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Този документ е създаден по проект: № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна 
ефективност и интелигентна градска среда“, Бенефициент: ОТТ-ПРОИНО. Документът е създаден с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи 
от "Офис за технологичен трансфер-ПРОИНО" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
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До фирма ............................. 

Уважаеми г‐н Управител 

п о к а н а 
„Интел Енерджи”Еоод представяне иновация -  рекуператор 

Вертикален топлообменник – действие и възможности за икономия на 
топлина, екологични ползи 

 
ДОМ НА АРХИТЕКТА,  на  25.11.2014 г. 

                            1504 София, ул. „Кракра № 11”,  
 

     
  ПРОГРАМА: 
 
 17:30 ч.  – Регистрация 
 
 17:45 ч. -  Презентация 
 
 18:45 ч. -  Дискусия с чаша кафе 
 
Предлагаме на вниманието Ви една нова и ефективна технология за икономия на топлинна 
енергия. Чрез нея се извлича топлина от отпадъчните топли води /индустриални и битови/ и тази 
топлина се връща в контура на горещата вода от нагревателна инсталация. Така се рециклира 
значителна част от топлината (50-80)%, без тя да се губи в каналната мрежа. 

Технологията е без конкуренция по отношение на цена, ефективност, срок на изплащане и 
ползване, с висок екологичен ефект . Прави ни енергийно по-независими и съпричастни в 
усилията за опазване на околната среда. 

Очакваме Ви. 

 

Проект: № BG161PO003-1.1.05-0032-С0001 „Извличане и оползотворяване на топлината от отпадъчни индустриални и 
битови топли води – метод, устройства и системи” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. 


