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Правилното 

решение

С иновативни технологии потенциалите на много места могат да бъдат 
оползотворени от екологична и икономическа гледна точка. Haeny AG си 
постави за цел да прави използваеми тези потенциали в тясно сътруд-
ничество с инвеститорите и инженерите-проектанти.

Нашата основна цел е:
Нашите клиенти да получат най-доброто цялостно решение за оптимизирано 
производство на електроенергия. На първо място е бързото рефинансиране 
и започване работа на печалба.

Други наши цели са:
• Да предлагаме от един доставчик цялата гама продукти за малки водноеле-

ктрически централи от питейни и канализационни води

• Нашите продукти са иновативни и с високо качество

• Ние предлагаме цялостния процес от начало до край, т.е. консултация, про-
ектиране, реализация и поддръжка

• Ние се стремим нашите продукти да заемат водещо и трайно място 
на пазара

• Ние сме надежден партньор за нашите клиенти

HÄNY-POWERLINE

ЦЕЛИ

«Водата често притежава голям 
енергиен потенциал»
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Нашите клиенти са:
• Водоснабдителни предприятия
• Общини
• Енергоразпределителни дружества
• Инженерингови бюра
• Фирми, занимаващи се с недвижими имоти
• Генерални изпълнители

Енергия от питейни и отпадни води
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Правилното 

решение
HÄNY-POWERLINE

ПРОИЗВОД-
СТВЕНА ГАМА

Haeny АД Ви предлага следните продуктови линии:
Производство на електроенергия от един доставчик за малки водноелектрически 
централи.

 GDPT Турбина на Пелтон с противоналягане

 PT Турбина на Пелтон

 RLPT Работеща на обратен ход помпа-турбина

Тъй като нашите продукти са винаги съобразени индивидуално с изискванията 
на проекта, Ви молим да влезете в контакт с нас, за да можем да Ви дадем 
подробна информация или да ви направим конкретна оферта.

Обхват по мощност: 10 kW - 2 MW
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Изборът е Ваш: Налягане или енергия
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Високо КПД ТИП GDPT

ТУРБИНА НА ПЕЛТОН С 
ПРОТИВОНАЛЯГАНЕ

До сега не беше възможно да се експлоатира една турбина на Пелтон (PT) 
в затворени системи, тъй като тези турбини налагат свободно оттичане и не 
могат да генерират противоналягане. Ето защо бе разработена турбина на 
Пелтон с противоналягане (GDPT). При GDPT колелото на турбината се вър-
ти в един буфер от въздух под налягане. Той предотвратява триенето на теч-
ността с работното колело, намалява хидравличните удари в тръбопровода, 
опростява регулирането на налягането и създава желаното константно про-
тивоналяганe.

Тази технология позволяваа комбинирането на предимствата на турбината 
на Пелтон и на работещата на заден ход помпена турбина. От една страна 
може да се използува доброто к.п.д., както и променливия дебит в един широк 
диапазон на РТ, а от друга страна е възможно да се създаде на изхода про-
тивоналягане както при работещата на обратен ход помпена турбина (RLPT). 
GDPT има огромното предимство, че може да се инсталира в съществуващо 
съоръжение, без да се налага отделно турбинно помещение над резервоара.

Турбината на Пелтон с противоналягане е 
собствена разработка на Хени АД. Работно-
то колело се изчислява и проектира за 
всяка турбина индивидуално. Така се 
постига максимално възможен КПД. 
Уплътняването на вала на напорния 
резервоар към околната среда се 
постига посредством специално 
механично уплътнение. Нивото 
на водата в напорния резервоар 
си контролира непрекъснато.

Различни дефинирани предва-
рително нива на превключване и 
аларми управляват входа и изпуска-
нето на въздух. Намаленият до необ-
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ходимия минимум брой на сензори в GDPT се контролират автоматично в процеса на експло-
атация. Ако някоя зададена предварително гранична стойност се надвиши, инсталацията се 
спира, като иглата на дюзата (при необходимост захранвана с батерии) затваря и генераторът 
се отделя от мрежата. При желание турбината на Пелтон с противоналягане GDPT може да се 
оборудва и с хидравлично задействуван отклонител на струята, който при необходимост (без 
външна енергия) отклонява струята от колелото на Пелтон.

Изглед на турбината на Пелтон с противоналягане
Основна област на приложение на турбината на Пелтон с противоналягане е при експлоата-
цията на резервоари, между две хидравлични зони, където досега са се използували редуцир-
вентили за налягането или шибъри с пръстеновидни бутала.

Инсталацията се вгражда в байпаса спрямо съществуващата система за понижаване на наля-
гането, за да има възможност за гарантиране на надеждна експлоатация.

Разрезът показва входа на водата към работното колело на турбината, което се върти в бу-
фера от въздух под налягане. В долната част на резервоара под налягане се осъществява 
технически доказаната сепарация на водно-газовата смес.

Хидравлична схема

генератор

колело на 
турбината

напорен 
резервоар

T

Байпас

Д
ен

ив
ел

ац
ия

 

Резервоар

Резервоар
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Високо КПД

Както при турбината на Пелтон с противоналягане, така и при всички други 
турбини ние предлагаме за гарантиране на максимален коефициент на по-
лезно действие най-вече асинхронни генератори с клас на енергийна ефек-
тивност 1.

За паралелна с мрежата експлоатация ние Ви предлагаме обикновено асин-
хронни генератори. За големи съоръжения (над 300 kW) или при съоръжения 
с автономен режим на работа предлагаме синхронни генератори. 

При синхронни генератори турбината на Пелтон или турбината на Пелтон с 
противоналягане трябва да бъдат оборудвани с отклонител на струята, който 
да отклонява струята от работното колело на турбината, например в случай 
на нулево напрежение.

ТИП GDPT

ТУРБИНА НА ПЕЛТОН С 
ПРОТИВОНАЛЯГАНЕ
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Едно струйна турбина на 
Пелтон с противоналягане
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Дълъг експло-

атационен срок
ТИП PT

ТУРБИНА НА 
ПЕЛТОН

Тази активна турбина с класическа конструкция често се прилага при водни 
електрически централи за питейна вода. Основното им предимство е, че как-
то при режим на пълно натоварване, така и при частично натоварване (до 
около 30 % от Qmax.) те постигат много високо КПД до над 90 % (от 30 % 
натоварване - КПД над 85 %) и позволява дебитът да се регулира в много 
голям диапазон.

Тя обаче налага свободно изтичане и поради това в повечето случаи се раз-
полага над резервоара. Турбините на Пелтон се отличават с простата си кон-
струкция. В зависимост от вариацията на водните количества и напора могат 
да се произвеждат за една до три струи (ижектори). По този начин могат да 
се адаптират към много проектни ситуации. Създадената от дюзата водна 
струя попада при атмосферно налягане върху лопатките на работното коле-
ло. Получава се отклонение на струята на 180 градуса. При работа лопатката 
се задвижва със скорост около половината на скоростта на струята, е след 
това водата е отдала цялата си кинетична енергия. Тя разполага само още с 
потенциална енергия, за да падне в корпуса на турбината надолу (свободно 
оттичане).

Срокът на експлоатация на една турбина на Пелтон е минимум 40 години.

Нашата производствена гама за турбини на Пелтон започва с микротурбина-
та от 10 kW и стига до голямата турбина на Пелтон от 2 MW.
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Едно струйна Турбина на Пелтон
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Технология 

доказала се с 

годините

ТИП RLPT

РАБОТЕЩА НА ОБРАТЕН 
ХОД ПОМПЕНА ТУРБИНА

Наложилата се с годините технология с работещи на обратен ход центробеж-
ни помпи (RLPT) в сравнение с другите турбини е най-изгодната. Тази турби-
на може да се използува с противоналягане на изхода, така че е възможно 
разполагане в сутерена за разполагане на тръбите или в друго помещение 
за допълнителна обработка на водата (UV, водопречиствателно съоръже-
ние). Пропускателната способност при този вариант е нерегулируема, така че 
често трябва да се предвиди промяна на дебита. Коефициентът на полезно 
действие е по-нисък, отколкото при турбините на Пелтон. При сравнението 
на хидравликата показва подобие с турбината на Франсис. Приложими са 
многостепенни помпи за високо налягане или едностепенни помпи за ниско 
налягане, като двете се оптимизират за постигане на по-висок коефициент 
на полезно действие. Често си заслужава да се свържат в паралел две или 
повече центробежни помпи. Други предимства на тези помпи са съкратените 
срокове за доставка на турбина и резервни части. Освен това не са нужни 
допълнителни специализирани познания за извършване на поддръжката.

Ние предлагаме и продукти, които позволяват турбиниране на отпадни води. 
При работа с отпадни води, практиката показва, че водата трябва да бъде 
предварително обработена в инсталация за грубо механично пречистване, 
преди да се отведе в работеща на заден ход центробежна помпа, тъй като в 
противен случай опасността от задръстване е твърде голяма.

RLPT помпи могат например да се прилагат в свързващи тръбопроводи на 
резервоари при напорна височина от 20 м.

Срокът на експлоатация на RLPT - помпите е 25 до 35 години, в зависимост 
от изпълнението.
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1-степенна работеща на обратен ход помпена турбина
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Технология 

доказала се с 

годините

ТИП RLPT

РАБОТЕЩА НА ОБРАТЕН 
ХОД ПОМПЕНА ТУРБИНА

Голяма вариантивност на прило-
женията:
 като помпа, която е свързана ди-

ректно към генератора (1)

 Като комбинация помпа/турбина с 
двигател/генератор (2)

 една помпа, директно свързана 
като турбина с друга помпа (3)

 или като помпа с двигател и свърза-
на помпа като турбина (4)

Генератор турбина

Двигател/генератор помпа/турбина

Помпа Турбина

Помпа турбинамотор

Приложение (1)

Приложение (2)

Приложение (3)

Приложение (4)
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Конструкция и видове монтаж

Едностепенна помпа за ниско налягане

Многостепенни помпи за високо налягане (хоризонтални и вертикални)
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Know-how и 

опит
УСЛУГИ

HÄNY AG

Консултации
Във всяка фаза на Вашия проект ние Ви предлагаме нашата консултация. 
Ние сме готови да подкрепим Вашето инженерно/конструкторско бюро с на-
шето Know-how и нашия опит.

В началната фаза за изясняване на проекта тази консултация е безплатна за 
Вас. На този етап от процеса се регистрират общите рамкови условия, като се 
изяснява дали един проект е технически и юридически изпълним. Ако техни-
чески и юридически той е реализуем, следват по-нататъшните етапи според 
алгоритъма за проектиране.

При водноелектрически централи на питейна вода като следваща стъпка на 
проекта се извършва първоначален анализ на проекта. Този анализ съдър-
жа списък на първите изяснени условия, определя се местоположението и е 
базата за вземане на решения при финия анализ.

При финия анализ се изясняват всички факти за вземане на решения и за 
реализирането на водноелектрическата централа на питейна вода. Налични-
те енергийни потенциали се изясняват детайлно и се предприема индивиду-
ална преценка с актуалните технологии. Също така следва предложение за 
избора на технологията и описание на работната концепция. Често първона-
чалният и финият анализ се обединяват в един общ.
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Планиране
И на етап планиране ние с удоволствие ще подкрепим Вашето местно инженерно бюро с на-
шето Know-how и опит.

Този етап на процеса обхваща след положително преминалата идентификация на проекта 
всички други стъпки до въвеждането в експлоатация на проекта. Това са:

Предварителен, респективно концесионен проект
	Строителен проект включително съответни заявления пред различните институции
	Работен проект, изпълнение и въвеждане в експлоатация

За целия процес при една водноелектрическа централа на питейна вода трябва да се предви-
ди необходимото време от най-малко една година.

Среща на място с инженера по проекта
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Know-how и 

опит
УСЛУГИ

HÄNY AG

Реализиране
Реализирането е основната част на процеса на нашия партньор на място.

Целият процес по реализацията протича в тясна съвместна работа и коорди-
нация с инвеститора, отговорното инженерно бюро и другите фирми участни-
ци (например изпълнителят на електроинсталационните работи) и съответ-
ните инстанции.

Ние различаваме следните етапи на процеса:

Обща калкулация
и изчисление на икономическата ефективност

Подготовка на работата
Изясняване на всички технически детайли и подготовка на 
работата

Снабдяване/производство на елементи/производство 
на продукта като цяло
при необходимост тестването му на мястото за производ-
ство.

Монтаж
на място

Въвеждане в експлоатация
регулиране изпитания и обучение на клиентите

Последващо поддържане на съоръжението
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Експлоатация и поддръжка
Ние с удоволствие Ви предлагаме заедно с 
нашия партньор на място нашата мощна сер-
визна мрежа.

Нашият партньор ще Ви даде с удоволствие 
оферта за поддръжка от четири модула:

Основен модул «light»
периодична поддръжка на съоръжението по-
средством нашите специалисти

Допълнителен модул «complete 1»
Резервни и бързоизносващи се части на съо-
ръжението включени при нормален режим на 
работа

Допълнителен модул «complete 2»
всички възможни интервенции въз основа на 
повреди на съоръжението

Допълнителен модул «all inclusive»
Подмяна на съоръжението след изтичане на 
максималния срок на експлоатация

Монтаж на турбина на Пелтон
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Know-how и 

опит
УСЛУГИ

HÄNY AG

Häny AG предлага за износ и 
други продукти и услуги:

Сервизно обслужване
Там, където Häny AG има представителства, Вие имате бързо и висококачест-
вено сервизно обслужване.
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Отвеждане на отпадните води под налягане с помпи с режещи колела Ecocut® и Econex®

Икономически изгодна помпа за отпадни води за сгради като едно- и многофамилни къщи, 
къмпинги, спортни и увеселителни паркове, ресторанти, отдалечени от обществената кана-
лизационна система, тъй като може да се използува напорен тръбопровод с много малък 
диаметър.

Ecocut® Econex®

Мощност: 1,5 - 7,5 kW (1 - 4 l/s) Мощност: 1,5 - 2,5 kW (0,6 - 1,8 l/s)
Максимално до 3000 m дължина Максимално до 2800 m дължина
Максимална напорна височина до 150 m Максимална напорна височина до 120 m



24

Know-how и 

опит
ПРЕДСТАВЯНЕ

HÄNY AG

Ние искаме не да изпълним Вашите очаквания, 
а да ги надминем – и да Ви ентусиазираме.

Иновативни и сигурни решения за помпи, турбини и инжекционни системи
От десетилетия Haeny AG е понятие за помпена и системна техника във во-
доснабдяването и отвеждането на канализационни води в комуналната и 
промишлената сфера. Нашето Know-how е водещо както в сградните систе-
ми, така и в техниката за плувни басейни и води до убедителни и безспорни 
резултати. Предлагайки иновативни решения за турбини, Haeny AG създава 
възможност във времената на енергийна криза за по-ефективното използува-
не на силата на водата. И накрая, но не и по важност, ние принадлежим към 
водещите производители на инжекционни системи. 

Върхово качество повече от пет поколения
От своето основаване от Eduard Häny-Pfister през 1875 година Hany AG е се-
мейна фирма. Днес фирмата се ръководи от пето поколение на фамилията 
и дава работа на 150 сътрудника. С времето фирмата се е преобразувала 
от производител на помпи до предлагаща системни решения компания. Като 
доставчик на глобално ниво ние можем да предложим на нашите клиенти 
съответно най-доброто решение за специфичните им нужди. Затова и про-
дължаваме да произвеждаме в Jona помпи за специални изисквания и със 
специални предназначения.

Вашият партньор за работа и намиране на решения
Посредством иновативно мислене и действие, както и благодарение на наша-
та компетентност, ние можем да Ви предложим консултациии, оптимално ре-
шение за производство и сервизно обслужване производствена гама. Всичко 
от един доставчик, надеждно, съобразно конкретните условия и сигурно.
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Главен офис Häny AG Йона, Швейцария
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