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I. Въведение в списъка с допустимите категории 

материали и оборудване (Списъка) 

1. Критерии за допустимост на оборудването 

В съответствие с Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика 2007-2013 г.", целта на настоящата програма за енергийна 

ефективност и зелена икономика ("Програмата") е да насърчава и подпомага 

развитието на сектора на малките и средни предприятия (МСП). Наред с всичко, 

Програмата предоставя списък на допустимите материали и оборудване (Списъка). 

Този списък представлява индикативен отворен списък на допустимите материали и 

оборудване, при зададени минимални характеристики на потреблението на енергия 

или други подобни показатели, които доказват енергийната ефективност на 

оборудването. 

Списъкът обхваща най-подходящото оборудване, което може лесно да бъде 

използвано в рамките на Компонент 1 по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 

ефективност и зелена икономика‖ без допълнителни технически изисквания. Акцентът 

бе поставен върху стандартните технологии, които са широко използвани в 

българската икономика. Всички избрани технологии и оборудване могат лесно да 

бъдат изпълнени (при стандартни условия) в съществуващи фирми и производствени 

бази.  

 

Списъкът се състои от 12 групи технологии, които обхващат голяма част от 

оборудването, което се очаква да бъде закупено по тази процедура. 

Тези групи  оборудване са установени въз основа на следните критерии: 

 

 Нови енергийно-ефективни системи и оборудване, налични на българския 

пазар; 

 Нови енергийно-ефективни системи и оборудване, основаващи се на НДНТ 

(най-добрите налични технологии); 

 Експлоатационните характеристики, отговарящи на националните стандарти и 

регламенти; 

 Съответствие с европейските и / или българските стандарти (напр. DIN, ISO, CE 

марка за съответствие и др.). 

 

Препоръчва се използването на следните общи критерии:  

 

 Постигане на енергоспестяване (намаляване на потреблението на енергия в 

производствения сектор) при сравняване на пазарните норми (отнасящи се за 

оборудване,обичайно използвано в българската икономика), с минимална 

ефективност на оборудването (посочено в специфичните изисквания) или  

 Подобряване на енергийната интензивност, изчислена като потребление на 

енергия на една производствена единица спрямо пазарния ориентир (ще бъде 

предоставен пазарен ориентир) 
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 В случай на прилагане на енергийно ефективни решения в сградния сектор, 

минималните критерии или стандарти за енергийна ефективност трябва да  

отговарят поне на минималните национални изисквания.  

  

 

2. Поддържане и актуализация на списъка на 

допустимите материали и оборудване (Списъка) 

Списъкът на допустимите материали и оборудване е отворен, като към него могат да 

бъдат добавяни доставчици / производители на оборудване, включено в списъка. 

 

Отговорен за актуализирането и поддържането на Списъка е Асистентът по 

верификация. 

 

За да бъдат добавени към Списъка доставчиците / производителите трябва да 

попълнят заявка за включване и да я изпратят на Асистента по верификация.  

Заявката е по образец, публикуван на интернет страницата на програмата 

(http://www.beeciff.org/cms/bg/content/information-suppliers-how-benefit-leme) 

 

Към заявката трябва да се приложи техническа спецификация на съответното 

оборудване/технология.  

 

За да бъде добавено, оборудването трябва да отговаря на техническите 

характеристики посочени в т. 2. Доставчикът / производителят трябва да представят 

техническа спецификация за оборудването, както и съответните документи, които 

доказват, че то отговаря на изискванията. 

 

 

Доставчиците/производителите могат да изпратят заявка за включване в списъка само 

за оборудване, което е отговаря на категориите описани в списъка. 
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Преди одобрение доставчикът трябва да осигури (ще бъде подготвен формуляр) за 

предложеното оборудване: 

 

 1. Техническа спецификация 

 2. Включени услуги 

 3. Гаранция 

 4. Сертификация - проверка качество 

 5. Финансови показатели на доставчика, например годишни продажби, години в 

бизнеса и др. 

 

Доставчикът попълва заявка и 

представя техническите данни на 

Асистента по верификация  

Асистентът по  верификация проверява 

съответствието на техническите данни с 

тези от  Списъка 

Оборудването отговаря на всички 

изисквания - Асистентът по 

верификация го добавя към СДМО. 

Ако е необходимо, Асистентът по 

верификация изпраща искане за 

допълнителна информация  
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II. Списък с допустими материали и оборудване 

 

1. Непроизводствено оборудване (компонент 1 от 

допустимите дейности и разходи съгласно насоките за 

кандидатстване) 

 

1.1 Котли  

Описание 
 
Котлите се използват за осигуряване на топла вода и пара за отопление и 

производствени нужди. В сила са следните определения: 

 

 Стандартен котел: котел, при който по конструкция може да се ограничи 

средната температура на водата  

  

 Нискотемпературен котел: котел, който може да работи непрекъснато с 

температура на подаваната вода от 35 до 40oС, и с възможност за евентуално 

производство на  кондензат в определени случаи, включително и кондензационни 

котли, които работят на течно гориво  

  

 Газови кондензационни котли: котел, предназначен постоянно да 

кондензира голяма част от водната пара, съдържаща се в изходящите димни газове  

  

 Коефициент на полезно действие E (%): КПД на котела се определя като 

съотношение между произведената и подадена в котела със съответния 

енергоносител енергия.  

 Коефициентът на полезно действие трябва да е основният критерий за 

ефективността на новото оборудване 

 Коефициентът на полезно действие трябва да се определя при стандартни 

условия 

 PN (kW) е номиналната мощност  
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Критерии  
 

 Котли за топла вода, подгрявана с течни или газообразни горива, с 

номинална мощност не по-малко от 4 kW и не повече от 1000 kW 

 Стандартен котел (течни или газообразни горива): E ≥ 90,0  

 Нискотемпературни котли (течни или газообразни горива): E ≥ 92,0 

 Кондензационни котли (течни или газообразни горива): E ≥ 95   

 CE маркировка (съгласно EN 267) 

   

1.2 Котли за изгаряне на биомаса (вкл. биомаса под 

формата на отпадъци но без биомаса от 

земеделски произход) 

 

Описание: 

Котлите на биомаса са  са предназначени за изгаряне на твърди горива от  дървесна 

или друга биомаса. Работата на котела трябва да бъде контролирана от програмируем 

контролер (PLC). Подаването на горивото може да бъде ръчно или напълно 

автоматизирано. 

 

Допустими са твърди горива от :  

Дървесен чипс, пелети, дървени стърготини, брикети с дървесен произход. 

 

ВАЖНО! 

 Употребата на биомаса от продукти, които са включени в Анекс I от 

Договора за функциониране на ЕС1 (напр. слама, шлюпки от слънчоглед) 

е недопустима по настоящата процедура. 

 Употребата на биомаса от горски продукти от микропредприятия е 

недопустима по настоящата процедура  

 

Коефициент на полезно действие E (%):  КПД се определя като съотношение на 

получената към подадената с енергоносителя енергия в котела.  

                                                           

1
 Приложение О към насоките за кандидатстване 
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Критерии 

 Котли за изгаряне на пелети: E ≥ 90.0 

 Котли за изгаряне на твърди горива (но не пелети), с автоматизирано подаване 

на горивото: E ≥ 85.0 

 Котли за изгаряне на твърди горива (но не пелети), с ръчно подаване на 

горивото: E ≥ 80.0 

 

1.3 Инфрачервени газови нагреватели 

 

Оборудването за лъчисто отопление обхваща продукти, които са специално 

предназначени за отопление на хора или предмети в пространството под тях чрез 

инфрачервено лъчение, без директно загряване на околния въздух. Лъчистите 

нагреватели са широко използвани за отопление на складови помещения, търговски 

помещения, спортни центрове, фабрики и други сгради с подобни по големина 

пространства. Лъчистите нагреватели съдържат газова или мазутна горелка, която се 

използва за нагряване на тръба, конус или плоча, която излъчва инфрачервени лъчи 

при нагряване. Тези инфрачервени лъчи се фокусират и насочват надолу от 

рефлектори в самите нагреватели. 

Светещият лъчист нагревател (с висок интензитет) и тръбният лъчист нагревател (с 

нисък интензитет) са основните видове лъчисти нагреватели. 

Инфрачервените  газови нагреватели се използват при „отопляване― на работни 

помещения с големи обеми и високи тавани. 

Основното предимство на този вид отопление е, че то е т.н. локално (зоново) 

отопление. Отоплява определена зона (работно място),  без да загрява (отоплява) 

въздуха в помещението. 

  

Критерии 
 Топлинен КПД на лъчист нагревател с висок интензитет > 95 % 

 Топлинен КПД тръбен лъчист нагревател с нисък интензитет  > 89 % 
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1.4 Термопомпи 

Описание 
 

Термопомпата е устройство, което извлича топлинна енергия от околната среда и я 

доставя на по-високо температурно ниво. За да може да се повиши температурата на 

входа (източника на топлина) е необходима механична енергия. Ефективната 

термопомпа може да осигури подходяща температура с нисък разход на енергия. 

Термопомпите се използват за отопление и охлаждане на производствени процеси и 

отопление на помещения. Термопомпите използват електрически задвижвана 

хладилна система за прехвърляне на топлината във вътрешната водна отоплителна 

инсталация на сградата. Те могат да бъдат използвани за осигуряване на отопление 

на помещения и/или получаване на гореща вода.  

Термопомпите по СДМО са стандартизирани електрически термопомпи за отопление 

на помещения, със или без възможност за битово гореща вода, с топлинна мощност до 

100 kW от въздушни, геотермални или водни източници на топлина.  

Термопомпата се състои от механично задвижван компресор (електродвигател, 

двигател с вътрешно горене), топлообменник и флуид, циркулиращ в помпената 

система. 

Коефициентът на полезно действие може да бъде представен от COP (коефициент на 

преобразуване), който представлява съотношението на доставената енергия (топлина) 

към консумираната енергия.  

 
Могат да се използват следните източници на топлина: 

 Външен въздух - вода: Термопомпите въздух - вода са продукти, които са 

специално проектирани да пренасят топлина от външния въздух към 

вътрешната водна отоплителна инсталация на сградата посредством 

хладилен цикъл. 

 Външен въздух - въздух: Термопомпите въздух - въздух са продукти, които 

са специално проектирани да пренасят топлина от въздуха извън сградата 

към нейната въздуховодна отоплителна система посредством хладилен 

цикъл. 

 Солов разтвор - вода: Термопомпите солов разтвор - вода са продукти, 

които са специално проектирани да пренасят топлина от земята към 

вътрешната водна отоплителна инсталация на сградата посредством 
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хладилен цикъл. Топлината се събира от земята чрез циркулиране на 

разтвор от вода и антифриз (познат като солов разтвор) чрез заровен земен 

топлообменник със затворен цикъл. 

 Вода - вода: Термопомпите вода - вода са продукти, които са специално 

проектирани да пренасят топлина от воден източник (например подпочвени 

води) към вътрешната водна отоплителна инсталация на сградата 

посредством хладилен цикъл. 

 

Критерии  
 
мин.COP (коефициент на преобразуване): 
 

 Солов разтвор - вода B0/W35 -  3.5  

 Вода - вода W10/W35 -  4.0  

 Въздух – въздух - 3.5 

 Въздух - вода A7/W35 -  3.5  

 Директен обмен земя, свързана с вода E4/W35 -  4.0  

 

 
Макс. капацитет: 

 100 kW 

   

1.5 Слънчеви нагреватели за вода/Слънчеви колектори   

Описание 
 

Плоски колектори: плоският абсорбер (най-често със селективно покритие) е 

фиксиран в рамка между едно- или двуслойно стъкло и изолационен заден панел. 

Използват се предимно при умерени температурни приложения (например гореща 

вода за битови нужди, отопление на помещения, целогодишно подгряване на 

закрити басейни, приложения за технологични нужди)  

 

Вакуумно-тръбни колектори: абсорберът със селективно покритие е херметически 

затворен в стъклена вакуумна тръба. Те са добри за приложения при умерени до 
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високи температури (гореща вода за битови нужди, отопление на помещения, 

приложения за технологични нужди, обикновено при 60°C до 80°С в зависимост от 

външната температура 

По отношение на топлообмена конструкциите са два вида: топлинна тръба и 

проточни. 

Критерии  

 Критерии за плоски слънчеви колектори 

 

 Коефициент на абсорбция (α) >/= 90% 

 Коефициент на емисия (ε ) </= 5% 

 Обобщен коефициент на топлинни загуби ( UL </= 5 Вт/м2К ) 

 Използваната прозрачна изолация да е от закалено стъкло с ниско 

съдържание на желязо 

 Работно налягане на колектора – 6 бара  

 

Критерии за вакуумно тръбни слънчеви колектори 

 Коефициент на абсорбция (α) >/= 90% 

 Коефициент на емисия (ε ) </= 5% 

 Обобщен коефициент на топлинни загуби ( UL </= 1,5  Вт/м2К ) 

 

* Слънчевите инсталации не могат да имат нетна абсорбираща колекторна площ  > от 

250 м2.  

1.6 Когенерация (CHP) на базата на природен газ, дизел 

(с изключение на възобновяеми енергийни 

източници) 

Описание 
 

Микро-когенерация е система за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия, осигуряваща едновременно топлина и електричество до 50 kWel 

Микро-когенерацията се използва  за отопление/доставка на топлинна енергия в 

помещения и изпълнява ролята на котел  
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Критерии  
 

 
Топлинна 

ефективност 
Електрическа 
ефективност 

Двигател с вътрешно 
горене на природен 
газ  

45% 30% 

Двигател с вътрешно 
горене на дизелово 
гориво   

45% 35% 

Микро-турбина  50% 25% 

„Stirling‖-мотор  70% 25% 

 
 

  Гориво  - природен газ или дизел 

 

 

1.7 Горелки 

Описание 
 

Автоматични газови горелки с принудителна циркулация: горелка, която има 

автоматично запалване, устройства за следене на пламъка и управление на горелката. 

Запалването, следенето на пламъка и включването и изключването на горелката се 

извършват автоматично. Количеството на подаване на гориво може да се регулира по 

време на работа или  автоматично или ръчно. 

 

Рекуперативни и регенеративни горелки: са горелки с топлообменник, който извлича 

топлина от изгорелите газовете от горивната камера за подгряване на входящия 

въздух за горенето. 

 

Критерии  

 

 Инсталираната мощност на горелката трябва да съвпада с тази на 

котела (4 kW - 1 000 kW) 

 Емисии: 

o CO < 40 mg/kWh 

o NOx ≤ 120 mg/kWh 
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 Съответствие със стандартите за качество и безопасност на Европейския Съюз 

(CE) (съгласно EN 676:2003+A2) 

 

 

1.8 Системи за управление на котли 

Описание 

Оборудването за автоматично регулиране на продувката на котела непрекъснато 

измерва нивото на разтворените вещества в парните котли и автоматично настройва 

скоростта на продувка от котела, така че да се поддържа нивото на общо разтворените 

твърди вещества (TDS) под определена граница. Автоматичното управление на 

клапаните за продувка на котела осигурява по-добро управление отколкото ръчните 

или методите за управление с таймер. То води до намаляване до минимум на загубите 

на енергия, дължащи се на продувката и на използването на химикали за обработка на 

водата. 

Горелките с автоматично управление са продукти, които са специално проектирани да 

създават и горят въздушно-горивни смеси безопасно, ефективно и контролирано и да 

насочват освободената чрез изгаряне топлината в съд под налягане (или друга 

горивна камера). Горелките с автоматично управление се използват за осигуряване на 

топлинна енергия за гореща вода, пара и термични котли на петролни горива, 

нагреватели и технологични процеси. Те са широко използвани в промишлеността и 

търговията. 

Trim-контрол на горенето включва продукти, които са специално проектирани да 

извършват постоянно наблюдение на горивните процеси като автоматично настройват, 

директно или индиректно, съотношението въздух към гориво, подавано към горелката 

(-ите) с цел оптимизиране на енергийната ефективност. 

Критерии  

 Сензор, който непрекъснато измерва нивото на разтворените вещества във водата 

в котела. 

 Контролер, който автоматично настройва скоростта на продувка от котела, в 

резултат на промените в нивото на разтворените твърди вещества във водата на 

котела, и поддържа нивото на общо разтворените твърди вещества (TDS)  под 

определена граница. 

 Изпълнителен механизъм за управление на работата на клапана за продувка. 
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1.9 Изолационни материали за тръбопроводи (за пара 

или за вода) 

Описание 
Изолацията на тръбите спомага за намаляване на количеството загуби на топлина от 

тръбите, които пренасят както горещи течности, така и тръбопроводи, които 

транспортират студени или охладени течности, като по този начин се намалява 

количество на енергията, изразходвана за поддържане на съответната температура на 

флуида. 

Предварително изолирани тръби за нагрети  и охладени течности. Тръбите са 

предварително термoизолирани от производителя. Тръбната система се състои от 

вътрешна тръба, термоизолация и обсадна тръба. 

Критерии 
 

 Топлинна изолация:   

o Полиуретанова пяна или други. Други материали са допустими в случай 

че отговарят на заложените критерии;  

o Стойност λ < 0,03 W/mK.  

o Минималната дебелина на термоизолацията -  25 мм. . 

 

1.10 EE трансформатори 

Описание 
Електрическият трансформатор е устройство, което пренася електрическата енергия 

от една верига към друга чрез взаимноиндуциращи проводници — трансформаторни 

намотки.. 

EE трансформатор има ниски загуби на мощност и подобрен к.п.д. 

Критерии  
 

 CE маркировка  
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 Трансформатори с маслено охлаждане: класове BkCo, BkBo, AkBo, AkAo (по 

стандарт на ЕС 50464-1:2007) 

 Сухи трансформатори: трансформатори с ниски загуби (съгласно стандарт 

HD 538) 

 

1.11 Устройства за компенсация на реактивната 

мощност 

Описание 
Много електрически уреди имат индуктивни товари (променливотокови двигатели, 

трансформатори и др.) и изискват както активна електрическа мощност, така и 

реактивна електрическа мощност. Само активната електрическа енергия се превръща 

в полезна механична енергия. 

Уредите за компенсация на реактивната мощност (например кондензатор) елиминират 

реактивната мощност между товара и захранването. Факторът на мощността е най-

ефективен, когато уредът физически е в близост до товара. 

Реактивната мощност е мощност, която протича от товара към източника, което се 

явява реактивно действие на мощността, предавана от източника към товара. 

Уредите за компенсация на реактивната мощност може да увеличат част от токовото 

натоварване, което може да се използва за механична работа. 

Критерии 
 

 CE маркировка  

 Относителни загуби < 0,45 W/kVAr 

 cos ɸ> 0,9 

 

1.12 Топлообменници 

Описание 

Топлообменникът е част от оборудване, създадено за ефективен пренос на топлина от 

една среда в друга. Топлоносителите могат да бъдат както отделени с масивна стена, 
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така че те никога да не се смесват така и да бъдат в пряк контакт. Топлообменниците 

са широко използвани за отопление, охлаждане, климатизация, в електроцентрали, 

химически заводи, нефтохимични предприятия, петролни рафинерии, преработка на 

естествен газ и пречистване на отпадни води. 

Топлообменните апарати въздух-въздух са предназначени за повторно използване 

(възстановяване) на топлината на изходящия въздух или газове от вентилационни, 

климатични, сушилни и технологични системи и да я използват за загряване на 

входящия въздушен поток към същата сградна вентилационна система. 

 Пластинчати топлообменници (или рекуператори) 

 Тези продукти се състоят от топлообменник с отделни канали за подаване и 

 изхвърляне на въздушни потоци, разделени от пластини, през които се 

 провежда топлина. Те не трябва да съдържат никакви движещи се части. Тази 

 категория включва пластинчати топлообменници тип кръстосан поток и тип 

 противоток. 

 Ротационни топлообменници 

 Тези продукти се състоят от въртящ се топлообменник (колело) проектиран да 

 се върти бавно в херметически затворен контейнер като пропуска отработената 

 въздушна струя през един участък на колелото, а свежата въздушна струя - по 

 друг участък на колелото, като двата потока се движат в противоток. Продуктът 

 може да бъде проектиран така, че да регенерира само топлосъдържанието  или 

 може да включва материал – влагоабсорбатор, за да регенерира както латентна 

 топлина, така и топлосъдържанието  (енталпийни топлообменници). 

 Рекуперативен топлообменник в циркулационния контур с междинен 

 топлоносител 

 Тези продукти се състоят от два или повече топлообменника въздух-вода, които 

 се разполагат в каналите за свежия и отработения въздух и са свързани 

 помежду си чрез помпена верига, съдържаща вода или вода и гликол. 

 Топлообменници тип „Топлинна тръба“  

 Тези топлообменници се състоят от набор от топлинни тръби, съдържащи 

работен флуид, който пренася топлина от единия край на тръбите до другия чрез 

 непрекъснат цикъл на изпарение и кондензация на работния флуид. 

Критерии  
 

 К.п.д. на топлообменника се дефинира като отношението на действителното 

към оптималното топлопренасяне в топлообменника  



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

 

15 
 
 
 

 Основната цел при проектирането на топлообменника е оценка на  площта 

на топлообменната повърхност, необходима за дадено топлинно 

натоварване, тъй като тя определя крайната цена на топлообменника. 

 

Продуктова категория  
Минимална 
степен на 

ефективност  
Пад на налягането 

  % (в паскали) 

Пластинчати топлообменници >= 49% < 250 Pa през всяка страна. 

Ротационни топлообменници >= 68% < 200 Pa през всяка страна. 

Рекуперативни 
топлообменници в 
циркулационния контур с 
междинен топлоносител 

>= 45% 
< 100 Pa през всяка въздушна страна и  

 

  
< 25 Pa през входната страна на 

течния топлоносител (водата)   
Топлообменници тип „Топлинна 
тръба― 

>= 49% < 200 Pa през всяка страна 

 

 

1.13 Вентилатори за въздуховодни системи 

Описание 

Устройство, което се състои от въртящ се крилчат или витлов работен механизъм, 

създаващ необходимо налягане за  подаване или отвеждане на големи обеми 

въздух или газ. 

Вентилаторите включват електрически мотор, предавателна система или директно 

свързване, винт, елементи за засмукване и отвеждане на въздуха. Те може да имат 

или да нямат корпус. 

 MEL 1: Аксиален вентилатор със статично налягане по-малко от 300Pa, 

състоящ се от крилчато работно колело с малко съотношение от главината 

до върха и без промяна на посоката на  засмукване и нагнетяване на 

въздуха. 

 MEL 2: Аксиален вентилатор със статично налягане по-голямо от 300Pa, 

състоящ се от крилчато работно колело с голямо съотношение от главината 

до върха и без промяна  на посоката на засмукания и нагнетен въздух. 

Лопатките винаги са с аеродинамичен профил и могат да бъдат с 

регулируем или фиксиран ъгъл на наклона. 
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 MEL 3: Центробежен (или с радиален поток) вентилатор, състоящ се от 

крилчато колело с голям брой огънати напред  лопатки, прикрепени към диск 

и задната пластина.  Влизането на въздух в работното колело е аксиално, 

но излизането на въздуха е радиално, т.е. под прав ъгъл. 

 MEL 4: Центробежно (или с радиален поток) крилчато колело с наклонени 

назад лопатки (аеродинамични, извити или прав участък), работещо 

отворено, т.е. без спирален корпус. 

 MEL 5: Центробежен (или с радиален поток) вентилатор, състоящ се от 

крилчато колело с извити назад  лопатки, аеродинамични, извити или прав 

участък, прикрепени към диск и задна пластина. Влизането на въздух в 

работното колело е аксиално, но излизането на въздуха е радиално, т.е. под 

прав ъгъл. 

 MEL 6: Канални вентилатори са предназначени да позволяват лесен монтаж 

в канал. Те често включват центробежен вентилатор в кутия с връзки за 

вход и изход, обикновено кръгови, но понякога и правоъгълни. 

 MEL 7: Тези вентилатори са предназначени за лесен монтаж на покрива на 

сграда чрез рамкова конструкция за плосък или скатен покрив. Те могат да 

бъдат предназначени както за засмукване, така и за отвеждане на газове. 

 MEL 8: Вентилаторите с кръстосан поток могат да бъдат сравнени с 

центробежните вентилатори с извити назад лопатки. Крилчатото колело 

обаче е със значително повишена аксиална дължина, което позволява да се 

използва по-малък диаметър за даден дебит. Навлизането на въздух в 

корпуса обаче е позиционирано на цилиндъра, така че въздухът пресича 

крилчатото колело. Задвижването винаги е директно. 

 MEPS
2
: минимални стандарти за енергийна ефективност 

 

Критерии  
  

 Класовете за ефективност на вентилаторите са в областта между 2 съседни 

ефективни граници. Ограниченията са приети, защото ефективността зависи 

от размера на вентилатора. Относителната разлика между горната и 

долната граница за всяка степен трябва да бъде приблизително 6%.  

 Вентилаторът трябва да бъде избран близо до пиковата ефективност за 

всички очаквани експлоатационни точки. Ефективността на вентилатора във 

                                                           

2
 MEPS (Minimum Energy Performance Standard) Минимален стандарт за енергийна ефективност. MEPS 

дефинира минималните изисквания за спестяване на енергия при работа на различните категории 
вентилатори (виж изискванията за MEL  от 1 до 8).    
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всяка експлоатационна точка не трябва да бъде повече от 10% (пункта) по-

малко от пиковата ефективност на вентилатора. 

 Класовете за ефективност на вентилаторите (FEG) без управление са от 

FEG 53 до FEG 90. Номиналната максимална пикова обща ефективност на 

вентилатора трябва да бъде приблизително 80%. 

 Системата от вентилатори трябва да бъде с енергийно ефективен 

електрически двигател. 

 Изходната мощност на вентилатора трябва да бъде контролирана чрез 

средствата за задвижване с регулируема скорост. 

 Трябва да се приемат само етикетирани вентилатори в съответствие с EN за 

тяхната енергийна ефективност. 

 

 

    
MEPS в % 

  

  
0,125 - 1 KW 1 KW - 10 KW 10 KW - 500 KW 

MEL 1 30 30 35 

MEL 2 30 32 35 

MEL 3 30 32 35 

MEL 4 50 55 58 

MEL 5 45 50 55 

MEL 6 35 37 43 

MEL 7 38 42 45 

MEL 8 15 25 35 

 

1.14 Компресори с честотно управление 

Описание 
 

Бутални компресори - компресор, който използва бутало, задвижвано от колянов 

вал, за да подава газове под високо налягане 
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Винтови компресори - компресор, който използва два спирални винта (ротори) за 

компресиране на газ. Той може да бъде маслен или от сух тип. 

 

Центробежни компресори (динамични) - компресор, при който се постига 

повишаване на налягането чрез добавяне на кинетична енергия/ скорост към 

непрекъснат поток работен флуид чрез ротор или  витлов механизъм. 

Критерии 
 

 Напълно оборудваните системи за сгъстен въздух трябва да имат 

електронно наблюдение и управление на пропуските на сгъстен въздух в 

системата за разпределение и доставка до крайните потребители. 

 Бутални компресори  

o 10 bar – 0,11 – 0,17 kWh/Nm3 

o 15 bar – 0,12 – 0,18 kWh/Nm3 

o 20 bar – 0,20 – 0,24 kWh/Nm3 

o 30 bar – 0,25 – 0,30 kWh/Nm3 

 Ротационни винтови компресори 

o 7,5 bar – маслен/ сух – 0,09 – 0,11 kWh/Nm3 

o 10 bar - маслен/ сух – 0,10 – 0,15 / 0,11 – 0,14 kWh/Nm3 

o 13 bar - маслен/ сух - 0,13 – 0,16 / 0,14 – 0,16 kWh/Nm3 

o 20 bar – маслен - 0,14 – 0,17 kWh/Nm3 

 Центробежни компресори (динамични) 

o 3,5 bar 3- 0,07 kWh/Nm3 

o 4,5 bar – 0,7 – 0,8 kWh/Nm3 

o 7 bar – 0,09 kWh/Nm3 

o 10 bar – 0,10 – 0,11 kWh/Nm3 

 CE маркировка 

 Пропуск на сгъстен въздух < 10 %. 

 Температурата на абсорбента не трябва да надвишава 38°C. 

 Намаляване на налягането <10%  

 Инсталиране на резервоари за сгъстен въздух 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_energy
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1.15  Системи за управление на системи за сгъстен 

въздух 

Описание 
 

Системите за управление са специално проектирани за управление на компресорни 

системи с цел оптимизиране работата на системата (управление на товара) и 

намаляване консумацията на енергия. Системите за управление се състоят от сензори 

и PLC. 

Критерии 
 

 Не се прилагат специфични критерии 

 

 

1.16  Резервоари за сгъстен въздух  

 

Описание: 
 

Резервоарите за сгъстен въздух са оборудване, което се използва за буфериране на 

сгъстен въздух в тези системи с цел да се намали превключването на режима на 

работа на компресорната система. 

 

Критерии 
 

 Не се прилагат специфични критерии 
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1.17  Енергийно ефективни пневматични сушилни 

устройства (въздухосушилни устройства с 

влагоабсорбатор), вкл. система за управление 

Описание: 
 

Въздухосушилни устройства с влагоабсорбатор използват влагоабсорбиращ материал, 

който  отстранява  влагата от сгъстения въздух, като този материал трябва да се 

регенерира, когато се насити. Цикълът за регенериране на въздухосушилните 

устройства с влагоабсорбатор е енергийно зависим процес, който често се управлява 

от таймер, който ненужно изразходва енергия чрез започване на ненужни цикли на 

регенериране при различни условия на натоварване. Тези ненужни цикли за 

регенериране могат да бъдат елиминирани чрез монтаж на енергоспестяващи 

средства за управление, които измерват съдържанието на влага във влагоабсорбатора 

или въздуха, напускащ влагоабсорбатора, и започват цикъл на регенерация, само 

когато влагоабсорбаторът вече не е в състояние да премахва достатъчно влага, за да 

позволи на въздухосушилното устройство да подава въздух с необходимото 

влагосъдържание. 

Критерии: 
 

 Въздухосушилни устройства с влагоабсорбатор с блокове за управление, 

които автоматично регулират цикъла на регенерация  

 

1.18  Въвеждане на енергийно - ефективни двигатели 

Описание 
Интегрираният двигателен задвижващ блок е комбинация от задвижване с електронно 

регулируема скорост (VSD) и променливотоков индукционен двигател. VSD е 

физически монтиран на двигателя, като специално е предназначен да задвижва точно 

този двигател, като по този начин оптимално му съответства. Това дава възможност 

по-лесно да се разположи интегриран двигателен задвижващ блок, отколкото да се 

закупят два отделни компонента. 
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Интегриран двигателен блок може да бъде закупен като самостоятелен продукт или 

като част от друг елемент от инсталация или машина. 

Електродвигател означава електрически едноскоростен асинхронен двигател с ротор 

съединен накъсо, който е: 

 Едноскоростен, трифазен, 50 Hz и 60 Hz  

 2, 4 и 6 полюсен (3 000; 1 500; и 1 000 оборота в минута при 50 Hz)  

 Номинална мощност от 0,75 до 375 kW 

 Номинално напрежение до 1000 волта. 

Критерии  
 

 Електродвигатели <= 375 kW: Стандарт за енергийна ефективност IE2 или 

IE3 

 Електродвигатели > 375 kW: Коефициент на полезно действие > 95,0% 

 Стандарт за изпитвания: EN 60034-2-1:2007 

 

 

1.19  Системи за управление (устройства със 

задвижване с регулируема скорост без 

електродвигатели) 

Описание: 
 

Задвижването с регулируема скорост по същество представлява електронен 

преобразувател, който генерира многофазни  сигнали с променлива изходна честота, 

която може да се използва за управление на стандартен индукционен 

променливотоков двигател или синхронен двигател с постоянен магнит и за 

модулиране и управление на скоростта на двигателя, въртящия момент и механичната 

изходяща мощност. Задвижването с регулируема скорост е специално проектирано, за 

да управлява двигатели по начин, при който се завърта задвижващия вал на двигателя 

с променлива скорост, която се определя от външен сигнал. 
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Критерии: 
 

 Задвижване с регулируема скорост за електрически двигатели с капацитет 

< 200 kW 

 

1.20  Енергийно-ефективна помпа + двигател + 

задвижване с регулируема скорост (VSD) 

(интегриран блок моторно задвижване - помпа) 

Описание 
 

Интегрираният блок двигател помпа е комбинация от електронно променливо 

скоростно управление (VSD), асинхронен двигател и помпа. VSD е физически 

монтирано на двигателя и е специално предназначено за задвижване на този 

конкретен мотор, което е най-оптималния вариант. Помпената система се използва за 

пренасяне на чиста вода с температура до 95°C в отоплителни системи или 

производствени процеси. Едностъпалните  центробежни помпи, работят с чиста вода 

до температура 95°С. Включени са следните видове помпи:  

 Едновходови смукателни помпи, на лагери.  

 Едновходови  куплирани помпи, с турбина на вала на двигателя 

 Двувходови помпи с аксиално разделен корпус.  

 помпи, работещи в диапазона 2900 и 1450 оборота/мин. 

 

Критерии  

 
 Клас на ефективност на двигателя (EEI ≤ 0,20) с VSD 

 К. п. д. на помпата >74% (до 4kW, 50m3/h) и >76 % (до 55kW, 200m³/h) 
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1.21 Енергийно-ефективни центробежни помпи 

(изключено на двигателя) 

Описание: 
Едностъпални центробежни помпи, работещи с чиста вода до 95°С. Включени са 
следните видове помпи:  

 Помпи с едностранно засмукване със свои собствени лагери 

 Модулни едностранно засмукващи помпи  с работно колело на вала на 

двигателя 

 Помпи с двустранно засмукване  с аксиално разделен корпус 

Критерии: 
 макс. к. п. д. на помпата > 78 % (до 4 kW или 50 m3/h)  

 и > 80 % (до 55 kW или 200 m3/h);  

 над 55 kW > 82% 

 

1.22  Чилъри  

Описание 

Чилърите са хладилни машини, които се състоят от изпарител, кондензатор, един 

или повече компресори и тръбопроводна мрежа. Те могат да включват течни 

ресивери, филтърни сушилни устройства, маслени сепаратори, спирателни 

кранове и управляващи блокове. 

Чилърите се използват при климатизацията на различни по големина и 

предназначение сгради, включително хладилни помещения, хладилни витрини, 

барово оборудване, зони за приготвяне на храна с контролирана температура, 

както и при климатични системи. 

Централния климатичен модул се състои от един или повече възли, които включват 

изпарител или охлаждаща(-и) серпентина(-и), компресор(-и) и кондензатор(-и). 

Централните климатици осигуряват въздушно охлаждане, като допълнително могат 

да осигурят въздушна циркулация, почистване, изсушаване или овлажняване на 

въздуха.  

o Спирални компресорни чилъри (до 200 kW охладителна мощност)  

o Бутални компресорни чилъри (до 500 kW охладителна мощност)  

o Винтови компресорни чилъри (до 700 kW охладителна мощност)  
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o Покривни климатици с високоефективни компресори, 

високоефективни двигатели на вентилаторите и подобрени 

топлопреносни повърхности. 

Критерии  

Продуктите трябва да имат коефициент на преобразуване (EER)
3
, който е по-голям от 

стойностите, показани по-долу: Минимални стойности за EER при 7/12°C температура 

на водата и 35°C температура на околната среда. (EER = охладителна мощност/ 

консумирана мощност, включително тази от вентилаторите на компресора и 

кондензатора) 

 Агрегат с кондензатор за въздушно охлаждане   EER > 3,1 

 Агрегат с кондензатор за водно охлаждане    EER > 5,05 

  
 

1.23  Енергийно-ефективни изолационни материали 

Описание 

Изолации 

Изолация може да се извършва със следните материали, но не се ограничава само с 

тях. Други материали са допустими в случай че отговарят на заложените критерии. 

 Минерална вата (листове и ролки) 

 Полиуретан 

 Експандиран полистирол (EPS) 

 Екструдиран полистирол (XPS) 

 

Прозорци: 

 остъкляване: стъклопакети, състоящи се от две или повече стъкла, 

дистанцирани с разделител, междината между стъклата запълнена с въздух 

или аргон; 

 рамка: изработена от дърво, PVC, алуминий или композитни материали 

Критерии  

Максимална стойност на U за изолации: 

 Външни стени:  < 0,35 W/m² K 

 Под, граничещ с мазе < 0,5 W/m² K 

                                                           

3
 EER: EER е съотношението на хладилната мощност към консумираната от чилъра мощност.. 
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 Под, граничещ със земя (за сгради без сутерен) < 0,4 W/m² K 

 Отопляем сутерен < 0,45 W/ m² K 

 Плосък покрив без въздушното пространство, плосък покрив с въздушно 

пространство до 0,3 м, скатен покрив: < 0,28 W/m² K 

 Плосък покрив с въздушното пространство над 0,3 м < 0.3 W/m² K 

 

 Изолационни материали от каменна вата 

 Изолационни материали от фибростъкло 

 Синтетични изолационни материали 

 Екструдирана полистиролова пяна (XPS) 

 Експандирана полистиролова пяна (EPS) 

 Органични изолационни материали  

 Максимална стойност на λ за изолации от EPS и XPS: < 0,033 W/mK 

 Максимална стойност на λ за изолации от минерална и каменна вата: 

< 0,041 W/mK 

 

Прозорци 

Топлинните загуби през прозорците се формират  от следните три компонента: 

 Загуби през стъклопакета 

 Загуби през профила (рамката на прозореца) и 

 Загуби от инфилтрация (през уплътненията). При съвременните конструкции 

прозорци последните  са пренебрежимо малки 

 

Критерии 

Коефициент за топлопреминаване през сглобен прозорец с PVC профили (рамки)  

UW < 1,7 W/m2K 

Коефициент за топлопреминаване през сглобен прозорец (витрина) с алуминиеви 

профили (рамки)  

UW < 2,1 W/m2K 

 

 CE маркировка 
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1.24 Енергоспестяващи осветителни системи 

Описание 
Високо ефективни осветителни тела  са предназначени за  осигуряване на ефективно 

осветление. Осветителните тела се състоят от: осветителното тяло, вкл. рефлектор 

комплектовано с  високоефективни светоизточници (лампи). Следните светоизточници 

( лампи)  са избрани като допустими: 

 Газоразрядни лампи с висок интензитет  

o Натриевите лампи обикновено са най-ефективните лампи по отношение 

на светоотделяне на ват, но слабата им способност за цветопредаване 

ги прави неподходящи за повечето промишлени приложения. 

o Метален халогенид (MH) е стандарт с висока ефективност в индустрията 

 Флуоресцентни лампи  

o Флуоресцентни тръбни лампи (с електронен баласт) 

o Компактни флуоресцентни лампи 

 Светодиоди: Бялото светодиодно осветление включва продукти, които се 

състоят от един или повече бели светодиоди и осветителна арматура. 

Критерии  
 Излъчване на светлина от източника на светлина (лампа): 

 Компактни флуоресцентни лампи не по-малко от > 70 lm/W; 

 Флуоресцентни лампи не по-малко от > 70 lm/W; 

 Натриеви лампи не по-малко от > 120 lm/W; 

 Светодиодни лампи: не по-малко от > 60 lm/W; 

 Метал-халогенидни лампи: не по-малко от > 60 lm/W; 

 Енергиен клас на лампата – препоръчва се A 

 Енергиен клас на баласта - по Наредба № 245347 (ЕС). 

 Маркировка на ЕО. 

 Унифициран отблясък (UGR < 19). (Административни, офис сгради) 

 Среден (номинален) период на работа, по време на който известен брой 

лампи отказват напълно  

 Компактни флуоресцентни лампи: 50%> не по-малко от 20000 часа.  

 Флуоресцентни лампи 50%> не по-малко от 15 000 часа.  

 Натриеви лампи 50%> не по-малко от 15 000 часа.  
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 Светодиодни лампи: 70%> не по-малко от 50 000 часа. 

  

 

2. Производствено оборудване (компонент 2 от 

допустимите дейности и разходи съгласно насоките за 

кандидатстване) 

 

2.1 Инжекционни шприцови машини за формоване на 

пластмаса 

Описание:  

Инжекционната шприцова машина е машина за производство на пластмасови изделия 

чрез процес на формоване. Понастоящем на пазара има три основни вида 

инжекционни шприцови машини:  

 Хидравлична 

 Електрическа 

 Хибридна  

Всяка от тях управлява процеса на шприцоване по различен начин. Хидравличните 

машини използват хидравлични помпи, електрическите машини използват само 

високоскоростни серводвигатели, а хибридните машини използват комбинация от 

хидравлични помпи и серводвигатели. Широко разпространено е мнението, че изцяло 

електрическите машини са най-енергийно ефективните от трите технологии. 

По време на процеса на шприцоване енергията се използва основно за топене и за 

формоване на суровината. Комбинацията от тези две основни стъпки определя 

ефективността на процеса, която може да бъде описана като разход на енергия за 1 kg 

продукт [kWh/kg]. 

 

 

Критерии:  

Отговарящата на изискванията инжекционна шприцова машина трябва да има 

специфичен разход на енергия, който отговаря на следното: 

 Електрическа инжекционна шприцова машина 
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o Специфичен разход на енергия ≤0,4 kWh/kg   

 Хидравлична инжекционна шприцова машина 

 Помпи с фиксиран дебит 

o Специфичен разход на енергия ≤1,25 kWh/kg 

 Помпи с променлив дебит или променлива скорост  

o Специфичен разход на енергия ≤0,65 kWh/kg 

 Полухидравлични: хибридни или частично електрически 

o Специфичен разход на енергия ≤0,6 kWh/kg 
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2.2 Мотокари 

Описание: 
Мотокарите са промишлени транспортни средства, които се използват за повдигане и 

транспортиране на материали. Мотокарите се класифицират за товари с определено 

максимално тегло, поради това ефективността на мотокара може да се оцени по 

специфичния разход на гориво [ml/hr kg]. Той може да се определи като консумация на 

гориво съгласно VDI изследване за общото тегло (товароносимост и собствено тегло 

на камиона).  

Критерии:  
Отговарящият на изискванията мотокар трябва да има специфичен разход на гориво, 

който отговаря на следното: 

Мотокари 

Дизел 

o Специфичен разход на гориво ≤ 0,8 ml/hr kg 

 Дизелов хибрид  

o Специфичен разход на гориво ≤ 0,65 ml/hr kg 

 LPG: 

o Специфичен разход на гориво ≤ 0,7 ml/hr kg 

 LPG хибрид 

o Специфичен разход на гориво ≤ 0,6 ml/hr kg 

Електрокари 

o капацитет    max. потребление на енергия 

5.000 kg    <12.5 kWh/h 

4.000 kg    < 11.0 kWh/h 

3.000 kg    < 8.0 kWh/h 

2.000 kg    < 5.0 kWh/h 

1.000 kg    < 4.0 kWh/h 

 Хибриди 

o капацитет до    4.000 kg 

o консумация на гориво  < 3.5  ml/hr kg 
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2.3 Промишлени преси  

Описание: 
Пресата е машина, който променя формата на обработвания материал. Съществуват 

различни видове преси: ковачна преса, щанцова преса, закаляваща преса, валцова 

преса, винтова преса, преса за щамповане, шпиндел преси и т.н. Като се има предвид 

голямото разнообразие от преси, може да се използва само общ критерии за 

определяне на ефективността на пресата. 

Критерии 
- Отговарящата на изискванията преса трябва да включва блок за управление, който 

да настройва продължителността и силата на удара на прес-елемента в 

зависимост от обработвания материал. 

 

2.4 Конвейрни ленти 

Описание: 
Конвейерната лента използва ремъци, свързани с въртящи се макари, за непрекъснат 

пренос на товар между две точки. Промишлените конвейерни ленти са предназначени 

или за общо пренасяне на материали (напр. част от линия за сладкарски изделия) или 

за пренасяне на партиди материали, използвани в промишлеността и селското 

стопанство (напр. зърно, въглища, руда и т.н.). Ефективността на конвейера, като 

изключим някои проектни специфични функции, основно зависи от ефективността на 

електрическия двигател. 

Критерии 
Отговарящата на условията конвейерна лента трябва да включва всяко от следните 

основни елементи: 

 

 Блок за управление за превключване на конвейера за прекъсване на работа на 

празен ход 

 Задвижване с регулируема скорост 

 Минимален клас на ефективност на електродвигателя - IE 2 
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2.5 Плотери/офсетови печатни машини/машини за сгъване 

и рязане 

Описание: 
Офсетовият печат е широко използвана техника, при която мастиленото изображение 

на печатната пластина се отпечатва върху гумен цилиндър и след това се прехвърля 

(т.е. се офсетва) върху хартия или друг материал. Съвременният офсетов печат се 

осъществява с преса, състояща се от три въртящи се цилиндъра: цилиндър с печатна 

форма, към който се закрепва метална пластина, офсетов цилиндър, покрит с тънък 

пласт гума и печатащ цилиндър, който притиска хартията в контакт с офсетовия 

цилиндър. Има два основни типа офсетови преси: рулонна и листова. Малките и 

средни предприятия най-често използват листови офсетови преси. 

Критерии 
Отговарящата на условията листова офсетова печатна машина трябва да има: 
 

 Специфичен разход на енергия ≤0.7 kWh/kg 

 Система за регенериране на топлината 

Отговарящите на условията машини за сгъване и рязане трябва да имат: 

 Управление промяната на скоростта 

 електродвигател IE2 или по-добър  

и да отговарят на следните критерии: 

 < 0,15 kWh/m² (за сгъване/разкрояване m²)  

 

 

2.6 Металообработващи машини: фрезоване/струговане  

Описание: 
Машината за фрезоване или фрезата се използва за обработка на метални заготовки. 

Фрезите често се класифицират в два основни типа - хоризонтални и вертикални, 

което се отнася до ориентацията на основния вал.  

Стругът върти металната заготовка по оста си на въртене за изпълняване на различни 

операции като рязане, шлайфане, рифеловане, пробиване или деформация с 

инструменти, които се използват за изработка на изделие със симетрия спрямо оста на 

въртене. 
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Двете машини обикновено се използват в металообработващата и 

дървообработващата промишленост. Специфичната консумация на енергия зависи 

най-вече от параметъра, степен на материал за отстраняване (MRR) за всяка 

операция по обработката и поради това е възможно използването на общи критерии за 

дефиниране на енергийно-ефективна машина. Най-ефективно е да се използват 

машини с MRR над 100 mm2/s. 

Критерии 
Допустимата машина трябва да съдържа следните елементи: 

 Цифрово-програмно  управление (CNC) 

 Блок за управление за избирателно изключване/регулиране на зареждането на 

обработващите инструменти по време на обработване на материала 

 Повече от 1 двигател от тип серводвигател, които използват екологично чист 

работен флуид. 

 Автоматичен режим на изчакване след предварително зададен период от 

време. 

 Отговарящите на условията машини за фрезоване трябва да имат: 

o Най-малко 3 оси 

o Регенериращи захранващи модули (регенериращи устройства) 

 Отговарящите на условията стругове трябва да могат да работят с 3 и повече 

машинни инструмента   

 

2.7 Промишлени миксери 

Описание: 
Има различни видове промишлени миксери. Примери за това са конични, миксери с 

флуидизиран слой, турбинни, лопаткови, планетарни, винтови, лентови, статични, 

турбо, вертикално турбинни, ултразвукови и вибрационни миксери.  Промишлените 

миксери използват вал, винт, лопатки, ленти, работни колела и витла за смесване на 

промишлени материали като лепила, химикали, строителни материали, минерали, 

покрития, бои и т.н. Промишлените миксери карат седимента да тече в една посока, 

като по този начин се  интензифицират физичните и химични процеси. Повечето 

машини имат два режима: на партиди и с непрекъснато захранване. По-голямата част 

от промишлените миксери използват електрически двигатели, но консумацията на 

енергия значително зависи от специфичните особености на миксера и от параметрите 

на смесваната субстанция (вискозитет, относително тегло, плътност и т.н.) 

Критерии: 

Отговарящият на условията миксер трябва да има всеки от следните елементи: 
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- Блок за управление за изключване на миксера за прекъсване на работа на празен 

ход  

- Блок за управление за контрол на параметрите на сместа, за да се оптимизира 

работата на миксера и помощното оборудване.  

- VSD 

- Минимален клас на ефективност на електродвигателя - IE 2 

 

2.8 Сушилни устройства 

Описание: 
Съществуват над четиристотин вида сушилни устройства като повече от сто вида са 

често срещани. Консумацията на енергия при сушене варира от ниски стойности под 

пет процента за химическата промишленост до тридесет и пет процента при 

производството на хартия. Сушенето се осъществява, като се влияе на изпаряващи се 

течности чрез подаване на топлинна енергия към мократа суровина. Топлината може 

да бъде подавана чрез конвекция (директни сушилни устройства), чрез проводимост 

(контактни или безконтактни сушилни), излъчване или волуметрично чрез поставяне на 

мокрия материал в микровълново или радиочестотно електромагнитно поле. Над 85 

процента от промишлените сушилни са от конвективен  тип с топъл въздух или с  

газове с пряко изгаряне като среда за сушене. Процесите на сушене са широко 

използвани в производствените процеси.  

Критерии 
Отговарящите на условията сушилни устройства трябва да включват всеки един от 
следните елементи: 
 

 Система за оползотворяване на отпадната топлина  

 Система за програмно управление на параметрите на сушилния процес 

 Система за мониторинг на режимните параметри 

 VSD 

 Минимален клас на ефективност на електродвигателя - IE 2 
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2.9 Машини за багрене на тъкани/прежди 

Описание 
Качеството, икономическата ефективност и все повечето екологични методи, налагат 

модернизиране на производство във фабриките за багрене. Трябва да се постигне не 

само оттенък и наситеност на цвета, а и равномерност и устойчивост. Необходима е 

подходяща механична и химична обработка, за да се отговори на изискванията на 

клиента, така както и да се създаде желаното тактилно усещане на плата /усещането 

му на допир/ и повърхностните му характеристики. И най-вече, ефективността на 

енергията представлява ключов фактор за производствените разходи. 

Важно е да се знае, че на пазара има много различни технологии, които използват 

различни технологични процеси за багрене на тъкани или прежда. Потреблението на 

енергия наистина е свързано с конкретната тъкан или прежда. Така че е трудно да се 

намери индикатор, който да отговаря на всички нужди, тъкани и прежди. 

 

Критерии 
  

Използва се прост показател за потреблението на енергия, чрез използване на 

енергопотребление за 1 кг памук, като базова стойност за боядисването, включително 

и за изпирането. 

Докато горещото боядисване се нуждае от около 9 кг пара и до 100 литра вода, НДНТ 

(най-добрите налични технологии) показват същите резултати със само 1,9 кг пара и 

30 - 40 литра вода. 

Конвенционални топли процеси на багрене като индикативна база: 

6,5 кг пара за килограм материал за багрене 

80 литра вода за материал за багрене 

  

2.10 Роботизирано заваряване  

Описание 
Роботизираното заваряване се осъществява от заваръчен комплекс, сътоящ се от 

механичен робот и заваръчен апарат ( МИГ, ВИГ и др.) 
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Заваръчните машини често се използват за различни процеси във всички промишлени 

сектори. Като цяло повечето заваръчни апарати не се справят добре, когато 

трансформират входната мощност в заваръчна изходна мощност и в действителност 

реализират само 60% до 70%  ефективност. 

Купувачите на заваръчни машини трябва да получат от дистрибуторите информация 

за енергийната ефективност в целия диапазон на производителността на 

заваряването, както и използваната енергия на празен ход. Предимството на днешните 

енергийно ефективни заваръчни машини е, че вие можете да получите бърза 

възвръщаемост на инвестициите си. 

Енергийната ефективност е важен фактор, дори когато заваръчната машина се държи 

на празен ход за голям период от време, тъй като машината се стреми към 

захранване, независимо от това дали то работи или не. Доставчиците на заваръчни 

машини вече отделят голямо внимание на тази "празна ефективност". 

Добре е да се има предвид, че конвенционалните заваръчни машини преобразуват 

захранващата мощност с до 70% ефективност. Но новото поколение 

полупроводникови машини са далеч по-ефективни, което води до 80% ефективност.  

В действителност замяната на конвенционалните заваръчни машини с инвертори може 

да икономиса на производствените компании значителна сума годишно за една 

машина. Провежданите изпитания от независими агенции многократно подкрепят 

мнението, че замяната на конвенционално захранване при заваръчните машини с 

енергийно ефективено  инверторно осигурява бърза възвръщаемост на инвестициите. 

Критерии 
Механичен робот 

 Да може към него да се монтират различни типове заваръчни апарати 

 Контролирани оси – не по-малко от 4 

 Обхват на работната зона - > 100 мм. 

 Товароносимост на ръката > 3 кг 

 

Заваръчни апарати 

Въпреки че има широка гама от технологии, предлагани на пазара, се препоръчва: 

 Използване на инверторни заваръчни апарати К.п.д. > 80% (входна мощност 

към изходна мощност на заваряване) 

 Регулиране на скоростта на подаване на заваръчната тел 


