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„Проект на октомври 2011“ 

за постигнати изключително високи показатели. Повече 
за тези проекти може да прочетете на стр. 10 и 11.
 

Сертификат ISO 9001:2008

Мултиклима ЕООД е сертифици-
рана за всички свои дейности по 
iSo 9001:2008. Фирмата разпола-
га с модерна материално-техни-
ческа и сервизна база и екип от 
висококвалифицирани инженери 
и специалисти. 

В екипът ни работят сертифицирани специалисти за 
проектиране и изграждане на територията на Европей-
ския съюз на инсталации, използващи възобновяеми 
енергийни източници.

В лицето на  Мултиклима ЕООД ще откриете професиона-
лист, коректен и надежден бизнес партньор, готов да отго-
вори на Вашите изисквания.

21-годишна история 
МУЛТИКЛИМА ЕООД е инженерингова фирма в областта 
на отоплението, климатизацията, вентилацията и еколо-
гичните енергоспестяващи системи. Фирмата води нача-
лото си от 1991 г.  и за над 21-годишната си история е реа-
лизирала успешно десетки престижни обекти у нас. 
Вж. Списък с обектите на корица III

В началото на 2009 г. МУЛТИКЛИМА получи статут на

Официален партньор за 
България на Хелиотерм
Хелиотерм е водеща компания в света за отоплителни 
термопомпени системи. С това МУЛТИКЛИМА доближи до 
Вас най-модерните технологии за получаване на топлина 
от слънчевата енергия, от земните недра, от подпочвени-
те води и от въздуха. Повече за Хелиотерм вж. на стр. 3.

Днес 
Днес МУЛТИКЛИМА ЕООД е сред водещите фирми у нас 
в областта на проектирането и изграждането на еколо-
гични енергоспестяващи системи за отопление и кли-
матизация с енергия от природата.  Фирмата разполага 
със собствена сонда за свързаните с това геотермални 
сондажи и проучвания.
        

Признания и награди
МУЛТИКЛИМА спечели доверието на Правителството с 
изграждането на термопомпената система на първата в 
България Зелена детска градина. Обектът бе открит през 
септември 2012 г. от Премиера Бойко Борисов, а  планове-
те на Правителството предвиждат построяването на нови 
зелени детски градини и училища у нас.

През 2011 г. МУЛТИКЛИМА изгради и първата в Бълга-
рия термопомпена инсталация с СОР 8,4. Тестовете за 
COP бяха извършени от експерти на ХЕЛИОТЕРМ и под 
контрола на Харалд Хайникъл. Признанието за нашия 
проект не закъсня - ХЕЛИОТЕРМ връчи на МУЛТИКЛИМА 
престижния приз На снимката: Мултиклима ЕООД на Международния технически панаир Пловдив.
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HelIOtHerM Австрия
ХЕЛИОТЕРМ е основана през 1987 г. Намира се в областта 
Тирол, Австрия и разполага с 1 100 m2 административна 
площ, 1 200 m2 производствена площ и 8 400 м3 складови 
помещения.

Компанията е водещ производител на термопомпи и има 
над 25 години опит в областта на високоефективните тер-
мопомпени технологии за отопление, охлаждане и затоп-
ляне на вода. 

Термопомпените системи на ХЕЛИОТЕРМ спестяват до  
70-80 % годишно от разходите за отопление в сравнение 
с другите традиционни отоплителни системи. 

Над 23 000 клиенти по света
ХЕЛИОТЕРМ изнася 75% от продукцията си в Германия, 
Швейцария, Ирландия, страните от Бенелюкс, Испания, 
Франция, Италия и Португалия. 

Компанията е продала над 23 000 термопомпи и има над 
23 000 доволни клиенти по света.

На снимката: Заводът на Хелиотерм в областта Тирол, Австрия
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Многобройни патенти
Продукцията на ХЕЛИОТЕРМ е известна с високата си 
ефективност и надеждност. Високият коефициент на 
ефективност COP (Coefficient Of Performance) на термо-
помпите ХЕЛИОТЕРМ е потвърден от експертизите на раз-
лични независими един от друг тестови центрове. 

ХЕЛИОТЕРМ притежава и сертификат за първата в света 
термопомпа за отопление с COP>7.

Компанията има регистрирани десетки патенти за по-
добряване ефективността на термопомпените системи 
и е носител на престижната награда “Hansjörg-Jäger 
Zukunftspreis 2007” за лидерската си роля в технологич-
ното развитие на термопомпите.

Непрекъснатата научна работа и нови разработки в из-
питателния център на Хелиотерм са гаранция за поддър-
жане на най-високо технологично ниво и надеждност на 
термопомпите с марката HelIOtHerM.  Множеството па-
тенти, сертификати и награди от различни институти по-
твърждават високата оценка за модерните технологии на 
компанията.

Системата от експертни 
партньори на Хелиотерм
Компанията има над 130 сертифицирани експертни 
парньора в различни страни, преминаващи интензивно 
обучение от Хелиотерм. Термопомпите на Хелиотерм се 
продават и монтират само от отлично обучени експертни 
партньори. 

Системата от експертни партньори на Хелиотерм ви га-
рантира:

•	 Експертна консултация на високо ниво.
•	 Подбрани инженерни екипи за монтаж.
•	 Прецизно проектиране и точно изпълнение.
•	 Първокласно обслужване 24/7 - близо до вас!
•	 Изгодни цени!
•	 Всичко на едно място:  проучване, проектиране, ин-

сталиране и обслужване!
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Отоплителни системи с енергия от  
зЕМнитЕ нЕДра

Прилагат се три технологии за добиване на енергия от 
земните недра:

посредством колектори от медни тръби, инсталирани 
в земята. Тази технология ви дава 81,8% безплатна енер-
гия от природата.

посредством медни тръби, напълнени с Co2, които са 
положени в сондажи. Технологията ви дава 78,7% без-
платна енергия от природата.

посредством полиетиленови тръби, напълнени с раз-
твор - вода и гликол, положени като колектори или в 
сондажи в земята и действат като топлопреносна среда. 
Съществуват хоризонтални и вертикални системи. Тази 
система ви дава 76,7% безплатна енергия от природата.

Отоплителни системи с енергия от 

ПОДПОЧВЕнитЕ ВОДи

Водо-водните термопомпи използват като източник на 
енергия подпочвените води от сондажни кладенци. 

Предимството на тази система е, че температурата на под-
почвените води остава почти постоянна през цялата годи-
на - около 12°С. Това означава, че за достигане на темпера-
турата, нужна за отопление, е необходима много малко 
допълнителна енергия.

ЕНЕРГОСПЕСТяВАщИ 
термопомпени системи Heliotherm

Ефективно 
използване 
на енергия 

от природата
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Отоплителни системи с енергия от  
ВЪзДУХа

Използват се две технологии за добиване на енергия от 
въздуха:

посредством термопомпа с отделен въздушен топло-
обменник. Сплит системата на въздушната термопомпа 
произвежда топлинна енергия с помощта на външен из-
парител, който се монтира на открито. 

посредством компактна въздушна термопомпа. Този 
вид термопомпи произвеждат топлина чрез прием на 
външен въздух и отвеждането му през изходна тръба. 

Системи за 
ДиСтанциОнЕн кОнтрОл 

Дистанционната технология за управление на Хелио-
терм ви дава възможност да управлявате и диагностици-
рате отоплителната система от всяка точка на света. 

Вие може дистанционно да проверявате и променяте ра-
ботните условия и температурата, да засичате брояча, да 
регулирате термопомпата Хелиотерм. 

Освен това филиалите на Хелиотерм предлагат специални 
услуги на своите клиенти като например: модификации в 
програмата на таймера, настройки на топлинната крива, 
диагностика и оптимизация на системата.

ЕНЕРГОСПЕСТяВАщИ 
термопомпени системи Heliotherm
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Системи за отопляне 
на чиста вода за бита

Системата за чиста топла вода на Хелиотерм е идеалното 
решение за всяко домакинство с високи изисквания. 

За секунди получавате топла вода без опасност от легио-
нела. Системата за чиста топла вода и подгряващата вода 
работят в отделни затворени кръгове. За да се избегне 
риск от развитие на легионела, водата се загрява макси-
мум до 47 0C. По този начин не се отлага котлен камък в 
инсталацията. 

Системата е лесна за поддръжка и работи без допълни-
телен електрически нагревател, което гарантира макси-
мално енергоспестяване. Оптимизирана е за термопом-
пите на Хелиотерм като по този начин ги предпазва и им 
осигурява по-дълъг живот.

Предимства на системата на 
Хелиотерм за чиста топла вода

•	 Дълъг	живот	и	висока	надеждност;

•	 Идеално	чиста	топла	вода;

•	 Без	легионела	и	котлен	камък;

•	 Ниски	оперативни	разходи	благодарение	на	опти-

мизираната	хидравлика;

•	 Без	електрически	нагреватели;

•	 Енергийно	 ефективна	 експлоатация	 с	 безплатна	

поддръжка;

•	 Възможност	за	свързване	с	различни	отоплителни	

системи,	термометри,	сензори	и	др.;

•	 Постоянна	наличност	на	 топла	 вода	 за	цялото	 се-

мейство.
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Подово отопление
Подовата лъчиста система осигурява комфорт и усеща-
нето за топлина, дори ако поддържате с 2 °C по-ниска 
температурата на въздуха в сравнение с традиционните 
отоплителни системи. 

Системата намалява разходите за отопление, тъй като 
всеки градус по-ниска температурата на въздуха, отгова-
ря на спестена електроенергия 7-8 %.

Подовата лъчиста система може лесно да бъде интегрира-
на с енергийни източници, чиято мощност се подобрява 
с намаляване на температурата на водата, като конденза-
ционни котли и термопомпи.
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Соларни системи
Соларните системи ни дават възможност да използваме 
неизчерпаемата слънчева енергия за нагряване на вода 
без да вредим на околната среда. 

При тази екологична технология колектор с площ от  
6 m2 може да намали годишните емисии на CO2 до 1000 кг. 
За сравнение едно дърво абсорбира същото количество 
CO2 по време на целия си живот!

МУЛТИКЛИМА предлага високоефективни и елегантно 
проектирани соларни продукти, които превръщат всеки 
слънчев лъч в топлина, предназначена за Вас. 
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Какво e геотермална 
енергия?

Геотермална енергия е топлинната енергия, съдържаща 
се в земното ядро. Просмукваните през земната кора 
води слизат към центъра на земното ядро и се нагряват 
до високи температури от горещите скали. Една част от 
загрятите води се издига обратно до земната повърхност 
във вид на горещи извори и гейзери. 

Друга част от водите остават затворени под повърхност-
та. Тези горещи води образуват т. нар. геотермални ре-
зервоари - екологично чисти неизчерпаеми източници 
на геотермална енергия. Практически земната кора пред-
ставлява неизчерпаем източник на топлина и спада към т. 
нар. възобновяеми енергийни източници.

Важно е да се знае, че температурата на земната кора на 
дълбочина 3 метра е около 12-16 °С. При това тази тем-
пература остава постоянна независимо от сезона - лято, 
есен или зима!

Как може да извличате 
геотермална енергия 
от вашия терен?
За хората понятието топлина е доста относително. Вода 
под 20 °С наричаме студена. За техниката обаче и „студе-
ната“ вода в кладенеца съдържа топлина. Именно тази 
топлинна енергия в земната кора, наречена геотермал-
на енергия, може да се извлича чрез ТЕРМОПОМПЕНИ 
СИСТЕМИ. По аналогия на водните помпи, които изпомп-
ват вода, термопомпите „изпомпват“ топлина от земната 
кора. Така термопомпените системи ви дават възможност 
да получавате от природата неизчерпаема геотермална 
енергия за вашия дом или административна сграда.

Геотермия - енергия от земните недра
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За какво може да използвате 
геотермалната енергия?

Топлинната енергия добита от земната кора чрез термо-
помпена система може да се използва за:

•	 икОнОМичнО ОтОплЕниЕ  

•	 икОнОМична клиМатизаЦиЯ

Приложението на термопомпите за климатизация в жи-
лищния и индустриалния сектор е алтернатива на конвен-
ционалните системи изградени от чилър и котел. Прак-
тически една и съща машина, посредством реверсивен 
вентил, е в състояние да смени функциите на изпарителя 
и кондензатора, и така да доставя топлина през зимата и 
обратното - прохлада през лятото. Такава термопомпена 
система „отопление-охлаждане” е много ефективна и има 
по-кратък срок на изплащане на първоначалната инвес-
тиция. 

•	 заГРЯВанЕ на ВОДа за Бита

Термопомпата може да осигури целогодишно снабдяване 
с евтина топла вода за бита с температура 60 °С дори през 
лятото. 

•	 ОтОплЕниЕ на БаСЕЙн

Термопомпената система за отопление на къщата може 
да се използва и за отопление на басейн. Системата може 
да бъде настроена автоматично да поддържа желаната 
температура на сградата и да отвежда излишната топлина 
към басейна през пролетта и есента. Тази система прави 
геотермалното отопление още по-ефективно.
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Сондажи
МУЛТИКЛИМА ЕООД извършва сондажи със собствена 
сонда на дълбочина до 100 м.

Услугите, които предлагаме в областта на сондирането са:

•	 геотермални сондажи;
•	 сондажи за водочерпене;
•	 реинжекционни сондажи.

Извършваме водоснабдителни сондажи, сондажи за тер-
мопомпени инсталации, проучвателни сондажи и инже-
нерна геология. 

отопление

топла вода

климатизация

басейни
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Първата в България: 

Термопомпена инсталация с COP 8,4!

е демонтирана старата неефективна отоплителна инста-
лация и е изградена нова с термопомпи на ХЕЛИОТЕРМ.  
В началото на месец март 2011 г. се извършват и тестовете 
на инсталацията с помощта на експерти от ХЕЛИОТЕРМ и 
под контрола на ХАРАЛД ХАйНИКъЛ. Резултатите са впе-
чатляващи за всички експерти - постигнат е коефициент 
на трансформация СОР 8,4. 

Икономическите разчети показват, че разходът за отопле-
ние и охлаждане няма да надхвърли 10 000 лева годишно, 
а икономията е в размер на 40 000 лв. годишно! Инвес-
тицията на възложителя ще се възвърне за по-малко от  
3 години експлоатация!

тЕХничЕСки Данни

проектант и изпълнител: МУЛТИКЛИМА
Възложител: ВАЛЕРИй С&М ГРУП АД
производител на термопомпите: 
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H., 
Австрия

Обект: Търговски център и административ-
на сграда на Валерий С&М груп АД
РЗП: 2 500 м2

Вид на инсталацията: Екологична термо-
помпена инсталация за отопление и клима-
тизация с енергия от подпочвените води

технически параметри: Каскада от две во-
доводни термопомпи HelIOtHerM® модел 
HP28S45W-WeB, серия r, с допълнителен 
комплект за пасивно охлаждане

Сондажни проучвания: Подпочвени води с 
дебит 5 л/сек. и температура 14,8 °C

ЕфЕктиВнОСт

коефициент на трансформация: COP 8,4
температура на водата в буфера: 40 °C
икономия на средства за отопление и 
климатизация годишно: 40 000 лева!
Срок за възвръщане на инвестицията: 
3 години!
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В края на 2010 г. Валерий С&М груп АД постави не леката 
задача пред Мултиклима ЕООД да намали със 70% разхо-
дите за отопление и климатизация на търговския център 
в София - почти изцяло остъклена триетажна сграда със 
северно изложение и РЗП 2 500 м2. Разходите за отопле-
ние и охлаждане на сградата до този момент бяха около 
50 000 лева годишно.

В началото на 2011 г. Мултиклима ЕООД направи проуч-
вателен сондаж за подпочвени води. Стойностите са по-
добри от прогнозните: дебит 5 л/сек. и температура на 
подпочвената вода 14,8 °C. Следват нови два сондажа - за 
водочерпене и реинжектиране. През следващия месец 



На 26 септември 2012 г. Премиерът Бой-
ко Борисов откри в Долни Богров пър-
вата детска градина в България, която 
се отоплява изцяло екологично. 

Столична община завърши първата си 
сграда, снабдена със съоръжения, кои-
то намаляват енергийното потребление 
– геотермална отоплителна инсталация, 
подпомагана от соларни панели на по-
крива. Детската градина е построена за 
12 месеца. 

Сградата има обща застроена площ  
1458 кв.м. и включва сутерен, в който 
е обособена обслужващата част на дет-
ското заведение – кухненски блок, пе-
рално и сушилно помещение, складове 
и технологично помещение и етаж, на 
който са разположени помещения за 
три градински групи, една яслена група 
и физкултурно-музикален салон. 

Вътрешната отоплителна инсталация 
е изградена от МУЛТИКЛИМА ЕООД с 
нискотемпературно подово отопление 
захранвано от термопомпи, производ-
ство на HelIOtHerM Австрия. Отопли-
телните секции на вентилационните 
камери също се захранват от термопом-
пите.  Допълнително са инсталирани 25 
кв. м соларни панели, които са част от 
общата отоплителна инсталация.

тЕХничЕСки Данни

проектант и изпълнител на отоплителната инсталация: 
МУЛТИКЛИМА ЕООД
Възложител: СТОЛИЧНА ОБщИНА
производител на термопомпите: Heliotherm 
Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H., Австрия
Обект: Детска градина в Долни Богров
Озп: 1 460 м2
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Вид на инсталацията: Екологична геотермална термопомпена 
инсталация за отопление с енергия от подпочвените води и 
енергия от слънцето

технически параметри: Каскадна термопомпа вода-вода 
HelIOtHerM с отоплителна мощност 102 kW; 
Консумирана енергия 15 kW; 
Кофеициент на трансформация СОР 6,8.
Соларни панели с площ 25 кв. м. 

Първата в България: 

Зелена детска градина
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Ловна резиденция „Скалско“ е разположена на брега на 
язовира на с. Скалско, община Дряново. 

Сградата се състои от сутерен и три етажа. В сутерена на 
сградата са разположени малък СПА център и технически 
и сервизни помещения. Първият етаж е с механа, конфе-
рентна зала, кухненски блок, на втория и третия етаж - 
стаи за гостите. 

Вътрешната отоплителна инсталация е изградена от МУЛ-
ТИКЛИМА с нискотемпературно отопление, захранвано 
от термопомпи на директно изпарение, използващи ге-
отермална енергия. С тяхна помощ, освен отопление за 
зимен режим, се осигурява и охлаждане в летен режим, 
както и отопляне на топла вода за битови нужди. 

Енергията се произвежда чрез колекто-
ри от медни тръби, които са инсталирани 
в земята. Системата се характеризира с 
изключително ниски разходи и COP над  
5,6. Това съответства на 81,8% безплатна 
енергия, получена от свободното прос-
транство около сградата. 

Агрегатите са производство на HelIO-
tHerM Австрия. Отоплителните тела в 
СПА центъра и ресторанта са подови сер-
пентини, а за стаите - вентилаторни кон-
вектори. 

За производство на топлата вода за би-
тови нужди са монтирани 2 броя бива-
лентни комбинирани бойлери с обем 800 
литра, като водата се затопля индиректно 
от термопомпените агрегати и соларна 
инсталация. 

На покрива на сградата са монтирани 
слънчеви колектори. В механата е из-
пълнена общообменна вентилация, 
осигуряваща необходимия комфорт и 
микроклимат. В кухненския блок е пред-
видена местна смукателна вентила-
ция над топлоотдаващите съоръжения. 

тЕХничЕСки Данни
 
проектант и изпълнител на инсталацията: МУЛТИКЛИМА 
Възложител:  ТРИФОНОВ ЕООД
производител на термопомпите: Heliotherm 
Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H., Австрия
Обект: Ловна Резиденция „Скалско”
Рзп: 1 550 м2
Вид на инсталацията: Екологична термопомпена инсталация с 
енергиен източник земен колектор на директно изпарение.
предназначение:  Отопление, охлаждане, загряване на битова 
топла вода и загряване на вода в басейн.
технически параметри: Каскадна термопомпа земя-вода 
HelIOtHerM с отоплителна мощност 55 kW;
Консумирана енергия 9,6 kW; 
Коефициент на трансформация СОР 5,7 
Соларни панели с площ 25 кв. м.

Ловна резиденция “Скалско”


