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Енергонезависими с HOPPECKE. 
Бъдете свободни с нас!

Г-н Петрунов бихте ли ни запознали накратко с дей-
ността на фирмата HOPPECKE?
Фирма HOPPECKE е сред водещите производители на 
акумулаторни батерии в света, която предлага енерги-
ини решения за дома и индустрията. Тя е немска частна 
фирма.  Готи ООД  е официалният партньор на немския 
производител за българския пазар.
Клиентите ни в България са доста, като се започне от 
ЕРП - тата, които имат в подстанцийте си наши батерии, 
в ТЕЦ  Марица изток, АЕЦ Козлодуй, в мотрисите из-
ползвани от БДЖ има наши батерии. Мобилните опера-
тори също ги използват често, най - вече в отдалечени 
райони и при необходимост от резервна мощност. 
Разкажете ни за новата енергийна станция на 
HOPPECKE, която възнамерявате да предложите на 
вашия пазар?
По света има много хора живеещи в отдалечени райо-
ни и в райони, в които е трудно електроснабдяване-
то или просто желаят да са енерго независими. За това 
HOPPECKE е разработила една цялостна система, която 
е комбинация от батерии, които съхраняват енергията, 
ветрогенератор, слънчеви панели и така наречената 
енергиина (горивна) клетка. Последната посредством 
химически процес може да превръща водорода, ме-
тана или пропан бутана – според желанието на потре-
бителя, в електрическа енергия. Една такава система ( 
подстанция ) дава автономност от енергиината систе-
ма. Комбинираните проекти за независима енергия 
биха задоволили нуждите от електричество във вся-
ка точка на планетата и при всякакви условия. Вятър, 
слънчева енергия, горивни клетки, генератор и бате-
рии заедно, оптимизирани в един комплекс спрямо 
нуждите на клиента от 500 W до над 15 000 W, при 230 
V/50 Hz. Потребителят сам определя мястото.
Използват се абсолютно нов тип ветрогенератори с хо-
ризонтално разположени перки, променлив ъгъл на 
ветрозабой, което прави генератора полезен дори и 
при силен вятър. Посредством ъгъла на лопатите може 
да се контролира скоростта на турбината. 
Високо ефективни слънчеви панели с повишена свет-
лочувствителност. 
Горивни клетки от нов тип с възможност за работа с 
газове като водород, пропан-бутан, метан. Директно 
трансформират химическата в електрическа енергия. 

Разходна норма за един от моделите пропанова горив-
на клетка e около 100 g/h пропан – бутан газ при 6000 
Wh/day, изходен ток 20 А. А размерите на самата клет-
ка са забелижетелно малки 717 х 462 х 290 mm. Тя раз-
полага със собствен цветен дисплей, за наблюдение и 
контрол на процесите в нея. 
Генераторите, които могат да бъдат добавени към сис-
темата са стандартни и се ползват при нужда от допъл-
нителна независимост на системата.
Акумулатора подсигурява съхранението на неизполз-
ваната, произведена енергия. Той отдава електричест-
вото си тогава, когато има нужда от него, т.е. подси-
гурява независимостта. Експлоатационният живот на 
всяка една клетка от него е от 10 до над 25 години и е 
изпитана и сертифицирана.
С една инвестиция едно предприятие или дома-
кинство би могло да стане енергиинонезависимо. 
HOPPECKE предлага и много варианти за предприятия, 
които са енергоемки. Сега това решение го предлага-
ме и за по – малки икономически субекти. Тази техно-
логия вече съществува и може да се използва от един 
широк кръг потребители. Въпрос на сметка е едно 
предприятие, което консумира ел. енергия да започ-
не да си я произвежда само и да си я съхранява, когато 
не му е необходима. Електричеството излиза на себе-
сойност, потребителя не плаща за пренос и загубите са 
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сведени до минимум. 
Има ли вече инсталирани такива съоръжения?
По света работят десетки хиляди такива съоръжения. 
Основните потребители са големи телекомуникацион-
ни оператори, университети, автономни предприятия. 
В момента сме в процес на изграждане на два обекта 
в България. Насочили сме се предимно към малкия и 
среден бизнес, защото вече имаме вариант, който да 
им предложим. До сега предлагахме само на големи 
предприятия, на големите енергиини концерни. 
Има ли интерес към инсталацията в България?
Интересът е огромен. Желанието ни е да експеримен-
тираме със съоръжения, които ще монтираме при нас 
и наш клиент за няколко месеца и тогава да го пуснем 
в продажба. Искаме да сме сигурни, че технологията 
и ноу-хау – то, което ще придобием  действително ще 
оправдаят инвестициите, които ще бъдат вложени в 
такива централи. Подобна инвестиция не е самоцел и 
не се прави само за имидж, а се прави за повишаване 
на икономическата ефективност на всеки стопански 
субект спрямо заобикалящата го пазарна среда. Оп-
итваме се по всякакъв начин да произведем електри-
чество и да го съхраним за потребителя на възможно 
най-ниска цена и по този начин да направим съответ-
ния стопански субект по - конкурентоспособен.

ESB Ireland 12 hours Backup by 1.1 kW 
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Ориентировъчна цена на продукта?
Рано е да се говори за това. Цените ще са ясни, когато 
ние самите направим проби и ги сравним с български-
те параметри, но инсталация от 5 kW би струвала меж-
ду 15 000 – 20 000 евро. Инвестицият би трябвало да се 
изплати между две и три години. Повтарям без да сме 
провели необходимите изпитания у нас ще е трудно да 
се каже с точност.

Еврофндовете предвиждат ли финансиране на по-
добни инсталации?
Да. Това са програмите за енергийна ефективност. Вся-
ко едно предприятие би могло да кандидатства по 
тези програми и да получи финансиране за подобря-
ване на енергийната си ефективност, за изграждане на 
подстанции за резервна мощност в самото предпри-
ятие. Дори ако използваме нощната енергия, която 
е по - евтина за да попълним  батериите, през деня в 
пиковите часове може да използваме нея. Енергийния 
пазар се надявам скро да се либерализира и ще е въз-
можно да се купува евтина енергия за зареждане на 
батериите.  Ще може да създаваме фирмени  „ складо-
ве”  за енергия 

 Какво бихте казали в заключение на нашия разговор?

Бих могъл да кажа, че HOPPECKE е една от най – инова-
тивните фирми в световен мащаб в областта на енер-
гетиката, тук трябва да подчртая, че компанията не 
прави компромиси с качеството. Всичко което предла-
гаме е изпитано и сертифицирано по световни стан-
дарти за безопасност, качество и експлоатационни 
параметри. Ние сме готови да отговорим на изисква-
нията на нашите клиенти по отношение на енергиина 
независимост, можем да направим енергийно обслед-
ване на фирмата, да придложим варианти за съхране-
ние на ел. енергия. В състояние сме да изградим тъй 
наречените „енергийно токови складове”. Не говорим 
само за системата с високо ефективните енергийни 
клетки, които работят с метан, водород или пропан 
бутан. Имам предвид, ако разполагаме със слънче-
ви панели, през деня може да складираме енергия-
та в енергийното ни стопанство, в същото време през 
нощта да се купува ток на ниска цена и в пиковите ча-
сове да го използваме в производството. На път сме в 
близките месеци да можем да предложим много добра 
енергийна алтернатива за стопанските субекти в Бъл-
гария. Опитваме се да проправим път към енергийна 
ефективност и самостоятелност на фирмите и хората. 


