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AISIN
Защо се е появил GEHP?

Член на TOYOTA group

AISIN Seiki – основана 1965 г. , Osaka, Japan

Над 110 000 служители, 11 завода

Европа е втори пазарен дял след Корея

!...какво са произвели?

Защото ... В началото на 80-те год. правителството на Япония е поискало

от водещи компании решение за климатизация базирано на енергоизточник 

природен газ. Основните причини са били свързани с електропреносната система : 

прекъсвания, претоварване и небалансиран режим.



AISIN GEHP F  

и .....усвоява се топлината от двигателя

Системата GEHP : Какво има под капака  .. ☺

ДВГ TOYOTA задвижва компресори за R410A

Двигател

GEHP Отопление

ОхлажданеВЪЗДУХ

ГАЗ Топла вода



GЕHP AISIN модел F 1
Колко често се среща ...

Най – широко 

използваната технология 

за охлаждане : 

ДВГ задвижва компресори 

за хладилен агент – както 

при всеки лек автомобил.



GЕHP AISIN модел F 1
Вътрешна система : Директно изпарение, VRV

VRV+ ГАЗ
• Гъвкавост : 0 - 100 % 

• Бърза смяна на режима 

отопление/охлаждане.

• Отпадат техн. помещение

• Надеждна работа : - 35 до +55 градуса

• Не обръща режимите за 

размразяване.

• Най-ниски CO2 емисии.

• Топла вода   : до 65 градуса.



GЕHP AISIN модел F 1
Климокамери Dx

Директна обработка на въздух 
Отпадат инсталации с незамръзваща течност.

Възможност за работа със 100 % пресен въздух.

няма режим „размразяване“ - постоянен комфорт 

! ... Какъв е варианта с вода система?



GЕHP AISIN модел F 1
Може да работи и с вода...

Система въздух – вода
• При съществуваща водна инсталация

• При необходимост от мерене на 

енергия 

- компактен монтаж : 10 м2 – 1500 kW

- без изисквания за помещението

- Възможна работа без буфер 

- постоянна температура до 50оС.

- отпада опасност от замръзване



GЕHP AISIN модел F 1
Базплатна топла вода?

В режим охлаждане топлината на двигателя и изгорелите газове се 

използва за битово горещо водоснабдяване без допълнителен разход 

на газ.

Модел Охлаждане, kW БГВ, kW Разход на газ, KW GUE

20 HP 56 20 39 1,95

25 HP 71 25 55 1,75

30 HP 85 30 71 1,62



GЕHP AISIN модел F 1
Икономия ...

2018, MWh 2019, MWh Икономия, %

Ел. Енергия : Ян - Юни 353,477 250,41 29,2

Увеличение цена на ел. енергия, % 11,9

Икономия, BGN 20,7

2018, м3 2019, м3 Икономия, %

Прир. газ: Ян - Юни 44133 40056 9,2

Увеличение цена на прир. газ, % 5,8

Икономия, BGN 4,0

Реализирани икономии : газов котел и електрически 
водоохлаждащ агрегат с/у термопомпа с газов двигател AISIN

* ~ 5000 чаб. часа / год.



GЕHP AISIN модел F 1
Икономия ...

гр. Плевен, болница с РЗП : 

2200 м2

Годишна консумация на газ : 

21 000 м3

Инсталирана мощност VRV : 

142 кВ охлаждане ; 

168 кВ отопление ;  

2010 и 2012 г.



GЕHP AISIN модел F 1
Електрическа или газова инсталация?

лесно за изпълнение и обслужване

Окабеляване за ОВК  - включват  се в част 

Електро и се приемат  за инвестиция отделно 

от ОВК.

необходимост от силнотоково табло



GЕHP AISIN модел F 1
GEHP AISIN и вътрешните инсталации ?

• Модул 1: управление на други 

енергоизточници. 

• Модул 2: БГВ

• Модул 3: събира данни за от мерене на 

енергия

• Управлява спрямо кръгове от колектор 

• Датчик за външна температура

• VRV : Мониторинг и на цялата вътрешна 

инсталация

• Готови решения ....

o Gateway ModBus RTU 

o Gateway ModBus IP

o Data Logger with WEB access

o WebServer – управление с отдалечен достъп

o ModBus ASCII (RS232)

o BacNet MSTP (RS485)

o Lon



енергиен клас А++

GЕHP AISIN модел F 1
Енегриен клас А++
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Покрива нормите и за 2021

+55% +54% +38%
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За 2021



• - 40% (17 т) по-малко CO2, спрямо стандартен топлоизточник

• стойност "0" за РМ10 (финни прахови частици до 10 µm). 

• В проекти по NZEB - нулево енергийно потребление и отговарят на 

изискванията на директивата за проектиране : ECOdesign.

• Смяната на маслото на  30 000 раб. часа (около10-15 год.). 

Намаляване на консумативите и периодичността за поддръжка 

генерира по – малко отпадъци. 

• минимални обороти на двигателя 500 min-1 – по- малко износване, 

по-малко шум

GЕHP AISIN модел F 1
Енегриен клас А++

0 PM10



GЕHP AISIN модел F 1
VS….

! Едно съоръжение за отопление и охлаждане с най – добрите 

характеристики и в двата режима

Компресор с 

11 % по – голяма 

производителност 

30% по-малко обслужване : 

смяна масло на 30 000 (10-

20 000 за останалите) 

15% по – висока 

производителност

!...какво ще промени в национален план



GЕHP AISIN модел F 1
Енергетика

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪРВИЧНАТА ЕНЕРГИЯ

Без загуби

Разтоварване на ел. преносна мрежа и локални трафопостове ще удължи 

експлоатационния им живот и ще намали разходи за поддръжка. Това неминуемо 

ще се отрази на необходимото увеличение на цената на ел. енергия

!...каква е гаранцията на доставките на енергия?

60%  загуби при производство и преноса

П
р

и
р

о
д

е
н

 

га
з

П
р

и
р

о
д

е
н

 

га
з



GЕHP AISIN модел F 1
Гаранция за доставката на енергия ...на 100 %

Електроенергията е задължително да се произведе 

: генератори, ветро-, водно-, слънчеви–

електроцентрали и т.н.

Газ може да си доставим винаги и отвсякъде....

Възможност за автономно и/или резервно 

захранване .....



AISIN GEHP F  
Какво „искат“ сградите ...

Спортни зали, 
басейни

магазини, търговски 
центрове 

Банки

Църкви, училища

Жилищни сгради, 
апартаменти

Болници, Възст. 
центрове

Хотели, SPA, 
Ресторанти

Компании (офиси, 
производства)

! ...как да използваме GEHP в тези сгради



AISIN GEHP F  

Система :  VRV

... GEHP идва на помощ

Система :  вода

Система: вентилация

Система : ЕКО

0 PM10



AISIN GEHP F  
... GEHP и технологично охлаждане

Охлаждане на технологични процеси

Словения : охлаждане на 

технологични процеси  с термопомпи 

с газов двигател AISIN с общо 

инсталирана номинална мощност 

1850 kW (при 35 градуса външна 

температура, вода 7/ 12 градуса) в 

паралел  с „сухи“ водоохладителни 

кули.

България : планирани тестове на 

охлаждане  на производство на 

бутилки 03-09.2020, 85 kW



GЕHP AISIN модел F 1

Цената на kWh?

мерене на топлинна и студова енергия мерене на консумацията на газ

Резултатът : 

0,042 лв. / кВч 

*(не вкл. БГВ)



AISIN GEHP F  
Още приложения на GEHP AISIN

Athens Gate Hotel - Greece

Amazon logistic center Dortmund - Germany Church – Poland

Sofitel Moorea - TAHITI



GЕHP AISIN модел F 1
....как да изплзваме GEHP AISIN за апаратаменти?

Централен енергоизточник за отопление, охлаждане и БГВ

Индивидуално мерене чрез топло/студомер и топломер за БГВ на всеки апартамент



GЕHP AISIN модел F 1

БЕЗ  Инвестиция !

Доставка, монтаж и обслужване на оборудване AISIN за сметка на НЕТ-БГ.

Клиентът заплаща САМО получената енергия отчетена от топло/студомер



GЕHP AISIN модел F 1

ПОД Наем!

Отдаване под наем на 2 бр. термопомпи с газов двигател  AISIN 30HP , 1 бр. модул 

въздух – вода YOSHI 60HP  :

Цена за наем на съоръженията AISIN: 2900 лв. без ДДС/ месец

Срок на договора : 5 години. 

За периода на договора съоръженията се обслужват от НЕТ-БГ.

След приключване на договора – съоръженията остават собственост на Наемателя.



GЕHP AISIN модел F 1

С доказване на ефективност!

Договор с гарантиран резултат

Доставка, монтаж и обслужване на оборудване AISIN за сметка на НЕТ-БГ. 

Срок на договора : 6 месеца

Клиентът заплаща съоръженията след доказване на производителност 

(1 бр. термопомпа с газов двигател AISIN и модул AWS – вода )

Доказване на производителност : Изразходеното количество природен газ и получената 

енергия отчетена от топло/студомер са със средно сезонен коефициент



GЕHP AISIN модел F 1
Договор с гарантиран резултат : Доказана  цена на kWh

топлинна и студова енергия?



Добри практики....Japan

Total: 129 units , 7.074 kW

GЕHP AISIN модел F 1



GЕHP AISIN модел F 1
Добри практики....

Термопомпа с газов двигател AISIN

Общо : 14 бр.

Инсталирана мощност : 

994 kW охлаждане

( 71 kW oхлаждане - всяка)

Гъвкавост 35 -1000 kW

Гр. Казанлък



Благодаря за Вниманието!

GEHP
Чиста енергия за бъдещето!

GЕHP AISIN модел F 1


