
Високоефективни екологични
термопомпени инсталации, 

изградени в България!

Презентация на МултиклиМа еООД 
на Форума за енергийна ефективност “Февруари 2015”: Тенденции в световните технологии и иновации,

организиран от “Клъстер за Развитие на енергийно ефективни решения и алтернативни енергоизточници за домакинства и сгради”



Високоефективни екологични
термопомпени инсталации, 

изградени в България!

Със срок за възстановяване на инвестициите

под 3 години!



Проектирани и изградени от

 Официален  партньОр  за  България  на 

СВетОВен лиДер В терМОпОМпените теХнОлОгии



единствената в България 
термопомпена инсталация с коефициент на 
енергийна ефективност

Намалени
разходи в лв.

COP 8,4! 6 2,2
                години!пъти!

Възстановени
инвестиции за

На снимката: Търговски център и административна сграда в София на Валерий С&М груп АД



единствената в България 
термопомпена инсталация с финансова 
ефективност

Намалени
разходи в лв.

пъти 
намалени 
разходи!

1010 2,6
                години!пъти!

Възстановени
инвестиции за

На снимката: Ловна резиденция “Скалско”, с. Скалско, община Дряново



СинОниМът за терМОпОМпи С наЙ-ВиСОКа ефеКтиВнОСт!

теХнОлОгиите на БъДеЩетО, прилОЖени ДнеС!



КОгатО целта е МаКСиМална ефеКтиВнОСт, реШениетО е







аргумент

№ Хелиотерм е технологичен лидер №1 в Европа  
и има термопомпени технологии с доказано 
най-висока ефективност!1

Първата в света сертифицирана помпа с енергийна 
ефективност COP > 7.0 е на Хелиотерм;

Първата в света термопомпа с уеб контрол 
(2003 г.) е също на Хелиотерм;

 
еДинственият в света ПрОизвОДител 
на термопомпи “земя-вода” и “вода-вода”със 
100% инверторна технология, 
въведена още през 2005 г. 
е Хелиотерм!

и още много водещи в света 
термопомпени технологии!

Технологичен лидер!



аргумент

№ Хелиотерм е компания с бъдеще! 2
всичкО неОБХОДиМО на еДнО МястО:

изслеДОвателски и развОен център 
за създаване на модерни технологии; 

 
ПрОизвОДствО  и Пълен кОнтрОл  
на термопомпите

 
учеБен център за ексПертни  
ПартньОри, проектиращи и 
изграждащи инсталациите!

Технологии и 
компания с бъдеще!



аргумент

№ Хелиотерм е компания с 27-годишен 
опит, познания и ноу-хау!3

всичкО неОБХОДиМО на еДнО МястО:

изслеДОвателски и развОен център 
за създаване на модерни технологии; 

 
ПрОизвОДствО  и Пълен кОнтрОл  
на термопомпите

 
учеБен център за ексПертни  
ПартньОри, проектиращи и 
изграждащи инсталациите!

27 години
опит и ноу-хау!



аргумент

№ Термопомпи с изключително 
качество и надежност!4

сПОкОйствиетО и сигурнОстта
От кОятО се нужДае  
всеки изПълнител.

Качество
и надеждност!



аргумент

№ Инвестицията в термопомпи Хелиотерм 
е изключително рентабилна
и прозрачна!5

всеки сОБственик МОже саМО еДнО 
натискане на БутОна Да виДи
на екрана тОчнО кОлкО Пари 
Му сПестява негОвата 
терМОПОМПа!

Рентабилни
инвестиции!



влезте в аДрес:

referenzen.heliotherm.com

стъПка 1:
изБерете терМОПОМПената
теХнОлОгия, кОятО ви 
интересува

стъПка 2:
изБерете населенОтО МястО, 
кОетО ви интересува



стъПка 3:
вижте всички важни
Данни От раБОтата на
терМОПОМПата и Парите,
кОитО ви сПестява
в сравнение с Другите 
теХнОлОгии за ОтОПление



аргумент

№ Хелиотерм е създала условия високите технологии на 
компанията да достигат до всеки краен клиент 
с максимална енергийна ефективност!6

Пазарната стратегия на кОМПанията ПОставя 
услОвиетО: “терМОПОМПените инсталации 
ХелиОтерМ Да се ПрОектират и МОнтират саМО 
От ПравОсПОсОБни ексПерти, ПреМинали 
ОБучение в учеБния център на кОМПанията.”
 
така Пътят От ХелиОтерМ ДО клиента е 
Директен:

ХелиОтерМ 
производител

ексПертен ПартньОр на ХелиОтерМ
проектант и изпълнител на инсталацията

краен клиент
Максимална ефективност

на технологиите до клиента!



Днес Хелиотерм има:

експертни партньори в цяла Европа

инсталирани термопомпи

Комплексна услуга
със затворен цикъл!

и Още тОлкОва ДОвОлни клиенти,
ДО кОитО ДОстига кОМПлексна  
услуга със затвОрен цикъл:
 
ПрОучване

ПрОектиране 

МОнтаж

сервиз

170
30 000 



Първата в България 
Зелена детска градина, 
отопляна изцяло с екологична 
възобновяема енергия



единствената в България 
термопомпена инсталация с коефициент на 
енергийна ефективност

Престижна награда за термопомпената инсталация на Мултиклима:

проект на месец октомври 2011

COP 8,4!                 години!

На снимката: Търговски център и административна сграда в София на Валерий С&М груп АД



начална страница на  
уеБ сайта на heliOtherm 
с анОнс за МултлиМа

статията в уеБ сайта
за ПОстижениетО на 
МултиклиМа



термопомпена инсталация: 
Каскада от 2 водоводни термопомпи 
HELIOTHERM® модел HP28S45W-WEB,
серия R, с допълнителен комплект за 
пасивно охлажданеРЗП: 2 500 м2

263 000 kWh Преди

екологична термопомпена инсталация  за отопление и климатизация с енергия от подпочВените Води

42 000 kWhСлед

гОДишен разХОД на енергия



единствената в България 
термопомпена инсталация с коефициент на 
енергийна ефективност

Намалени
разходи в лв.

COP 8,4! 6 2,2
                години!пъти!

Възстановени
инвестиции за

На снимката: Търговски център и административна сграда в София на Валерий С&М груп АД



312 000 kWh Преди

32 000 kWhСлед

гОДишен разХОД на енергия

екологична термопомпена 
инсталация с енергиен източник 
земен колектор на директно 
изпарение 

Отопление и охлаждане на сградата, загряване 
на вода за битови нужди и за басейн.

рзП: 1 550 м2

технически данни за инсталацията: 
Каскадна термопомпа земя-вода HELIOTHERM с 
отоплителна мощност 55 kW;
Консумирана енергия 9,6 kW; 
СОР 5,7 
Соларни панели 25 м2



единствената в България 
термопомпена инсталация с финансова 
ефективност

Намалени
разходи в лв.

пъти 
намалени 
разходи!

10

86

10 2,6
                години!пъти!

Възстановени
инвестиции за

На снимката: Ловна резиденция “Скалско”, с. Скалско, община Дряново

тона годишно по-малко 
въглеродни емисии!



Вашият път към независимостта!


