


БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ предлага цялостни решения за климатични, 
вентилационни и отоплителни инсталации за жилищни, обществени и 
промишлени сгради. За да осигурим максимална сигурност и спокойствие 
на нашите клиенти, предоставяме поддръжка, гаранционен и 
извънгаранционен сервиз на всички извършени дейности. 

Кои сме ние



Нашето мото е - „Ние се 
грижим за климата“. Вече 25 
години създаваме среда, в 
която Вашият комфорт и 
създаването на устойчив 
микроклимат са приоритет. 
За да отговорим на всички 
Ваши нужди, ние непрекъснато 
развиваме своето портфолио 
от продукти и услуги в крак 
със съвременните тенденции 
в областта.

За всеки един инвеститор е важно да има доверен консултант, който да му 
помогне при взимането на точните решения за своя проект, за да спести 
разходи, свързани с неефективния подбор за конкретния обект. БУЛКЛИМА 
ИНЖЕНЕРИНГ предлага консултантски услуги в следните направления:

• Отопление, вентилация и климатизация
• Енергийна ефективност
• Управление и автоматизация на сградни инсталации на съществуващи 

и новостроящи се обекти

Нашата визия

Консултантски услуги
Какво предлагаме

Превърнахме желанието да 
предоставим оптимална 
услуга с грижа за природата в 
наша мисия. Познаването на 
последните иновации в 
бранша ни позволява успешно 
да съчетаваме висока 
енергийна ефективност и 
зелени технологии. 

Нашата мисия



За да гарантираме ниски 
енергийни разходи и 
възвръщаемост на 
направените инвестиции, 
нашите екипи изготвят 
проекти в част:

Разполагаме с 
проектантски екипи 
в градовете София, 
Пловдив, Варна и Бургас, 
а услугата покрива 
територията на 
страната. Авторският 
надзор осигурява 
високото качество 
на изпълнение и 
безпроблемното 
достигане на заложените 
в проекта параметри.

• Отопление, вентилация и 
климатизация

• Енергийна ефективност
• Доклади за съответствие  
• Авторски надзор

Инженеринг

Изборът на изпълнител е от възлово значение за крайния резултат. 
Неправилният подбор на съоръжения води до високи експлоатационни 
разходи и скъсяване на живота на системата. Нашият перфекционизъм 
влагаме и при извършване на СМР по част ОВК на новостроящи се и 
съществуващи сгради. Завършените проекти в портфолиото ни ясно 
говорят за високите стандарти, които си поставяме. 

Изпълнение на проекти



За да допълним набора от услуги, 
ние извършваме абонаментна 
поддръжка на сградните 
инсталации на Вашите обекти. 

Услугата включва и изготвяне на 
препоръки за повишаване на 
ефективността и надеждността 
на инсталацията. При сключване 
на договор за поддръжка на 
изпълнена от нас инсталация ние 
предлагаме услугата удължена 
гаранция. 

Гаранционна и
извънгаранционна
поддръжка

Нашите екипи са на 
разположение във всеки ден от 
годината, за да осигурят 
своевременно отстраняване 
на възникналите проблеми. 
Гъвкавите часове на работа 
гарантират гладко изпълнение, 
което няма да възпрепятства 
Вашия бизнес.

Разгледаните примери са 
ориентировъчни. 

Свържете се с нас за получаване на 
концептуално решение за дома Ви, 

съобразено с индивидуалните нужди 
на Вашето домакинство.

ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ
С ТЕРМОПОМПА



Конкретният пример представя ото-
пление и охлаждане на апартамент                        
120 кв. м. с черити стаи и две бани. Източ-
никът на студ и топлина е термопомпа 
Въздух - Вода от серията Extensa на 
Atlantic (Fujitsu General). Топлоносителят 
вътре в апартамента е вода, която се 
разпределя през колекторно табло до 
вътрешните тела, в случая водни дизай-
нерски конвектори серия Bi2 AIR на 
Olimpia Splendid. Конвекторите преда-
ват топлината или студа чрез обдухва-
не на топлообменника от вентилатор 
или чрез лъчисто отопление на предния 
панел. 

По този начин топлият или студен въздух постъпва в стаята. В баните отоплението 
става чрез лири и водна подова серпентина. Загряването на водата се осъществява 
в бойлер със серпентина, захранена от термопомпата. По този начин използваме 
коефициентите на преобразуване от електроенергия към топлина (COP), за да загреем 
водата, необходима за санитарни нужди.

Апартамент Фамилна къща

120 м2
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водни конвектори 

водни конвектори

Бойлер със серпентина

лира + подово отопление

Термопомпа Въздух-Вода Atlantic (Fujitsu General)

Квадратура

Брой помещения

Брой бани

Тип отопление стаи

Тип охлаждане стаи 

Санитарна вода

Тип отопление бани

Източник на топлина

Приблизителна цена на системата – 15 000 лв. без ДДС.

Конкретният пример представлява еднофамилна къща с РЗП-250 kв.м. Състои се от 
дневен тракт, спалня родители, спалня деца, гостна стая, кабинет и три бани. Ото-
плението е решено като в дневния тракт има разработено подово отопление и 
конвекторно отопление. В спалните са заложени конвектори, които работят в 
режим отопление и режим охлаждане. В баните са заложени лири и подово отопление, 
които в режим на охлаждане се изключват. 

ПАРАМЕТРИ



Конкретният пример представлява еднофамилна къща с РЗП-250 kв.м. Състои се от 
дневен тракт, спалня родители, спалня деца, гостна стая, кабинет и три бани. Ото-
плението е решено като в дневния тракт има разработено подово отопление и 
конвекторно отопление. В спалните са заложени конвектори, които работят в 
режим отопление и режим охлаждане. В баните са заложени лири и подово отопление, 
които в режим на охлаждане се изключват. 

Източникът на топлина и студ е термопомпа Въздух-Вода от серията Excellia на 
Atlantic (Fujitsu General). Външното тяло е монтирано в непосредствена близост до 
сградата, като връзката между него и вътрешното тяло е осъществена с медни 
тръби. От вътрешното тяло тръгва топлоносителят (вода) в сградата, като 
минава през етажни разпределителни колекторни табла и се разпределя по конвек-
тори, лири и подово отопление. В настоящия проект има разработени няколко тем-
пературни кръга за съответните нужди. 

Конвекторите работят при температура на водата 450C-550С. Подовото отопление 
работи при температура на водата 270С-350С. Серпентината на бойлера се захран-
ва с вода 600С. Загряването на водата се осъществява в бойлер със серпентина, 
захранена от термопомпата. По този начин използваме коефициентите на прео-
бразуване от електроенергия към топлина (COP), за да загреем водата, необходима 
за санитарни нужди.

Разгледаните примери служат за 
ориентация. 

Всеки проект представлява 
персонализирано концептуално 

решение, съобразено с нуждите  на 
конкретното жилище или офис.

ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ
С КЛИМАТИЦИ И

VRF СИСТЕМИ
ПАРАМЕТРИ

Приблизителна цена на системата – 35 000 лв. без ДДС.

Квадратура

Брой помещения

Брой бани

Тип отопление спални

Тип отопление хол

Тип охлаждане стаи

Тип отопление бани

Санитарна вода

Източник на топлина

250 м2
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Водни конвектори 

Конвектори и подово отопление 

Водни конвектори 

Лири и подово отопление

Бойлер със серпентина

Термопомпа Въздух-Вода Atlantic (Fujitsu General)



Конкретният пример представя отопление 
и охлаждане на апартамент 90 кв. м. с три 
помещения и една баня. Източникът на 
студ и топлина е инверторна мулти сплит 
система от серията KМTA на Fujitsu General.

Топлоносителят в апартамента е фреон 
R32, който достига до всяко вътрешно тяло 
в жилището посредством медни тръби. 
Вътрешните тела могат да бъдат избира-
ни от клиента по вид: стенни, подови, касе-
тъчни, за скрит канален монтаж и други 
модели климатици. 

Всички модели климатици имат опцията да се управляват от система през интернет 
посредством Wi-Fi контрол. За санитарни нужди топлата вода в жилището е необхо-
димо да се подгрява с електрически бойлер на марката Atlantic. По този начин използ-
ваме коефициентите на преобразуване от електроенергия към топлина (COP) един-
ствено за отоплението на помещенията, а загряването на водата остава на отдел-
на система.

90 м2

3

1

Вътрешни тела за високостенен монтаж 

Вътрешни тела за високостенен монтаж

Електрически Бойлер без серпентина 

Електрическа лира за баня - Опция

Мулти сплит климатична система Fujitsu General

Квадратура

Брой помещения

Брой бани

Тип отопление стаи

Тип охлаждане стаи 

Санитарна вода

Тип отопление бани

Източник на топлина

Приблизителна цена на системата – 4000 лв. без ДДС.

Конкретният пример представя отопление и охлаждане на офис 300 кв. м. с осем 
помещения и две бани. Източникът на студ и топлина е инверторна VRF/VRV система 
на Fujitsu General серия J-IIIL. Офисът се състои от конферентна зала, кухня, шест  
работни помещения и две бани. Вътрешните тела подбрани за примерното решение 
са за скрит таванен монтаж (касетъчен тип), отговарящи за общите помещения и 
кухнята. Офисите са решени с канален тип вътрешни тела за скрит монтаж.

Управлението на 
инсталацията е 
посредством BMS 
система, която може 
да бъде обвързана с 
телефон или компютър. 

С цел подобряването 
качеството на въздуха 
предлагаме система с 
рекуперация за 
вкарване на свеж 
въздух в помещенията 
на Olimpia Splendid.

ПАРАМЕТРИ
ПАРАМЕТРИ

Офис

Приблизителна цена на системата – 22 000 лв. без ДДС.

Квадратура

Брой помещения

Брой бани

Тип отопление и
охлаждане помещения

Санитарна вода

Тип отопление бани

Източник на топлина

Вътрешни тела за скрит и открит монтаж

300 м2

8

2

Електрически Бойлер без серпентина 

Електрическа лира за баня - Опция

VRF система Fujitsu General, серия J-IIIL

Апартамент



Защо да ни се доверите

За перфектния резултат са важни индивидуалните решения и вниманието към 
детайла. Ценим високо доверието, което нашите клиенти ни гласуват, 

а завършените проекти на БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ 
са нашата визитна картичка. 

Разполагаме със сертификати, удостоверяващи
 нашата компетентност.



Нашите клиенти

Военномедицинска
Академия



тел.: 0700 20 223
o�ice@bulclima.com

www.bulclima.com


