични наблюдения на околната среда. Както
споменава изследователят Дейвид
Уорд, процентът на дивите гъски (Branta
bernicla nigricans), които не отлитат на
юг, към традиционните места за зимуване, разположени южно от Калифорния,
на Мексиканският полуостров, се е увеличил и за 30 години числото на гъските
вече съставлява цели 30% или около
40000 диви гъски, спрямо 4% преди
тридесет години.

Топенето на
арктическия лед
постави
нов рекорд
В началото на септември площта на
арктическия лед достигна най-ниските
си стойности, откакто се събират спътникови данни, оповестиха германски
учени, цитирани от Франс прес.

На 8 септември ледът на Северния полюс е покривал едва 4,24 милиона кв.км
площ, са установили учени от университета в Бремен. Става дума за исторически минимум, като стойностите са с
около 5 на сто по-ниски в сравнение с
досегашния рекорд от септември 2007
г., отбеляза Георг Хейгстер от университета.
Топенето на морския лед през лятото
е едновременно индикатор и ключов
фактор за климатичното затопляне не
само в Арктика, но и в целия свят, смятат учените.
Свиването на морския лед свидетелства
за значимостта на последствията от
човешката дейност върху климата през
последните няколко десетилетия.

Космическите
боклуци
достигнаха
критичната си
точка
Отпадъците в орбита излагат на опасност около 1000 действащи търговски,
военни и цивилни сателити в орбита
около Земята Количеството на боклуците, обикалящи в орбита около Земята,
е достигнало „критичната точка“ за
сблъсъци, които на свой ред ще създа-

дат още отломки, които да заплашват
астронавтите и сателитите, показва
изследване от САЩ. НАСА се нуждае от
нов стратегически план за намаляване
на опасността, която създават отработените ракетни секции, ненужните вече
сателити и хиляди други непотребни
предмети, обикалящи около планетата с
над 28 хил. км/ч, се казва в проучването
на Националния съвет за изследвания.
Учените напомнят, че през 2009 г. работещ комуникационен сателит Iridium и
неработещ руски сателит се сблъскаха
на 789 км над Сибир. През 2007 г. Китай
разруши един от неработещите си
метеорологични самолети като част от
антисателитен ракетен тест. През юли
2011 г. са били каталогизирани 16094
обекта с големина 10 см и повече, близо
20% от които са от разрушения китайски сателит.
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Германия подготвя
понижаване
на стимулите
за фотоволтаици

Ръстът на новите инсталации за ток
от слънчева енергия, който Германия
преживява от началото на годината,
вероятно ще доведе до по-голямо от
планираното орязване на стимулите за
такива мощности през 2012 г. Това твърдят неназовани източници от германското правителство и индустрията пред
агенция Ройтерс.
През юни и юли във федералната
република са монтирани общо около
1250 мегавата соларни мощности, т. е.
повече, отколкото през първите пет месеца на годината, показва неофициална
справка на информационната агенция.
В резултат на ускорения растеж преференциалните изкупни цени за слънчевия ток вероятно ще бъдат намалени от
януари с 15%, т.е. с 6 процентни пункта
повече от първоначалните намерения.
Според Европейската асоциация на
фотоволтаичната индустрия (EPIA) на
соларната енергетика в Европа ще й
е нужно време поне до края на десетилетието, за да стане конкурентна на
енергия от изкопаеми горива.
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Микроби
превръщат
ядрените отпадъци
в електричество
Учените от Държавния университет в
Мичиган са изменили генетично микроб, който ефективно може да почиства ядрени отпадъци и други токсични
метали, докато произвежда електричество. Ураново замърсяване може да
възникне във всеки етап от производството на ядрено гориво. Екипът от Университета на Мичиган е открил тайната
на процеса по обеззаразяване. Това са
„наножички” – миниатюрни израстъци
по външната част на бактериите.
„Бактериите Geobacter са микроорганизми, които могат да изиграят много
важна роля в почистването на замърсени райони по света. Нашите изследвания ясно показват, че техните наножички са основният катализатор на процеса
по почистване. Те извършват естествената версия на галванопластиката в
природата, като ефективно неутрализират радиоактивния материал и не му
позволяват да достигне до подпочвените води”, обясни микробиологът Гема
Регуера. Според д-р Регуера подобни
наножички могат да бъдат включени в
устройства, които да се използват на
места като Чернобил или Фукушима,
където радиацията е прекалено висока
и бактериите не биха могли да оцелеят.

Енергия от пустинята
„За 6 часа пустините получават повече
енергия от слънцето, отколкото човечеството консумира за една година.“,
твърди д-р Герхард Кнайс. Световното
търсене на енергия расте, заедно с увеличаването на човечеството, а климатът
непрестанно се променя. Хората са изправени пред множество сериозни предизвикателства, но постоянно търсят
отговори. А тези отговори може би се
крият в пустините, поне що се отнася за
енергийните нужди на света. На пустините се гледа като на сурови местности,
без живот и с рекордни температури.
Но нека погледнем от друг ъгъл – пустините всъщност са изобилен, неизчерпаем източник на чиста енергия,
които предлагат сериозен потенциал за
развитие. Все повече страни по света
като Австралия и Израел например,
преобръщат мисленето си за пустините
в тази насока.
Възобновяема енергия може да бъде
произвеждана в пустините по Земята, за
да осигури на човечеството достатъчно електричество по устойчив начин.
Проектът DESERTEC е насочил усилията
си именно в превръщането на пустините в батериите на света. Организацията
разполага с технология за производство и пренос на чистата енергия от
най-горещите точки на земното кълбо и
вече прилага тези достижения в реални
проекти в Средиземноморския регион.
„Соларни и вятърни енергийни проекти
като DESERTEC показват, че ние разполагаме с технологиите. Само трябва да
започнем да действаме.“ казва по този
повод Ал Гор, бивш вице-президент на
САЩ.

Софтуер помага
на хотели да
пестят енергия
Странджа е едно от местата, където
вече успешно е изпробван иновативният продукт „Енергийни решения за хотели” (HES). Той помага на хотелиерите не
само да оценят енергийната си ефективност, но и дава съвети за повишаването
й чрез различни мерки и технологии. Те
са степенувани според необходимите
инвестиции за реализирането им, като
е предвиден и специален калкулатор
за изчисляване на възвръщаемостта
на съответната инвестиция. Проектът „Енергийни решения за хотели” е
съвместна инициатива на множество
организации – Световната туристическа
организация (UNWTO), Програмата за
околна среда на ООН (UNEP), Международната хотелиерска и ресторантьорска
асоциация (IH & RA), Френската агенция за управление на околната среда
и енергията (ADEME), и Европейския
съвет за възобновяема енергия (EREC).
Основният фокус са малки и средни
хотели и места за настаняване. Проектът се изпробва в над 100 обекта в 4
различни държави. Семейните хотели и
къщите за гости в Странджа са представителни за селски туризъм, Южен Савой
във Франция – за планински туризъм,
Палма де Майорка – за морски туризъм,
а немският мегаполис Бон – за градски
туризъм.
Проектът „Енергийни решения за хотели” си е поставил амбициозната цел да
постигне 20% увеличение на енергийната ефективност и 10% увеличение в

използването на възобновяеми енергийни технологии сред хотелите-участници. Платформата включва и серия
от помощни материали за по-добро
разбиране на технологиите за ВЕИ и ЕЕ,
както и такива, които да насърчават гостите на хотелите да пестят енергия. За
момента инструментът се разработва за
27-те членки на Европейския Съюз, но
инициаторите не крият намеренията си
догодина той да е отворен и за страни
извън Съюза. Така HES ще подпомага
хотелите в глобален мащаб, показвайки,
че икономическият растеж не е нужно
да е в конфликт с устойчивото развитие.

В Европа пуснаха
първия влак на
слънчева енергия

на годишното потребление на около
1000 семейства.
Освен част от железопътната линия и
прилежащата към нея инфраструктура, соларната електроинсталация на
стойност 15,6 млн. евро ще захранва
и част от Антверпен. Според създателите на проекта от белгийската
компания за производство на екоенергия Enfinity, той ще спести 47,3
млн. кг. емисии CO2 през следващите
20 години.
Производството на електроенергията на място позволява да се правят
икономии от доставките на енергията
и да се избегнат загубите при транспортирането й, посочва президентът
на компанията Enfinity Стивън де
Толенер. Компанията се надява в бъдеще да построи аналогични проекти
в САЩ.

Отварят мярката
за производство
на енергия
от биомаса

В Европа в началото на юни потегли
първият пътнически влак, захранван
със слънчева енергия, съобщи France
Presse. Благодарение на специален
проект за екозахранване, първият
“зелен” влак вече се движи по високоскоростната жп-линия между Париж
и Амстердам.
Електричеството за влака се генерира от слънчеви батерии, разположени върху 3,6-километров тунел над
железопътната линия в района на
Антверпен в Северна Белгия. Покривът на конструкцията е покрит
със 16 000 слънчеви панели с обща
площ от 50 000 кв. м. или колкото
терените на 8 футболни стадиони. Те
ще произвеждат около 3300 мегават
електроенергия, която се равнява

От 15 август стопаните у нас могат
да кандидатстват за подпомагане на
мярка 123 „Добавяне на стойност към
земеделските и горските продукти“,
съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Парите, с които ще се
подпомагат земеделците, са в размер
на 68 364 991 евро. Сумата включва
и неусвоения бюджет от предишния
приемен период. По мярката ще се
приемат и предложения за инвестиции в производство на енергия чрез
преработка на растителни и животински продукти с изключение на
тази, произведена от рибна биомаса.
Стопаните с одобрени проекти за
модернизация на млечния сектор ще
получават с 10% по-големи субсидии,
напомнят от фонда. Същото важи и
за предложенията за подобряване на
енергийната ефективност и за производството на енергия от биомаса. На
19 август изтича и срокът за прием по
мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“.
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САЩ получава
Вилдполдсрийд - селото,
повече ток
произвеждащо три пъти повече
от възобновяеми
енергия, отколкото използва
източници,
отколкото от АЕЦ
САЩ вече произвежда повече електричество от възобновяеми енергийни източници, отколкото от АЕЦ, показва нов
доклад на американското министерство
на енергетиката, цитиран от Inhabitat.
Според данните през първите три месеца на 2011 година от възобновяеми източници е произведена 2,245 квадрилиона Btu* енергия или 11,73% от цялата
произведена енергия в САЩ. За сравнение през същия период американските
АЕЦ са произвели 2,125 квадрилиона
BTU енергия.
За възобновяеми енергийни източници се считат тези предприятия, които
използват за производство на електроенергия биомаса, силата на вятъра, на
водата, на слънцето, както и геотермална енергия.
За срок от две години, т.е. от първото
тримесечие на 2009 година насам,
производството на електричество от
зелени източници в САЩ се е увеличило
с 25%. Най-голям дял в производството
на зелена енергия имат предприятията,
ползващи биомаса – 48%. На второ място се нарежда хидроенергията – 35%,
а трети са вятърните паркове – почти
13%.
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Нещо повече от печеливш екологичен
модел за подражание и дестинация за
еко-енергиен туризъм Много експерти
и политици по света обмислят и дискутират, как би могло да се постигне
едно въглеродно неутрално бъдеще.
На планетата обаче не липсват места,
където това вече е направено. Такова
място е малкото немско земеделско
селце Вилдполдсрийд, намиращо се в
провинцията Бавария. Малкото населено място, което е с население под
3000 души, произвежда 321% повече
енергия, отколкото консумира. Трансформацията от традиционен модел на
управление и потребление на ресурсите на селото разбира се не е станала
отведнъж, а е плод на целенасочени 14
годишни усилия.
Зелената инициатива на Вилдполдсрийд стартира през 1997 г., когато местната управа решава, че селото трябва
да развие нова индустрия, която да му
носи печалба и да разчита основно на
локални ресурси. Редом с произвеждането на енергия от ВЕИ Вилдполдсрийд

е положило и полага усилия в областите на пречистването на отпадни води,
енергийната ефективност, използването
на екологични строителни материали,
електромобилите и умните мрежи. Селото няма сметище и отпадъците, които
не са за рециклиране се компостират
или използват за производството на
биогаз. От търговия с енергия годишно селото генерира приходи от 4 млн.
евро, като силно впечатление прави и
това, че достижението на Вилдполдсрийд е направено без тежести за местното население и без селото да натрупа
финансови задължения.
Енергийните източници
Баварското село произвежда енергия
от няколко източника – слънце, вятър,
вода, биогаз и дървени пелети за огрев.
Публичните сгради на селото, както и
190 домакинства са оборудвани със
фотоволтаични панели. Селото също
така разполага с пет вятърни перки с
общ капацитет 12 мегавата, като тази
година предстои изграждането на още

две турбини с мощност 2,3 MW всяка.
Нуждите от топлинна енергия на селото
се задоволяват от централна отоплителна мрежа, която използва отпадната
топлина от генераторите, работещи с
биогаз и топлината от пещ за дървени
пелети. Вилдполдсрийд има общо четири генератора работещи на биогаз, като
петият в момента е в процес на изграждане. Съоръженията черпят горивото от
тора, идващ от кравефермите на селото
и от растителни отпадъци. Към отоплителната мрежа има вързан и котел
работещ с нефтени продукти, но той се
използва само като резерв при пикови
периоди. Отоплителната инсталация на
селото се разраства с всяка изминала
година и домакинствата, които заменят
своите котли, работещи с петролни
продукти, с топлина от централната
инсталация, стават все повече.
Енергийна ефективност и екологично
строителство
За строителството на нови и реконструкцията на стари сгради във Вилдполдсрийд се използва предимно
дървен материал, събиран от горските
стопанства, разположени в заобикалящите селото над 1400 хектара гори. Допълнителните ползи от използването на
този възобновяем и екологичен строителен материал е печалба за местните
горски фермери и производство на
дървени пелети за огрев от отпадната
дървесина.
Умни мрежи и еклектромобили
Планът за близкото бъдеще на еко-общността на селото е участие в проекта
Интегриране на електромобили и ВЕИ
(IRENE). Участието на селото в проекта
включва закупуването на 37 електромобила, интегриране на технологии за
умни енергийни мрежи и соларно захранвани зарядни станции, LED улично
осветление, разширяване на отоплителната мрежа и строителството на хотел.
Хотелът ще бъде изграден към наскоро
построения културно-образователен
център на селото. Съоръженията ще
се използват за организирането на
конферентни събития за и еко-енергиен
туризъм.

Eвропейски фонд
за енергийна
ефективност
приема заявки
за финансиране
на проекти
Създаденият в рамките на европейската
програма за възстановяване в енергетиката на 01 юли 2011 г. европейски фонд
за енергийна ефективност вече приема
заявки за финансиране на проекти.
Първоначалният капитал на фонда е
265 милиона евро - 146 милиона евро
от програмата за възстановяване, 75
милиона от Европейската инвестиционна банка, 60 милиона от италианската
Cassa Depositi e Prestiti SpA и 5 милиона
евро от определената за инвестиционен мениджър на фона - Deutsche Bank.
Фондът представлява иновативен
финансов механизъм, изграден като
публично-частно партньорство с цел
намаляване промените в климата чрез
подпомагане на проекти за енергийна
ефективност и използване на възобновяема енергия в страните-членки на ЕС.
Крайни бенефициенти на средства от
фонда могат да бъдат общински и регионални власти, както и частни компании, действащи от името на тези власти,
като транспортни фирми, доставчици на
енергия и енергийни услуги, асоциации
на собственици на сгради, компании за
енергийни услуги (ЕSCo) и др.
Фондът предлага инвестиции в две
категории - директни инвестиции в
проекти на компании за енергийни услуги, компании предоставящи решения
за малки инсталации за възобновяема

енергия и енергийна ефективност,
енергоефективни услуги и други, както
и инвестиции във финансови институции – местни банки, лизингови компании и други.
Условията и процедурите по кандидатстване и одобряване на проекти за
финансиране от фонда, както и друга
необходима информация, можете да
намерите на страницата му в интернет:
http://www.eeef.eu/home.html

90 милиарда
галона

Разтителни и горски отпадъци и развитието на енергийни култури, може
да замени трайно, почти една трета от
потребявания бензин до 2030 година,
е извода на задълбочено проучване на
Sandia Nationals Laboratoies и General
Motors Corporation, наречено - „90 млрд.
галона проучване.“
Изследователите оценяват възможността, последствията, ограниченията, както
и факторите за годишно производство
на 90 милиарда галона етанол - достатъчно, за да замени повече от 60 милиарда галона бензин (очакваните потребности през 2030 са 180 млрд. галона
бензин).
От проучваните 90 млрд. галона , 75
милиарда галона етанол ще бъдат направени от нехранителни, целулозни суровини и 15 млрд. галона от царевица.
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ДКЕВР определи новите преференциални изкупни цени
за електроенергията добивана от ВЕИ
Изкупната цена влезе в сила от 01 Юли
2011.
На 20 Юни 2011г. Комисията за енергийно
и водно регулиране на закрито заседание
взе решение за определяне на преференциалните изкупни цени на електроенергия
добивана от възобновяеми енергийни
източници с изключение на водноелектрически централи с инсталирана мощност над
10 Мегавата.
Направените промени засягат предимно
образуването на преференциалните цени
на електроенергия произведена от биомаса, както и създаваето на три нови групи
при фотоволтаичните електроцентрали.
Преференциални цени на електроенергия
произведена от възобновяеми енергийни
източници в сила от 01 Юли 2011 година без
ДДС.

Електроенергия
произведена от ВЕЦ

•
•

Микро ВЕЦ с инсталирана мощност до 200
киловата - 227.43 лв./Мегават
Нисконапорни руслови, деривационни,
подязовирни и деривационни с годишен
изравнител и нетен пад до 30 метра, от 200
до 10,000 киловата - 222.83 лв./Мегават
Среднонапорни деривационни, подязоврни и деривационни с годишен изравнител и нетен пад пт 30 до 100 метра, от 200 до
10,000 киловата - 186.87 лв./Мегават
Високонапорни деривационни, подязоврни и деривационни с годишен изравнител
и нетен пад над 100 метра, от 200 до 10,000
киловата - 179.04 лв./Мегават
Тунелни деривации с годишен изравнител
до 10,000 киловата - 265.05 лв./Мегават
Микро ВЕЦ с помпи - 112.10 лв./Мегават
Електроенергия произведена от вятър.
Вятърни електроцентрали работещи до
2250 часа годишно - 191.00 лв./Мегават
Вятърни електроцентрали работещи над
2250 часа годишно 173.06 лв./Мегават
Вятърни електроцентрали работещи с
асинхронен генератор с кафезен ротор 137.06 лв./Мегават

•
•
•
•
•
•
•
•
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Електроенергия произведена от фотоволтаици

• За покривно или фасадно монтирани фотоволтаични електроцентрали
• С инсталирана мощност до 30 киловат пика - 605.23 лв./Мегават
• С инсталирана мощност от 30 до 200 киловат пика - 596.50 лв./Мегават
• С инсталирана мощност от 200 до 1000 киловат пика - 583.77 лв./Мегават
• Наземни Фотоволтаични електроцентрали
• С инсталирана мощност до 30 киловат пика - 576.50 лв./Мегават
• С инсталирана мощност от 30 до 200 киловат пика - 567.41 лв./Мегават
• С инсталирана мощност от 200 до 1000 киловат пика - 485.60 лв./Мегават
Електроенергия добивана от биомаса

•

електроцентрали работещи на дървесни остатъци и отпадъци получени
от горско прочистване с инсталирана мощност до 5 мегавата - 255.51 лв./
Мегават
електроцентрали работещи на дървесни остатъци и отпадъци получени
от горско прочистване с инсталирана мощност до 5 мегавата, с комбиниран
цикъл - 282.15 лв./Мегават
електроцентрали работещи на дървесни остатъци и отпадъци получени
от горско прочистване, с инсталирана мощност над 5 мегавата - 227.20 лв./
Мегават
електроцентрали работещи с отпадъци от земеделски култури до 5 мегавата - 195.03 лв./Мегават
електроцентрали работещи с енергиини култури до 5 мегавата - 185.99
лв./Мегават
електроцентрали работещи чрез индиректно използване на биомаса от
растителни и животински субстанции до 150 киловата - 432.81 лв./Мегават
електроцентрали работещи чрез индиректно използване на биомаса от
растителни и животински субстанции от 150 киловата до 1 мегават - 405.61
лв./Мегават
електроцентрали работещи чрез индиректно използване на биомаса от
растителни и животински субстанции от 1 до 5 мегавата - 335.19 лв./Мегават
електроцентрали работещи чрез индиректно използване на биомаса от
растителни и животински субстанции с комбинирано производство на електро и топлинна енергия от 1 до 5 мегавата - 348.61 лв./Мегават
електроцентрали работещи чрез индиректно използване на енергията от
битови отпадъци до 150 киловата - 263.83 лв./Мегават
електроцентрали работещи чрез индиректно използване на енергията от
битови отпадъци от 150 киловата до 1 мегават - 253.03 лв./Мегават
електроцентрали работещи чрез индиректно използване на енергията от
битови отпадъци от 1 до 5 мегавата - 243.86 лв./Мегават
електроцентрали работещи чрез индиректно използване на енергията от
битови-водо канални отпадъци до 150 киловата - 158.05 лв./Мегават
електроцентрали работещи чрез индиректно използване на енергията от
битови-водо канални отпадъци от 150 киловата до 1 мегават - 132.05 лв./
Мегават
електроцентрали работещи чрез индиректно използване на енергията от
битови-водо канални отпадъци от 1 до 5 мегавата - 119.27 лв./Мегават

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Камини
топлят
дома и сърцето
инж. Гинка Петкова
Както и преди хилядолетия, така
и в днешните дигитални времена
хората с удоволствие се събират
пред игривия пламък на огъня. Дали
древните навици и привички, коренящи се в нас, ни свързват с него?
Дали игривият пламък ни напомня
за несигурните времена или просто
фактът, че събира хората заедно ни
кара да му се радваме и днес, и да
търсим начин отново да бъде част от
дома ни?
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Топловъздушна пелетна камина PS9
Pony е автоматизирана и използва гориво дървесни пелети с диаметър 6 mm.
Тя е идеално решение за отопление на
апартаменти, вили, ваканционни къщи,
механи и други обекти с отопляема
площ от 70-80 m2.
Тя се монтира невероятно лесно и
най-важното за Pony не е необходимо
изграждане на инсталация, защото се
свързва директно към комин за отвеждане на димните газове. Може да бъде
поставена в средата на всекидневната
подобно на стандартната камина, изгаряща дървени трупи.
Стилният и дизайн я прави подходяща
за всеки интериор.
Камината PS9 Pony има микропроцесорно управление и е лесна е за обслужване и експлоатация. Регулирането на топлинната мощност е модерно
и не затруднява клиента. Всеки в дома
може да зададе сам желаната температура, използвайки дистанционното
пуравление. Изключително удобство
е и седмичния таймер, с който можете
предварително да зададете желаните
градуси за всеки един ден от седмицата.
Едно от основните предимства на пелетните камини е естеството на самото
гориво: чисто и компактно.
Дървесните пелети са гориво, неутрално и по отношение на въглеродния
двуокис. Произвеждат се предимно от
раздробена отпадъчна биомаса, пресована под високо налягане без лепило
или други свързващи вещества.
Обикновено се доставят в 15 или 20
килограмови найлонови торби, което
улеснява зареждането.
Фирма Ерато има над 10 годишен опит в
производството и предлагането на дървесни пелети, тя е първият прозиводител на пелети в България и на практика
създаде пазара на този вид гориво в
страната;

Пелетните камини могат да работят с
висока ефективност дори при относително ниски топлинни показатели. При
тях, загретият околен въздух циркулира
с помощта на вентилатор, докато повечето печки на дърва загряват околното
пространство най-вече чрез лъчистата
топлинна енергия, отделена от нагретите им повърхности. За разлика от обикновените камини обаче, повърхностите
на пелетните камини остават сравнително по-хладни.

Снабдена е с интегрирани защити, имаща и режим на периодично продухване
на горивната камера при старт и стоп,
намаляващ нуждата от често почистване, топловъздушна пелетна камина PS9
Pony на ЕРАТО Хасково е решението,
което чакахте – икономично и комфортно отопление с лесна и модерна
експлоатация.
Екологичната енергия вече не е лукс с
камината Pony на Ерато тя се превръща
в достъпен комфорт за всеки дом.
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Кредитна линия насърчава
енергийната ефективност
на цели жилищни сгради
Домакинствата в страната ще могат да
получат кредити на стойност 40 млн.
евро и 14 млн. евро безвъзмездна
помощ за подобряване на жилищата си
през следващите 3 години. Средствата
ще бъдат отпуснати по Програмата за
енергийна ефективност в дома REECL.
Помощта ще варира между 20, 30 и 35%
от стойността на ремонта. Тя ще зависи
от това дали кандидатстват индивидуални домакинства, цели многофамилни
сгради или сдружения на етажните собственици за едновременно подобрение
на сградната обвивка и инженерните
системи. С така зададените условия
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се стимулира подобряването на ефективността на цели сгради, а не само на
отделни жилища.
Кредитната линия, която се финансира
от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), и безвъзмездната
помощ, която се осигурява от Международния фонд „Козлодуй”, няма да се
конкурират с линията за енергийна
ефективност, която в скоро време ще
стартира по ОП „Регионално развитие”
(ОПРР).
Александър Хаджииванов - главен
мениджър „Енергийна ефективност и
климатични промени” в ЕБВР, обясни,

че представеният днес инструмент е
насочен към онези 3.1 млн. жилища в
страната, които се намират в селските и
труднодостъпните райони.
Това е вторият период на Програмата
REECL. От август 2011 г. кредити вече
се предлагат от 2 търговски банки „Прокредит Банк” и „Райфайзен банк”.
За почти 1 месец са отпуснати средства
в размер на 1 млн. евро. По време на
днешното събитие беше обяснено, че се
водят преговори и с други банки, които
се очаква да се включат в програмата в
края на тази или началото на следващата година.
Средства ще бъдат отпускани за модерни технологии като фотоволтаични системи, абонатни станции, термопомпи,
уреди за биомаса, слънчеви колектори
и др. Желаещите могат да използват услугите на 1200 доставчици и монтажници, които са записани на сайта на REECl.
Този списък не е окончателен и може да
бъде разширен с всички фирми, които
отговарят на условията.
По време на днешното събитие беше
обяснено, че е проблем да бъдат убедени цели входове да канидатстват за
кредити. От 2-те банки обясниха, че не
могат да направят нищо, ако например
в един вход от 40 апартамента 37 отговарят на условията и могат да вземат
кредити, а 3 не могат. В този случай
желаещите ще трябва да кандидатстват
за индивидуални кредити.

сервизен център
Благоевград .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 073 832962
Благоевград .  .  .  .  .  .  .  .  . 0878 943141
Бургас . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0888 062064
Бургас . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0889 720987
Бургас . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 056 878760
Варна .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 052 510655
Варна .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0889 198408
Варна .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0898 419665
Варна .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0889 909799
В. Търново . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0897 883520
Велинград . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0359 50510      
Враца .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 092 654495
Габрово .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0896 755883
Добрич . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 058 605564
Казанлък . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0888 566882   
Казанлък . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0431 65399            
Козлодуй .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0973 80353
Кърджали .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0361 62080

Монтана . . . . . . . . . . . . . .096 306003
Пазарджик .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 034 919711
Пазарджик .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 034 441814
Пазарджик .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 034 445624      
Пирдоп . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 07181 8848
Плевен . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0878 127030      
Пловдив  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 032 666999
Пловдив  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 032 647050     
Пловдив  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 032 960772     
Разлог  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0887 708835
Русе . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 082 828237
Самоков . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0722 660 55     
Свиленград . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0379 72181       
Силистра .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 086 821681     
Сливен .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 044 662955
Сливен .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0888 398368
Сливен .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0898 462868
Смолян . . . . . . . . . . . . . . .0301 86677       

София .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 9797016        
София .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0888 344392     
София .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 9733303        
София .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0898 651835   
София .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 9753200       
София .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0897 963070
София .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0887 645334
София .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0885 329431
Ст. Загора . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 042 257014
Търговище .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0888 339135
Хасково .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 038 665553
Хасково .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 038 603039
Хасково .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0886 740116
Шумен .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 054 830980
Шумен .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0895 411666
Шумен .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0897 820402
Ямбол . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 046 669409
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предстоящо

От 28-30 март 2012
в Интер Експо Център, София
8-мо издание на изложбата

ЕЕ & ВЕИ
Изложбата за ЕЕ & ВЕИ през последните години се доказа като
ефективно средство за директен контакт и създаване на нови
партньорства между компаниите и организациите от сектора.
Успешният формат „изложба – конгрес” привлича специалисти и инвеститори от 4 континента – Европа, Азия, Африка и
Северна Америка.

Защо да участвате?

• Разширете своите пазарни позиции
• Обменете идеи и опит
• Увеличете престижа на вашата марка
Кой ще посети изложбата?
Специалисти, инвеститори и консултанти от секторите:
Държавна и общинска администрация
ВЕИ и ЕЕ
Енергетика
Строителство и архитектура
Преработвателна промишленост
Транспорт
Машиностроене, металургия, електроника
Селско стопанство
Браншови организации и медии

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Изданието през 2011 г.
Многобройните положителни отзиви от изложители и посетители доказват успеха на събитието
84 % увеличение на изложбената площ в сравнение с 2010 г.
Групови участия от Австрия, Германия, САЩ
Повече от 5900 посетители от 39 страни

•
•
•

Мнения на участници
“Оценката на чуждестранните ни партньори бе много висока
като интерес, срещи и условия за делова работа.”
Петър Папазов, АРЕИ България ООД, България
“България е един много интересен пазар, който е в началото
на развитието на възобновяемата енергия. Събитието беше
много успешно за нашата компания.”
Георг Финк, Gehrlicher Solar AG, Германия
“Събитията се разрастват и добиват все по-голяма популярност. В рамките на форума се дискутираха много теми и се
представиха интересни продукти.”
Снежана Тодорова, ЧЕЗ България ЕАД
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PS 9 PONY/ PS 9D PONY
Топловъздушна пелетна
камина PS 9 Pony/ PS 9D Pony
е автоматизирана и използва
гориво дървесни пелети
Ø 6 mm. Предназначена
е за отопление на вили,
ваканционни къщи, механи
и други обекти с отопляема
площ до 90 m2.
Камината предоставя уникален
топлинен комфорт при
експлоатация и усещане за уют
от „живият пламък”.

Предимства:
• Компактен и модерен дизайн, избор на цвят;
• Конструктивни компоненти от реномирани

Европейски производители;
• Микропроцесорно управление, осигуряващо
автоматизирана експлоа-тация, висока
ефективност, икономия на гориво и ниски вредни
емисии;
• Автоматично запалване и модулация на
мощността в широк диапазон ;
• Автоматично дозиране и подаване на горивото от
вграден бункер;
• Автоматично почистване на горивната камера
от пепелния остатък при СТАРТ и СТОП команда,
което облекчава нуждата от ръчно почистване;

• Контрол на желаната температура посредством

вграден стаен термостат;
• Възможност за избор на период за работа
посредством вграден часовник с дневен, седмичен
и/или уикенд програматор;
• Дигитално контролно табло с дисплей и
дистанционно управление;
• Стандартна окомплектовка с вентилатор за димни
газове;
• Интегрирани защити;
• Възможност за едновременно отопление на
съседни помещения чрез отвеждане на подгретия
от камината въздух, посредством допълнителен
изходящ канал - само за версия PS9D Pony;
• Възможност за разпределяне на подгретия въздух
между двете помещения, посредством ръчна клапа
- само за версия PS9D Pony;
• Лесен монтаж и пускане в експлоатация - не
е необходимо изграждане на инсталация, а се
свързва само към комин за отвеждане на димните
газове;
• Опростена поддръжка и обслужване;
• Минимални експлоатационни разходи;
• Високо ниво на надеждност и безопасност.

Технически данни
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за специалисти

PELLETHERM
Пелетните водогрейни котли Erato Pelletherm са предназначени за отопление на битови и фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода през летния сезон. Основното
предимство и уникалност на този продукт е възможността да
изгаря пелети с диаметър от Ø 6 mm до Ø 14 mm с различно
качество, както и плодови костилки. Характеризират се с автоматизираната си работа, изключително висока ефективност
и надеждност.

Предимства:
• Непретенциозност към качеството на използваното гориво;
• Автоматично запалване;
• Регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
• Автоматично подаване на гориво. Собствен патент на поле-

зен модел на дозиращо устройство за подаване на твърдо гориво, елиминиращ фактора „обратен огън” и самозапалване;
Автоматизирана експлоатация на котела - регулиране на
температурата със стаен термостат (седмичен програматор),
който гарантира максимален топлинен комфорт и икономия
на гориво;
Микропроцесорен модул за управление параметрите на
котела и табло с интерфейсен дисплей;
Автоматично почистване на пепелния остатък в горелката;
Дневен бункер с вместимост 150л (100 кг);
Възможност за автоматично зареждане на бункера с гориво
от друг външен резервоар;
Механично почистване на тръбния сноп;
Стоманена триходова конструкция позволяваща динамична
работа на котела;
Пасивни елементи от реномирани Европейски производители;
Пароли за ограничаване на нива за достъп до параметри за
потребителя и сервизния персонал;
Лесно обслужване, висока степен на ефективност, надеждност и безопасност;
Екологичен при работа - нива на въглеродни емисии, които
покриват най-строгите Европейски изисквания;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технически данни
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PELLETHERM 30 V.2 - BIO
Предимства:
• Запазена концепция и предимства от Pelletherm 30 V.2;
• Непретенциозност към вид и качество на суровината и
използваното гориво;
• Възможност за изгаряне на дървесна биомаса във вид на

пелети, сушени плодови костилки и „сух калиброван чипс”
(иновативен вид гориво разработка на фирма ЕРАТО);
Възможност за смяна на горивото чрез бърза настройка на
няколко параметъра от потребителя;
Цената на добитата топлинна енергия от калиброван чипс е
значително по-ниска от тази при изгаряне на пелети.

•
•

Вентилаторна група
Вентилаторната група е модул, който служи за принудително
отвеждане на димни газове, отделени при изгаряне на твърди,
течни и газообразни горива.
Модулът се монтира в случаите, при които тягата на комина
не е достатъчна, което води до по-нисък КПД, по-голям
разход на гориво и понижава топлинната му мощност. Той
е снабден с центробежен вентилатор, който издържа на
високи температури на изходящите димни газове - до 250oC
и може да работи при наличието на пепелни частици в
димните газове. Чрез този вентилатор газовете се отвеждат
от изхода на съоръжението и под действието на създадения
от вентилатора напор се транспортират към комина и се
изхвърлят в атмосферата.

Дървен бункер
за пелети

Метален бункер
за пелети

Метален бункер
за пелети

Код: 2118300005
Вместимост - 80 kg
Размери: 418x541x1008x mm

Код: 2118300001
Вместимост - 250 kg
Размери: 1000х1000х1125 mm

Код: 2118300007
Вместимост - 200 kg/ 300 l
Размери: 580x980x1180 mm

Код: 2118300006
Вместимост - 120 kg
Размери: 428x698x1158 mm

Код: 2118300002
Вместимост - 450 kg
Размери: 1000х1000х1485 mm

Код: 2118300008
Вместимост - 400 kg/ 600 l
Размери: 1110x980x1180 mm

Код: 2118300003
Вместимост - 650 kg
Размери: 1000х1000х1850 mm
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