
Комфорт в нови и обновени домове -
ОВК системи, мислещи за утрешния ден

Конференция за устойчиво отопление и сградно обновяване за региона на
Централна и Югоизточна Европа

Презентатори: инж. Цветелина Спаскова и инж. Станимира Димитрова



Централа : Вадуц, Лихтенщайн
В полите на Алпите
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Мото:   Отговорност за енергията и околната среда

Дългогодишен опит 

С поглед към бъдещето



Системни ОВК решения с Hoval продукти
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Системни решения за жилищни сгради за устойчиво отопление

Максимален комфорт за дома
Минимален разход на енергия 
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 Енергоефективни решения за 

нови сгради и реновации

 Важни моменти след саниране 

на  апартаменти и къщи –

качество на въздуха в дома



Термопомпи
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UltraSource B/T - Термопомпи въздух-вода и вода-вода

 Най-икономичното решение
 Щадящо околната среда и ресурсите
 Огромен интерес и фокус за цяла Европа

Въздух-вода Вода-вода : кладенци, сондаж, серпентини 



Системни решения с термопмопи (с и без вграден бойлер)
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 Термопомпи въздух-вода UltraSource B
 Термопомпи вода-вода UltraSource T
 Соларни колектори UltraSol за БГВ
 Комфортна жилищна вентилация HomeVent

UltraSol

HomeVent HomeVent

UltraSource T
Вода-вода
С вграден бойлер

UltraSource B
Въздух-вода

MultiVal

Подходящо за НОВИ и РЕНОВИРАНИ къщи



Богат избор на системни решения с комбинация от различни съоръжения
Максимална ефективност и ниски разходи
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Важни моменти при реновации с термопомпи

Оглед на съществуващата система
 Радиатори, конвектори или подово отопление?
 Работни температури на старата система
 Тръбна мрежа, диаметри, изолация
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Floor heating
35oC / 25oC

За постигане на желаната ефективност е необходимо 
да се адаптира и вътрешната отоплителна инсталация.

Възможност за допълване на системното решение 
за по-ефективна работа на термопомпата 

 Соларни панели за топла вода
 Комфортна жилищна вентилация с рекуперация 



Системни решения за жилищни сгради 
Интелигентен контрол чрез TopTronic E за всички съоръжения от Hoval



TopTronic E & PV smart
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Пренасочва енергията от фотоволтаични системи към мрежата или към 
термопомпата в зависимост от спестяване на разходи и на базата 

на прогнозата за времето 3 дни напред



Решения за жилищни блокове
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 Общо котелно с термопомпа Belaria/Thermalia
(вода или въздух) и/или газов котел UltraGas (в 
бъдеще за работа с биогаз и водород) 

 Топлообменна станция TransTherm за битова 
гореща вода 

 Локална комфортна жилищна вентилация 
HomeVent за всеки апартамент

Вентилация

Термопомпа + буфер + бойлер и/или

Газов котел + станция за БГВ + буфер Подходящи за НОВИ и РЕНОВИРАНИ блокове



Обща соларна инсталация за БГВ

 Обща соларна инсталация

 Общи бойлери CombiVal
 2*800 л. в сутерен

 Локално отопление за всеки апартамент
 Локални бойлери 130 л. за всеки апартамент

ПРЕДИМСТВА

• Затопляне на голям обем вода от соларна 
енергия в общи бойлери

• Топлата вода от тях се подава на входа на всеки 
индивидуален бойлер на входа на студената 
вода

Подходящо за НОВИ и 
РЕНОВИРАНИ блокове



Решение за жилищни блокове – обновяване на централна система
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Обща инсталация за отопление и 
топла вода

 Каскада от термопмопи
 Буфери за съхранение на 

енергия
 Бойлер за топла вода
 Разпределителен колектор за

отопление на апартаменти

 Опции: 
 Соларни панели за БГВ
 Топлообменни станции за БГВ
 Когенератори

 Комфортна вентилация с 
рекуперация за всеки 
апартамент



Централизирана система за отопление и топла вода с термопмопа, газов 
котел и солари
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Thermalia
Геотермална 
термопомпа 

EnerVal
буфер

UltraGas
Газов котел

TransTherm Solar
Топлообменна 
Помпена станция

Бойлери с една и две серпентини
CombiVal & MutliVal

UltraSol
Соларни колектори за БГВ

Подходящо за НОВИ и 
РЕНОВИРАНИ блокове

Подпомагане на отоплението 
със соларни панели



TopTronic Supervisor – система за контрол и отчет на централизирани системи
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Оптична мрежа TCP/IP между сградите

TT Supervisor достъп за 
ФАСИЛИТИ МЕНИДЖЪР 

Отделни къщи, апартаменти и други обекти



TopTronic ® supervisor – идеален избор за общо централно отопление
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Карта на всички обекти

Отчетност, генериране на сметки

Пълен достъп до системите Множество профили и достъпи



По-големи отоплителни централи

Централно отопление за 
цял жилищен комплекс 
или населено място

 Термопомпи
 Солари
 Буфери и бойлери
 Топлообменни станции
 Когенератори 
 Газови котли
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Hoval - Централно отопление и когенерация 
Цялостно системно решение 

Peak load boiler
UltraGas® Calorifiers/buffers

Combined heat and 
power plant
PowerBloc

Схема на топлофикационни станции
Отопление и БГВ за различни видове сгради

Transfer station
TransTherm

Heat pump
Thermalia®

Fresh water system
TransTherm aqua

Heat transfer
TransShare
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Hoval CHP - Когенератори
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 Природен газ
12 -531 kW ел. мощност
30 - 630 kW отопл. мощност

 Биогаз
18 -531 kW ел. мощност
40 - 596 kW отопл. мощност

 Пропан
20 kW ел. мощност
42 kW отопл. мощност

Производство на електрическа и топлинна енергия



 Качество на въздуха в дома 

 Здравословен комфорт 

Да помислим за всичко

 Устойчиво отопление

 Икономии на енергия 
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Необходимост след саниране

След саниране – изолиране на дома и подмяна на 
дограмата, домът е добре уплътнен, а това води 
до риск от проблеми. 

Домът има нужда да „диша“ – решението е комфортна 
вентилация с рекуперация HomeVent.

 Без влага и мухъл в дома
 Денонощно пресен въздух и проветрен дом, без да се отварят 

прозорците
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Домът има нужда да „диша“ – решението е комфортна 
вентилация с рекуперация HomeVent.



Проблеми в дом БЕЗ комфортна вентилация

22

Ниво на СО2 в
спалня с 2 души 
от 20:00 до 07:30



Мръсен въздух в града, шум, прах и алергени
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Как да проветрим и в същото време да запазим тишината и комфорта у дома? 



HomeVent - Комфортна жилищна вентилация HomeVent
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Реализации в нови блокове
Пример: Блок Диамант, София
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 Концепция и разпределение още на проектно ниво
Монтаж след груб строеж



Реализации в реновирани апартаменти и къщи
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Реновация на апартамент в центъра на София
 Комфортна вентилация Hoval HomeVent

Идеален момент за интегриране на 
вентилационна система в стари сгради

Изготвя се концепция и план

Избират се най-подходящите трасета и места 
за разположение на елементите

Системата и аксесоарите към нея са 
компактни и лесно се интегрират във всеки 
дом  



Европейски зелен пакт 2050

Целта на ЕС е да бъде неутрален по отношение на 
климата през 2050 г.
За постигането на целта ще са необходими действия във 
всички сектори на нашата икономика като например:
 инвестиране в екологосъобразни технологии
 подкрепа на иновациите в промишлеността
 въвеждане на по-чисти, по-евтини и по-здравословни 

форми на частен и обществен транспорт
 декарбонизация на енергийния сектор
 подобряване на енергийната ефективност на сградите
 работа с международни партньори за подобряване на 

екологичните стандарти в световен мащаб
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Мото HOVAL:  
Отговорност за енергията и околната среда



За контакт с Hoval

инж. Цветелина Спаскова 
инж. Станимира Димитрова

HOVAL
0700 20 755
office.bg@hoval.com
www.hoval.bg
София 1407, ул. Борис Руменов 9, сграда 6, офис 3

mailto:office.bg@hoval.com
http://www.hoval.bg/
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