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WOLF ЦЕН ТЪР ОТВОРИ 
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ПРО Из ВОд С Т ВО НА 
ЕлЕк Т РИ чЕС кА И ТОП лИН НА 
ЕНЕР гИЯ ПРИ Из ПОл з ВА НЕ 
НА бИ О мА СА. ПЕР С ПЕк ТИ ВИ 
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конференции конференции

XIV-та На уч На коН фе реН ция „еМф 2009

ЕжегоднатаXIV-тапоредНаучна
конференциянаЕнергомашиностро-
ителния факултет „ЕМФ 2009" към
ТехническиУниверситет-Софиясе
проведеот17до20септември2009
г. в учебната база на университета
в гр. Созопол.

Научнатаконференциясепрове-
де под мотото „Енергия, екология,
комфорт, самочувствие” в рамките
на„ДнинанаукатанаТЕХНИЧЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ„.

Конференцията беше тържест-
вено открита от Ректора на ТУ –
Софияпроф.д-рКаменВеселинов.
Уважение към работата нафорума
показаха с присъствието сиОблас-
тният управител на община Бургас
Константин Гребенаров и цялото
ръководство на университета.

Доц. д-р Ва сил Йор да нов - де ка н на ЕМФ, Кон с тан тин Гре бе на-
ров - об лас тен уп ра ви тел на Бур гас и проф. д-р Ка мен Ве се ли нов 
- рек то ра на ТУ - София

Инж. Красимир Станчев - изп. 
дир. на "Ерато Холдинг" АД

Изнесената в деня на откри-
ването презентация от Красимир
Станчев - изпълнителен дирек-
тор на "Ерато-Холдинг" АД, вече
дълги години основен спонсор на
конференцията, предизвика оправ-
дан интерес.

В работата на конференцията
взеха участие преподаватели, док-
торантиистудентиотуниверситета,
представители на фирми, с които
факултета традиционно поддържа
добри отношения.

Разпределени в четири секции
- Топло- и ядрена енергетика, Топ-
линнаихладилнатехника,Хидроа-
еродинамикаихидравличнимашини

иТекстилнатехника,представените
75 доклада показаха научните изс-
ледвания на участниците в Конфе-
ренцията и поставиха начало на
активна дискусия.

Основнитетеми,коитосеобсъж-
даха, бяха: Горива и горивни про-
цеси,ядренатехникаитехнологии,
енергийнаефективност, възобновя-
емиизточницинаенергия,опазване
на околната среда, хидравлична
и пневматична техника, текстилно
производство и изследвания.

Конференцията успешно завър-
ши своята работа, а Деканът на
Енергомашиностроителнияфакултет
доц.д-рВасилЙордановпожелана
всички ползотворна научна работа
и до нови срещи на следващата
юбилейнаXVНаучнаконференция.

Всъответствиесизисквания-
танаЗаконазавъзобновяемите
и алтернативните енергийни
източници /ВЕИ/ и Закона за
енергийната ефективност /ЕЕ/
общините определят местната
устойчива енергийна политика
чрезразработванеиизпълнение
на дългосрочни и краткосрочни
стратегии за насърчаване из-
ползванетонаВЕИиприлагане
на мерки за EE. В постигането
на националните индикативни
цели,общинитеиграятосновна
роля, катосъздаватусловияза
изпълнениенаместниенергий-
ниинициативи,насърчаванена
използване на местни енер-
гийни възобновяеми ресурси
и осигуряване на енергийна
независимост.

Община Бургас предприе
стъпки за разработване на
дългосрочна Стратегия за ус-
тойчиво енергийно развитие
и План за действие, включва-
ща съвкупност от приоритети,
мерки и дейности за интег-
рирано енергийно планиране
и рационално управление на
местните енергийни ресурси.
Добрапрактиказапрозрачност,
сътрудничествоивъвличанена
широк кръг от заинтересовани
страни е инициативата на Об-
щина Бургас за създаване на
Консултативен съвет, в който
да участват представители на
ключови институции и компа-
нии в региона, чиято дейност
е свързана с производство и
доставка на енергия, и осигу-
ряваненаенергийнасигурност.

фо руМ „ус той чи ва 
еНер гия – Мес т Ни 

влас ти и пар т Ньо ри 
в от го вор На 

пре диз ви ка тел с т ва та”

След като компания ЕРАТО бе
поканен да участва като член на
Консултативния съвет по изготвя-
нето на дългосрочна Стратегия за
устойчиво енергийно развитие на
община Бургас, представители на
фирматаучаствахавДнинаЕнерги-
ятавЮгоизточенрайонвБългария

семинари
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под егидата на Отворените дни в
рамките на Европейската седмица
на регионите и градовете.

Събитиетосепроведевгр.Бур-
гас от 23 до 25.09.2009г.

Участници във форума бя-
ха представители на общините в

Югоизточен район, пред-
ставители на държавните
институции,академичната
общност, неправителстве-
ниорганизацииибизнеса.
По време на проведения
форум „Устойчива енер-

гия – местни власти и партньори
в отговор на предизвикателствата”,
инж.НиколайВангелов–Мениджър
Енергийнипроекти запознааудито-
риятасдобритепрактикинаЕРАТО
за изпълнените успешни проекти в
сфератанаенергийнаефективност
и ВЕИ в публичния и индустриа-
ленсектор.Рекламниятинфомобил
на ЕРАТО с изложени действащи
мостри участва в изложението на
фирми и организации, работещи
по проекти за енергийната ефек-
тивност и ВЕИ.  

семинари семинари семинари

Oilon - топлият път

Широк	диапазон	горелки	за
различни	горива	и	приложения

жилищни	сгради
плавателни	съдове
общински	отоплителни	централи
индустриални	процеси
електроцентрали

OILON OY
Metsä-Pietilänkatu1
P.O.Box5,FI-15801Lahti,Finland
Tel. +358385761
Fax +35838576239
info@oilon.com

Енергия,  щадяща  околната  средаЕнергия,  щадяща  околната  среда
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семинари семинари семинари

Работна среща – семинар на
тема „Газификация на биомаса”
се проведе в рамките на 65-я
Международен технически панаир.
Семинарът се състоя във втория
работен ден на панаира и бе от-
крит с кратко представяне на „Ин-
телигентна Енергия за Европа” и

преглед на проекта „Указания за
безопасна и екологична газифика-
ция на биомаса” с лектор г-н Хари
Кноф – координатор на проекта за
Холандия.(www.gasification-guide.eu)

Лошатаосведоменостилипсата
на разбиране относно рисковете
за здраветео и околната среда от

се Ми Нар На те Ма „га зи фи ка ция На би о Ма са

Г-н Ха ри Кноф  - 
ко ор ди на тор на 
про ек та за Хо лан-
дия и доц. дор. 
Иван Иванов - ТУ 
София  - коорди-
натор на проекта 
за България

експлоатиранетонасъоръженияза
газификациясесчитазаосновната
пречка за навлизане на пазара на
малкидосреднипомащабсъоръ-
жениязагенерираненаелектричес-
тво чрез газификация на биомаса.

Целта на проекта е да се ус-
корикомерсиалнотоприложениена
съоръженията за газификация на
биомаса с капацитет до 5 MWth
чрез разработването на указания
как да се опростят администра-
тивните процедури, да се намали
финансовиярискнаинвеститорите,
да се оценява правилно екологич-
нотовъздействиеидасеповишава
разбирането от страна на общинс-
ките власти.

Опитът нафирма Ерато, натру-
панприенергийнооползотворяване
на биомасата в България сподели
инж. КрасимирСтанчев – изп. дир.
на„ЕРАТОХОЛДИНГ”АД,презенти-
райкидобритепрактикинафирмата

Италианската търговска камара
вБългарияорганизирасеминарна
тема „Възобновяеми източници на
енергия.Италианскияопитидобри
практикивгеотермалната,слънчева
ивятърнаенергия.Възможностиза
инвестиции”.

Семинарът се проведе на 29
септември в Конгресния център
на панаирния град в Пловдив, ка-
то част от деловата програма на
форума и бе открит отН. Пр. Сте-
фаноБенацо,Посланик,Посолство
на  Италия.

Бяха презентирани конкретни
практикизаинвестициивсекторана
ВЕИ  в България от г-н Доменико
Палмиери, опитът на италианската
областПулия, касаещВЕИ клъсте-
ра–г-нСалватореАдамо,системи
за насърчаване на фотоволтаични
паркове в Италия, както и полити-
ката на българското правителство
в сферата на възобновяеми енер-
гийни източници.

въ зоб Но вя е Ми из точ Ни ци На еНер гия. ита ли аН с кия опит и доб ри 
прак ти ки в ге о тер Мал На та, слъН че ва и вя тър На еНер гия. въз Мож Нос ти 

за иН вес ти ции

Н. Пр. Сте фа но Бе на цо, Пос ла ник, По сол с т во на  Ита лия 
(на снимката третият от ляво на дясно)
"В срав не ние с ми на ла та го ди на ита ли ан с ко то учас тие е по-мал ко, 
но та ка или ина че аз съм оп ти мист и за мен ча ша та е на по ло-
ви на пъл на. Важ но е да се про дъл жа ват уси ли я та за под дър жа не 
на доб ри те вза и мо от но ше ния меж ду две те стра ни, за що то ин те-
ре сът на Ита лия към Бъл га рия е из к лю чи те лен и ще про дъл жим 
да ра бо тим по съв мес т ни те про ек ти.
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учебеН цеНтър "ерато"

Обучението се проведе на 16
септември в семинарната зала на
“Топломаркет-Хасково” и е част
от серия професионални курсове.
Участниците имаха възможност да
се запознаят с продуктовата гама
радиаторни и баланс вентили на
Honeywell, новите модели безжич-
ни термостати, контролер Smile за
отоплителни инсталации, както и
защитниустройствасрещуобратен
поток също на Honeywell (подроб-
ности на стр. 25).

Втората част от семинара бе
насоченакъмвисокотехнологичните
електронни уреди, на българския
производител ”Интиел”, предназна-
чени за управление и енергоспес-
тяване в отоплителни, слънчеви,
климатични и вентилационни ин-
сталации.

Присъстващите имаха възмож-
ност от близо да се запознаят с
последнатаверсиянамногоканален
термостатсвграденседмиченпрог-
раматор за контрол и наблюдение
на множество температурни точки,
датчикзачистотанавъздуха,прог-
рамируемо тактово реле за бак-
териални пречиствателни станции
и ред други продукти на „Интиел”
(подробности на стр. 28).

изложения

НоеМври

икоНоМически форуМ за 
ЮгоизточНа европа 
София

05.11 - 09.11
трите клЮча - дом, офис, вила 
Варна

07.11.
евро дуНав
Русе

11.11 - 14.11
булпек 
София

13.11 - 22.11
произведеНо в българия 
София

25.11 - 29.11
изберете българското
Варна

26.11 - 28.11
BalPEx 
София

в чужбиНа

08.10 - 10.10
EurOPEaN BIOENErgY EXPO 
& CONfErENCE
UK
www.ebec.co.uk

22.10 - 24.10
ExpobioEnErgia 2009
Spain
www.expobioenergia.com

27.10 - 30.10
raw Materials Management
Germany
www.entsorga-enteco.de

03.11 - 05.11
rENEXPO EastErN EurOPE
Ukraine
www.energie-server.com

26.11 - 28.11
rENEXPO austrIa
Austria
www.energie-server.com

30.11 - 11.11
uN fraMEwOrk CONVENtION 
ON CLIMatE ChaNgE
Denmark
http://unfccc.int

Фирмите„ЕРАТО”и„ТОПЛОМАРКЕТХАСКОВО”ООДорганизират
професионални курсове за повишаване квалификацията, както на
специалистите, работещи във фирмите, така и на инсталаторите,
които монтират и обслужват съоръжения, предлагани от фирмата.

Учебният център се намира в сградата на „ТОПЛОМАРКЕТ
ХАСКОВО” ООД на ул. "Каменна" 8.

16 сеп тем в ри

сеМиНар На теМа „ел ек т роН Ни уре ди за коН т рол, за щи-
та, ре гу ли ра Не, еНер гос пес тя ва щи сис те Ми и ар Ма ту ра за 
отоп ли тел Ни, слъН че ви и кли Ма тич Ни иН с та ла ции”. 

29 октомври

сеМиНар На теМа "продуктова гаМа съоръжеНия, пред-
НазНачеНи за оползотворяваНе На биоМаса"

Серията професионални курсове, организирани от „Ерато” и
“Топломаркет-Хасково” ООД ще продължи с нови такива, защото
това е фирмена политика от години, а и защото, професионални-
те обучения са залегнали и в стандарта за контрол и управление
на качеството ISO 9001, по който "Ерато" АД е сертифицирана.

Обучението, провело се на 29
октомври в “Топломаркет-Хасково”
ООД, имаше за цел да запознае
участниците с перспективите за
използване на биомасата като
гориво в България, а също и да
представи изделията за нейното
оползотворяване, произвеждани от
фирма "Ерато". Бяха представени
автоматизирани горелки за пелети

“Erato GP20”, “Erato GP20+”, “Erato
GP45”, както и котли и камини
за биогориво:  “ERATO Pelletherm
25”,” Erato Pelletherm 36”, “Erato
Renaissance”, “Erato PONY”.

Обучението завърши с демон-
страциянаработасавтоматизирана
горелказапелети“EratoGP20”ика-
миназапелети“EratoRenaissance”.
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изложения изложения изложения

В условията на кризаМеждуна-
родният технически панаир събра
близо 2000 фирми, от които над
1200чуждестранни,итоваедобър
знак, че България продължава да
работи, заяви министър-председа-
телят Бойко Борисов, който откри
65-отоизданиенанай-авторитетния
форум за инвестиционни стоки и
технологии в Югоизточна Европа.
Според премиера ЕСЕН 2009 по-
казва,  че мерките срещу кризата
дават резултати. Бизнесът създава
работни места и храни хората, до-
бави г-н Борисов.

„Пловдивският панаир ще си
бъде все в Пловдив, той е марка
на града, известна в цял свят, и
ще я пазим. Моето присъствие тук
и присъствието на министъра на
икономиката Трайков са ясен знак
за това”, заяви министър-предсе-
дателят под аплодисментите на
присъстващите  пловдивчани, де-
путати, посланициипредставители
на местната власт.

Фирмите да правят успешен
бизнес идаизкарват пари, пожела
Борисов на участниците в ЕСЕН

2009.785българскии1206чуждес-
транни компании се представят до
3октомвривпанаирниякомплексв
Пловдив.  Те показват най-новите
изделияитехнологиивобласттана
машиностроенето, строителството,
електрониката, електротехниката,
енергетиката,химията,информаци-
оннитетехнологии,управлениетона
водите, автомобилната индустрия.

След като преряза лентата,
министър-председателят  разгле-
да щандовете на изложителите.
С токайско вино и чардаш беше
посрещнатаофициалнатаделегация
нащанданаУнгария,коятотазиго-
динаестранапартньорнафорума.
Бойко Борисов беше впечатлен от
изложбатанахолограмникартинии
майсторствотонасъстезател,който
демонстрира  бързо сглобяване на
Кубчето на Рубик.

„Въпреки кризата, изложението
запазвасвояобликнаиновационен
и инвестиционен център. Показват

го както експонатите, така и наси-
тенатаделовапрограма»,подчерта
в своето слово преди откриването
главниятдиректорнаМеждународен
панаир Пловдив Иван Соколов. 15
световниновостии72изделия,кои-
тоидватзапървипътнабългарския
пазар, присъстват на ЕСЕН 2009.

35 изделия, представени на
Международния технически пана-
ир в Пловдив, получиха златни
медали.  До най-високото пазарно
отличие у нас стигнаха 22 българ-
ски и 13 чуждестранни експоната.



ПА НА И РЪТ ДА ВА ЗНАК, ЧЕ БЪЛ ГА РИЯ 
ПРО ДЪЛ ЖА ВА ДА РА БО ТИ
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изложения изложения

Сразширенагаманапродуктите
собственопроизводствоиначужди
компании за поредна година „Ера-
то” АД участва на традиционното
техническоизложениеподтепетата.
Топлоефективните съоръжения, ко-
ито фирмата предлага, бяха пред-
ставени в центъра на палата 10.

ГО РЕЛ КА И КА МИ НА НА ПЕ ЛЕ ТИ – 
ПА НА ИР НИ ТЕ ХИ ТО ВЕ НА „ЕРА ТО”

Ав тор: Лъ че зар Или ев

пелети „Пони”, предназначена за
вили, къщи,механи и други обекти
с отопляема площ между 70 и 90
куб. м. камината е с микропро-
цесорно управление, осигуряващо
лесно регулиране на мощността
Друг акцент са водогрейните кот-
ли “Pelletherm” с мощност 25, 36

и 45 kW. Те са предназначени за
отопление на битови помещения и
фирмени офиси. За гориво могат
да бъдат използвани както пелети,
така и костилки от плодове. Чрез
соларните пакети  на Wolf “Ерато”
предлага конкурентни цени на съ-
оръжения и системи, произведени
в сърцето на Германия.

Фирмата отново демонстрира
свояталидерскапозиция–участва
на панаира, както с щанд, така и
с добилия голяма популярност в
странатадемонстрационенинфомо-
бил,оборудвансдействащимостри.

„Ерато” е на пловдивското
изложение от 1992-ра година. За
представянето си досега фирмата
е наградена с 6 златни медала.
Тази година холдингът отбеляза
и 20 години от основаването си.
За първи път се показва пелетна
горелка с мощност от 45 килова-
та, която функционира с напълно
автоматизиран режим. Освен нея
на щанда може да се види и
новата топловъздушна камина за

◄  В о  д о г  р е е  н  к о т  е л 
“Pelletherm” с мощ ност 45 
kW, произвеждан в завода на 
фирмата в гр. Хасково

▼ По традиция фирмата 
участва на изложението и с 
демонстрационния си автомо-
бил, където посетителите 
можеха да видят работещи 
мостри 
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Комплексното решение за заг-
ряване на топла вода посредством
слънчеви колектори впечатлява с
изключително атрактивна оферта,
качество и дизайн.

Винаги имаме един акцент на
оползотворяваненавъзобновяемите
енергийни източници, наложени по
стандартите на ЕС. Пелетите са
многоефективнивтоваотношение.

▲ Топ ло въз душ на ка ми на „По-
ни”, оползотворяваща пелети, 
мощност 9 kW 

Пелетна линия PL 200 за 
пелетизиране на дървесни 
отпадъци (трици) до пелети 
с диаметър 6 mm ►

От потребителска гледна точка те
саизключителнокомфортногориво,
сдобривъзможностизаскладиране
и регулиране на горивния процес.
Благодарение на дългогодишния
опит в областта на отоплителната
техника и по-специално на биома-
сата,„Ерато”сеутвърдикатолидер
в търговията и производството на
биогориваисъоръжениязатяхното
оползотворяване

ЕРАТОвзеучастиенапровелото
се изложение SODEX в гр. Траб-
зон-Турцияот25до27септември
2009 г. с представителен щанд, на
който фирмата показа съоръжения
заотоплениенадървеснабиомаса
собствено производство.

Вниманието на клиентите бе
привлечено от Erato Pelletherm 25
- „златния медалист" от   Между-

изложеНие SoDEx - турция

народниятехническипа-
наирвПловдив2008 г.

Котелът е с напъл-
но автоматизирания
процес на запалване,
подаване на горивото
и почистване, лесното
обслужване, високата
надежности модерния
дизайн.
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София 1618 
бул. "Братя Бъкстон" 33 
Тел.: + 359 2 / 428 15 35
 + 359 2 / 428 15 36
факс:  + 359 2 / 428 15 37
e-mail:  less@erato.bg

"Родопи Пропърти" вярва на българския инвеститор

СИМОНА  
Къщата е на един етаж с обща площ 24,78 кв.м. Има веранда, всекидневна, 

баня с WC и складово помещение.  

Къщите от D профил се отличават с изработка от профилирани греди с 
размери 11x16 см за външни стени и 8 x11 см за вътрешни стени. При тях 
дебелината на външните стени е 11 см, което е наполовина спрямо къщите 
от цели трупи.

Технологията D профил позволява направата на допълнителна 
топлоизолация на стените, давайки възможност за различни варианти и на 
изпълнение с дървена ламперия, гипсофазер, декоративни мазилки и др. 

Защото Вашият дом не е просто адрес на улица

www.loghome.erato.bg
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WOLF ЦЕН ТЪР 
ОТВОРИ ВРА ТИ В СО ФИЯ

новини новини новини

колектори, табла
за управление и
седмични програ-
матори.

Екип от кон-
султанти ще съ-
ветват гражда-

„ЕВРОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
гр. София 1618
ул. „Иван Сусанин” 40
тел./факс 02/ 856 89 55
GSM: 0888 34 43 92
e-mail: mail@eurotherm.org
www.eurotherm.org

Това, което отличава изделия-
та на Wolf, е постигнатата висока
ефективност и възможност за ав-
томатично управление, елегантния

дизайн, удобството при монтажа
и експлоатацията и, разбира се
пословичното, в добрия смисъл на
думата,немскокачество.Значителна
роля за това играе и фактът, че
всичкисъоръжениясаразработени
и произведени от една фирма и
една фабрика, която се намира в

Заработи първият в страната
центърнаизвестнатанемскафирма
Wolf.  Центърът се намира в гр.
София,ул. "ИванСусанин"10ибе
официално открит на 5 октомври.

Фирма Wolf e водещ произво-
дител в Европа, който успява да
съчетава в едно цяло четирите
основни направления на топлотех-
никата,аименно,централнаклима-
тична,вентилационна,отоплителна
техники и слънчеви системи.

Центърът сереализира със съ-
действието нафирма „ЕРАТО” АД,
гр. Хасково, като основният парт-
ньор,койтощеразвиватърговската
и инженерингова дейност  е фир-
мата „Евротерм Инженеринг” ООД
с управител инж. Атанас Ванчев.
С новото начинание се цели да се
предложипъленкомплексотуслуги
в областта на проектирането и из-
пълнениетонаотоплителни,газови,
климатичниислънчевиинсталации
със съоръженията на WOLF. 

Продуктовата гама изделия
включва: настенни газови котли,
кондензационни настенни и ста-
ционарни котли, стационарни сто-
манени и чугунени котли, плоски
селективни и вакуумни слънчеви

Тържественото прерязване на лентата на новия 
център от инж. Атанас Ванчев - управител 
на „Ев ро терм Ин же не ринг” ООД и инж. Диляна 
Янева - изп. директор на "Ерато" АД

ните, за да могат да направят
най-удачния избор в зависимост
от конкретния тип жилище, офис
илисградасдругопредназначение.
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инж. Ди ля на Яне ва
"Не се съм ня вам, че. фир ма 

”Ев ро терм Ин же не ринг” ООД в 
ли це то на инж. Ата нас Ван чев 
пра ви точ на та ин вес ти ция, 
въп ре ки кри за та, ка то се 
свър з ва с две фир ми, „ЕРА ТО” 
АД и Wolf, до ка за ли сво я та 
ли дер с ка по зи ция на мес т ни-
те и меж ду на род ни па за ри".

инж. Кра симир Стан чев
"Со фия има ше нуж да от 

та къв цен тър, в кой то край-
ният пот ре би тел да по лу ча ва 
ця лос т но ре ше ние за отоп ле-
ние с про дук ти, про из ве де ни 
в Гер ма ния. 

Раз чи та ме на Wolf ка то 
стра те ги чес ки пар т ньор не 
са мо за ра ди ут вър де ни те про-
дук ти. Нем с ка та ин же нер на 
ми съл ще про дъл жа ва да ни 
пред ла га ино ва тив ни ре ше ния, 
а то ва е от зна че ние днес, 
ко га то це ни те на кон вен-
ци о нал ни те го ри ва рас тат 
пос то ян но на го ре и висока та 
ефек тив ност на съ о ръ же ни я-
та е на чи нът за по ни жа ва не 
на ин вес ти ци он ни те и ек с п-
ло а та ци он ни раз хо ди".

Майнбург,Германия.Товаебезспор-
но предимство при проектирането
на комплексни системи и контрола
им на управление, тъй като всички
компоненти могат лесно да бъдат
свързани, за да се постигне опти-
мален резултат.

Церемонията по откриването
бе уважена от бизнес партньори,
клиенти и колеги от бранша. Лен-
тата бе тържествено прерязана
от инж. Диляна Янева – изп. дир.
на „ЕРАТО” АД, която честити от
името на търговския директор на
Wolf г-н Франк Щокер  откриване-
то на центъра  и пожела успех на
начинанието.

По стара българска традиция, новото начинание бе ознаменувано 
и с водосвет, за да има просперитет в бъдеще

Приветствиеподне-
се и изпълнителният
директор на „Ерато
Холдинг” инж. Краси-
мир Станчев.

Новияттърговскии
инженерингов център
вСофиядопълвадо45
бройката на страните,
в които,фирмаWolfе
изградила представи-
телства.

Всичко това е въз-
можно благодарение
нависокитетехнологии
и критерии от страна
на Wolf, заложени на
всички нива: произ-
водство, дизайн, мар-
кетинг, сервиз и тех-
ническа поддръжка.

Приятната задача по нарязване на тортата 
се падна отново на инж. Атанас Ванчев



2/200914

мнения мнения мнения

Г-н Стан чев та зи го ди на 
ЕРА ТО на вър ши 20 го ди ни от 
съз да ва не то си. Как ва е рав нос-
мет ка та ви днес?

ЕРАТО успешно издържа зре-
лостния изпит на прехода, в който
работихме и навлезе в една зряла
възраст, стана по-мъдра фирма.
Създадена като събирателно дру-
жество през 1989 г. от един човек
съсстрахотенпредприемаческидух
– инж. Георги Музафиров,  днес
тя притежава 20 годишен опит в
областтанаотоплителнитесъоръже-
нияиизгражданетонаотоплителни
инсталации.

Холдингът е съвкупност от  11
фирми с обща цел и стратегия в
областтанаотоплителнататехника.
ЕРАТОАДепрякоангажиранастър-
говия на материали и съоръжения
за отопление, които се реализират
успешно на българския пазар от
добре организирана дистрибутор-
ска мрежа от над 40 инсталатор-
ски фирми в цялата страна. Три
инженерингови фирми предлагат
комплексни решения в областта
на отоплителната, климатичната и
вентилационната техника.

В началото на 2000-та година
видяхме бъдеще в оползотворява-
нето на възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ) в областта на
отоплениетоинабазапотенциала,
който има България от биомаса,
създадохме цялостна корпоратив-
на стратегия за приложение на
дървесната биомаса. Така първи

ИНВЕСТИРАМЕ В БЪДЕЩЕТО

Интервю на Таня Тодорова за www.otoplenie.eu

Пре ди 20 го ди ни  ед на фир ма с яс ни це ли в отоп ле ни е то - 
Ерато из би ра за своя стра те гия ин вес ти ра не то в енер гий но 
опол зот во ря ва не на въ зоб но вя е ми енер гий ни из точ ни ци. „Не на 
скъ па та енер гия” е мо то то, ко е то след ва ве че 10 го ди ни, а 
рав нос мет ка та e 51 000 ин с та ли ра ни съ о ръ же ния и 3 000 MW 
об ща отоп ли тел на мощ ност.

„По ка зах ме наг лед но как мо же да се ин вес ти ра в та къв биз нес”, 
каз ва с гор дост днес из пъл ни тел ни ят ди рек тор на „Ера то Хол-
динг”  инж. Кра си мир Стан чев, с ко го то раз го ва ря ме за на ча ло-
то, труд нос ти те и нас то я щи те ус пе хи в све та на отоп ле ни е то. 

в България организирахме пазара
на дървесни пелети, а впоследст-
вие и на друг вид горива - дър-
весни трески, костилки от  сливи
и череши. С цел преработката и
внедряването им през 2006 г. из-
градихме завод за производство
на напълно автоматизирани съо-
ръжения за оползотворяване на
биомасасмощностот15KWдо1,1
MW, които се реализират не само
в България. Останалата част от
структурата на холдинга сафирми,
индиректно ангажирани в  бизнеса
с отоплителната техника.

Сега сме европейска фирма с
традициии гледамеувереновсво-
ето бъдеще, готови да посрещнем
предизвикателствата на реалните
пазарни условия,  в които се на-
мираме.

За що за ло жих те на би о маса- 
та?

През 2000 г. все още нямаше
Европейска директива за развитие
на ВЕИ. Директивата 2001/77/EC
става факт през 2001 г. и визира
стимулиране производството на
„зелена” електроенергия. Ние още
през 2000 г. бяхме наясно, че го-
дишниятотпадъквБългарияоткъм
дървесна биомаса, по 5–годишния
план за сечта, възлиза на 3.5 ми-
лиона плътни кубични метра.

Днеснаекспертнонивоенапъл-
но ясно, че цялостното усвояване
на достъпния за производство на
топлиннаенергияпотенциалотВЕИ,

съчетан с мерки за повишаване
на енергийната ефективност (ЕЕ)
може да задоволи почти напълно
нуждата от топлинна енергия в
страната при реално достъпна це-
на и перфектен топлинен комфорт,
с ключовата роля на биомасата.
Максималното количество топлин-
на енергия от ВЕИ, което може да
се предложи на пазара към 2015
год. е около 2 680 ktoe (килотона
нефтен еквивалент), което може
да замести всички конвенционални
горива и енергии, използвани за
топлинна енергия.

От всички ВЕИ най-голям не-
използван технически достъпен
енергиенпотенциалимабиомасата.
Неговото усвояване в близкобъде-
щещебъдебезспореннационален
приоритет.

Кое бе най-труд но, при лип са 
на по доб ни прак ти ки?

Вобласттанаоползотворяване-
то на биомасата и работата с нея
има много подводни камъни, които
ние изживяхме като проблематика
и придобихме много опит и добри
практики в тази посока. Един от
проблемите бе свързан с контрол
накачестватанагориватаитяхната
категоризация. Когато стартирахме
производствотонадървеснипелети
през 2002 г., в България все още
никойнеговорешезатова.Същев-
ременно започнахме производство
на горелки за пелети, които изна-
сяхме вЧехия. ВБългария реално
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Изграждане на отоплителна котелна централа тип енергийна кабина 
за отопление и БГВ в ОДЗ - Филиал Елхица – гр. Чепеларе с мощност 
271 kW.

нямахме пазар за този продукт.
Внасяхме пелети от Словакия, ка-
то субсидирахме всеки тон с 30
лв. Днес, 7 години по-късно, има
около 30 производители на пелети
в България и проблемът със си-
гурността на доставките на гориво
вече не съществува. В началото
ни бе доста трудно да осигурим
гориво (пелети) за всеки клиент,
закупил устройство от нас. Затова
и фокусът ни бе в тази посока.

Как се стиг на до ре гу ли-
ра не ка чес т во то на го ри во то 
пе ле ти?

В България се появиха произ-
водители на пелети за бита, но
отсъстваше нормативна база за
контрол на тяхното  качество. В
Европа стандартите са достатъчно
либералниитретираткачествените
показатели на дървесните пелети
по отношение на пепелно съдър-
жание - от 0.3% до 1.5%, като в
зависимост от това се използват в
бита или индустрията. В началото
някои български производители
постигаха показатели за габари-
ти, но не и нужните стойности за
пепелно съдържание и механична
устойчивост. Това ни накара да
въведем собствена методика за
категоризиране на пелетите – А,
B, АВ и т.н, което първоначално
предизвика недоумение. Това е ка-
тегоризация на ЕРАТО, с която се
определя кой тип пелети в какви
съоръжения могат да се изгарят.
Това е работещ модел за опреде-
ляне качеството на горивата. По
стечение на обстоятелствата той
бе възприет от останалите играчи
на пазара. Бяха определени и съ-
оръженията, които оползотворяват
наличното гориво  със съответните
качествени показатели в България.
И това бе един дълъг процес, кой-
то ние не само сме преживели, но
създали и утвърдили.

съз да ва те но ви би о го ри ва и 
съ о ръ же ния за отоп ле ние. как ва 
е  спе ци фи ка та при тях?

Така както преди години създа-
дохмепазаранапелетивБългария,
така и сега сме си поставили за
цел да създадем пазара за енер-
гийнидървесни трески.Най-новите
ни продукти са предназначени за
изгаряненадървеснитрески. Този
пазаревсеощенеразработен,въп-
реки наличието на добри практики.
Примери за това са отоплителните

централинаЕРАТОвАрдино,Хас-
ково,ЧепелареиГоцеДелчев,както
и подобни централи в Банско и
Ихтиман,къдетосеоползотворяват
дървесни трески с влажност  до
45%.Важнароляиграеначинътна
логистиране — пакетиране,товаре-
не и разтоварване, които оскъпя-
ват горивото. Вече имаме няколко
инсталирани дробилни машини за
трескив градоветеЧепелареиСа-
моков,селоЖелезница(Софийско),
с. Смилян  и на други места.

гориво. Сега целта ни е да въве-
дем категоризация и контрол по
отношениекачественитепоказатели
на въпросното горивото, за да не
допуснемнеговотокомпрометиране.

Друг вид гориво са костилките
от череши, чието производство е
пряко свързано с наличието им в
определенирайони. Запревръща-
нето им в гориво са необходими
първична обработка, пакетиране и
транспортиране в близост до край-
ните клиенти.

Как во е бъ де ще то на отоп ли-
тел ни те ин с та ла ции на трес ки 
в би та?

Най-наредщесесъздадепазар
натова горивовпубличниясектор,
тъй като той е с най–голям по-
тенциал. В бита дървесни трески
ще навлязат относително лесно в
моментакогатопотенциалнитекли-
енти са убедени в сигурността на
доставките с гориво и видят ясно
изразения икономически ефект от
подмянатанаползванитедомомен-
таконвекционалниизкопаемигорива
стозивъзобновяеменергиенизточ-
ник. Този пазар ще се разработва,
защото има интерес и определени
икономически показатели, които го
обуславят.Неудобствотопритрески-
те е, че трябва да се употребяват
близо до източника на суровина,
т.е. до 100 км.


Другатаособеностенеобходимостта
ототносителнопо-голямаскладова
площ. Този тип отопление е при-
ложим най-вече за къщи, където
и сега хората складират дърва
за отопление. Към днешна дата
българинът основно се отоплява
на дърва, но за съжаление те се
изгарят в ниско енергийно ефек-
тивни съоръжения. Ако се сменят

Започнахме производството на
дробилни машини за производство
на дървесни трески за да прео-
долеем бариерата по отношение
на първоначалната инвестиция за
партньори, които искат да се за-
нимават с производство на това
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съоръженията с високо енергийно
ефективни такива, количеството на
използванотогориво–дърва,може
дасередуциратри–четирипъти.

има те дос та ре а ли зи ра ни про-
ек ти. как ви са те?

Произвежданитеотнассъоръже-
ния за производство на енергийни
дървесни трески имат относително
голяма производителност, и за да
самотивирани производителите на
гориводастартираттозибизнес,те
щетърсятотносителноголямпотре-
бител на това гориво, в региона в
койтоработят.Отдругастрана,както
споменах,най-голямпотенциалза
замянанагоривнатакомпонентаот
конвекционални изкопаеми горива
къмвъзбоновяемитакива,базирани
на дървесна биомаса, има в пуб-
личния сектор - училища, болници,
детскиградини.Тамикономическия
ефект от подмяната на горивната
компонента е най – осезателен и
подобентиппроектисаснай–бърза
възвращаемост.   

как оп ре де ля те ми сия си в 
сек то ра?

В областта на биомасата до
преди две години имахме миси-
онерска позиция. Показахме наг-
ледно как може да се инвестира в
такъв бизнес. Наличието на други
фирми на този пазар показва, че
проблемът с наличие на гориво,
неговото качество, категоризация
и логистика, вече е преодолян.
Разсъждавайки в посока оползот-
воряване на наличните количества
достъпнаотпаднадървеснабиома-
са,накоитоБългарияебогата,при
наличиенаевропейскииндикативни
цели и създадена държавна поли-
тика, остава да материализираме
нашия опит и know – how.

кое ви да ва са мо чув с т вие 
пред дру ги те?  

Опитът, който сме натрупали,
ни дава самочувствие да крачим
по-смело на пазара в България в
областта на оползотворяването на
ВЕИ,вчастностбиомаса.Предизви-
кателствотопреднасесъздаването
нановпазар.Зачетири-пет години
създадохмепазаранапелетиисе-
га очакването е, че поне толкова
време ще ни отнеме създаването
на пазара за трески. Това, което
нипоставяеднакрачкапреддруги-
те, е производството на собствени

съоръжения за енергийно оползот-
воряване на биомаса – напълно
автоматизирани котли и горелки
ползващи дървесни пелети и дър-
весен чипс, както и съоръжения за
приозводсто на гориво от биомаса,
катодробилнимашини,пелетнили-
нии.  С това производство преодо-
лявамебариератапоотношениена
първоначалната инвестиция, която
стои пред потенциалните клиенти.
Нашите съоръжения са експортно

ориентирани и притежават всички
необходими сертификати, както и
СЕ маркировка.

Опитът, който натрупахме в
производството на тези съоръже-
ния, ни дава възможност да ги
предлагаме не само в България,
но и в чужбина.

Реализираме ги успешно вИта-
лия, Австрия, Литва, Латвия, Есто-
ния, Чехия, Словакия, дори Южна
Корея. Поддържаме и търговски

Изградена котелна инсталация ползваща за горивна компонента 
дървесен чипс, за отопление и БГВ в ПГ „Селско и горско стопанство”  – 
Чепеларе. Инсталирана мощност 340 KW.

Реализиран проект „Зелена енергия”, включващ изграждане на: 
Отоплителна централа с топлинна мощност 2.0 MW; Горивна камера 
с мощност 1.1 MW за генериране на топлинна енергия за сушилна 
камера към линия за производство на дървесни пелети; Отоплителна 
централа с мощност 300 kW за доставка на топлинна енергия към 
поликлинично заведение и етажна собственост. И трите обекта с в 
гр. Хасково и ползват като горивна компонента дървесни трески.
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отношения с Турция и Румъния. 

кое е ме ри ло за ус пе ха ви?

Презпоследните10годининаши
клиенти са над 51 000 домакинс-
тва в България, с  близо 3 000
MWобщаинсталиранаотоплителна
мощност.

По отношение на биомасата
статистиката за този период сочи
над590MWинсталиранатоплинна
мощност на котлите с пиролизно
оползотворяване на дървесна би-
омаса. Тази цифра надхвърля с
малко мощността от един малък
реактор на АЕЦ – Козлодуй.

Оценка за дейността ни се
изразява в хилядите инсталирани
отоплителниинсталацииидоволни
клиентинафирмата.Успехитеимат
и своето изражение в различните
награди,връченинипрезгодините.
Освен с четири златни медали от
участия на Международния тех-
нически пловдивски панаир, сме
отличени и за успешните проекти
и активност в областта на ВЕИ.
Продължавамедапомагаменабъл-
гарски студенти за образованието
им в областта на отоплителната
техника.

как ва биз нес стра те гия ще 
след ва те за нап ред?

Смятаме да разширяваме па-
зара като цяло в България. Част
от стратегията ни е да запълваме
пазара с наши съоръжения, пос-
редствомсобственадистрибуторска
мрежа. Започнахме да изграждаме
центрове за биомаса в България
и имаме вече 11 такива центъра.
Само за последните няколко ме-
сеца открихме биомаса центрове
в Самоков, Чепеларе, София и
Гоце Делчев. Три от създадените
досега центровете са разположени
вкъщиотдървенитрупи, тип. „Log
home” -вПловдив,СтараЗагораи
Самоков. Такъв е и новият център
вСофия,наОколовръстенпът,при
разклонението за с. Лозен, който
открихме през месец септември.
В тях нашидистрибутори предават
опита си в изграждането на отоп-
лителниинсталациинабиомасана
таканар.„инсталатори”насъоръже-
нията. Целта ни е да стигаме все
по-близо до крайния потребител.

Ниеимамеяснаиточнастрате-
гияивървимцеленасоченонапред,
стриктно я следваме. Това ни е
костваломногосредства,коитосме
инвестирали в бъдещето.

Ня кои ре фе рен т ни про ек ти, ре а ли зи ра ни от фир ма ера то 
в пуб лич ния сек тор.

1. Изградена цялостна котелна инсталация с напълно авто-
матизиран котел на биомаса с мощност 500  kW, инсталиран
в Мбал “иван скен де ров” – гр. Гоце Делчев, одобрен и фи-
нансиран от Холандското правителство под координацията на
SENTER – Холандия, реализиран по механизма “Съвместно
изпълнение” на Протокола от Киото.

2.Пилотенпроект“Горскисектор:смянанагоривата”–одобрен
и финансиран от Световната банка по програмата “Инициативи,
свързани с изменението на климата” на Японския доверителен
фонд. Проектът е реализиран в гр. Ардино в началото на 2005
г, като котелните съоръжения от напълно автоматизирани котли
на биомаса с обща инсталирана мощност от 1.2 MW са инста-
лирани в Мбал – ар ди но, соу “ва сил лев с ки" – гр. Ардино
и На чал но учи ли ще “Хрис то бо тев” – гр. Ардино. 

3. Успешно реализиран проект в началото на 2005 г. фи-
нансиран от Европейската Банка за Реконструкция и Развитие
(EBRD) по програмата EBRD Bulgaria Energy Efficiency and
Renewable Energy Credit Line Support. Проектът реализиран под
наименованието “EratoHoldingPlcBiomassEnergyProject” включ-
ва изграждането на девет котелни централи базирани на котли
ползващи възобновяем енергиен източник – дървесна биомаса,
произвеждащи и доставящи топлинна енергия към етажна соб-
ственост в две жи лищ ни сгра ди в гр. София, три обществено
административни сгради в гр. Хасково и четири производствени
сгради, от които три в гр. Хасково и една  в гр. Кърджали.
Енергията произвеждана и доставяна от фирма “ЕРАТО ХОЛ-
ДИНГ” АД към гореописаните сгради, се заплаща от  клиентите
ползващи услугата, по индивидуални договори за “Доставка на
Топлинна Енергия”.  Така описаният проект е в  основата на
разработването на  “Case – studies” за Световната Банка, с цел
неговото мултиплициране в страната. 

4. Реализиран про ект „зе ле на енер гия” – финансиран от
Европейската Банка за Реконструкция и Развитие (EBRD) по
програматаEBRDBulgariaEnergyEfficiencyandRenewableEnergy
Credit Line Support. Проектът включва изграждането на:  -

- ОЦ с топлинна мощност 2.0 MW
- Горивна камера с мощност 1.1 MW    за генериране на

топлинна енергия за су шил на ка ме ра към ли ния за про из вод-
с т во на дър вес ни пе ле ти.

- ОЦ с мощност 300 kW за доставка на топлинна енер-
гия към по лик ли нич но за ве де ние и етаж на соб с т ве ност. 
И трите обекта с в гр. Хасково и ползват като горивна компо-
нента дървесни трески.

5.  Изграждане  на отоплителна котелна централа тип енер-
гийна кабина за отопление и БГВ водз - фи ли ал ел хи ца – гр.
Чепеларе с мощност 271 kW.

6. Изградена котелна инсталация ползваща за горивна ком-
понента дървесен чипс,  за отопление и БГВ в пг „сел с ко и 
гор с ко сто пан с т во” – Чепеларе. Инсталирана мощност 340 KW.
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проект Мбал оряХово
Изграждане на нова отоплителна инсталация на база дървесна биомаса в

"МБАЛОряхово"ЕООД–гр.Оряхово

Инвеститор: МБАЛ Оряхово ЕООД
Бенефициент: МБАЛ Оряхово ЕООД
Изпълнител: ЕРАТО Инженеринг ООД

Инвестиционни разходи: 496 146 BGL
Срок на откупуване
на инвестициите: 3.9 год.

със то я ние пре ди про ек та

Многопрофилната болница за активно лечение в
гр. Оряхово е с предмет на дейност диагностика и
лечение на заболявания. Районната болница обс-
лужва общините Оряхово, Мизия и Хайредин. МБАЛ
Оряхово ЕООД е разположена в две сгради, нарече-
ни Сграда – 1 и Сграда – 2, с разположени в тях
Диагностично-консултативен блок, Стационарен блок
със 122 легла, Административно-стопански блок и
Болнична аптека. Сградите на МБАЛ Оряхово ЕООД
саизграденивпериода1956-1960 год., катомасивни

монолитни конструкции. Общата застроена площ на
сградите е 15 382 m2. Общият отопляем обем на
Сграда - 1 и Сграда - 2 е 29 154 m3.

В котелната централа на Сграда 1 е инстали-
ран водогреен котел тип ГНВ 1000, монтиран през
1992 г. Котелът е с топлинна мощност 1160 kW.
Отоплителната инсталация на Сграда 2 се захран-
ва с топла вода от инсталиран водогреен котел тип
ГНВ 250 с топлинна мощност 290 kW. Липсата на
автоматично управление на съотношението гори-
во - въздух води до неефективното управление на
котлите. Техническото и експлоатационно състояние
на топлоизточниците и спомагателните съоръжения
са крайно незадоволителни. КПД на котлите е около
75%.Контролно-измервателнитеприборивкотелните
централи на Сграда 1 и Сграда 2 са дефектирали
и не позволяват постоянен контрол на параметрите
на работа на котлите, респективно режима на рабо-
та на отделните съоръжения и тяхното техническо
състояние. По газова страна, всеки от котлите е
присъединен към фукса на комин посредством сто-

Автор: инж. Н. Вангелов - мениджър енергийни проекти в "Ерато Холдинг" АД
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маненгазоход.Отоплителнитеинсталациивсградите
на болницата са двутръбни с принудителна циркула-
ция на топлоносителя и с параметри 90/70 оС при
изчислителни условия.

През отоплителен сезон 2007/2008 общата годиш-
на консумация на нафта за отопление на сградите
на многопрофилната болница е 46 тона, за които са
направени разходи в размер на около 93 000 лева
с ДДС. Общата инсталирана топлинна мощност за
отопление на многопрофилната болница е 1 180
kW. Необходимата годишна консумация на топлинна
енергия за отопление на сградите на болницата е в
размерна1194MWhпри2600отоплителниденгра-
дусииизчислителна температуранавъншниявъздух
– 17оС. В сградите на болницата не се поддържа
изискваната по нормативни документи температура
на въздуха за този вид социални заведения от 20
оС.Топлиннияткомфортнаслужителитеипациентите
на МБАЛ Оряхово ЕООД е силно влошен и не се
поддържатнеобходимитепараметринамикроклимата
в помещенията съгласно Нормативните изисквания.

Во дог ре ен ко тел ГНВ 1000 Во дог ре ен ко тел ГНВ 250

Анализът на данните показва, че при гарантира-
не на изискванията на Нормативните документи за
отопление на подобен тип сгради, МБАЛ Оряхово
ЕООД ще е необхдимо да консумира около 126 то-
на нафта, за които да се разходват годишно 238710
лева с ДДС.

Помпен възел 

Котелното на сграда 1 преди реконструкцията Воден разпределител
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Водогреен котел Marinа CSA  950

със то я ние след про ек та:

ЕРАТО Инженеринг ООД – дъщерна фирма на
ЕРАТО Холдинг АД, изпълни обществена поръчка
с предмет:

● ЛОТ І - Изготвяне на проект за изграждане и
реконструкция на отоплителната система.

● ЛОТ ІІ - Демонтаж на съществуваща и изг-
раждане на нова отоплителна  инсталация в МБАЛ
Оряхово ЕООД - гр. Оряхово.

из вър ше ни дей нос ти в сгра да – 1 и сгра да - 2:

● Изготвен проект за изграждане и реконструкция
на отоплителната система;

● Демонтаж на котли ГНВ 1000 и ГНВ 250;
● Доставка и монтаж на автоматизирани водог-

рейни котли на дървесни пелети и дървесен чипс,
модел MARINA CSA  950, 950kW и MARINA CSA
230, 230kW;

●Доставкаимонтажнагоривоподаващимеханизми;
● Изграждане на складово стопанство за гориво.
● Доставка и монтаж на коминна система;
● Пуск, настройки и въвеждане в експлоатация

на котела и котелната инсталация.
● Демонтаж на съществуваща и монтаж на но-

ва тръбната разводка, хоризонтални и вертикални
щрангове;

● Хидравлична проба на тръбната разводка;
●Доставкаимонтажнановичугуненирадиатори;
● Топла проба на отоплителна инсталация.

Предлаганите от Ерато Холдинг АД водогрейни
котли модел Marinа, серия CSА са предназначени
за енергийно оползотворяване на дървесни пеле-
ти, дървесни трески, костилки от плодове, костилки
от маслини и др. Котлите са стоманени, компактна
конструкция.

ос нов ни те пре дим с т ва на пред ла га ни те съ о-
ръ же ния са след ни те:

● Оползотворяване на екологично чисто гориво;
● Възможност за изгаряне на дървесен чипс с

влажност до 30%;
● Наличие на система за автоматично управле-

ние на мощността;
●Наличиеназащитанаелектрическитедвигатели;
● Система за управление на двигателите;
● Наличие на защита от обратно горене.

Котлите Marinа, серия CSА са комплектовани
с управляващо табло и противопожарен предпазен
вентил с осезател.

во дог ре ен ко тел оползотворяващ дър вес ни 
пе ле ти в "Мбал оря хо во" ео од

(сгра да 1)

В котелното помещение на сграда 1 е монтиран
автоматизиран водогреен котел  модел Marinа серия
CSA  950  предназначен за изгаряне на пелети, дър-
весен чипс, костилки и натрошени черупки за отоп-
ление на обществени сгради и индустриални обекти.

Водогрейният котел с мощност  950 kW  е съста-
веноттоплообменикигоривнакамерапредназначена
за изгаряне на пелети и дървесен чипс. Котелът е

Сграда 1 - вход

Бункер за дървесни пелети към котел
Marinа CSA  950
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триходоваконструкция.Подаванетона горивотоеав-
томатизирано, чрез шнекова транспортна система от
бункер за горивото. Съоръжението е окомплектован
с табло за управление и пожаробезопасна система.

В съседно помещение е обособено складово сто-
панство с бункер и шнек за автоматично подаване
на горивото към дневният бункер.

В сграда – 1 е подменена цялостно старата
тръбна инсталация. Частично са подменени отопли-
телните тела с нови.

ав то ма ти зи ран во дог ре ен ко тел на дър вес на 
би о ма са

 (сгра да 2)

В котелното помещение на сграда 2 е монтиран
автоматизиран водогреен котел  модел Marinа тип
CSA  230  предназначен за изгаряне на пелети и
дървесен чипс.

Водогрейният котел с мощност  230 kW  е сто-
манен, компактна конструкция с автоматизирано ус-
тройство за подаване на горивото от дневен бункер.
Комплектован е с управляващо табло и противопо-
жарен предпазен вентил с осезател.

Всграда–2същоеподмененацялостностарата
тръбна инсталация, както и частично са подменени
отоплителните тела с нови.

Водогреен котел Marinа CSA  230

резултати от проекта:

Консумация на дървесни пелети 350 t/год.
Разходи за гориво - дървесни пелети 105000 BGL/год
Експлоатационни разходи 7470 BGL/год
Годишни икономии 126240BGL/год.
Инвестиционни разходи 496146 BGL
Срок на откупуване 3.9
Редуцирани емисии на
парникови газове 499 tСО2/год.

Сграда 2

Котелно - сграда 1

Воден разпределител/събирател към котелна ин-
сталация на сграда 2
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биомаса центрове биомаса центрове

БИ О МА СА ЦЕН ТРОВЕ 
В СТРАНАТА

гр. Гоце Делчев  "Новатерм - ДП" ООД

ул. "Дунав" 26,  Търговски комплекс
тел.: 0751 / 61 170, факс: 0751 / 61 172

гр. Пловдив "Андромеда 7" ООД

ул. "Г. Икономов" 39, тел. 032 / 647 050

гр. Бургас ЕТ "Ив-8 - Ив. Русинова"

к-с "Славейков", бл. 121, тел. 056 / 812 941

гр. Варна "Зизи" ООД

ул. "Петър Райчев", тел. 052 / 33 42 24
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ул. "Беломорска" 3
тел. 03051/2002, 0889 516 865

гр. Чепеларе "Биомаса Инженеринг" ЕООД

гр. Самоков "Монтажи 64" ООД

ул. "Софийско шосе" 26
тел./факс: 0722 /  6 60 55, 6 60 33

гр. София "Ератерм Тотал" ООД

ж.к. "Слатина", ул. "Владово" 5
тел./факс: 02 / 979 70 16, 872 37 15

биомаса центрове биомаса центрове

гр. Хасково "Ерато Инженеринг" ООД

ул. "Каменна" 8, тел. 038 / 661 876, 665 553

"ФАН" ООД

кв. "Индустриален", тел. 042 / 257 014

гр. Стара Загора

гр. София "Протерм 2005" ООД

ж.к. "Младост IV", бл. 458, вх.B, маг. 7
тел. 02 / 975 32 00
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нови продукти нови продукти

Инверторитесапознатиощекаточестотнипреоб-
разувателииликатопреобразувателинаскорост.Теса
електронни устройства които позволяват безстепенно
управление на ел. мотори. Също така инверторите
осигуряват и защита на ел. двигателите.

Машини като вентилатори и помпи често се екс-
плоатират без честотно управление. Вентили, клапи
илиблендисеползватвтакиваслучаизарегулиране
на потока, докатомотора работи намаксимална ско-
рост. Такава система обикновено реализира големи
енергийни загуби през по-голямата част от време-
то. Използването на SmartDrive Compact честотни
преобразуватели позволява спестяване до 70 % от
консумираната електрическа енергия, което обикно-
вено изплаща инвертора за една година.

Полезна информация, включително и калкулатор
за изчисляване на реализираните икономии ('Energy
Savings Calculator) можете да намерите на:

http://ecc.emea.honeywell.com/inverter

SmartDrive - ин те ли ген т ни ят път 
към енер гий но ефек тив но 

уп рав ле ние на HVaC сис те миa

Август 2009 – Honeywell представя новият
SmartDrive компактен  инвертор за приложения за
отопление,вентилацияиклиматизация(HVAC),чиито
предимства саизключителномалкияразмер,лесната
инсталация и редица технически подобрения. Бла-
годарение на компактните си габарити SmartDrive
Compact предлага голяма гъвкавост при монтажа,
спестявайки значително пространство в ел. таблата.

ос нов ни те тех ни чес ки ха рак те рис ти ки на 
SmartDrive Compact са:

■ из хо дя ща мощ ност
 0.37 до 2.2 kW за 230 V
 1~ входящо напрежение
 3~ напрежение на изхода
 от 0.55 до 5.5 kW за 400 V (3~)
■ три раз лич ни раз ме ра 
 MI1 66 x 157 x 98 mm
 MI2  90 x 195 x 102 mm
 MI3  100 x 251 x 109 mm
■ C2-EMV вгра ден фил тър ка то стан дарт

SmartDrive Compact се въвежда в експлоатация
много лесено и бързо като с помощта на „помощ-
ника” за пускане са необходими само 30 секунди
за типови приложения за отопление, вентилация и
климатизация (HVAC). Монтажът може да бъде на
DIN релса илификсиран използвайки стандартни ин-
струменти.Компактниятразмернаинвертораизисква
минималнонеобходимопространствозаинсталиране.
ИнтегриранияPIконтролерпозволявауправлениебез
външно управляващо устройство.

ЗаSmartDriveеналиченбезплатенPC(софтуерен)
инструмент,койтопозволяванастройванеизареждане
през компютър на параметрите. SmartDrive Compact
има свободно-програмируеми входове и изходи.

вход/изход брой коментар

Аналогов вход 2 1 x 0(4)-20 mA
  1 x 0-10 V
Дигитален вход 6
Аналогов изход 1 0(4)-20 mA
Дигитален изход 3 3 дигитални изхода;
  2 x релейни изхода
BUS 1 Modbus RTU
+24 VDC вход 1 Връзка +24 VDC
+24 VDC изход 1 24 VDC допълнително
  захранване
+10 VDCref 1 Еталонно напрежение

Интересът към възобновяемите енергийни източ-
ници нараства постоянно през последните години.
За да гарантира висока енергийна ефективност и
да съчетае използването на  възобновяеми източни-
ци на енергия (слънцегреене, био-гориво) съвместно
съсстандартнитакива(газ,течногоривоицентрално
отопление) Honeywell представя новия тестван кон-
тролер за БГВ, отоплителни и котелни инсталации
SMILE SDC. Благодарение на новите тествани алго-
ритми на управление, контролерът осигурява висока
ефективност при използването на един или повече
енергийни източници (котел, термопомпа, слънчев
колектор). Новият контролер от Honeywell също така
оптимизира енергийното производство и подаването

Но ви ят SMiLE кон т ро лер от 
Honeywell - пъл но енер гий но 

ефек тив но уп рав ле ние на 
отоп ли тел ни ин с та ла ции 

MI1     MI2       MI3
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на енергията към консуматорите.
По правило новият SMILE е контролер за ком-

пенсация по външна температура. Той е подходящ
например за радиаторни отоплителни системи, кон-
векторни и други нискотемпературни отоплителни
системи като подово отопление. В същото време
контролерът може да съчетава и комбинира изпол-
зването на различни топлоизточници. В случаите,
когатоимамеповечеотединенергиенизточник, като
напримеркотелна твърдо горивоили газислънчева
инсталация, благодарение на SMILE SDC е възмож-
но перфектно да се съчетае използването на тези
източници. Когато имаме достатъчно слънцегреене,
контролерът автоматично включва слънчевия колек-
тор като приоритетен енергоизточник.

Както и своя предшественик, контролерът SMILE
SDC е лесен за монтаж и за въвеждане в експлоа-
тация. Той притежава приятенфункционален дизайн.
На голям и подсветен LCD дисплей се изобразява
датата, текущото време, режима на работа и тем-
пературата на топлоносителя на изхода на котела.
Удобниядостъпнапотребителядоменюто“бутон-фун-
кция” позволява проверка на показанията на всички
температурни датчици и състоянието на изходите
(движение на задвижките за смесителните вентили,
ON/OFF команди към помпи, котел, брой пускове и
работни часове).

пре дим с т ва
■Изключителнаенергийнаефективностивъзмож-

ностзапестененаенергияпосредствомкомпенсация
по външна температура, производство на енергия
съобразнопотребноститеисамоадаптивеналгоритъм
съобразно характеристиките на сградата.

■Лесноопериранепосредствоминтуитивнострук-
турираноменю,изведенибутонисосновнитефункции
и подсветен дисплей.

■ Стайните модули могат да бъдат активирани
или деактивирани съобразно нуждите.

■ Потребителят може да настройва и избира до
15режимаза „ваканция”идругирежимикато „парти”
които удължават отоплителния период.

 ■ Функциите "Защита от замръзване" и "Пред-
пазване от легионела" могат да се активират. Бърз

Повече информация за SMILE управлението, както и за допълнително оборудване и технически решения
е налична на: www.smile-control.com.

избор на приложения ползвайки готовите програми.
■ Лесен монтаж на стена благодарение удобна

монтажна кутия. 
■ Лесно и бързо свързване на стайните модули

посредством двужилен кабел без използване на до-
пълнителен интерфейс.

■ Поддържат се стандартните Honeywell NTC20K
сензори както и стайните модули за дистанционно
управление (SDW10 и SDW30).

ре жи ми на ра бо та:
■ ав то ма ти чен - работи в съответствие със за-

дадената седмична програма
■ва кан ция -продължителноотсъствиеврамките

на отоплителния период (до 250 дни)
■ пар ти - кратковременно отсъствие в рамките

на отоплителния период (до 24 часа)
■ля то - изключено отопление, остава само под-

готовката на БГВ
■ пос то ян но отоп ле ние - непрекъснато отоп-

ление в съответствие със зададената комфортна
температура в стаите

■пос то ян на ико но мия -непрекъснатоотопление
в съответствие със зададената икономична темпера-
тура в стаите

■стен д бай - изключване на цялата отоплителна
система и БГВ, но с активна защита от замръзване.

При всички режими е активна програмата за раз-
въртаненапомпитепротивблокиранеотзастояванев
неработноположение.КонтролерътизползваBUS-тех-
нология, с коетоможеда се изгради единна система
от 5 контролера и общо 15 отоплителни контура.

тех ни чес ки дан ни

Захранване 230V+6%/-10%
Честотаназахранващотонапрежение 50…60HzсъгласноDINIEC38
Максималноконсумиранамощност 5.8VA
Предпазителмакс. 6.3A
Максималнодопустимтоварнапревключващотореле 2(2)A
BusинтерфейсзавръзкакъмSDCилиSDWстаенмодул
Максималнадължинанаbus-а 50m
Сензори HoneywellNTC20K+1xPT1000
Степенназащита IP30
  ЗащитенкласII(съгласноEN60730), 

 III(съгласноEN60529)
  EMCEN55014(1993)
Чувствителносткъмсмущения: EN55104(1995)
  E.C.съответствие89/336/EEC
Размери(моделзамонтажвтабло) 144x96x75mm(WxHxD)
Размери(моделзамонтажнастена) 285x96x90mm(WxHxD)

smile
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Изискванията към съвременните отоплителни и
охладителни системи са многобройни. Потребителят
очаква от системата да бъде лесна за употреба и
икономична.От производителя се очаква да осигури
съвременни продукти на минимални производствени
цени за системата.

Свръхголеми системи, които са с лошо хидроба-
лансирани,илиизобщонебалансиранисистеми,вече
остават в миналото.

Именно такива системи на практика многократ-
но създават проблеми. Радиаторите не нагряват
достатъчно, термостатните вентили създават драз-
нещи шумове, а в резултат – заплащането е доста
по-високо от предвиденото. Необходимостта от хид-
равлично балансиране е много добре известна, но
това често се игнорира,  което означава, че много
системи не отговарят на стандарта или на  текущия
технологичен статут.

Хидравличното балансиране създава гаранция,
че във всичките контури и топлообменници водата
постъпва със същото хидродинамично съпротивле-
ние и, така равномерно се снабдяват с топла или
студена вода.

Съществуват няколко възможности за изпълне-
ние на тази задача. Процедурата, най-подходяща за
всяка отделна система, зависи от няколко фактора,
включващиразмеранасистемата,разположениетона
разпределителните тръби и консуматорите, а също
от условия на обкръжаваща среда.

Решенията наHoneywell за балансиране на отоп-
лителни и охладителни системи са базирани на
следните продукти:

Kombi-3-плюс – за ди на мич но ба лан си ра не

Серия вентили на Honeywell Kombi-3-плюс се
състои от два вентила и три допълнителни части:

■  Kombi-3-плюс, ЧЕРВЕН, измервателен и спи-
рателен вентил

■  Kombi-3-плюс, СИН,  балансиращ и спирате-
лен вентил

■  Kombi-DU диафрагмено устройство
■  Комплект измервателни уреди
■  Дренажен накрайник (за източване)

Вентилите не се нуждаят от поддръжка. Телесно
се отделят, защото на корпуса на вентила няма до-

Нап ра ве те то чен ба ланс…
…бързо, лесно и безопасно с

балансиращите вентили Kombi на
Honeywell

за кон так ти: 
Ха ни у ел ео од
София - 1528, Бул. "Христофор Колумб" N 64
София Еърпорт Център, Логистична сграда 1
тел. 02/ 40 20 965, факс, 02/ 40 20 991
www.honeywell-bg-catalog.com
http://europe.hbc.honeywell.com

пълнителни свръзки.

Специфичнатаха-
рактеристика е, че
допълнителните час-
ти дават възможност
за последващо до-
изграждане, според
желание,безпрекъс-
ване на действие на
системата: измерва-
не, регулиране, из-
точване и пълнене.
Всичките функции
се изпълняват чрез
стеблото на вентила
в горната секция и и
могатдасемодифи-
циратлесноповреме
на номинална работа
на системата.

Kombi-2-плюс – 
ста тич но 
ба лан си ра не

Y-образен спира-
телен кран с тяло
от червен бронз, за
приложение в систе-
ми за отопление и
охлаждане.

■ Измервателна
функция с приложе-
ние на спомагателен
метод

■ Източванепрез
накрайник

■  Компактна кон-
струкция

Kombi-F-ii

Фланцеви балан-
сиращ и спирателен
вентилзаприложения
в хидравлично балан-
сиране на системи за
отопление и охлажда-
не.■  С клапи за кон-
трол на налягане при
измерване на дифе-
ренциално налягане.

Kombi-3-плюс

Kombi-2-плюс

Kombi-F-ii
за повече информация:
www.valve-calculation.com
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нови продукти нови продукти

През последните няколко години все по актуал-
но е използването на енергоспестяващи системи за
отоплениеиклиматизациявбитови,административни
и биснес сгради. За целта фирма "Интиел" предлага
на своите клиенти едно интелигентно решение за
сградна автоматизация, в лицето на многоканален
термостат с вграден седмичен програматор, чрез
който може да се контролира и управлява темпера-
турата  в множество помещения /до 255/ във всеки
един момент от денонощието през седмицата.

Многоканалният термостат с вграден седмичен
програматор INT0116 е предназначен за контрол,
наблюдение и регулиране на множество температур-
ни точки. Устройството има възможност за избор на
режим за отопление или охлаждане, според нуждите
на потребителя. В режим на отопление имафункция
против замръзване на отоплителната система. Чрез
седмичния програматор могат да се поддържат раз-
лични температури във всеки ден от седмицата и с
възможност до четири часови зони за денонощие.
Към всеки модул може да се добавя следващ, като
могат да съществуват от 1 до 255 подмрежи и всяка
да има от 1 до 255 модула. Когато устройствата са
повече от 32, следва на всяко 32-ро устройство да
се добавя активен повторител или разклонител
за RS485.

Устройствоторазползага сдесет входа, към които

Многоканален термостат с 
вграден седмичен програматор 

inT0116

могат да се свържат датчици типPt-1000 или стайни
термостати и единадесет изхода, от които десет ре-
лейнинезависимиконтакти/превключващи/,7.5А/250V
и един само включващ контакт за режим отопление
или охлаждане. Също така има възможност за осъ-
ществяване на връзка с PC /персонален компютър/
или друг модул, която се реализира посредством
FTP или UTP кабел с конектори RJ45.

Управлението на многоканалния термостат се
осъществява през софтуер, чийто изисквания към
операционната система са за Windows XP или
Windows Vista и 10 MB свободно дисково простран-
ство. Устройсвото е окомплектовано със CD, където
се намира  софтуера с инсталационните версии
на приложенията Intiel Tracer Client и Intiel Tracer 
Server, както и драйверите за конвертора RS485 to
USB при свързването му.

Фиг. 1
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Intiel Tracer Server, осигурява администриране
на ниво Оператор, като дава възможност за дефи-
нирането на нива:

● „су пер опе ра тор” – има пълен достъп до
всички настройки в клиентското приложение Intiel 
Tracer Client.

●  Ни во „опе ра тор” – може само да наблюда-
ват текущите стойности и параметри без възможност
за промяна.

Приложение Intiel Tracer Client е програма за
връзкасмногоканалниятермостат.Тазивръзкаможе
да бъде осъществена локално или през интернет.
При отдалечен достъп на  „Прокси” се записва IP
адрес на компютъра, който е сървър за локалната
мрежа, в която се намира компютър с инсталиран
Intiel Tracer Client, записва се и реалния статичен
IP адрес за глобалната интернет мрежа, това е IP
адреса на компютъра на които е инсталиран Intiel 
Tracer Server приложението. За повишаване сигур-
носттанадостъпаевключенапоподразбиранеопци-
ята „Аутентикация”, която проверява за достоверност
името на потребителя и паролата.

Към всяко устройство може да се добави но-
во, като софтуерът установява неговата физическа
връзка, при което дава възможност за номерирането
му в системата. Всяко ново устройство се добавя в
съответната мрежа, които могат да бъдат от 1 до
255, като му се дава номер в рамките на подмре-
жата от 1 до 255. Софтуерът дава възможност за
лесно администриране на номерата на устройствата
и техните подмрежи, което води до по-лесно управ-
ление на цялата информация. 

Настройките на устройствата се осъществяват
след избора на съответното устройство от списъка
с устройства, например „Мултитермостат1”, като мо-
гат да се задават:

●  те кущ ден от седмицата и час. Име за всеки
термостат от 1 до 10.

●  вхо до ве – температура или стаен термостат,
показвасетекущататемператураилисъстояниетона
контакта. Показaние ErrHi – липсва или е прекъснат
датчик,показaниеErrLo–късосъединениевдатчика.

●  из хо ди–показватекущотосъстояниенавсеки
изход включено „зелен”, изключено „червен”.

●  ста тус – разрешаване, зелен индикатор или
забрана, червен индикатор за съответния термостат.

 Настройките на термостата стават след като се
избере подходящия термостат и след това се отво-
ри неговия прозорец за настройки, което включва:

●  по ле „име” – може да съдържа произволен
текст до 48 символа.

●  от мет ка „Мо ду ла раз ре шен” – забранява
или разрешава работата на съответния термостат.

Характерно за настройките на модула е, че за
всеки ден от седмицата има таймер с четири часо-
ви зони означени с „Нас т рой ка 1” до „Нас т рой ка 
4”. Общи настройки за модула означени с „Об щи 
за мо ду ла” съдържащи хистерезис, функция против
замръзване и  избор на входен сигнал.

●  Ча со ви зо ни – всяка  часова зона има въз-
можностзазадаваненаинтервалотвремезаработа
и температура която да се поддържа. Температурата

може да се да се задава в граници от 10 до 80 °С
през 1 °С. В интервалите за работа могат да се из-
бират часове и минути, като часовете са от 0 до 24
през час, а минутите от 10 до 50 през 10 минути.
При съвпадение на интервалите от и до, например
часове от 24 до 24 и минути от 0 до 0, часовата
зона е забранена. При препокриване на часовите
зони (имат едни и същи интервали на работа) се
изпълнява часовата зона с по–малък номер.

●  Из бор на хис те ре зис – dt от 2до10 °Спрез
1 °С. Показва температурата с която трябва да се
понижи след достигане на заданието при отопление
или повиши при охлаждане за повторно включване
на изхода.

●  Фун к ция про тив зам ръз ва не „Раз м ра зя ва-
не” – активна само в режим на отопление. Задава
се от 0 до 10 °С през 1 °С, като ако е разрешена
сеподдържаизбранататемпературанезависимодали
е разрешен модула. Забранява се с премахване на
отметката пред  „Разреши”.

●  Из бор на вхо ден сиг нал – има възможност
за избор между температурен датчик Pt1000 или
независим контакт от стаен термостат.

Общите настройки съдържат настройки за часов-
ника и избор на режима, като:

●  Ча сов ник – Ус т ройс т во 1 – настройват се
реалнитеденот седмицата, час иминути замодула.
Ако е поставена отметката „Свери всички активни
устройства”, датата и часа ще се сверят на всички
показани в списъка устройства едновременно. 

●  Ре жим – Ус т ройс т во 1 – избор на режим
наработаспоставяненаотметкасрещу„Отопление”
или „Охлаждане” се избира желания режим.

След направените промени за съответния ден
трябва да се натисне бутон „Запис” за потвърждение
или „Изход” за отказ.

Комплектътна“Многоканалниятермостатсвграден
седмичен програматор INT0116” съдържа:

●  Многоканален термостат - 1 брой
●  Конвертор RS485 to USB - 1 брой
●  Диск със софтуер - 1 брой
●  Датчици Pt1000 - 10 броя
●  Тапа за RJ45 - 1 брой
●  Конвертор RS485 to LAN - опция
●  Настолен модул за управление - опция

Примерни схеми на приложение са дадени на
фигура 2.

Пълна документация за многоканалния термостат
с вграден седмичен програматор може да бъде на-
мерена на www.intiel.com.

сд "иНтиел-тодорови и сие"
гр.Поморие8201
ул."ПетърБерон9
тел.:0596/33366
факс:0596/32580
e-mail:info@intiel.com
www.intiel.com.
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Фиг. 2

Примерни схеми на приложение
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Котлитезаотоплениинсталации
работятстоплоносителвода.Спо-
мощта на горещата вода до всяко
помещение на къщата могат да се
транспортират (изпомпат) големи
количества топлина и там чрез
отоплителните тела тя да бъде от-
даденанаобкръжаващиягивъздух.
Предимството на тези инсталации
се състои, в това че един котел
отоплявамногопомещения,затопля
вода за битови нужди, а котелното
помещениесвсичкатамръсотияос-
таваотделеноотжилищнатаплощ.

Котелътнадърва,кактоивсяка
добра печка, се състои от същите
три части: бункер за дървесина,
горивна камера и топлообменник.
Разликата се състои главно в кон-
с-трукцията на топлообменника,
който в случая отдава енергията
на вода, а не на въздух. Това
изисква по-голямо приложение на
технически средства, а често и
използването на електрически ток

КОТ ЛИ НА ДЪР ВА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Автор: Ханс Еберт
Превод от немски: инж. Стефан Златев

(за функционирането на водната
помпа и управлението). Поради
това работата му е зависима от
електрозахранванетоиприспиране
на тока той престава да работи.
Освен това водните отоплителни
системи могат да замръзнат през
зиматаприпродължителноспиране
на работата им.

Температурата на стените на
топлообменника се определя от
температурата на водата. Тя не се
повишава над100 0С.Зарадитази
нискатемпературатоплообменникът
трябва да е достатъчно отдалечен
от голямата горивна камера, за да
могатдървеснитегазоведаизгорят
напълно предидадостигнатдоот-
носителностуденатамуповърхност.
Освен това с помощта на отделен
циркулационен кръг трябва да се
гарантира отдаване на топлина за
отопление или загряване на вода
забитовинуждиедватогава,когато

Фиг. 1 
Ко тел с 
ес тес т ве на 
тя га за 
пар че та 
дър ве си на 

температурата на топлоносителя е
достигналанай-малко800С.Пото-
зиначин се поддържа сравнително
високатемпературанатоплообмен-
ните повърхности и се предотвра-
тява кондензацията на водни пари
и образуването на сажди.

Споредциркулациятанаводата
отоплителнитеинсталацииседелят
на от во ре ни и зат во ре ни.

от во ре на та сис те ма съдържа
разширителен съд, поставен над
най-високо разположеното отопли-
телно тяло и отворен към атмос-
ферата(въздуха).Воднотоналягане
в нея съответства на височината
на водния стълб над точката на
измерване.

зат во ре ни те системи трябва
да притежават термична проточна
защита, във вид на серпентина,
коятопреминавапрезтоплоносителя
на котела. В случай че температу-
рата надхвърли 95 0С, се пропуска
студена вода от водопровода по

Вход

Шибър за запалване

Топлоизолация

Изход

Шамотирана вихрова
следгоривна камера

Секция за отделяне
на пепел

Подвижна
решетка

Превключване
горен/долен въздух

Шахта за гориво

Регулатор на пламъка

Отработен газ

Въздух за горене
1 горен въздух
2 долен въздух
3 вторичен въздух

Обръщач
на посоката

Клапа за вторичен
въздух

Съд за пепел

Топлообменник
за безопасност

Отвор за
зареждане

отопление отопление отопление
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контура на защитата (серпентина-
та), понижава се температурата на
водатавкотелаигорещасеоттича
в канала. Тази система за защита
и за „загуба на енергия” никога не
трябва да бъде свързана към ин-
сталацията с цел оползотворяване
на топлината.

Ако котелът за централно отоп-
ление на дърва е поставен в ма-
зето, той може да бъде повдигнат
на високо, така че под нивото на
камерата за съда за пепел да мо-
же да се постави ръчна количка.
Отделно шахтата за гориво при
котел с долно изгаряне може да
бъдеудълженадоподанапризем-

Фиг. 2 Ко тел за дър вес ни от-
па дъ ци с дъл жи на до 50 cm

Фиг. 3 Ко тел за дър вес ни от па дъ ци с дол но из га ря не и елек-
т рон но ре гу ли ра не на по да ва не то на въз дух

Фиг. 4 Схе ма ти чен раз рез  на ко тел с ре гу ли ру ем вен ти ла тор за дър вес ни от па дъ ци 

ния етаж. По този начин нейният
обем се увеличава, а зареждането
с гориво от нивото на партера е
по-удобно.

При покупка на котел е добре
да се обърне внимание дали всич-
ки повърхности, които трябва да
се почистват на ръка, са добре
достъпни през съответните отвори.
Колкотопо-честосеналагачовешка
намеса,толковапо-лесентрябвада
е достъпа. От голямо значение е
дориприработанакотелананиска
мощност (30 до 40%) отлаганията
от сажди да са минимални.

Котлите, поставени в отделни

Фиг. 5 Пример за ко тел 
за пар че та дър ве си на 

Датчик за
димни газове
ламбда сонда

Смукателен
вентилатор

Отделение за
(летяща) пепел

Регулиране на
вторичния въздух

Топлинна защита

Отвор за зареждане

Електроника

Регулиране на
първичен въздух

Отвор за
разпалване

Шамотна скара

Изолация

Горен
първичен
въздух

BIO
горивен
елемент

Долен
първичен
въздух

Плоча
изгаряне

Въздух за горене
(дозиране) чрез
моторизирана клапа

Отработен газ

Ламбда
сонда

Температурен сензор

Ел. регулируем
смукателен вентилатор

Топлинна изолация

Тръбен топлообменник

Вторичен въздух

Изолирана фасадна
врата

Отвор за
зареждане

Отвор за
почистване

Керамична скара

Врата за съда за пепел

Първичен въздух
(странично подаване)

Шамотирана вихрова
следгоривна камера

Подаване на
вторичния въздух
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помещения,трябвадабъдатдобре
топлоизолирани,заданесеотдава
частот тяхната топлина в котелно-
то. Затова понякога се препоръчва
поставянетонакотлитевжилищния
етаж; той може да се облицова с
каменинови плочи като „кахлена
печка” и да се вгради по начин,
който позволява зареждането му с
дърваоткоридора.Такатоплинното
излъчване се оползотворява.

Котелът за комбинирано  изга-
ряне може да работи с дърва и
например с нафта. Ако искате да
разполагатесдобъркотелзадърва,
той трябвадае съставенминимум
от две части, а именно бункер за
дървен материал и съответна го-
ривна камера и горивна камера за
нафта. Докато при комбинирания
котел с променливо изгаряне дим-
ните газове от горелката за нафта

Фиг. 6 
Пример за 
ко тел за 
дървесни 
цепеници

Фиг. 7 Ко тел с хо ри зон тал на го рив на 
ка ме ра за дъл ги (1 ме тър) це пе ни ци.

Фиг. 8 Ко тел за ком би ни ра но про мен ли во дол но из га ря не, 
шах та та за за реж да не мо же да бъ де удъл же на до рав ни-
на та на след ва щия етаж

Ле ген да

1 Вра та за пе пел с кла па за пър ви чен въз дух
2 Вход за вто ри чен въз дух, без с те пен но ре гу ли ру ем
3 Врата за зареждане, двустенна, с въздушно охлаждане
4 От вор за по чис т ва не наг ре ва тел на та площ
5 Наг ре ва тел на площ
6 Кла па за прев к люч ва не в пус ков ре жим
7 Кон т рол на кла па, на пъл но изо ли ра на от 
 след го рив на та ка ме ра  
8 След го рив на ка ме ра
9 Из ход за вто ри чен въз дух
10 Съд за пе пел
11 Тран с пор т на тра вер са и пос та мент на ко те ла
12 От дел ни ре ше тъч ни пръ ти от хро мо ва сплав
13 Обем на го рив на ка ме ра
14 Ка нал за вто ри чен въз дух
15 От вор за пър ви чен въз дух

сеотвеждатпрезгоривнатакамера
за дърва, при котелът за двойно
комбинираноизгарянетоенапълно
отделено. Частите за изгаряне на
дърва и нафта са разделени до
комина.Дветеотделениянакотела
загряват един хидравличен контур.
Те са свързани към един комин и
при нужда могат да работят пара-
лелно. Горелката за нафта може
да се включи, когато от частта за
изгаряненадървасеотделяпо-мал-
ко от нужното количество топлина.
Заради поддържането на висока
температура в контура на нерабо-
тещата част от котела топлинните
загуби в този тип съоръжения са
по-големи отколкото при отделни
системи със собствени, отделени
хидравлични контури.
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СВОйС Т ВА НА ДЪР ВА ТА ЗА ОГ РЕВ

кол ко су хи са дър ва та

При прясно отсечени дървета
съдържанието на вода може да
достигне до половината от тегло-
то им. Когато дървата за огрев са
съхранявани на проветриво място
(„сушени на въздух”) около година
иизглеждатнапълносухи,втяхсе
съдържа между 15 и 20 % вода.
Следсухилетниднисъдържанието
на вода може да е 15 %, а през
влажни и мъгливи есенни дни да
се покачи над 20 %. Дървесината
непрекъснатообменявлага сокол-
ната среда: тя е (слабо) хигроско-
пична,такачеспоредвлажносттана
въздуха се установява равновесие
на водното съдържание, вариращо
от 15 до 25 %. Добре изсушеният
дървенматериалсъдържамежду15
и 20% вода, спрямо сухото тегло.

су хо то тег ло е теглото на на-
пълно изсушената дървесина. Ако
искате да измерите количеството
на съдържаната влага, разрежете
по средата съответните парчета
дърво с много остра и студена
резачка.Вземетеотрязанотопарче,
премеретегоизапишететеглотому

Gu. След това изсушете дървото в
пещ при температура 100-110 0С в
продължение на минимум 10 часа.
Премерете отново парчето и запи-
шете сухото му тегло Go.

Относителнотовлагосъдържание
преди сушенето възлиза на

относителната влажност =
((Gu-Go)/Go).100%

при мер:
Тегло на цепеницата
преди сушене Gu=180g
Тегло на цепеницата
след сушене Go=150g
Относителна влажност =
(180-150)/150.100%=20%

Тоест дървото е било „сушено
на въздух”.

Още по-просто е определянето
на влагосъдържанието на дърве-
сината с електронни уреди. Те са
доста скъпи и най-често измерват
до 25 % влажност (спрямо сухото
тегло). Дървото трябва да бъде
разсечено непосредствено преди
измерването, за да може мястото
на измерването да бъде в средата

на цепеницата.

фор му ли за из мер ва не на 
влаж ност та и вод но съ дър жа ние:

Влажност
u (%) = [(Gu - Go).100]/Go
Водно съдържание
w (%) = [(Gu - Go).100]/Gu

Следователно 100% влажност
съответства на 50% водно съдър-
жание.Еднопарчедърво,на което
половината му тегло е теглото на
водата, съдържаща се в него, има
водно съдържание w 50 %. То е
съставено от толкова вода, колко-
то е и сухата субстанция. Понеже
водата има еднаква маса с тази
на сухата субстанция, влажността
u e 100 % (спрямо сухото тегло).

за гу би при влаж ни дър ва

Прясно отсечената („зелена”)
дървесина или неправилно скла-
диранатасъдържапрекаленомного
вода,затовавинтереснаклиентае
никогаданеизползватакъвдървен
материалзаогрев.Голямотоводно
съдържаниеводидонеблагоприятни
и скъпи последствия.

Водата трябва да се изпари
преди дървото да бъде изгорено.
В противен случай се получават
топлинни загуби, причинени от не-
обходимата енергия за загряване
на водата до точката на кипене,
за изпаряване и за по-нататъшно-
то нагряване на парата. За всеки
литър вода са необходими около
700 Wh енергия, които напускат
комина заедно с парата.

При правилно складиране на
материала се постига влажност
от около 15-20 %. Ако в случай
на лошо складиране влажността
се увеличи с 10%, това ще доне-
се около 9 % загуба на топлинна.

Водното съдържание не само
намалява топлотворността, но по-Фиг. 1 Енер гий но съ дър жа ние на пряс на и су ха дър ве си на

1 куб.м
прясна дървесина

1.500 kWh

Количество
енергийно съдържание

1 куб.м
суха дървесина

1.800 kWh

Тегло
Калоричност

800 kg
1.9 kWh/kg

420 kg
4.3 kWh/kg

Автор: Ханс Еберт
Превод от немски: инж. Стефан Златев

отопление отопление отопление
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нижава температурата в горивната
камера.Заради товапонижениена
температуратавеченеразполагаме
с необходимата топлина, нужна за
пълното изгаряне на дървесината
и съответно не всички субстанции
изгарят. Неизгорелите газове из-
лизат през комина или се отлагат
под формата на сажди и катрани.
Компоненти, богати на енергия, не
изгарят и така се получават нови
загуби.

Неизгорелите сажди и катрани
замърсяватсъоръжениетоикомина,
„изолират”повърхностите,отдаващи
топлинаитакавъзпрепятстваттоп-
лообмена. По този начин се полу-
чаваитретимеханизъмзатоплини
загуби, причинен от дървесина с
високавлажност.Най-накраянеизго-
релитесаждиикатранизамърсяват
въздуха в околната среда.

из вод:
Прясната, влажна дървесина

гори лошо, дими силно, топли по-
малко, зацапва пещта и комина и
замърсява околната среда. Едва
след доброто изсушаване дърве-
сината става ценно гориво.

су ше не на дър ва

су ше не ус по ред но със се-
че не то

Отсичайки нужните ни дърва
през лятото можем да използваме
листата им при тяхното сушене.
Клоните заедно с листата или иг-
личките остават още три до пет
седмицинастъблото.Заопределен
период от време през тях се из-
парява вода, така че през летните
горещинисъдържаниетонавлагав
дървесината може да достигне 30
до 40 %. Този метод на сушене
разбира се функционира само то-

гава, когато листата или игличките
на дървото са здрави. Този способ
при иглолистната дървесина не е
позволен навсякъде, поради опас-
ността от корояди.

су ше не чрез пра вил но скла-
ди ра не

 Следните основно правила
трябва да бъдат спазвани при су-
шенето на дърва:

● Дървесината да се разреже,
нацепи и подготви за употреба,
защото по-маломерните парчета
изсъхват по-бързо.

● Цепениците да се поставят
на подложка с височина 20 см.,
за да бъде възможно свободното
преминаване на въздух под тях.

● Зад купчината дърва да се
предвиди вертикална ниша с ши-
рина от 5 до 10 см.

● Дървата да бъдат защитени
от дъжд с помощта на обособен
покрив.

● Неподходящи са помещения
със слаба циркулация на въздуха,

защотоименнотяенеобходимаза
добротоизсушаваненадървесината.

● Дървесинатаизсъхвапо-бързо
по посока на нишките (фазерите),
затоваедобретядабъденарязана
на къси парчета и да се обдухва
от въздуха.

Еднадобреразположенакамара
дърва е показана на фиг. 3. При
позициониране на южна стена, в
предната част на 30 см. от пода и
таванаможедасепоставипрозрач-
но,UV-стабилизиращо,ветроупорно
фолио. Слънцето нагрява въздуха
зад фолиото (създава се парников
ефект)итакасеполучавапо-бързо
сушене. За да не паднат напред
цепениците, пред тях се поставят
двекръстосаниидвехоризонтални
летви.Най-добротоместоположение
енаюжнастена, вникакъвслучай
на северна. На фиг. 4 е показан
едно добре издържано от физична
гледна точка място за складиране
на дърва, където те се сушат по
идеален начин и са защитени от
кражби.Успореднос тезиоптимал-

Фиг. 2 Под ре де ни це пе ни ци до сте на на пос-
т рой ка

Фиг. 3 Бла гоп ри ят на пос та нов ка за скла ди ра-
не на дър ва за ог рев до сте на на пос т рой ка

Отстояние на
цепениците от
стената

Отстояние от основата

Ф
ол
ио

Южна стена

Фиг. 4 Иде а лен зас лон за дър ва за ог рев

Ъгъл на падане
на дъжда

Мин
разстояние

Изолация, предпазваща
от влага в почвата

Изходящ
влажен въздух

Терен Дървена скара, издържаща
на натоварване

Отвори, по
целия диаметър
на заслона

Пресен
въздух

Д
ър

ва

Д
ър

ва

Д
ър

ва

Д
ър

ва

Д
ър

ва

Д
ър

ва

Д
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Д
ър

ва
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ни складови условия, съществуват
и други:

Кръс то са ни: Особеноподходящ
начин за складиране на дърва с
дължина 1 м. Върху две подложки
се поставят два напречно разполо-
жени пласта цепеници. Полага се
плътно подреденият първи слой,
а над него следващият перпенди-
кулярно. Отгоре купът може да се
покрие (например с непромокаема
мушама).Дърватастоятотносител-
но устойчиво, но няма да навреди
ако бъдат странично укрепени.

Скуп че ни в кръг: Определена
площс кръглаформасепокривас
камъни,задасеизбегнедиректни-
ят контакт на дървата със земната
повърхност.Следтовадървесината
артистично се подрежда като куп-
чина с кръгла форма. Дебелите
дървасеполагатотвъншнатачаст.
В средата, която остава празна, се
нахвърлятпо-малкитецепеници.От-
горе–неотстрани!–сепредвижда
покривало, предпазващо придъжд.

Мяс то за скла ди ра не на дър-
ве си на

При сушене дървесината губи
от своя обем (до 10 %) и преди
всичко от теглото си (до 40 %).

При желание за отопление с
дърва, е необходимо да осигурите
място за складиране, което може
да побере 1,5-пъти количеството
дървесина, необходимо заедна го-
дина. Само тогава ще разполагате
сдостатъчносухидърва.6кубични
метрашироколистна дървесинаса
еквивалентни на 1000 литрамазут.
Следователно 1,5 пъти по-голямо
количество се равнява на 9 м3. За
да покрием отоплителните нужди
от 1000 литра мазут е необходимо
място заскладиранена9м3дърва.

Дървата за огрев е добре да
бъдат сушени минимум една годи-
на, което изисква и обособяването
на достатъчно място за тяхното
складиране.

топ лин на стой ност на дър ва та

В дървесината се съдържат
следните химични елементи:

● Въглерод около 50%,
● Кислород около 43%,
● Водород около 6%,
● Малки количества азот и не-

горими материали.
Дървесината не съдържа почти

никаква сяра, затова при нейното
изгаряненесеобразуватотровните

Фиг. 5 Кръс то са ни те дър ва сто-
ят ус той чи во     

за човека и вредни за природата
серни окиси.Споменатите химични
елементи се съдържат в следните
вещества:

● це лу ло за (около 45% от су-
хата дървесна субстанция) с 4,8
kWh/kg топлинна стойност,

● лиг нин (25 до 30% от дър-
весната субстанция) с 7,5 kWh/kg
топлинна стойност

● смо ла, вак са, маз ни на, мас-
ло и дру ги (до 5% от дървесната
субстанция) с топлинна стойност
до 10 kWh/kg.

Топлинната стойност (калорич-
ност) на дървата е толкова по-ви-
сока,колкотопо-голямоесъдържа-
нието на смола и лигнин. Заради
по-голямото количество смола и

Фиг. 6 Скуп че ни в кръг дър ва

дървесен вид

Бял бук
Червенолист бук
Дъб
Ясен
Бяла акация
Бреза
Бряст
Явор
Елша
Върба
Топола
Широколистни дървета - средно
Ела
Бор
Лиственица
Смърч
Ела
Иглолистни дървета - средно
Дърва за огрев – средно

kWh/m3

2.200
2.100
2.100
2.100
2.100
1.900
1.900
1.900
1.500
1.400
1.400
2.100
1.700
1.700
1.700
1.600
1.500
1.600
1.800

kWh/kg

4,2
4,2
4,2
4,2
4,1
4,3
4,1
4,1
4,1
4,1
4,2
4,2
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,3

топлинни стойности за 
едра дървесина

Таб л. 1 Топ лин на стой ност на су ха дър ве си на в kWh/m3 (зак ръг ле на 
на 100 kWh/m3) и kWh/kg за раз лич ни дър вес ни ви до ве (влаж ност: 
15 до 18% от су хо то тег ло).

лигнинприиглолистнитедървета,те
имат топлинна стойност (на килог-
рам) средно 4,4 kWh/kg, докато за
широколистнатадървесинатяе4,2
kWh/kg при една и съща влажност.

Поради по-голямата плътност
нашироколистнатадървесинаедин
квадратенметърдървазаогревот
нея има 2.100 kWh топлинна стой-
ност, а иглолистната – 1.600 kWh.
Разликата в топлинните стойности
при различните видове широко-
листна дървесина е особено го-
ляма. Например тополата, елшата
и върбата се намират в долната
граница спрямо скалата на игло-
листните дървета. Широколистната
дървесина се предпочита за огрев
зарадивисокататоплиннастойност
за единица обем.
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ПРО ИЗ ВОД С Т ВО НА ЕЛЕК Т РИ ЧЕС КА И ТОП ЛИН НА ЕНЕР ГИЯ 
ПРИ ИЗ ПОЛ З ВА НЕ НА БИ О МА СА. 

ПЕР С ПЕК ТИ ВИ ЗА ТА КЪВ ВИД КО ГЕ НЕ РА ЦИЯ В БЪЛ ГА РИЯ

В нас то я щaта статия са опи са ни на чи ни те за про из вод с т во на елек т ри чес ка и топ лин-
на енер гия чрез из га ря не на би о ма са. Раз г ле да ни са тех но ло ги и те, тех ни те пре дим с т ва и 
не дос та тъ ци, как то и въз мож ност та им за раз ви тие в Бъл га рия. С ог лед на ха рак тер ни те 
осо бе нос ти на те зи съ о ръ же ния, са нап ра ве ни пред ло же ния за бъ де що из г раж да не на ко ге-
не ра ци он ни мощ нос ти, ка то са от че те ни и пре фе рен ци ал ни те ус ло вия, оси гу ре ни от дър-
жа ва та за на сър ча ва не на то зи вид енер гоп ро из вод с т во. 

Ав то ри: инж.  Ми ха ил Мил ков, ТУ- Со фия, доц. др. инж. Ди ми тър По пов, ТУ-Со фия

когенерация когенерация

1. На ли чие на би о ма са в бъл га рия

ВБългарияеналице голямпотенциалзаизполз-
ване на биомасата като енергиен източник, поради
обстоятелството,че33%оттериториятанастраната
са горски площи и около 60 % са земеделски об-
работваеми земи. Това дава предпоставки за добив
на големи количества биомаса, които биха могли да
бъдат използвани за производство на електрическа
и топлинна енергия. Биологичните възможности на
горите предлагат възможност за устойчив прираст
в рамките на 4,5-4,6 m3/ха/год. и гарантиран посто-
янен добив на стояща дървесна маса в рамките на
11-12 млн. m3/год. до 2050 година [1]. Осигуряването
на пазар за продукцията е от съществено значение.
Огромни възможности в тази посока предоставя
енергопроизводството от възобновяеми източници.
Използването на биомасата като енергоносител има
значителни предимства пред използваните в момен-
та горива, в това число екологични и икономически.
При високотехнологичното изгаряне на биомаса се
реализира значително намаление на емисиите на
редица замърсители (въглероден диоксид, серен ди-
оксид,азотниокисиидр.).Частичнотозаместванена
горивата (газъол за промишлени и комунални цели;
въглища), използвани за отопление на места, където
нямацентралнотоплоснабдяване,бидовелодоспад
в цените на топлинната енергия и независимост по
отношение на вноса на скъпи енергоносители. Про-
извеждането на биомаса и полезното използване на
земеделскитеотпадъци,щестимулиратикономически
растеж в селските райони, в областта на фермерст-
вото,лесовъдствотоисвързанитестяхпроизводства,
чрез създаването на нови продукти, пазари и работ-
ни места, както и изграждането, и поддържането на
инфраструктура в горите.

Чрез стимулиране развитието на технологиите за
производствонаелектрическаенергияотВЕИсесъз-

дават предпоставки за изпълнение на задължението
за производство на електрическа енергия от ВЕИ в
размер на 11 % от брутното вътрешно потребление
на страната до 2010 г., съгласно 2001/77/ЕС и До-
говора за присъединяване на Република България
към ЕС, и нарастване на използването (общо в
енергийния баланс) на ВЕИ до 16% до 2020 г. За
постигане на посочената по-горе цел е необходимо
изграждане на  значително количество нови мощ-
ности от ВЕИ. В тази връзка са приети специални
условия при изграждането на нови мощности. Про-
изведената чрез възобновяеми източници енергия се
изкупува задължително и приоритетно, за определен
период от време. Осигурени са и редица админист-
ративни облекчения, както и улеснена лицензионна
процедура. Определянето на преференциални цени
на електрическата енергия е от най-голямо значение
завъзвръщаемосттанаинвестициявенергопроизвод-
ство от ВЕИ. За производството на 1 MWel от пря-
кото оползотворяване на биомаса – дървесен чипс,
определената преференциална цена е 215 лева [2].

2. тех но ло гии из пол з ва ни при ком би ни ра но 
про из вод с т во с дър вес на би о ма са

2.1. ор га ни чен ци къл на рен кин

Органичният цикъл на Ренкин (ORC) се основава
на обичайно използвания цикъл, с тази разлика, че
вместо вода се изпарява органичен флуид. Поради
това, че органичната среда има по-ниска температу-
ра на кипене, в сравнение с водата, ORC позволя-
ва използването на източник на топлина с по-ниска
температура, от тази при парния цикъл.

Биомасата се изгаря в котел с подвижна или
неподвижна скара, като подаването на гориво (био-
маса) и изхвърлянето на пепелта става автоматично
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(фигура 1). Отделената топлина при изгарянето под-
грява топлоносител – термично масло, вместо оби-
чайно използваната вода в парния цикъл на Ренкин.
Температурата на маслото е в граници 250-300 оC.
Причината, поради която в инсталацията се изпол-
зва термично масло, вместо вода е, че налягането
в системата при температури 250-300 оС е по-ниско
[3]. Това намалява износването и удължава живота
на котела. Обстоятелството, че не се работи с ви-
соки стойности на налягане, не налага лиценз за
управление на системата, което е изискване в някои
европейски държави.

Димните газовеотдават топлината сивекономай-
зер и повишават ефективността на котелната инста-
лация до около 80 %. В някои случаи по газовия
тракт може да бъде инсталиран и въздухоподгрева-
тел. Подгрятото в котела термично масло минава
през топлообменник, където отдадената топлина се
използва за изпаряването на органичния работен
флуид. Работният флуид може да бъде толулоло-
во, изопентаново, изооктаново или полисилоксаново
масло. Изпарената органична среда се разширява в
аксиална турбина, която работи на ниски обороти,
което позволява тя да бъде директно свързана с
генератор, намалявайки по този начин механичните
загуби. След като работният флуид отдаде енергия-
та си за производство на електрическа енергия, той
постъпва в регенератор, където се свяля неговия
прегрев и ефективността на цикъла се увеличава.
След регенератора, органичната течност постъпва в
кондензатор, където отдадената от нея топлина се
използва за подгряване на мрежова вода до темпе-
ратура 80-90 оС, която е подходяща за използване в
централнатоплоснабдителнамрежа.Накраяфлуидът
се изпомпва обратно в топлообменника, като с това
цикъла завършва.

ОсновнотопреимуществонаORCцикълаевдоб-
рите показатели при работа на частичен товар, като
дори при работа на 50 % от номиналната мощност
системата запазва електрическия си КПД почти без
изменение. Надеждността на технологията е много
висока, както и способността на инсталацията да
работи дълго време с малки разходи за поддръжка.
Основен недостатък  е ниският КПД при производст-
вото на електрическа енергия, който е около 15 %,
а при инсталации с частичен прегрев на работната
средаможедадостигне18,2%.Товаеединственият

засега широко разпространен метод за когенерация
на биомаса. Опитът от експлоатацията най-вече в
Австрия и Германия, показва, че този вид системи
работят с голяма производителност, ниски разходи
за поддръжка и конкурентноспособни цени на про-
изведената енергия. Най-мощният модул произвежда
2200 kW електрическа мощност и 9360 kW топлинна
енергия. Цената на произведеното електричество за
централа с електрическа мощност от 1 MWel, е око-
ло 100 €/MWhel.

2.2. га зо ви тур би ни с вън ш но го ре не

Основната разлика между турбините с външно
горене и обикновените газови турбини, е в това,
че при първите горенето става извън контура на
работния флуид (фиг. 2). Има два възможни начи-
на за реализиране на технологията – чрез отворен
и затворен цикъл. Затвореният цикъл има по-висок
общКПД,докатоотвореният–по-високелектрически
КПД.Топлината,полученаприизгарянетосепредава,
чрезтоплообменник,накомпресиранработенфлуид.
Следва разширение на работния флуид в турбината
и охлаждане в друг топлообменник (например отда-
ващ топлина за централно отопление), след което
работната среда се връща отново в компресора.
Принципът на работа на отворения цикъл е същият,
с изключение на това, че след разширението си, ра-
ботния флуид (обикновено въздух) се използва като
въздух за горене в котела, или просто се охлажда
и изпуска в атмосферата.

Фиг. 2 Схе ма на тур би на с вън ш но го ре не 
(от во рен ци къл)

Така реализирана, системата може да постигне
абсолютен КПД от над 80 %, а електрическият КПД
е около 30 %.

Концепцията на турбините с външно горене има
три главни предимства, пред обикновените газови
турбини: висок електрически КПД; възможност за
работа с нискокачествени горива (биомаса с висока
влажност); възможност за атмосферно изгаряне на
биомасата. Основният проблем на технологията е
конструирането на високотемпературен утилизатор
на димни газове, който да пренесе необходимата
топлина на входа на турбината и в същото време
да издържи на високи температури и износване от
пепелни частици. От друга страна конструирането
на топлообменник е по-лесно, отколкото конструи-
рането на турбина за подобни условия. Цената на
произвежданата електрическа енергия варира между
72-124 €/MWel.Най-мощниямодулпроизвежда100kW
електрическа мощност и 260 kW топлинна енергия

Фиг. 1 Прин цип на схе ма на ORC ци къл
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2.3. пар ни дви га те ли

При централи с малки мощности (под 1 MWel)
по-целесъобразно е използването на парни двига-
тели, вместо турбини. Голямото предимство на тази
технология е възможността на подаването на техно-
логична пара, което е предпоставка за съвместната
работанаинсталациятасиндустриалнипредприятия,
нуждаещи се от пара за производството си.

Котел, изгарящ биомаса, произвежда прегрята
пара, извършваща работа в парен двигател, който
задвижва генератор (фиг. 3).  След двигателя парата
кондензиравтоплообменник,койтопредаваотведената
топлина на топлоснабдителната мрежа. Кондензатът
се събира в резервоар, където се деаерира чрез
пара, отнета от двигателя. Подхранващата вода се
връща обратно в котела, чрез помпа и цикълът се
повтаря отново.

Ценатанаелектричеството,коетопарнитемашини
произвеждат е на стойност 133-138 €/MWhel.

2.4. га зи фи ка ция на би о ма са та
      
Когенерацията с газов двигател е базирана на

процес, при който биомасата се превръща в газ и
се изгаря в газов двигател (фиг. 4). Газификацията
може да се разглежда като форма на пиролизата,
с тази разлика, че процеса на газификация проти-
ча с по-голямо съдържание на въздух и по-високи
температури, необходими за производството на въз-
можно най-много газ от биомасата. Полученият газ
има широко приложение, като може да се използва
и в газови  турбини с индиректно, външно горене.
Основният проблем при системите за газифициране
на биомаса е, че се налага очистването на газа от
катрани, малки частици и алкални частици, които
биха могли да повредят двигателите или турбините.
Този процес на очистване почти винаги е скъп и се
отразява на цената на произведената електрическа
енергия. В диапазона 100 kWel to 200 kWel, електри-
ческа мощност най-целесъобразно е използването на
газов двигател, а при по-високи мощности турбина.
Основните предимства на тези системи са високият
електрически КПД (около 30 %) и възможността за
използване на гориво с висока влажност.

Цената на електрическата енергия при този вид

производство се движи между 53 и 87 €/MWhel, и
е доста ниска в сравнение с останалите методи за
комбиниранопроизводство,представенивнастоящата
статия. От друга страна тази технология е доста

сложна и често изисква високо качество на горивото.
Системите за газифициране срещат проблем, изразя-
ващ се в ниска ефективност при работа на частичен
товар, което ги прави неподходящи за подаване на
топлина към централно отопление.

2.5. дви га тел на стър линг

Технологията е подходяща за мощности до 100
kWel. Двигателите на Стърлинг се основават на зат-
ворен цикъл, при който работен газ (хелий) после-
дователно се свива в обема на студен цилиндър и
разширява в обема на горещ цилиндър, като наля-
гането задвижва бутало и по този начин топлинната
енергия се превръща в механична. Най-често дви-
гателят на Стърлинг е директно прикрепен към сте-
ната на водогреен котел (фиг. 5), изгарящ биомаса.
Топлината, необходима за работата на двигателя се
осигурява от димните газове, получени при горенето,
а при охлаждането на студената зона на двигателя,
отделената топлина може да се подаде също към
централното отопление.

ЕлектрическиятКПДнадвигателяможедадостигне
над 30%, а общата ефективност на инсталацията е
между 85 и 90 %. Поради това, че горенето не се
извършва в двигателя, възможно е използването на
биомаса с висока влажност (до 55 %).

Фиг. 3 Цен т ра ла с па рен дви га тел
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Фиг. 4  Тех но ло гия с га зи фи ци ра не на би о ма са та
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3. пер с пек ти ви за раз ви тие на ко ге не ра ци я та 
на би о ма са в бъл га рия

      
В България все още няма изградени ТЕЦ, изпол-

зващи горивна база биомаса. В страната обаче има
изградениотоплителницентрали,коитооползотворяват
дървесен чипс и произвеждат топлинна енергия на
конкурентна цена. Отоплителната централа в град
Ихтиман е пусната в експлоатация през 2008 годи-
на. В нея е инсталиран водогреен котел с мощност
3 MWth и КПД около 92 %. Топлопреносната мрежа
е с дължина 7,2 км и подава топлоносител вода и
БГВ към 20 абоната (болница, училища, общински
сгради, частни домове). По данни на потребители-
те стойността на месечните им сметки за топлина
са намалели средно с 40 %. Поради тази причина,
както и поради удобството от централизираното
топлоснабдяване, има голям интерес и желание за
присъединяване към мрежата, като предвиденото
разширение е за още 20 консуматора. Управление-
то на котела, топлопреносната мрежа и абонатните
станции става напълно автоматично и може да се
осъществи и по интернет. Транспортните разходи от
излъчване по топлопреносната мрежа са между 8
и 10 %. Отоплителна централа с мощност 5 MWth
(първи етап) е построена и в гр. Банско.

Основният проблем при съоръженията за ком-
бинирано производство на топлинна и електрическа
енергия е в намирането на целогодишен консуматор
натоплина.Вкрайнасметканай-важниятпараметър,
който влияе на цената на произведената енергия е
годишнатаизползваемост.Считасе,чефункциониране
на съоръжението по-малко от 6000 часа годишно, не
е икономически обосновано. Най-ефикасният подход
заувеличаваненапроизводителносттаеобвързването
на такава когенерация с индустриални предприятия,

имащи нужда от технологична топлина, или пара.
Така работните часове биха могли да стигнат 7000
в годината, а цената на електричеството да намалее
съществено. За предприятия, които се нуждаят от
пара за производството си, технологията използваща
парен двигател (или турбина) е оптималното реше-
ние.  Макар и повечето от разгледаните технологии
за когенерация да са в етап на развитие и все още
да нямат широко приложение, при обвързване с
индустрията те биха били напълно рентабилни. За
предприятия, коитосенуждаятоттоплаводазапро-
изводството си, технологията използваща органичен
цикъл на Ренкин е оптималното решение.

Друго възможно приложение на ТЕЦ, използващ
за гориво биомаса е във всички селища, където е
реализирано централизирано топлоснабдяване. През
лятото, когато отопление не е нужно, основните во-
догрейни мощности могат да бъдат спрени, а да се
използват примерно модули с органичен цикъл на
Ренкин или газотурбинен агрегат с външно горене
с изгаряне на биомаса. Така тези когенерационни
модули биха могли да се използват целогодишно.
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Съгласно протокола от Киото  задължително
всички горивни устройства в експлоатация трябва да
отговарят на определени норми за допустими еми-
сии (концентрации и отпадъчни газове) на вредни
вещества, изпускани в атмосферата.

Нормите за допустими емисии се отнасят за съ-
ществуващипроизводственипроцесиидейности,както
и за проектиране и изграждане на нови промишлени
и други обекти, източници на емисии.

При реконструкция и модернизация на действа-
щи производствени процеси се прилагат нормите за
нови обекти.

Целтананастоящатастатияедаседадеинфор-
мация на какви пределно допустими концентрации

ПРЕ ДЕЛ НО ДО ПУС ТИ МИ НОР МИ НА ЕМИ СИИ ОТ ВЕЖ ДА НИ 
ОТ РАЗ ЛИЧ НИ ГО РИВ НИ УС Т РОйС Т ВА

Автори: С. Ташева, Г. Въл чев, В. Ра ше ва

С при съ е ди ня ва не то на Ре пуб ли ка Бъл га рия в Ев ро пейс кия съ юз въз ник на не об хо ди мост 
от хар мо ни зи ра не на ев ро пейс ки те стан дар ти с на ши те, въз ос но ва на то ва се под но вя ват 
законода телните нор ми за вред ни еми сии, из пус ка ни в окол на та сре да от го рив ни те ус т-
ройс т ва.

трябва да отговорят горивните устройства.

Емисиитев газовете, изпусканиот горивниизточ-
ници, не може да превишават стойностите в mg/m3,
дадени в табл. 1, 2, 3, 4 и 5.

Нормите в табл. 1 и 2 се отнасят за съдържание
на кислород в димните газове както следва:

1. При скарно изгаряне – 7% обемни.
2. При прахово изгаряне и сухо извеждане на

пепелината – 6% обемни.
3. При прахово изгаряне и течно шлакоотделя-

не – 5% обемни.
4. За течни горива – 3% обемни.
5. За газови горива – 3% обемни.

                 замърсител  Мощност
вид гориво 0,5-50 MW 50-100 MW 100-500 MW над 500 MW

прах    
Твърдогориво 150 100 100 50
Течногориво 80(100)* 50(100)* 50(100)* 50
Газовогориво  10(50)** 10(50)** 10(50)**

азотни оксиди    
Твърдогориво 650 650 650 650
Течногориво 450 450 450 450
Газовогориво 250 350 350 350

въглероден оксид    
Твърдогориво 250 250 250 250
Течногориво 170 170 170 170
Газовогориво 100 100 100 100

Табл. 1 Норми за емисии на прах, азотни окиси и въглероден окис от горивни източници в mg/m3

   * - за инсталации, изгарящи течни горива с пепелно съдържание по-голямо от 0,06%.
   ** - за нискокалорични газове от рафинерии, коксов газ и газ от доменни пещи.
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Табл. 2 Норми за емисии на серни оксиди от горивни източници в mg/m3

 Мощност концентрация  степен на десулфуризация 
 MW mg/m3 %

Твърдигорива 0,5-100 2000 40(100-167MW)
 100-500 2000-400 40-90(линейноувеличениеза
  (линеенспад)* 167-500MW)**
 над500 400 90

Течнигорива 0,5-300 1700
 300-500 1700-400 90
  (линеенспад)***
 над500 400 90

Газообразнигорива:Природенгаз  35 
Втечненгаз  5

Нискокалоричнигазовеотрафинерии,  800
коксовгазигазотдоменнипещи

Табл. 3 Норми на емисии на 
серен диоксид от горивни 
източници в mg/m3

Табл. 4 Норми на емисии на серен диоксид от горивни източници, % 

Табл. 5 Норми за емисии на серен диоксид по горивни източници, mg/m3

  Забележка: В случаите когато един горивен 
източник използва твърдо или течно гориво 
с високо съдържание на сяра и не може да се 
осигурят концентрации, показани в колонка 
(2), трябва да се приложи десулфуризация 
със степен на ефективност в проценти 
съгласно табл. 4

Забележка: Нормата за емисията зависи от топлинната мощност на горивния източник и се определя по таблица 5

Табл. 6 Норми за емисии (в mg/m3) за инсталации за изгаряне 
на битови отпадъци (нормите се отнасят за 11 % обемни О2 в 
димните газове)

Мощност So2 
MW  mg/m3 

до100-150 2000-1800
100-200 2000-1600
150-250 1800-1400
200-300 1600-1200
250- 1400-
300-350 1200-1000
350-400 1000-800
400-450 800-600
450-500 600-400
над500 400

Мощност, [MW] до167-200 167-250 200-300 250-350 300 350-400 400-450 450-500 над500

% 40-45 40-53 45-60 53-68 60 68-75 75-82 82-90 90

Мощност [MW] до300 300-350 350-400 400-450 450-500 над500
sO2  [mg/m3]   1700 1700-1450 1450-1150 1150-750 750-400 400

замърсител                                            Мощност на инсталацията
 по-малка между 3 t/h или
 от 1 t/h 1 и 3 t/h повече

1.Прахообразнивещества
 200 100 30
2.Тежкиметалииаерозоли  
a)Pb+Cr+Cu+Mnисъединениятаим - 5 5
(общо) - 1 1
б)Ni+Asисъединениятаим(общо)   
в)Cd+Hgисъединениятаим(общо) - 0,2 0,2

3.Газообразнивещества 
а)хлороводород(НСl) 250 100 50
б)флуороводород(HF) - 4 2
в)серендвуокис(SO2) - 300 300
г)въглероденокис(СО) 100 100 100

4.Органичнисъединения  
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Определяне на максималната концентрация на
вредни вещества от димните газове в приземния
слой на атмосферата:

 (1)


а – ко е фи ци ент, за ви сещ от тем пе ра тур на та 
стра ти фи ка ция (за ге ог раф с ка та ши ри на на Бъл-
га рия а = 200);

m – еми сия на вред ни ве щес т ва, из х вър ля ни в 
ат мос фе ра та – пе пел, SO2, NO2, СО, саж ди, бе за-
пи рен и др.:

        
(2)

Емисия на SO2
        

 (3)

Емисия на NO2

                  
(4)

F – без раз ме рен ко е фи ци ент от чи тащ ско рост-
та на ута я ва не, за га зо об раз ни вред нос ти 

SO2, NO2, H2S F = 1;
за прах и пе пел при сте пен на ула вя не до 
90 % F = 2;
за прах и пе пел при сте пен на ула вя не по мал ко 

от 90 % F = 2,5;
за прах и пе пел при сте пен на ула вя не 
75 % F = 3;
Р – без раз ме рен ко е фи ци ент, от чи тащ ре ле фа 

на мес т ност та (при нак лон по ма лък от 50 m на 
1 km – Р = 1);

μ, n -  без раз мер ни ко е фи ци ен ти, от чи та щи 
ус ло ви я та на из ли за не на дим ни те га зо ве от ко-
ми на, оп ре де ле ни ка то:

                                   
 (5)

                                 

(6)

при f <100  (7)

      при vM ≥ 0,5

при 0,5≤vM < 2                                   (8)
    
           при vM < 0,5

Определяне на фоновата концентрация:      

(9)

Необходима височина на комина, за да осигури
непревишаване на ПДК за вредни вещества:



(10)

при мер: Да се изчисли височината на комина,
осигуряваща ПДК за SO2 и NO2, при изгаряне на
мазут (М40) с Qд  = 39500 kJ/kg и съдържание на
сяра – Sp = 0,6%. С часов разход на горивоBh=401
kg/h, количество на димните газове при tг = 200 0С
- VДГ=5083,40 m3/h.

Определяне емисиите на вредни вещества, изх-
върлени в атмосферата.

Пределнодопустими концентрации:
ПДК SO2 = 0,5 mg/m3

ПДК NO2 =0,85 mg/m3

Сумарна емисия на вредни вещества, изхвърляни
в атмосферата:

Емисия на SO2

Емисия на NO2

Определяне на максималната концентрация на
вредни вещества от димните газове в приземния
слой на атмосферата:

Определяне на фоновата концентрация:

( )
3

3/12
/,..... mmg

tVH
PnFmac

ДГk
M ∆

= µ

sgm
ПДКNO
ПДКSOmm NOSO /,.

22
2

2+=

sgSBhm p
SOSO /,).1(.56,5

22
η−=

( )
( ) sg

t
Vc

m
ДГ

ДГNO
NO /,

273
273..

2

2 +
=

tH
dw

f
k

k

∆
= 2

01000

365,0
k

M H
tV

v ДГ∆=

334,01,067,0
1

ff ++
=µ

13,313,2532,0 +−= MM vvn

3

2

2 /,
22

mmgc
ПДКNO
ПДКSOcc NOSOф +=

m
tVcПДКSO

PnFmaH
ДГф

k ,
.

1......
6/12/1

2









∆











−
= µ

sgm
ПДКNO
ПДКSOmm NOSO /,.

22
2

2+=

sg
SBhm p

SOSO

/34,16,0).01.(401,0.56,5
).1(.56,5

22

=−=
=−= η

( )
( )

( )
( ) sg

t
Vc

m
ДГ

ДГNO
NO /81,0

200273
273.41,1.1

273
273..

2

2
=

+
=

+
=

sg

m
ПДКNO
ПДКSOmm NOSO

/82,181,0.
85,0
5,034,1

.
2

2

2

2

=+=

=+=

3/15,0
2

mmgcSO =

( )

( )
3

2

3/12

/0053,0
206.41,126

1.16,1.23,1.2.82,1.200

.....

mmg

tVH
PnFmac

ДГk

M

==

=
∆

= µ

3/20,0
2

mmgcNO =

3

2
2

2

2

/268,020,0.
85,0
5,015,0 mmg

c
ПДКNO
ПДКSOcc NOSOф

=+=

=+=
n = 4,4 vM  



2/200944

Ли те ра ту ра

Необходима височина на комина, за да осигури
непревишаване на ПДК за вредни вещества:

а – ко е фи ци ент, за ви сещ от темпе ратурната 
стра ти фи ка ция (за геогра фската ши ри на на Бъл-
га рия а = 200);

m – еми сия на вред ни ве щес т ва, изхвър ляни в 
ат мос фе ра та – пе пел, SO2, NO2, СО, саж ди, бе за-
пи рен и др. m = 1,82 g/s;

F – без раз ме рен ко е фи ци ент от чи тащ ско рост та 
на ута я ва не, за га зо об раз ни вред нос ти SO2, NO2, 
H2S F = 1; за прах и пе пел при сте пен на ула вя не 
до 90 % F = 2; за прах и пе пел при сте пен на ула-
вя не по мал ко от  90 % F = 2,5; за прах и пе пел 
при сте пен на ула вя не 75 % F = 3;

Р – без раз ме рен ко е фи ци ент, от чи тащ ре ле фа 
на мес т ност та (при нак лон по ма лък от 50 m на 
1 km – Р = 1);

μ, n -  без раз мер ни ко е фи ци ен ти, от чи та щи 
ус ло ви я та на из ли за не на дим ни те га зо ве от ко-
ми на, оп ре де ле ни ка то: 

                          при f <100

при 0,5 ≤ vM < 2

Определянето на Нк  е с последователни приб-
лижения, като за първата степен се приема μ = 1,
n = 1 и Р = 1, за

Преизчисляват се коефициентите:

Въл чев, Г., Го рив на тех ни ка и тех но ло гии. Плов див, 
изд. ВИХВП, 2001.

Ди рек ти ва  99/30/ЕО на съ ве та от 22 ап рил 1999 
го ди на от нос но пре дел но до пус ти ми те стой нос ти на 
се рен ди ок сид, азо тен ди ок сид и азот ни ок си ди, пра-
хо об раз ни час ти ци и оло во в окол ния въз дух.

За кон за чис то та на ат мос фер ния въз дух.
На ред ба № 1 от 27 юни  2005 го ди на за нор ми за 

до пус ти ми еми сии на вред ни ве щес т ва (за мър си те ли), 
из пус ка ни в ат мос фе ра та от обек ти и дей нос ти с 
не под виж ни из точ ни ци на еми сии.

На ред ба № 2 от 19 фев ру а ри 1998 го ди на за нор-
ми за до пус ти ми еми сии (концент рирани в от па дъч ни 
га зо ве) на вред ни ве щес т ва из пус ка ни в ат мос фер ния 
въз дух от не под виж ни из точ ни ци. 

На ред ба №15 от 29 юли1999 го ди на за нор ми за 
до пус ти ми еми сии (кон цен т ри ра ни в отпа дъчни га зо-
ве) на се рен ди ок сид, азот ни ок си ди и пра хо об раз ни 
ве щес т ва из пус ка ни в атмосфер ния въз дух от но ви 
го ле ми го рив ни ин с та ла ции.

Ки ров, Д., А. Ру сев, Т. Съ бев. Ме то ди ка за из-
чис ля ва не на ко ми ни. На уч на кон фе рен ция ЕМФ`2002, 
Вар на, том ІІ, 18-20 сеп тем в ри, 2002.

Ста мов, С. Спра воч ник по отоп ле ние, кли ма ти за-
ция и ох лаж да не, част ІІ, Отоп ле ние и га зос наб дя ва не, 
Со фия, изд. Тех ни ка, 2001.

Преизчислява се височината на комина:

 Отново се пресмятат коефициентите при
приетата височина на комина Нк = 26 m:

Изчислява се височината на комина:


Приет е комин с височина Hk = 26 m, които ще
осигурява спазването на хигиеничните норми и опаз-
ването на атмосферния въздух.
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автомобили автомобили

ДО 24 % ОТ С ТЪП КИ ОТ ЦЕ НА ТА 
ЗА НО ВИ ЛЕ КО ТО ВАР НИ АВ ТО МО БИ ЛИ 

FIAT В “ЕРА ТО АУ ТО” – ХАС КО ВО

Автор: Георги Градев

Разнообразиетозапочваотмал-
кияградскипомощник-FIATFiorino
(1+1 места и 610 kg, 3+1 места и
293 kg), преминава през пътничес-
ките и лекотоварни версии на FIAT
Doblò (1+1 места и 730 kg, 4+1
места и 305 kg), „лекият” товарен
автомобил FIAT Scudo (1+1 места
и 1200 kg, 8+1 места и 250 kg),
за да се достигне до истинския
профeсионалист от класа на голе-
мите бусове – FIAT Ducato (2+1,
5+1, 8+1 до 13+1 места и от 1156
kg до 1820 kg)

прагна51cmотземятаоблекчава
товаренето и разтоварването.

Новият Fiorino е икономичен и
екологичен, благодарение надвата
си двигателя: бензинов 1,4 8V 73
к.с. и дизелов 1,3 Multijet 75 к.с. И
дватамотораотговарятнаизисква-
нията Euro 4. Дизеловият двигател
има разход от 4,5 l/100 km при
смесен цикъл, което му позволява
да измине 1000 km с едно зареж-
дане. В същото време той е и
много екологичен, отделяйки само
119 g/km вредни емисии.

FiaT Fiorino е замислен за ра-
ботавграда.Лесензауправление,
паркиране,товаренеиразтоварване,
той е единственият, който ще Ви
отведетам,къдетодругитенемогат.

Компактен отвън, просторен
отвътре, Fiorino може да понесе
610 kg. Вътре всеки сантиметър
се използва ефективно. Товарният
обем от 2,5 m³ може да достигне
до 2,8 m³ при свалена предна се-
далка.Дължинатанатоварнияотсек
достига до 2,5 m. Ниският товарен

По-скъпитечасти,катопредният
капак и светлините са позициони-
рани по-високо. По този начин се
намалява риска от тяхна повреда
при евентуален удар, което води
до по-ниски разходи за ремонт. В
стандартното оборудване на вер-
сиите влизат: ABS с EBD, предно
окачване McPherson, въздушна
възглавница за водача, електро-
усилвател на волана, 3 точкови
предпазни колани с дообтягане,
специални ключалки срещу взлом,
коитоблокиратвратите,системаза
контрол на светлините, ел. стъкла
и огледала, защитна рамка, обо-
рудване за поставяне на радио

Fiorino Cargo
Fiorino Cargo - размери

Fiorino Combi
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(кабели,високоговорители,антена),
постелказатоваренван,системаза
заключване Dead Lock (специални
ключалки срещу взлом).

Структурата на новия Fiorino е
проектиранадаосигуримаксимална
защитанапътниците.Недеформиру-
емата кабина е защитена от евен-
туален удар чрез специални зони
за деформация, които се намират
отпред и отзад на автомобила. Го-
лемите брони и странични лайсни
предпазват автомобила от евенту-
ални леки удари с ниска скорост.

С FiaT Doblò работния Ви ден
е по-комфортен, благодарение на
удобната позиция на скоростния
лост и максималната свобода на
движение в кабината.

Всичко е прибрано и лесно
достъпно, с много ниши за вещи.
Максималната продуктивност се
дължи на товароносимостта (от
730 kg до 850 kg) и водещата за
сегментавместимостот3,2m³или
3,8 m³ при версията с висок пок-
рив. Голямото разстояние между
арките на калниците (1200 mm) и
ниския товарен праг (535 mm) до-
пълнително улесняват товаренето
и разтоварването.

Fiat Doblò се предлага с два
бензинови и три дизелови двига-
теля. Впечатления правят дизело-
вите двигатели от второ поколение
Multijet. Те предлагат мощностни
характеристики на бензинов двига-
тел,съчетаниснискаконсумацияна
горивоинискиоперативниразходи.
За потребители, ценящи ниските
оперативни разходи, се предлага
и бензинов двигател с фабрично
монтирана уредба, работеща на
природен газ.

Многообразие,интелигентности
гъвкавост, Fiat Doblò има решение
за всяка задача, благодарение на
20-те си конфигурации: остъклени,
неостъклени, с една или две плъз-
гащи се врати, една отваряща се
нагоре или две (остъклени или не-
остъклени)задниврати.Сигурността
е ключов фактор що се отнася до
качеството на работата. Fiat Doblò
разполага със специални зони за
деформация, неогъваем кокпит,
устойчива на усуквания структура
и вградени във вратите метални
греди. Триточковите предпазни ко-
ланииFPS(противопожарнасисте-
ма) са стандарт.Опциите включват
4-сензорен ABS с EBD, въздушни

възглавници за водача и пътника
до него.

Fiat Scudo носи товари като
ван, но се управлява като лек ав-
томобил.

Има детайли за по-добра шу-
моизолация и по-малко вибра-
ции. Предлага товароносимост от

на ниския товарен праг, който е
на само 49 cm от земята (с пнев-
матично окачване). Предлаганото
като опция пневматично окачване
дава възможност за настройка по
височина на товарния праг, когато
автомобилътевпокой,позволявай-
ки автомобилът да бъде снишен с
допълнителни 5 cm. Системата се
активира посредством бутон в то-

1000 kg до 1200 kg и обем на
товарния отсек от 5 m³ до 7 m³.
Дължината на товарния отсек е
2254 mm за версията с къса база
и 2584 mm за версията с дълга
база. Разстоянието между арките
на калниците е 1254 mm. Опера-
циите по товарене и разтоварване
са крайно улеснени, благодарение

варнияотсек.Широкитезадниврати
се отварят на 90º и 180º.Стандар-
тно автомобилът се предлага и с
две странични плъзгащи се врати.
Една от страната на шофьора, а
другата от страната на пътника.
Разделянето на товарния отсек от
кабинатаставапосредствомметал-
на преграда в стълбовидна форма

Doblo Combinato

Doblo Cargo

Scudo Cargo
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или посредством плътна метална
стена. Изцяло тествани, тихи и с
високимощностнипоказатели:това
са трите Euro 4 дизелови двига-
тели, които се предлагат за Fiat
Scudo. Ако търсите практичен и
икономичен двигател, изберете 1,6
16V Multijet 90 к.с. или по-големия
2,0 16V Multijet 120 к.с.. Ако при-
оритет Ви е мощността, изберете
най-големия от предлаганите дви-
гатели – 2,0 16V Multijet 136 к.с.
И трите двигателя са надеждни,
с високи мощностни показатели и
ниски оперативни разходи.

С Fiat ScudoВие избирате най-
добрата гаранция по отношение
на безопасността. Автомобилът
е с предно предаване, напречно
разположен двигател, независимо
предно окачване тип McPherson и
задноокачваненаторсионнагреда.
Спирачната система е двукръгова,
с дискове и на четирите колела.
Стандарт е четириканалният ABS
с EBD и HBA - спирачен асистент,
който автоматично повишава на-
лягането в спирачната система в
момент на аварийно спиране. На
разположение е и ESP система за
контрол на сцеплението.

Версията Combi e проектирана
да предоставимаксимумпростран-
ство за пътниците на борда.

отпревознаповечепът-
ници, изберете версията
с 8/9места. Тя предлага
комфорт на пътниците и
място за техния багаж.
Тази версия е с това-
роносимост до 861 kg,
което означава 9 места
+ 249 kg. Седалките на
Scudo Combi са модул-
ни и позволяват сгъване
или отстраняване. Това
Ви дава възможност да
конфигуриратеинтериора
според нуждите си

Новият Fiat Scudo предлага и
най-добри условия на пасивна бе-
зопасност.Автомобилътепреминал
успешно всички тестове, благода-
рениена специалнопроектираните
зони за деформация при удар в
преднатачастнаавтомобилаине-
деформиращата се кабина. Всички
седалкистандартносаснастройва-
щи се по височина подглавници и
триточковипредпазниколани.Освен
въздушнатавъзглавницазаводача,
стандартеивъздушнавъзглавница
за цялата предна редица седалки.
Стандартна е и противопожарната
система FPS. Fiat Scudo разполага
и със система против кражба.

Новият FiaT Ducato е по-про-
дуктивен по отношение на богатс-
твото на версии, повишен товарен
капацитет, по-просторен интериор,
увеличена мощност на двигателя
и намален разход на гориво.

Многообрaзие и транспортни
възможности:

● Обща маса до 4 тона
2 типа версии с 3.5 тона обща

маса: Ducato и Ducato Maxi с най-
добра товароносимост на задна ос
в класа си – до 2 400 kg

● Товарен отсек:
Със своя обем на товарния от-

сек от 8 m³ до 17 m³, новият Fiat
Ducatoесреднай-добрите
в класа на лекотоварни-
те автомобили с предно
предаване

● Рекордни вътрешни
размери:до4mдължина
и височина от 1870 mm.

● Повишена мощност
надвигателя и намалена
консумация на гориво:

Дизеловите Multijet
Euro 4 двигатели са с
мощност от 100 до 157
к.с., екипирани с 5 и 6
степеннискоростникутии

● Максимален въртящ момент
до 400 Nm – рекорд в класа си

Новият Ducato е по-лесен за
шофиране и товарене, благодаре-
ние на някои нови черти.

ле сен за шо фи ра не: предно
предаване, конструкция устойчива
наусуквания,специфичнинастройки
на окачването за по-добра управ-
ляемост,удълженакабина,удължен
ход за настройка на шофьорската
седалка, вертикално разположен
волан, който дава усещане за шо-
фиране на лек автомобил, серво
управлениенаволанаспроменливо
усилие, улесняващо паркирането.

ле сен за то ва ре не и раз то-
вар ва не: 

- задната врата е с височина
от 1520 mm до 2030 mm, в зави-
симост от версията, разстоянието
междуаркитенакалницитедостига
1422mm–несравнимозакласаси,

- ниският товарен праг 52 cm
от земята може да се намали още
до 42 cm, благодарение на инова-
тивното задно въздушно окачване
– рекорд в класа си.

FIATDucatoCombiелекотоварен
автомобил,къдетопространствотои
функционалносттаобединяватсили,
задазадоволятВашитеизисквания
най-ефективно.

Това е идеалното решение за
превоз, както на хора така и на

Просторната и шумоизолирана
кабина е с два или три реда се-
далки за превоз от 5 до 9 човека.
За групови пътувания може да из-
берете версията Panorama Family.
Тяеидеалназа големисемейства,
кактоизануждитенаВашияхотел
или фирма.

ScudoCombiелеснозатоварене
иприятнозадългипътешествия.Ако
се спрете на версия с 5/6 места,
ще разполагате със забележително
пространствозабагаждо938kg(6
места + 530 kg). Ако се нуждаете

Scudo Combinato

Ducato Cargo

Ducato Пътнически
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товари, като може да превозва от
5 до 9 души. Ducato Combi озна-
чава функционалност и качество
на интериора, който е внимателно
подбран,4осветителнителамонти-
рани на тавана, удобно отделение
за вещи под покрива. Централната
и задна редица седалки могат да
са сгъващи се и имат възможност
да се отстраняват.

Шаси кабина с бордова надст-
ройка. Идеално решение за всяка
транспортна задача.

При тази версия Вие може да
избирате между: 5 размера наша-
сито, 4 дължини на междуосието,
5 варианта на товароносимостта
плюс 3 двигателя.

опция и включва
в себе си и сис-
темата Hill Holder,
улесняващатръгва-
нетопонаклонбез
използването на
ръчната спирачка.
HBAсистематауве-
личава спирачното
усилиевслучайна
аварийно спиране.
Автомобилът може
да се оборудва и
със ситемата LAC,
коятоследисъстоя-
нието на товара, с
цел да оптимизира
работата на ABS,

● Автомивка за леки и товарни
МПС - пране, пастиране

● Годишни абонаменти и пре-
ференции

●Новиакумулаториизареждане
● Лепене на брезенти
● Кафе-бар

Автомобилитесепредлагатсга-
ранцияот2годинибезограничение
на пробега. Допълнителна опция е
удължената гаранция до 5 години,
кактоизаместващавтомобилвслу-
чай на повреда и необходимост от
сервизнообслужване.Допълнителен
бонусезастраховкатаАВТОКАСКО,
която се предлага на изключител-
но изгодните 2 % от стойността
на автомобила за първата година.

Отстъпките, които достигат ре-
корднотонивоотдо24%щебъдат
единприятенспоменпрезследваща-
тагодина,смятатексперти.Според
тях в момента продавачите слизат
до цени равни или дори по-ниски
от себестойността на автомобили-
те.Основна цел е изчистването на
складовитеналичностиижеланието
да се налеят свежи пари за покуп-
ка на нови автомобили. В цялата
тази ситуация печелившият е ясен
и това е клиентът.

Моментът за ивестиция в леко-
товарна техника е точно сега, тъй
като в друга икономическа конюн-
ктура предлаганите отстъпки едва
ли ще достигнат такива нива.

ЕРАТО АУТО Хасково –
Официален представител на Fiat, Lancia, Alfa Romeo и Мazda

Околовръстен път Кърджали – Харманли (300 м. след ДАИ)
тел: 0886 977 332 , е-mail: haskovo@autoitalia.bg, www.erato.bg

Ducato за Трансформации

Двойна шаси-кабина с бордова
надстройка. Тази версия Ви позво-
лява да превозвате персонала и
товара си. Здрав и гъвкав автомо-
бил, предлагащ се с 2 междуосия,
2 размера на шасито, 2 варианта
на товароносимост и 2 двигателя.

Сигурността е синоним на
Ducato.20000часаинженерентруд
по проектиране, хиляди тестове на
отделнитекомпоненти.Сигурността
на пътниците при евентуален удар
сегарантираотнедеформируемата
структура на кабината. Всички се-
далки са екипирани с три точкови
предпазни колани. Двустепенната
въздушнавъзглавница зашофьора
се предлага стандартно. Опциите
включват: 120-литрова въздушна
възглавница за пътникадошофьо-
ра и евентуалния трети пътник,
страничнивъздушнивъзглавниции
прозоречни въздушни възглавници.
Спирачната система е с дискове
и на четирите колела и е екипи-
рана с ABS и EBD. Системата за
контрол на сцеплението ESP е

Цялата тази га-
маавтомобилимо-
же да откриете в
Автокомплекс„ЕРА-
ТОАУТО”-Хасково,
околовръстношосе
Кърджали – Хар-
манли, на 300 м
след ДАИ. Авто-
комлексътпредлага
още: консултация
на клиенти при по-
купканаавтомобил,
лизинговиконсулта-
ции и оферти, сер-
визиране на леки,
лекотоварни и то-
варни автомобили

на високо професионално ниво:
● Магазин за авточасти
● Регулиране геометрията на

преден и заден мост
●Смянанаконсумативи(масла,

филтри, греси, антифризи)
● Компютърна диагностика
● Продажба на нови гуми, ре-

генерат и джанти
● Монтаж, демонтаж и баланс

на леки и тежки гуми
● Ремонт на двигатели и хо-

дова част
● Тенекеджийски и бояджийски

услуги
●Ремонтнаавтомобили,претър-

пялищети,врезултатнанастъпило
застрахователно събитие

Ducato за Трансформации

ASR и ESP системите.
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двигател

1.3 M-Jet 75 hp
1.9 M-Jet 105 hp
1.4 бензин 77 hp
1.6 бензин/газ 103/92 hp

1.3 M-Jet 75 hp
1.9 M-Jet 105 hp
1.4 бензин 77 hp
1.6 бензин/газ 103/92 hp

1.3 M-Jet 75 hp
1.9 M-Jet 105 hp
1.4 бензин 77 hp

1.9 M-Jet 105 hp 8 V– BASE
1.9 M-Jet 105 hp -ELEGANT*
* - A/C, Радио с MP3 и CD,
дистанциннно, ел.огледала

1.3 M-Jet 75 hp– BASE
1.3 M-Jet 75 hp-ELEGANT *
1.4 бензин 75 hp– BASE
1.4 бенз. 75 hp-ELEGANT*
* -дистанционно, размразител,
дясна плъзгаща врата, ел.пакет

1.3 M-Jet 75 hp– BASE
1.3 M-Jet 75 hp -ELEGANT *
* -ел.пакет+размразител,
дистанционно заключване

1.6 M-Jet 90 hp
1.6 M-Jet 90 hp

1.6 M-Jet 90 hp
2.0 M-Jet 120 hp

1.6 M-Jet 90 hp
2.0 M-Jet 120 hp

2.2 M-Jet 100 hp 16 V
2.2 M-Jet 100 hp 16 V
2.3 M-Jet 120 hp 16 V

2.2 M-Jet 100 hp 16 V
2.3 M-Jet 120 hp 16 V

2.3 M-Jet 120 hp 16 V
2.3 M-Jet 120 hp 16 V

2.3 M-Jet 120 hp 16 V
3.0 M-Jet 157 hp 16 V
2.3 M-Jet 120 hp 16 V
3.0 M-Jet 157 hp 16 V
2.3 M-Jet 120 hp 16 V
3.0 M-Jet 157 hp 16 V

2.2 M-Jet 100 hp 16 V

2.3 M-Jet 120 hp 16 V

2.3 M-Jet 120 hp 16 V

2.3 M-Jet 120 hp 16 V

2.2 M-Jet 100 hp 16 V
3.0 M-Jet 157 hp 16 V

2.2 M-Jet 100 hp 16 V
2.3 M-Jet 120 hp 16 V

2.3 M-Jet 120 hp 16 V
3.0 M-Jet 157 hp 16 V

товароносимост

730 kg – 3.2 m³/3.8 m³ *
730 kg – 3.2 m³/3.8 m³ *
730 kg – 3.2 m³/3.8 m³ *
700 kg – 3.2 m³/3.8 m³ *
*-висок покрив+1760лв

850 kg - 4 m³
850 kg - 4 m³
850 kg - 4 m³
700 kg - 4 m³

4+ 1 плюс 305 kg
4+ 1 плюс 305 kg
4+ 1 плюс 305 kg

4+ 1 плюс 335 kg
4+ 1 плюс 335 kg

610 kg–2.5 m³/2.8 m³ *
610 kg–2.5 m³/2.8 m³ *
610 kg–2.5 m³/2.8 m³ *
610 kg–2.5 m³/2.8 m³ *
*  -при сгъната седалка

0.36 m³/1.8 m³ *
4 места + 293 kg
*-присгънатизадниседалки

1 000 kg – 5 m³
1 200 kg – 5 m³

1 200 kg – 6 m³
1 200 kg – 6 m³

8+1 плюс 250 kg
8+1 плюс 250 kg

1 155 kg - 8 m³
1 455 kg - 8 m³
1 440 kg - 8 m³

1 390 kg – 11.5 m³
1 375 kg – 11.5 m³

1 525 kg – 13 m³
1 500 kg – 15 m³

1 900 kg – 15m³
1 850 kg – 15 м³
1 410 kg – 17 m³
1 360 kg – 17 m³
1 870 kg – 17 m³
1 820 kg – 17 m³

5+1 плюс 1 025 kg
Частично остъклен

5+1 плюс 900 kg
Частично остъклен

5+1 плюс 900 kg
Напълно остъклен
8+1 плюс 628 kg
Напълно остъклен

7+1 /8+1*
7+1 /8+1*
*  - (плюс 469 лв)

7+1 /8+1°
7+1 /8+1°
*  - (плюс 469 лв)

13+1 плюс 487 kg
13+1 плюс 437 kg

Модел

DobLo Cargo
1+1

DobLo Cargo
MAXI 1+1

DobLо CoMbinaTo
4+1

DobLо CoMbinaTo
MAXI 4+1

fIOrINO CargO
1+1

fIOrINO COMBINatO
3+1

SCUDo Cargo 1+1

Къса база

Дълга база

SCUDo CoMbinaTo

DUCaTo Cargo

Къса база
3000 mm

Средна база
3 450 mm

Дълга база
4 035 mm

Дълга база
4 035 мм
MAXI

DUCaTo пътНически

COMBINatO
Къса база
3000 mm

COMBINatO
Средна база
3 450 mm

COMBINatO
Средна база
3 450 mm

PaNOraMa
Къса база
3000 mm

PaNOraMa
Средна база
3 450 mm

MINIBus
Дълга база 4 035 мм

цена в лв с ддс
базов модел

22 990
24 650
19 890
28 490

25 650
27 450
22 490
30 990

25 890
26 990
22 490

29 990
31 490

21 990
23 990
18 990
20 990

24 790
25 590

37 990
38 990

39 490
41 990

42 990
45 690

41 690
42 390
43 490

42 890
43 990

44 690
45 790

46 890
52 890
47 190
51 190
48 190
52 150

46 490

48 490

47 450

49 064

49 490
55 390

50 390
51 490

65 990
69 490

отстъпка
%

- 22 %
- 22 %
- 22 %
- 22 %

- 22 %
- 22 %
- 22 %
- 22 %

- 24 %
- 24 %
- 24 %

- 24 %
- 24 %

- 15%
- 15%
- 15%
- 15%

- 16%
- 16%

- 20 %
- 20 %

- 20 %
- 20 %

- 20 %
- 20 %

- 20 %
- 20 %
- 20 %

- 20 %
- 20 %

- 20 %
- 20 %

- 20 %
- 20 %
- 18 %
- 20 %
- 20 %
- 20 %

- 18 %

- 18 %

- 18 %

- 18 %

- 18 %
- 18 %

- 18 %
- 18 %

- 20 %
- 20 %
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Èçäàíèå íà  "ÅÐÀÒÎ ÕÎËÄÈÍÃ" ÀÄ 

Õàñêîâî  6300 

áóë."Ñúåäèíåíèå"67

òåë.: 038/603033, ôàêñ: 038/603010 

e-mail: toplo@erato.bg, www.erato.bg

Ãë. ðåäàêòîð - èíæ. Ã. Ïåòêîâà

Òåõí. ðåäàêòîð - èíæ. Ñò. Éîòîâñêè 

Ðåêëàìà è àáîíàìåíò - Ê. Ïåòêîâà

Ïðåäïå÷àò - ЕРАТО РЕклАмА

Ïå÷àò - "РОдОПИ кЪРдЖАлИ" ЕООдI S N N  1 3 1 0 - 9 4 0 5
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http://www.erato.bg/toplo/

Книга "Камини" може да бъде закупена в магазинната мрежа 
на фирмите дистрибутори на ''Ерато" АД

Благоевград
Бургас
Бургас
Варна
Варна
Варна
В.Търново
Видин
Враца
Габрово
Гоце Делчев
Г.Оряховица
Казанлък
Кърджали
Ловеч
Пазарджик
Перник
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Разград
Русе
Самоков
Силистра
Смолян
София
София
София
София
София
София
София
София
Ст. Загора
Хасково
Хасково
Хасково
Шумен
Ямбол

„Топлотехника" ЕООД
ЕТ "Ив-8 - Иванка Русинова"
"Термал Инженеринг" ООД
"Зизи" ООД
"Стубел - 5" ЕООД
ЕТ "ИЛИОС - Я. Моллова"
СД "Термоавтоматика"
ЕТ "Климата 90"
"ГИЛ" ООД
„Ковачев Инженеринг“ ЕООД
"Новатерм - ДП" ООД
"НИКО - 96" ЕООД
"Термокомфорт- България" ООД
"МК" ООД
"Термоинвест" ЕООД
ЕТ "Валисто - В. Димитрова"
„Топло Ефект Инженеринг“ЕООД
"ВС Инженеринг" ООД
 "Термаексперт плюс" ООД
„Андромеда-7“ ООД
„ЙОВ“ ЕООД
"Стема РС" ООД
"Зарев" ООД
"Камо" ООД
"Родопи Терм" ЕООД
"Некотерм" ООД
"Термокомфорт" ООД
"Ератерм Тотал" ООД
„Ера Терм“ ООД
"Протерм 2005" ООД
„МБМ Термекс“ ЕООД
„Евротерм Инженеринг“ ООД
„М-Терм“ ЕООД
"ФАН" ООД
„Топломаркет“ ООД
"Ерато Инженеринг" ООД
"Ерато Клима" ООД
"Топлоснабдяване 2000" ООД
ЕТ "Нора - ГКП"

073/ 83 29 62
056/ 81 29 41
056/ 87 87 60
052/ 51 06 55
052/ 61 37 19
052/ 31 09 31
062/ 63 97 47
094/ 60 63 31
092/ 65 44 95
066/ 80 34 61
0751/ 6 11 71
0618/ 6 47 67
0431/ 6 37 67
0361/ 6 20 80
068/ 60 00 13
034/ 44 24 34
076/ 69 99 61
032/ 96 07 71
032/ 66 69 99
032/ 64 70 50
084/ 66 03 53
082/ 82 82 37
0722/ 2 92 34
086/ 82 16 81
0301/ 6 53 72
02/ 973 33 03
02/ 955 91 17
02/ 875 10 25
02/ 979 70 16
02/ 975 32 00
02/ 973 74 51
02/ 483 99 43
02/ 826 64 30
042/ 25 70 14
038/ 66 54 42
038/ 66 55 53
038/ 66 12 00
054/ 83 09 80
046/ 66 94 09

Ñáîðíèê îò ñúâåòè è 
ïëàí - ñõåìè çà  òîâà 
êàê äà ñå èçãðàäè 
êàìèíà â àïàðòà-
ìåíò, íà âèëàòà è â 
ãðàäèíàòà.

Òóê ñà ïîñî÷åíè îñíîâíè ôîðìóëè çà èç÷èñëåíèå 
íà ôîðìàòà è îðàçìåðÿâàíå íà ãîðèâíàòà 
êàìåðà, òÿãîâàòà ÷àñò, êîìèíèòå â êîìáèíàöèÿ 
ñ òîïëîîáìåííèê, ïå÷êà è äð. íåîáõîäèìè ïðè 
èçãðàæäàíå íà êàìèíà. 
Îïèñàí å è íà÷èí çà èçãðàæäàíå íà ñúîðúæåíèå 
çà îïóøâàíå íà õðàíèòåëíè ïðîäóêòè â äîìàøíè 
óñëîâèÿ.
Èçäàíèåòî å ïðåäíàçíà÷åíî çà íàé-øèðîê êðúã 
÷èòàòåëè. 

Ново издание 
на книга "Камини"



Хасково 6300
бул. "Съединение" 67
тел.: 038/ 60 30 15
 038/ 60 30 16
факс: 038/ 60 30 17
e-mail: metali@erato.bg

София: 02/ 925 02 20
Варна: 052/ 50 22 25
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