GEOTOK
Термопомпи - всички видове.
с безплатна енергия от природата!

Какво е
ТЕРМОПОМПА ?

ТермоЕнергия от природата и термопомпи
Енергия от ЗЕМЯТА
• Вода-вода (със сондаж)
• Вода-земя (със серпентина)

Енергия от ВЪЗДУХА
• Въздух-въздух (климатици)
• Въздух-вода (чилъри)

Термо Енергия
от ВЪЗДУХА
Преимущества
• Едно тяло извън сградата

Недостатъци
•
•
•
•
•

Не работи добре през зимата
Трудни за технически контрол
Шум и вибрации
Не работят ефективно под -10С
Работят с незамръзваща течност ако
са чилъри (моноблок).

Преимущества
• Ниска цена
• Индивидуално регулиране и сметки

Недостатъци
•
•
•
•
•

Не работят добре през зимата
Трудни за технически контрол
Шумни и с вибрации
Загрозяват фасадата
Работят с незамръзваща течност ако
са чилъри (моноблок).

ТЕРМОПОМПИ
въздух-вода
(чилъри)
С външен въздух като енергоизточник
Извлича топлина от околния въздух чрез
външното си тяло. А чрез вътрешното си тяло
загрява вода за отопление+50 и за бойлер
до+70 чрез серпентината в бойлера.
През лятото охлажда водата в сградната
инсталация на +7 и климатизира всички
помещения и едновременно загрява
бойлера+60. Използва се и за отопление на
къщи, сгради, басейни, джакузи и др. Може
да се използва съществуващата тръбна мрежа
на локално парно с радиатори. Под -10С е
необходимо допълнително отопление.

1. ТЕРМОПОМПА
2. Вътрешно тяло (хидро бокс)

Термо Енергия от ЗЕМЯТА
целогодишна и високо ефективна
Кладенец-Сондаж
•
•
•
•
•

Риск от свършване на водата
Риск от пясък
Задължителен канал
Разходи за изпомпване
Поддръжка - почистване

Вкопана земна серпентина
•
•
•
•
•
•

Постоянна температура на 3м.
Затворена система с антифриз
Ниски разходи за циркулация.
Площ: за 100 кв. къща – 40кв
В канавки широки 1м дълги 15-20м
Не влияе на растенията

ТЕРМОПОМПИ
вода-вода
вода-земя
високотемпературна термопомпа
Извлича топлинна енергия от земята по три
начина, като най-надежният и доказан в
практиката е Вариант с вкопана на дълбочина
~3 м земна серпентина Нарича се
земносвързана затворена система. Надеждна,
евтина и лесно изпълнима. Отоплява +60 а
бойлер до +70. Тази модел термопомпена
инсталация е най-разпространена в практиката.
Икономически най-изгодна и най-ефективна
за отопление и охлаждане на всякакви сгради.
Не се влияе от външната температура

Разходи за отопление според енергоизточника
Вкопана земна серпентина
Постоянна температура +12С
Максимална ефективност

Годишен разход/Инвестиция
(варианти за отопление на къща 100 кв.м.)

ТАБЛИЦА - реконструкция отоплителна система на сграда с РЗП 1000кв.м.
Съществуващо ниво на годишните разходи за гориво и
огняр за нормално отопление

50 000 лв Разход при санирана сграда

Вид инвестиция (за сграда 1000 кв.м.)
Енергиен одит
1000
Проектиране
3000
Ремонт Вътрешна отоплителна с-ма
20000
Ремонт котелна инсталация
16000
Ремонт съществуващ нафтов (мазутен) котел
5000
(ново) Котел на пелети + помещение "сух склад"
(ново) Котел на газ + включване в мрежата
(ново) Термопомпа + вкопана земна серпентина
Общо
45000

1000
3000
20000
16000

1000
3000
20000
16000

30000
40000
70000

Разходи за нормално отопление за година
Разход за Съществуващ нафтов (мазутен) котел
45000
Разход за Котел на газ
34615
Разход за Котел на пелети с огняр
Разход за Термопомпа
Икономия спрямо съществуваща ситуация
5000
15385
Изплащане на инвестицията (год.)
Ремонт на съществуваща система и котел(мазут)
9.0
Ремонти и нов Котел на пелети с огняр
Ремонти и нов Котел на газ
Ремонти и нови Термопомпа и серпентина

1000
3000
20000
16000

80000

75000
115000

31469
18531

23077
26923

4.6
4.3
4.3

Екология, икономичност и комфорт
EOTOK
EU standard

http://geotok-bg.com

0897997898
София Бр.Миладинови 108

Термопомпата е перфектното решение за ОТОПЛЕНИЕ, ОХЛАЖДАНЕ и БИТОВА ТОПЛА
вода в ЖИЛИЩА, ХОТЕЛИ, РЕСТОРАНТИ, ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ, БАСЕЙНИ и други.

