
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вложени материали и 

технически предимства 



 
 

  

 

 

Техническа спецификация на вложените материали в  офис сграда с 

магазини, жилища и подземни гаражи в УПИ V755,кв.9, 

" Манастирски ливади - Запад " 
 

 

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: 

 

Многофункционална сграда „Еспор Център“ е 

разположена на ъгъла на бул.“България“ и 

бул.“Т.Каблешков“ в близост до множество 

пътни връзки, ресторанти, търговски 

центрове и има бърза и лесна комуникация 

до всяка точка на столицата.  

Обектът се състои от две части – жилищна и 

офисна. Офисната част е отделна за сектор 

обществено обслужване – офис център и 

магазин. Жилищната част за сектор 

апартаменти и обществено обслужване от 

един магазин.  

Разполага с 13 етажа самостоятелни офиси, 26 

апартамента, 2 търговски обекта и 3 нива 

подземни паркоместа.  

 

ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ, ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И ВЕНТИЛИРУЕМА ОКАЧЕНА ФАСАДА: 

За постигане на максимална шумоизолация, топлоизолация и пожарна безопасност в 

сградата са поставени материали от най-висок клас, които освен, че са сертифицирани, 

допълнително са тествани и на предварително създаден стенд в обекта. Стените са 

изградени с най-висок клас керамични блокове на марка „Wienerberger“ с размери 38см за 

външни стени, 25см и 12см за преградни стени, които ще  осигурявят естествена 

топлоизолация и климатизация, звукоизолация, пожарозащита, здравина, микроклимат, 

ниска равновесна влажност, екологичност и дълготрайност. Поставена е каменна вата с 

черен воал на фирма “ROCKWOOL” от 10 см, която минимизира енергията, консумирана от 

сградите за отопление и охлаждане, редуцирайки въглеродния отпечатък от сградите и 

съдействайки за понижаването на емисиите на въглероден диоксид и другите вредни  



 
 

 

 

 

емисии. Каменната вата с черен воал от фирма „Rockwool“ предлага несравнимо 

представяне по отношение на пожарна безопасност,  с което ние покриваме всички  

изискванията на стандартите за пожарна безопасност.  

Поставена е и най-надеждната звукоизолация от минерална вата – 5 см на всички външни и 

преградни стени, както и на тавани от фирма „Isover“, която е произведена от 100% 

натурални суровини, за да осигурим най-високо качество на въздуха. Тя е с най-добри 

топлоизолационни свойства, 

огнеустойчивост, перфектни 

звукоизолационни характеристики и е 

устойчива на насекоми. Използваме 

профили за гипскартон RIGIPPROFIL, 

които увеличават с 50% здравината на 

стените и шумоизолацията! 

RIGIPROFIL® представлява един нов 

стандарт, уникален за пазара от 

гледна точка на сигурност и здравина на конструкциите. Те намаляват деформацията на 

преградните стени при механични въздействия и намаляване до минимум на риска от 

появата на пукнатини, благодарение на по-голяма здравина на профилите RIGIPROFIL®. 

Като финал на този външен зид е поставен синтензиран фасаден камък от фирма 

“Laminam” с покритие от патентована технология “HYDROTEC”, което прави керамиката 

„биоактивна“, за да осигурим екологичност . Дебелина от 0,6 см, зона за вентилация 30mm. 

Окачената вентилируема фасада осигурява по -добра защита от високи и ниски 

температури, конденз, дъжд и шум, както и дълги интервали на обслужване и минимални 

съпътстващи разходи. 

Следвайки високите фирмени стандарти за сигурност, проведохме множество тестове при 

избора не лепило и крепежни елементи за изграждане на фасадата. При 4 различни марки 

лепило, най- добри параметри показа лепило на фирма „Инотек“. Аналогично за избиране 

на най-подходящите типове анкери за този тип тухла и този тип бетон, изискахме пробни 

силови изпитвания на място от фирмата производител „Hilti“. За резултатите получихме 

сертификати, които доказаха реално високите коефициенти на сигурност на избраните 

анкеражи. Проектът на тези сложни фасадите беше съставен върху високоточен 3D 

екзекутивен модел на сградите, съставен по специална технология, осигуряваща точност от 

2-3mm. Геометрично монтажът на фасадите се извърши с тотална станция и 6 броя 

последен модел ротационни лазерни нивелири „Hilti“ с автоматично следене на 

зададените равнини. 

 



 
 

 

 

 

Нашата цел е да постигнем като краен резултат един високо енергоефективен обект, с 

повишаване на топлинния комфорт и качеството на живот, с използване на най- добрите 

хидроизолационни и топлоизолационни материали и недопускане на топлинни мостове за 

сградата, отчитайки специфичните местни условия, микроклимат и рентабилност. За 

постигане на тази цел, е предвидена оптимална топлоизолационна система от най-висок 

клас и единствена към момента в Република България. Ние знаем, че притежаването на 

високо енергоефективна сграда носи големи дивиденти, започващи от по-ниските 

оперативни разходи, подобряване на рентабилността, по - дълъг живот, значително 

подобрена производителност и уют на живущите, както и стабилен паричен поток. Ето 

защо ние полагаме и битумна мембрана от доказан в това производство лидер GENERAL 

MEMBRANE SpA .  

Голяма част от покривните продукти на GENERAL MEMBRANE SpA, допринасят за 

присъждане на международни сертификати и лидерство в проектирането на енергийно-

ефективни и природосъобразни сгради.  Топлоизолираме всяка една външна бетонова 

повърхност, с цел недопускане на топлинни мостове за сградата и постигане на най – висок 

клас на енергийна ефективност.  Използваме най - висококачествените топлоизолационни 

материали, като Isopur BI ALU – топлоизолационни панели от полиизоцианурат (PIR). 

Благодарение на ниския коефициент на топлопроводимост, ефективността на Isopur се 

постига с по - малка дебелина в сравнение  с тази на останалите топлоизолационни 

продукти. 

 

Изпълнител: „Геострукт“ ЕООД 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА:  
 
 
 
За офисната част на "Еспор Център" използваме алуминиева дограма Schüco AWS 70.HI 

Това са немски алуминиеви прозорци, 
които комбинират ефективни 
решения за широк диапазон 
функционални, архитектурни и 
проектни изисквания в една високо 
термоизолираща система. 
Впечатляващо свойство на Schüco 
AWS 70.HI е подобрената 
топлоизолация при строителна 
дълбочина 70 мм – коефициент на 
топлопреминаване от 1,5 W/m2К и 
шумоизолация 49 dB. Разнообразието 
от профили и аксесоари позволява 
множество области на приложение – 
елементи за вграждане във фасада, 
съвместимост система за врати Schüco 

ADS, различни възможности за отваряне, включително навън, възможност за 
автоматизация на отварянето и степен на взломоустойчивост до RC3. 
Под прозоречните рамки са положени гранитни плочи, които ще допринесат, всички 
клиенти да се насладят на още по-високо усещане за стил и лукс във всеки детайл. 
 

За жилищна и търговска част е използвана системата 
Supreme S77  от ново поколение на фирма „Alumil“ за 
усъвършенствани термоизолирани прозоречни 
конструкции, които отговарят на високите стандарти 
на съвременния пазар и взискателния модерен 
дизайн. Плоски повърхности с минимизиране на 
фугите, редуциране височината на видимата част на 
рамката, повишаване товароносимостта на 
конструкциите и висок клас на защита от взлом са 
само част от  предимствата на решенията. 
 
Системата спомага за балансираната икономия на 
енергия благодарение на високия си клас енергийна 
ефективност, удостоверена със сертификати на IFT 

Rosenheim Institute и Passive House Institute за пасивна сграда. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Минималната височина на рамката 93 мм и максималната водоплътност, постигната от 
трите нива на уплътнение с висококачествен EPDM и разпенен EPDM, допълват системните 
характеристики на Supreme S77. 
 
Това позволява на системата да съперничи без компромис на световния пазар 
едновремено в двата сегмента – конвенционални топлоизолирани прозоречни 
конструкции и при сгради с пасивно потребление. 
 
Симетрия, естетика и дизайн допълват многообразието от типологии на изпълнение и 
функционалност на решенията. Цели се изчистена визия с олекотяване на конструктивните 
решения. 
 
Минимални термоизолирани прагове осигуряват съгласно европейския стандарт за 
Структурни и кохезионни фондове на ЕС лесен достъп, специално предназначен за 
безопасността на децата и лицата със специални нужди. 
 
Изпълнител: "Кристиан Нейко-90" ЕООД 
 
 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА 
 
Електрическата мрежа в сградата щe бъде изпълнена по системата TN – S, при която в 

цялата мрежа се използва отделен защитен проводник /трети или пети/ в захранващите 

линии, като във всички подтабла е предвидено да се монтират дефектнотокови защити с 

ток на сработване 30 mA. Апаратурата в таблата е предвидено да бъде на шведско-

швейцарския консорциум фирма ABB. 

Всички осветителни тела в общите части, магазини и офиси е предидено да бъдат с LED 

светлоизточници, като за гаража, офисната и магазинната част е предвидено изграждането 

на евакуационно осветление . 

Всички монофазни контакти, които не са монтирани в стенна кутия са предвидени да бъдат 

тип „Шуко” със заземителна клема.  2P+N/16A/230V.  Контактите в стенните и подовите 

кутии да бъдат кодирани по цвят - бели тип “Шуко”– захранени от нормална шинна система 

в таблата,  и червени с пин “френски стандарт” – захранени от UPS шинна система в 

таблата. 

В офисните табла са обособени три вида шинни системи: шина “резервирани от UPS 

консуматори”, шина “дневни консуматори” и шина “дежурни консуматори”. Предвидено  



 
 

 

 

 

след края на работния ден всички консуматори захранвани от шина “дневни консуматори”  

да бъдат изключвани от шалтер изведен на фасадата на таблото.Слаботоковата инсталация 

в офисите е предвидено да бъда изпълнена с кабел U/FTP 4“ cat 6а. 

В таблата за магазините са обособени два вида шинни системи: шина “дневни 

консуматори” и шина “дежурни консуматори”, като отново е предвидено след края на 

работния ден всички консуматори захранвани от шина “дневни консуматори” да бъдат 

изключвани от шалтер изведен на фасадата на таблото.  

За всички помещения е предвидено да бъде изградено окабеляване за СОТ инсталация , 

като за кабелите е предвидена допълнителна механична защита - гофрирани тръби на 

австрийската фирма Dietzel Univolt . 

Инсталацията в гаража ще бъде изградена открито в PVC тръби Dietzel Univolt, което 

позволява лесна ревизия и бъдещо разширение. 

Предвидено да бъдат изградени следните видове слаботокови инсталации в сградата: 

телефонна и интернет инсталация ; инсталация за телевизия ; видео – домофонна система ; 

сигнално-охранителна инсталация . 

За цялата сграда е предвидено да бъде изградена мълниезащитна инсталация с 

изпреварващо действие.  

 

Изпълнител: „Електро Проект България“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА: 
 
 
Водопроводна инсталация за битови нужди 
 
Тръбите на водопроводната инсталация са полипропиленови. Този вид тръби не отлагат 
котлен камък по стените си и не корозират. По време на експлоатационния срок не се 
променя светлото сечение, а от там и колебания в налягането не се очакват. Избирайки 
продуктите на WAVIN EKOPLASTIK ние получаваме най-качествените полипропиленови 
тръби на пазара. Тръбите FIBER BASALT PLUS и STABI PLUS са единствените произведени от 
4-то поколение полипропилен модификация Alfa (PP-RCT), които имат с 50% по-висока 
издръжливост на температура и налягане. Тези тръби имат характеристики устойчивост на 
температура до 90°C /T max 90°C/ и PN 28, с живот над 50 години. Меренето на 
изразходваната  вода се осъществява чрез водомери с дистанционно отчитане. Не се 
налага посещение на инкасатор и влизане в дома за отчети.Горещата вода се добива от 
индивидуални газови котли, разположени в имота. 
 
Канализационна инсталация: 
 
 За битови нужди. 
 
Тръбите на канализационната инсталация са от типа “безшумни”. Материалът и 
структурата на тръбите, както и мерките взети при монтажа и укрепването им, позволяват 
снижаване на шума от оттичащата се вода е сведен до минимум. Безшумната 
канализационна система на Valsir Triplus Италия е представена от тръби с оптимално 
изградена трислойна структура от полипропилен(PP). Тя изпълнява всички изисквания на 
стандартите за комфортна и тиха среда при модерните жилищни, административни сгради, 
хотели, болници и др. Произвеждана от Valsir Италия системата предлага и голяма гама 
фитинги със същите звукоизолиращи качества. Valsir Triplus се произвежда само от 
висококачествена сертифицирана суровина. Технологията на трислойното екструдиране с 
обогатен с минерали среден слой осигурява особена якост и надеждност на  тръбата. 
Системата има ниво на шум от 12 dB (A) при поток от 2 л / сек, което съответства на 
Европейска норма EN 14366. - Устойчиви на моментни натоварвания при пикова 
температура от 95* C .Работен диапазон от -25* C до + 95* C. Висока химическа устойчивост 
при битови и индиструални канализационни системи. Лесен монтаж към други 
съществуващи системи ( чугунени системи, PP, PVC и други). Нисък коефициент на 
термични разширения. Рециклируем продукт подходящ за принципите на зелено 
строителство. 
 
Отводнителна инсталация. 
 
Система от воронки, решетки и тръби се предвижда да улавя и отвежда всички дъждовни 
води. Скритите воронки под настилката на терасите „невидимо” ще вършат своята работа,  



 
 

 
 
 
 
без да нарушават естетиката и дизайна на тази част от сградата. 
 
Отводняване на климатични тела и газови котли. 
 
Инсталацията за отводняване на климатичните тела и газовите котли е изцяло скрита и 
изключително надеждна. Включването и в канализацията на сградата ще се извърши през 
сифони. По този начин се възпрепятства проникването на канализационни газове в 
климатичните тела, а от там и в жилищните помещения. 
 
За противопожарни нужди 
 
Противопожарна инсталация е изградена от подцинковани тръби 2´´ и се състои от 
пожарни касетки разположени на всеки етаж, комплектовани със струйник, и шланг с 
дължина 20м. 
 
Поставена е модулна система чрез която ще се осъществява меренето на 
изразходваната  вода с дистанционно отчитане. Не се налага посещение на инкасатор 
и влизане в дома за отчети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ чрез ХИБРИДНА СИСТЕМА 

 
 
 
 
 
 
Решението за осигуряване на най-високо и съвременно ниво на климатизация в нашите  
сгради е реализирано с хибридни системи за отопление и охлаждане от “IMMERGAS“. 
Хибридните системи са идеалното решение за нови жилища с интегрирани системи за 
отопление, охлаждане и битова гореща вода, в съответствие със стандартите на 
европейските регламенти относно използването на възобновяеми енергийни източници. 
 
Хибридните системи се характеризират с най-съвременната технология, която съчетава 
високоефективен газов котел с термопомпен агрегат за възобновяема енергия. Всеки 
киловат електроенергия, използвана от хибридна система, генерира 3 до 4 пъти повече от 
възобновяемата топлина от външния въздух, което осигурява изключителна енергийна 
ефективност  - в отоплителен режим и производство на топла санитарна вода те могат да 
бъдат с до 35% по-ефективни от обикновеният газов котел, като спестяват пари от сметките 
за енергия и намаляват до минимум общите вредни емисии в атмосферата. Осигуреният  



 
 

 
 
 
 
автоматичен избор (гарантиран от софтуера на устройсвото) на по-благоприятния източник 
на топлина през отоплителния период, при тези системи е далеч по-икономичен дори и от 
комбинацията между газов котел и единични климатични тела за всяко помещение на  
жилището. 
 
Хибридната система се състои от комбиниран газов котел с интегриран топлообменник 
фреон/вода -  монтиран в жилищно помещение, а термопомпеният агрегат на системата е 
разположен отвън – на фасадата или покрива на сградата. За разлика от общо 
практикуваните решения за отвеждане на изгорелите газове от газовите котли, в нашите 
обекти са спазени и европейските изисквания в тази насока. Монтираните колективни 
коаксиални димоотводни системи гарантират отвеждането на продуктите на горене над 
покрива на сградата и едновременно засмукването на гарантирано по-чист въздух за 
уредите, удължаващ експлоатационния живот и по-лесното им сервизно обслужване. 
 
Предоставената смарт система за контрол в помещенията дава възможност на 
потребителите чрез мобилно приложение от разстояние да изберат желаната стойност 
температура и/или режим. 
 
В сграда “Алгара Луксор” и сграда “Еспор Център”, хибридните решения от Immergas са 
представени чрез: 
 

 Хибридна система Magis Combo  - за жилищната част 
 

 Хибридна система, комбинация от термопомпа Audax Top ErP с кондензен газов 
котел Victrix Pro ErP или Victrix kW TT - за офисната част 

 
 
Инсталацията и в двете сгради е завършена с лъчисто водно подово отопление и 
високостенни конвекторни тела за охлаждане Hydro от Immergas.  
 
Ексклузивно за всички хибридни системи, от страна на производителя е осигурен 
гаранционен срок от 60 месеца на всички компоненти на уредите и останалите устройства 
за климатизация. 
ЗА MAGIS COMBO: 
 
Magis Combo е хибридна система, която топли, охлажда и подгрява БГВ с интегрирания 
кондензен блок, проектиран да покрие и най-високите натоварвания. Външният 
термопомпен модул е в три монофазни версии: 5, 8 и 10 kW. Вътрешният блок е оборудван 
с кондензен топлогенератор (27 kW за подгрев на БГВ и 24 kW за отопление) и вграден 
хидромодул, който управлява обмена на енергия между хладилната система и водния кръг. 
 
Magis Combo е компактен и в сравнение с кондензните котли, позовлява сериозни 
спестявания на енергия, благодарение на своята висока енергийна ефективност. Особено 
подходящ за нови и обновени жилища, изградени съгласно високите критерии за  



 
 

 
 
 
 
изолация, Magis Combo е отлично решение при подмяна на стари газови котли на средно- и 
високотемпературни системи, като температурата му за отопление може да достигне до 
80°C.  
 
Какво е уникалното на Magis Combo? 
За разлика от другги хибридни системи които работят паралелно, Magis Combo работи 
последователно. Ако в режим на отопление термопомпата в хибридната система работи, а 
температурата на топлоносителя не достига желаната стойност за зададеното време от 
термостата, то тя се изключва и се включва газовият модул, за да постигне тази 
температура, осигурявайки максимална ефективност в отоплителен режим. 
 
 
Основни характеристики на вътрешния блок 

 Топлообменник R410A /вода с 48 пластини 

 Газов кондензационен модул от неръждаема стомана 

 Разширителен съд 10 литра 

 Флусостат, който активира термопомпата, само ако скоростта на водния поток, е 
достатъчна 

 Хидравлична група – циркулационна помпа с ниска консумация с напор 7 mН2О за 
кръга на термопомпата (във версията PLUS може да управлява и режима за подгрев 
на БГВ) 

 Хидравлична група –  циркулационна помпа с ниска консумация с напор 7 mН2О за 
кръга на вградения кондензен модул 

 Контролер с подготовка за  управление на 2 зони (без Системен контролер), 1 
директна и 1 смесена (отопление и охлаждане) 

 Системен контролер (опция) за управление на система с повече от 2 зони 

 Стандартни спирателни кран-филтър ¾“ на водния кръг 
 
Основни характеристики на външно тяло  

 Инверторен винтов компресор за всички модели 

 Зареден с хладилен агент R410A 

 Спирателни кранове за R410A 

 Оребрен въздушен топлообменник (с единичен вентилатор) 

 Електронен дроселиращ вентил 

 4-пътен вентил за смяна на режима 

 Обратима функция за отопление и охлаждане 

 Възможност за монтаж на открито, без защита 
 
 
ЗА AUDAX TOP ErP: 
 
Термопомпите въздух-вода от Immergas използват въздуха като възобновяем енергиен 
източник. Интелигентните функции на инвертора и разпределението на въздуха осигуряват  
 



 
 

 
 
 
 
 
постоянен комфорт у дома, без забележими температурни промени, независимо дали 
навън е много горещо или студено.  
 
Audax Top ErP е еднокорпусна термопомпа въздух-вода, подходяща за всякакви системни 
решения и може да бъде комбинирана с газов котел или със самостоятелен обемен бойлер 
за производство на битова гореща вода. Благодарение на инверторната технология се 
съчетават ниска консумация на електричество и висока производителност на топлина и 
студ, особено в преходните сезони, когато отоплителният товар на сградата е нисък и не е 
необходима работа с номиналната мощност на термопомпата. Чрез специални технически 
решения са намалени и нивата на шум. 
  
Гамата включва: 
– 4 монофазни версии за домашни приложения 6, 8, 12 и 16; 
– 3 трифазни версии, подходящи за обществени и офис сгради 16, 18 и 21. 
 
Оптимална работа при системи с вентилаторни конвектори и лъчисто подово 
отопление/охлаждане с максимална температура на подаващата линия до 60℃.   
Audax Top ErP може да работи в ниско или среднотемпературни системи. За охлаждане, 
термопомпите са идеални в комбинация с вентилаторни конвектори и изсушител за въздух. 
 
Основни характеристики 

 Реверсивен режим отопление/охлаждане 

 Комбиниране с обемен бойлер 

 Комбиниране с газов котел 

 Вентилатор с променливи обороти 

 Инверторен ротационен компресор 

 Електронен ТРВ 

 4-пътен вентил за промяна на режима 

 Топлообменник вода/фреон, разширителен съд, флусостат и предпазен клапан 3 bar 

 Електронна помпа с ниска консумация 

 3-пътен вентил за свързване с обемен бойлер за БГВ 

 Спирателни кранове ¾ с филтър за отоплителния кръг 

 Окомплектовка с дистанционен контрол (VI), Y – филтър 1”, фитинги за дрениране на 
конденз и антивибрационни опори 

  Хладилен агент R410A 
 
 
 
Интелигентно управление 
За правилното функциониране на цялата инсталация, Immergas предлага „интелигентен“ 
системен контролер за управление, който може да се определи най-ефективния източник 
на енергия към дадения момент и съответно автоматично да избере уреда, който да се 
активира. 



 
 

 
 
 
 
Освен това интелигентното управление на системата позволява: 
– поддържане на висока производителност на системата при всички обстоятелства; 
– намаляване до минимум емисиите на замърсители в атмосферата; 
– управление на цялата инсталация с едно устройство; 
– управление на до 4 броя Audax Top ErP в каскадно свързване. 
 
 
ЗА VICTRIX PRO ErP: 
 

Тази серия кондензни газови котли за 
отопление от Immergas се отличават с 
висока топлинна мощност, ефективност и 
широк модулационен обхват от 10 до 
100%. Модулацията и голямата топлинна 
мощност правят Victrix Pro ErP идеално 
решение за централни отоплителни 
системи в жилищни и обществени сгради. 
Благодарение на компактните си размери 
Victrix Pro ErP е подходящ и за 
самостоятелни жилища.  

 
Всички модели от серията са с възможност за вътрешно или външно инсталиране в 
частично защитени помещения. Гамата Victrix Pro ErP предоставя възможност за 
инсталиране на до 5 котела в каскадна схема, което заедно с широкия модулационен 
обхват от 10 до 100% и възможността за включване на възобновяеми енергийни 
източници, като соларна инсталация или термопомпа е перфектното решение при 
необходимост от увеличаване на ефективността на съществуващи инсталации или при 
изграждането на нови такива. Наименованието на всеки модел от серията индикира 
максималната топлинна мощност на котела при температурен режим на топлоносителя 
50/30°С. 
 
Гамата включва 5 модела с различни мощности: 
– Victrix Pro 35 2 ErP; 
– Victrix Pro 55 2 ErP; 
– Victrix Pro 80 2 ErP; 
– Victrix Pro 100 2 ErP; 
– Victrix Pro 120 2 ErP. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Основни характеристики 

 Електронна помпа с ниска консумация 

 Модулационен диапазон на мошността от 10 до 100% 

 Възможност за вътрешно и външно инсталиране 

 Две NTC сонди за оптимален температурен контрол 

 Микропроцесорна електронна платка 

 Електронно запалване и модулация 

 Възможност за каскадно инсталиране (до 8 уреда) 

 Хидравлични и димоотводни комплекти за каскадно инсталиране (до 5 уреда) 

 Възможност за свързване с външен обемен бойлер 

 Антизамръзваща система до -5°C 
 
Висока сезонна ефективност 
Модулационният обхват 1:10 прави възможно оптимизирането на функцията на генератора 
дори при понижени изисквания за отопление (например през междинните сезони или в 
случаите на системи с няколко отоплителни зони). 
 
Модулна инсталация 
Широка гама от аксесоари за димоотвеждане и хидравлично свързване позволява 
инсталирането на Victrix Pro ErP в каскадна група до 5 котела, и достигането на обща 
енергийна мощност до 600 kW. 

 
Горивна система с пълно предварително смесване 
Изследванията и разработките на Immergas в 
областта на горивната система позволяват на 
Victrix Pro ErP да постигне изключително широк 
модулационен диапазон от 10 до 100% от 
отоплителната мощност (валидно за цялата серия). 
Освен това генераторите могат да функционират, 
както с природен газ, така и с пропан-бутан. 
 
Интегриран сифон за дрениране на конденз 
Специалният сифон, вграден в котела, събира 

кондензата и осигурява редовен дренаж, без да поврежда полипропиленовия маркуч, 
свързан към него. 
 
ЗА HYDRO 
Новата серия вентилаторни конвектори са ефективни, тихи при работа и лесни за монтаж. 
Те позволяват бързо достигане на идеалната температура във всяко помещение, чрез 
непрекъснатата рециркулация, която винаги поддържа приятно и хомогенно движение на 
въздуха, а елегантният им дизайн ги прави подходящи за всеки интериор. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Основни характеристики стенен конвектор Hydro 

 Дистанционно управление с LCD дисплей; 

 3-пътен вентил, с микропревключвател за подаване на контакт за заявка към 
термогенератора – хибридна система, термопомпа или котел; 

 Високоефективен топлообменник, с оборудван с дренажна вана за кондензи 
обезвъздушител; 

 Температурни сонди за топлоносителя и въздуха; 

 Дефлектори с хоризонтално и вертикално насочване на въздуха; 

 3-степенно регулиране на охлаждането/отоплението чрез вентилатора; 

 ABS корпус с високи механични характеристики и устойчивост на стареене. 
 
 
 
ОБЩИ ЧАСТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА: 

 

Общите части ще бъдат изградени с естествен гранит от различни части на света като: 

Бразилия, Италия, Аржентина и други. Това ще допринесе за максимално усещане на лукс 

и стил. Ще бъде поставена декоративна мазилка на фирма „Denel”, както и дизайнерски 

ламперии с линейно осветление. 

 

 Асансьорите от на фирма “OTIS” са модел GeN2 Life, със скорост от 1.0m/s, възможност 12 

спирки и капацитет до 8 лице или 630 кг. Постоянно осветление, сертифицирани куки на 

тавана на шахтата. При спиране на захранването аварийно автоматично придвижване на 

кабината до най-близката точка. Регенеративно задвижване осигурява до 75 % пестене на 

електроенергия. Система за автоматична електронна проверка на цялостта и 

безопастността на носещите ремъци. Интериор с висококачествена нераждаема стомана 

четкана с амбетно LED осветление.  

 

Сградата освен с постоянно видео наблюдение, ще разполага и с денонощна жива охрана и 

рецепцеонист, който да посреща и изпраща гости, както и ще приема всички пратки и 

документи за служители и живущи в “Еспор Център”. Ще бъде изградена цялостна система 

за лицеворазпознаване и сензор за разпознаване на автомбилните номера. Освен това във 

фоайето ще бъде  изграден кът, в който посетителите на офис зоната да има къде да се 

настанят, преди среща.  Всички входни врати ще са автоматизирани от ново поколение, 

което допринася за допълнителен комфорт и удобство в забързания начин на живот.  

 



 
 

 

 

 

Сградата разполага с три нива подземни паркоместа, както и елетрически станции за 

зареждане на ел.автомболи.  

 

-Напълно завършени санитарни помещения  

Поставен полиран италиански мрамор с размери на 

фашата 60х120см, врадени структури от фирма “Grohe”, 

както и първата СПА тоалетна чиния – „Sensia Arena”.  

“Sensia Arena” e ителигентна тоалетна чиния,която може 

да се контролира от дистанционно или мобилно 

приложение. Изцяло самопочистваща се и 

антибактериална. Отличена с над 10 интернационални 

награди за качество и комфорт.  

Поставено санитарно обзавеждане и врати. 

 

-Всички офис помещения ще бъдат с двоен под Ligna K38AL 

Двойният под с възможност за достъп е система, която подлежи на демонтажи и в никакъв 

случай не е перманентно вградена в конструкцията на строежа. Това означава, че 

Европейската директива No. 305/2011 не е приложима. 

Системите за двойни подове не се характеризират с хармонизирана техническа 

спецификация, нито Европейска техническа оценка. Това означава, че не подлежат на 

маркировка "СЕ".  

Двойният под, за който се отнася тази декларация, е проектиран и произведен от Lindner в 

условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол 

и е в съответствие със стандарти:  

A) Директивите отнасящи се до товароносимост и геометрични толеранси, са в 

съответствие с Европейската директива - DIN EN 12825  

B) Отнасящи се до пожароустойчивост - DIN EN 13501. 

 C) Управлението на производственото качество - ISO 9001:2008. Този тип система за двоен 

под се състои от:  



 
 

 

 

 

A. Основа A.1 – Крачета тип M Крачетата се регулират с прецизност във височина. 

Изработени са от поцинкована синьо-пасивирана стомана, прецизно регулируем болт. Те 

могат да бъдат с различни размери, в зависимост от изискванията за височина на пода.  

A.2 – Шапка за крачета Шапка, изработена от пластмаса, със сводова повърхност за 

перфектно фиксиране на плочите. 

A.3 – Лепило за крачета Поставяне долната част на крачетата върху основа от лепило. B. 

Модулни Плочи  

B.1 – Плоча Високо-плътните ПДЧ плочи с емисионен клас Е1, са изработени с 

влагоустойчиво покритие в долната им част и тънък защитен слой по всички кантове, които 

придават на повърхностите ударо и влагоустойчивост.  

Технически Характеристики:  

1. Максимален товар: Клас 1 (≥ 4 kN) съгл. DIN EN 12825; с клас на огъване „C“ 

 2. Коефициент на сигурност: 2 съгласно DIN EN 12825  

3. Точков товар: 2 kN съгласно DIN EN 12825; с клас на огъване „C“  

4. Клас на огъване :C (≤ 4,0 mm) съгл. DIN EN 12825 с точков товар 2 kN  

5. Допустимо отклонение на размерите и ортогоналност на модулните панели: Клас 1 

съгласно DIN EN 12825 6. Реакция на огън на носещ панел : C- s1, d0 7. Степен на 

пожароустойчивост в зависимост от вида на крачетата : REI 30 

Завършек към двойния под е мокет от фирма “Modulyss” Изработен от 100% регенериран 

ECONYL® прежда. 

 

-Окачен таван – височина на офисите 3м, с което покриваме едно от изискванията за офис 

клас „А“. Както и най-новите стилови тенденции.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

КАК ЩЕ БЪДАТ ЗАВЪРШЕНИ НАШИТЕ ИМОТИ? 

Всички имоти ще бъдат с положени подови настилки от естествен паркет или полиран 

мрамор от фирма „Laminam”. Санитарните помещения ще бъдат напълно завършени с 

настилки от мрамор с големина на фашата 60x120см, пълно обзавеждане, вградени 

структури на фирма „Grohe”, в по-големите санитарни помещения ще бъде поставена 

първата СПА тоалетна чиния “Sensia Arena” с антибактериални свойства, отличена с 14 

интернационални награди за дизайн и комфорт. Освен екстериорни врати на фирма 

„Алумил“ модел SD77 с вградено видеонаблюдение и висока шумоизолация и 

топлоизолация, ще има поставени и интериорни врати.   

 

   

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

   


