“СЛАВОВ” ООД

Фирма „СЛАВОВ” ООД е създадена през 2007 г. в гр. Бургас с основна дейност проектиране, изграждане и
сервиз на слънчеви инсталации, осигуряващи гореща битова вода, както за домакинствата, така и за
промишлеността, хотелиерството, развлекателната сфера и други. Бързо навлизащите алтернативни
екологични източници на енергия разгръщат обхвата на дейност и в същото време увеличават спектъра на
услуги в организацията. Отоплението става част от портфолиото й, а това дава допълнителен тласък към
реализирането на все по-големи икономии на енергия за бъдещите клиенти.
„СЛАВОВ” ООД държи на своите позиции, като се стреми да задоволява нуждите на всички браншове.
Именно това е предпоставка за бързото развитие на фирмата и през 2009 г. отварят врати офиси и
представителни магазини в гр. Варна, Ст. Загора и Сливен.
Като част от енергийно-независимото строителство, тези екологични технологии постепенно достигат до
повече домакинства и стават част от развиващите се енергийни проекти в България. „СЛАВОВ” ООД отговаря
на всички изисквания за проектиране, монтаж и сервиз на територията на страната и е сертифициран
партньор на организацията REECL, представяща програмата за енергийна ефективност.
За времето, в което организацията извършва своята дейност са изградени много добри партньорски
взаимоотношения с водещи български и чуждестранни производители. Благодарение на придобитото
признание и сертификати, клиентите на „СЛАВОВ” ООД могат да разчитат на максимално бърза консултация,
проектиране, доставка, монтаж, гаранционно и следгаранционно обслужване.
Стремежа ни е да покажем, че България може да се превърне в независима енергийна институция,
използвайки модерни иновации и технологии от последно поколение.
Бъдещето е във ваши ръце, а ние оставаме на разположение, за да отговорим на всяко ваше запитване и
да обсъдим възможностите за професионално сътрудничество.
СТЕФАН СЛАВОВ

ЕНЕРГИЯ ОТ СЛЪНЦЕТО
Слънцето е източник на живот за цялата Планета.
Въпреки това само малка част от излъчваната от
него енергия достига до земната повърхност.
Тя е икономически изгодна, което налага
използването и в последните години за добив на
всякакъв вид енергия , чрез екологични слънчеви
технологии. Условията в България са подходящи
за тяхното развитие, благодарение на добрия
климат и географско положение. Дори
в
случаите, когато липсва пряка слънчева светлина
те могат да улавят лъченията и да подпомагат
нуждите на всяко домакинство. Най-честото
използване на слънчева енергия е с цел добив на
топла вода. Близо 100% от необходимостта й
може да бъде осигурена, благодарение на тези
технологии, като реалните разходи за отопление
биха могли да се снижат с около 30%, а тези за
битова гореща вода – с около 80%.

Термосифонни Системи
за сезонно приложение
Слънчевата система от термосифонен тип се състои от
Панел Колектор /4/ с Хоризонтален Бойлер /3/ ,снабден
с мантел /2/ и изолационен слой /1/ . Циркулацията се
осъществява по естествен път като топлоносителя (PG),
намиращ се във вътрешността на абсорбера след
загряване от слънчевата светлина се придвижва нагоре
и преминава по медна тръба /5/ от колектора към
мантела на бойлера. Горещия топлоносител постъпва в
горната част на мантела, обтича го от всички страни и
отдавайки топлината си на водата в бойлера, се
охлажда. Охладен топлоносителя се придвижва надолу
по тръбата от мантела към долната част на панел
колектора за следващо загряване.
В горната част на бойлера са разположени два извода.
През първия извод системата се напълва с
топлоносител, а на втория се монтира разширителен
съд /6/.
Освен за индивидуално приложение, Термосифонната
система може да бъде комбинирана с допълнителен
бойлер, който да увеличи обема и мощността на
системата.

Целогодишна Слънчева
Система

Целогодишната Слънчева
Система осигурява топла
вода ,
необходима за
ежедневните нужди на
всяко домакинство , чрез
ефективно използване на
слънчевата енергия през
всички сезони.
ПРЕДИМСТВА:
•
365 дни енергийна
ефективност
•
Надеждно подбрани
елементи за оптимална
работа на системата
•
Възможност за
подпомагане на отопление

Слънчева Система – схема и елементи
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Водосъдържател – изолация
за ефективно съхранение на
енергията, емайлирана или
неръждаема стомана с дълъг
експлоатационен живот
Панел колектор – селективно
покритие на абсорбера,
призматично стъкло с висока
пропускливост, изолация
срещу топлинни загуби, дълъг
живот

7.
8.
9.
10.

Помпена група – за
принудителна циркулация
на топлоносителя,
компактна с олекотен
дизайн и липса на топлинни
загуби
Филтър - допълнителна
защита на системата
Дигитално управление –
топлинни датчици следят
състоянието и управляват
функциите на системата
Разширителен съд –
приема свръх обема на
топлоносителя при
топлинните разширения
Възвратен клапан
Кран сферичен
Пълнеща арматура
Термодатчик

Комби - Бойлери

Битови и Промишлени
Бойлери

Една перфектна комбинация
между Слънчева Система и
отопление на сграда

“СЛАВОВ” ООД предлага разнообразен избор
на електрически бойлери и бойлери с 1 и 2
серпентини за дома и промишлени нужди.
Благодарение на бърза доставка, професионално
отношение, гаранционна и следгаранционна
поддръжка, офисите на фирмата се превръщат в
предпочитано място за клиенти и партньори.

Комби – Бойлерите съчетават буферен
съд за отоплителна инсталация с бойлер за
битова гореща вода. В буферния съд има
серпентина за свързване към Слънчевата
Система. Това е лесно за инсталиране
решение, щадящо пространство, средства и
усилия.
Комби
–
бойлерите
са
окомплектовани с ел. нагревател, който
загрява само водата за битови нужди.

Слънчеви Термални Колектори
 Лазарно заварен меден абсорбер
 Призматично, термозакалено стъкло,
задържащо топлината и пропускащо
максимално количество слънчева радиация
към абсорбера
 Изолация, гарантираща
минимални топлинни загуби
 Абсорбер с високо технологично
покритие, издържащ на екстремни
температури, притежаващ изключителна
здравина и дълъг живот

ПАНЕЛ КОЛЕКТОРИ
Максимално абсорбират слънчевата
радиация (ефективно при облачно време) и
минимално отразяват обратно в атмосферата.

Изпълнени Обекти
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

х-л „ПЛИСКА” – к. к. Зл. Пясъци
х-л „НАСЛАДА” – гр. Балчик
х-л „СОФИЯ” – гр. Обзор
х-л „НИМФА” – к. к. Сл. Бряг
х-л „РУСАЛКА” – к. к. Сл.Бряг
х-л „BLACK SEA” – к. к. Сл.Бряг
х-л „ТРАКИЯ ГАРДЪН” – к. к. Сл. Бряг
х-л „БРИЗ” – к. к. Сл. Бряг
х-л „МАГНОЛИЯ” – к. к. Сл. Бряг
“ТЕНИС КОРТОВЕ” – к. к. Сл. Бряг
х-л „GRAND POLONIA”- Св. Влас
х-л „DISCRET” – гр. Несебър
х-л „ДЕСИСЛАВА” – гр. Несебър
х-л „РАЙКОВ” – гр. Несебър
х-л „ЕЛИРИ” – гр. Несебър
х-л „КРИСТАЛ” - гр. Равда
х-л „ЕЗЕРОТО” - гр. Ст. Загора
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Сервиз „МЕРЦЕДЕС” – гр. Сливен
х-л „АВЕНЮ” – гр. Бургас
Полиграфска къща „ДАРС” – гр. Бургас
ЦДГ„ЗЛАТНО КЛЮЧЕ” – гр. Бургас
х-л ”ВЕСЕЛИНА”- гр. Черноморец
х-л ”АКЛАДИ” – гр. Черноморец
х-л ”SELENA BEACH”- гр. Созопол
х-л ”ХЕТОДОН”- гр.Созопол
Вила „СВЕТИ ДИМИТЪР” – гр. Созопол
х-л ”БЕЛВЕДЕРЕ”- гр. Приморско
х-л ”ВАЛЕКС”- гр. Приморско
Вилно селище „БОРА” - с. Лозенец
х-л ”ХАВАЙ” - с. Лозенец
х-л ”СТЕФАНОВ” - с. Лозенец
х-л ”ЕДИНСТВО” - с. Китен
Хотелски комплекс „ХЕРМЕС” - гр. Царево

•
17 ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТ “БЪДЕЩЕ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“– Пълно
Енергийно Саниране – гр. Варна
•
През годините фирма “СЛАВОВ” ООД е спечелила доверието и на
редица частни клиенти на територията на цялата страна
•
“СЛАВОВ” ООД е доказан партньор в реализирането на проектите по
енергийна ефективност в България

РЕФЕРЕНЦИИ

СЕРТИФИКАТИ

”СЛАВОВ” ООД – Надежден партньор по
програмите за енергийна ефективност
•
•
•

Бързо съдействие и финансова подкрепа чрез банковата система
Дългогодишен участник в програмата за енергийна ефективност – REECL
Сертификати от водещи производители за изграждане на слънчеви съоръжения

Слънчеви Системи “СЛАВОВ” ООД

Спокойна инвестиция в зелена
енергия с бърза възвращаемост


Положителен ефект за бизнеса,
дома и околната среда

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ !

www.slavov.bg

Търговски отдел:
Бургас e: office@slavov.bg
t: 0884 222 124
Варна e: varna@slavov.bg
t: 0884 224 454
Проектантски отдел:
инж. Д. Иванов
t: 0882 517 374
Сервиз и поддръжка:
t: 056 / 521 977

