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Правилният подбор  
на ОВК оборудването води 
до бърза възвръщаемост
Инж. Николай Беловеждов, управител на „България Терм”, пред „Фасилитис”

Какви са най-новите тенденции в 
отоплителната, охладителната и 
вентилационната техника?

- Няколко са насоките, в които през 
последните години се развива браншът. 
На първо място бих поставил все по-
широкото използване на възобновяеми 
източници на енергия, преди всичко 
слънчевата и геотермалната. На пазара 
се появиха така наречените слънчеви 
концентратори. Представляват 
параболична конструкция със 130 
огледала, фокусиращи слънчевата енергия 
в оптичния фокус на системата, където 
е разположен „котел” с мощност 11 kW. 
Слънчевият концентратор е оборудван с 
устройство за следене на слънцето по две 
оси – от изгрева до залеза, циркулационна 
помпа, табло за управление, както и със 
средства за защита при град и силен 
вятър. Досегашните резултати показват, 
че ефективността на концентратора 
е с над 40% по-висока от равностойни 
по площ (12 m2) обикновени слънчеви 
колектори.

Силно разпространение получават и 
интегрираните системи. За битови 
нужди вече се прeдлага модул, съдържащ 
кондензационен газов котел, 150 литров 
слънчев бойлер с две серпентини и пълна 
автоматика за управление. Остава 
само към него да се свържат слънчевите 
панели. По този начин се получава уред 
с компактни размери и много висок 
коефициент на сезонна ефективност.

Един по-усложнен вариант на битова 
интегрирана система е тази с котел 
на биомаса, стратификационен буферен 
съд, газов котел и слънчеви панели. По 
този начин котелът на биомаса работи 
на максимална мощност, при което КПД 
е най-висок, произвежда се БГВ по най-
ефективен начин и може да се осигури 
нискотемпературно подово отопление 
за дълъг период от време(в зависимост 
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от обема на буфера), без да се включва 
котелът на биомаса.

Много голям ефект имат 
интегрираните системи в индустриалния 
и обществен сектор. Италианската 
фирма Systema SPA, наш дългогодишен 
партньор, от скоро предлага на пазара 
така наречения „Модул възстановяема 
енергия”, даващ възможност разходите за 
отопление, климатизаця и производство 
на БГВ да бъдат редуцирани до минимум. 
Модулите се адаптират за всеки 
конкретен случай. Основният елемент 
е абсорбционен чилър, който използва 
слънчева и отпадна енергия от димни 
газове, технологични процеси и др, за да 
произвежда топлина, студ и БГВ. Възможно 
е и включването на когенерационен модул 
за производство на ел. енергия. За повече 
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подробности посетет сайта ни:  
www.bulgariatherm.com

Нараства предлагането на 
микрокогенератори за битови нужди. 
Микрокогенераторите на нашия партньор 
BAXI Group се произвеждат в завода 
Senertec в Германия. Представляват 
двигател с вътрешно горене на газ, 
който произвежда електрически ток, а 
за отопление сe използва остатъчната 
топлина. Електрическата им мощност е 
5,5 kW, а топлинната - 12,5 kW. На пазара 
в Обединеното кралство се появи още 
един модел микрокогенератор на BAXI, 
наречен ECOGEN. Той е с размерите на 
стенен газов котел и освен топлинна 
енергия и БГВ(24 kW), произвежда и 1 
kW еленергия с помощта на двигател 
на Стирлинг. Проведените изпитвания 
показват, че с него се намаляват 
емисиите на въглероден диоксид с около 1 
тон в годишен аспект.

Усилено се инвестира в посока 
разработването на когенерационни 
системи, изградени на базата на 
микрогоривни клетки, отделящи водорода, 
съдържащ се в природния газ, както и на 
двигатели с външно горене, базирани на 
цикъла на Ренкин. Разработката на горивни 
клетки е на етап бета-прототипи, 
които се тестват в реални условия. 
Достигнатата електрическа мощност в 
момента е 1,5 kW, а топлинната - 3 kW.

Все по широко приложение намират и 
системите за лъчисто водно отопление 
и охлаждане. Те са в състояние да осигури 
висок комфорт благодарение на една 
по-естествена система на обмен, която 
отстранява неприятните въздушни 
течения, шума и запрашaването, 
така характерни за традиционните 
климатични инсталации.

В сектора Вентилация се обръща 
особено внимание на създаването на 
здравословна атмосфера в помещенията © Кирил Хавезов
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чрез непрекъснат въздухообмен, съчетан 
с високоефективна рекуперация на 
топлината.

Кои са най-предпочитаните от 
клиентите ви системи и уреди за 
отопление и вентилация?
- Нашите клиенти са основно 
инсталатори и инженерингови компании. 
Те работят по предварително одобрен 
проект и конкретна спецификация 
или се съобразяват с изискванията на 
инвеститора. В този аспект мисля, че би 
било по точно да говорим какви системи и 
уреди залагат ОВК проектантите.

За съжаление трябва да констатирам, 
че стремежът към залагане на нови и 
високооефективни системи за отопление, 
вентилация и климатизация липсва. Според 
мен причините са няколко:
n Непознаване на новостите;
n Страх от новото поради липса на опит 
как ще работи и дали ще отговори на 
проекта;
n Натиск от инвеститора да се заложи 
най-евтиното, а после потребителят да 
му мисли.

Парадоксално е, но все още има 
проектанти, залагащи изчислителни 
температури 90/70оС!

Дразнят ме и красиви фасади на 
новопостроени жилищни сгради със 
стърчащи комини на газови котли. Такава 
фасада след година ще бъде повредена 
от силно корозионните димни газове, 
а съседите ще бъдат принудени да 
си затварят прозореца в близост до 
комина. А може да бъде съвсем различно, 
ако строителят-проектант е заложил 
вътрешни колективни коминни тела.

Скъпа ли е енергийната ефективност 
като първоначална инвестиция за дадена 
ОВК инсталация?
- Разбира се, че цената на енергийно 
ефективните продукти и системи е 
по-висока, а от тук и първоначалната 
инвестиция. Важното в случая е за колко 
време се връща тя. 

В тази връзка мисля, че държавата 
все още е длъжник на обществото по 
отношение стимулиране използването 
на енергоспестяващи продукти за 
ОВК. Погледнете Гърция – няма сграда 

без слънчеви колектори, но това се 
стимулира силно от държавата. В редица 
европейски страни държавата предоставя 
данъчни облекчения при закупуване на 
кондензационен газов котел.

Кои ОВК инсталации се изплащат 
най-бързо и кои са най-съществените 
фактори за това?
- Когато инсталацията е подбрана 
правилно, съобразно конкретния обект, 
когато се използва възнообновяема 
енергия, тогава възвращаемостта е бърза.

Например отоплението на 
производствени, търговски и складови 
помещения с голяма височина и площ 
чрез нискотемпературни инфрачервени 
излъчватели се изплаща за около три-
четири години и намалява разходите 
за отопление с над 60% спрямо 
конвенционалните системи.

Цитираният по-горе Модул Възобновяема 
енергия се изплаща за 2-2,5 години.

Инвестицията в охлаждане на 
промишлени и търговски обекти с 
изпарителни охладители се възвръща за 
около три години при рязко намаляване на 
разходите за енергия и поддръжка.

Как се развива пазарът на ОВК уреди 
и инсталации и как ви се отразява 
кризата?
- Бидейки в Европейския съюз, няма начин 
да не се съобразяваме с Директивите за 
енергийна ефективност, за използване 
на възобновяема енергия и други в тази 
област. Така че пазарът, макар и със 
закъснение, предизвикано основно от 
субективни фактори, ще се развива в 
тази посока.

А що се касае до кризата, няма нужда 
да си заравяме главата в пясъка и да не 
виждаме реалността. А тя е, че криза има, 
дъното още не е достигнато и лошото 
предстои. Според мен в края на годината 
и началото на следващата. Както и 
всички от строителния бранш, така и 
ние сме в криза. Все пак съм оптимист, 
че ще преживеем поредната, базирайки се 
петнадесетгодишното ни присъствие на 
пазара, на натрупания опит, на факта, че 
успяхме да си създадем име на коректен 
партньор.

Интервюто взе Нонка РядКОВа

Държавата все още е 
длъжник на обществото 
по отношение стимулира-
не използването на енер-
госпестяващи продукти 
за ОВК

Липсва стремежът към 
залагане на нови и висо-
кооефективни системи за 
отопление, вентилация и 
климатизация 

Правилният 
подбор...
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