
Този документ съдържа информация относно възможностите за реализация на публикувани прогнози, както и прогнози за 

бъдещи периоди, а също и данни, които представляват вътрешна информация по чл. 7 Регламент (ЕС) № 596/2014 относно 

пазарната злоупотреба. Тази информация би могла да повлияе чувствително върху цената на акциите, емитирани от 

дружеството. 

 

 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ 

на вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) № 596/2014  

относно пазарната злоупотреба 

 
ЕЛХИМ-ИСКРА АД приключи разработката на нов вид продукти - модулни решения за 

съхранение на енергия и захранване (тип ES OPzS), които са проектирани да гарантират 

безопасността и непрекъснатостта на критични и ценни промишлени процеси и електрическо 

оборудване в различни наземни приложения и осигуряват безпроблемна интеграция на възобновяеми 

енергийни източници. 

Модулните решения  на ЕЛХИМ-ИСКРА АД могат да бъдат напълно персонализирани, за да 

отговарят най пълно на потребностите на клиентите при следните възможни параметри и управление: 

• Мощност: от 5 kW до 500 KW  

• Отдадена Енергия: 20 ÷ 2 000 kWh 

• DC-DC конвертор 40 ÷ 200kW 850V  

• AC-DC-AC инвертор ÷ 500kW 850V 

Елементите в модулните решения на ЕЛХИМ-ИСКРА АД тип ES OPzS ще бъдат изработвани 

в производствени мощности на дружеството, сертифицирани по ISO 9001; съвместими с 

изискванията на IEC 61427 за фотоволтаични енергийни системи; “Long Life” според класификацията 

на Eurobat; напълно съвместими с изискванията на IEC 60896-11 за вентилирани оловно-киселинни 

батерии и с изискванията за безопасност на EN 50272-2 за стационарни батерии. Изградената 

инфраструктура и тестова база на дружеството позволява пълно тестване на решенията, което води до 

бързо и ефективно монтиране и стартиране. 

Основните предимствата на модулните системи на ЕЛХИМ-ИСКРА АД са кратките срокове 

за изпълнение, евтината и надеждна зарядна инфраструктура, степен на рециклиране над 98 %, 

достъпността на суровините, с които се произвежда от доставчици в България, безопасността на 

модулите и ценовото предимство.  

Системата за съхранение на енергия от контейнерен тип, която се изгражда на територията на 

ЕЛХИМ-ИСКРА АД представлява персонализирана E-House, в която са разположени комплекти 

оловно-киселинни батерии. Проектирана е с акцент върху надеждността на енергийната система, 

управлението на електроразпределението и съхранението на енергия за поддържане на 

предприятието и по-конкретно - като резервна конвенционална енергийна система за част от 

операциите на дружеството, като 100 % от необходимата мощност се генерира от собствения 

фотоволтаичен масив с резервно захранване само в режим на готовност. 

В контекста на продължаващата несигурност относно наличността и цената на 

конвенционалните енергоносители в България и Европа, както и предвид сериозните усилия за 

осъществяване на „зелен преход“, очакванията на дружеството са новите продукти - модулни 

решения тип ES OPzS за съхранение на енергия и захранване да бъдат успешно въведени на пазара. 

 

 

      

За ЕЛХИМ-ИСКРА АД: 
 

 инж. Росен Димитров - прокурист 

 

BULGARIA, 4400 Pazardjik, 9, Iskra Str. 
Executive Manager: 

tel.:+359 34 444548, fax:+359 34 443438 
Sales Dept.: 

tel.:+359 34 441751, fax:+359 34 444206 
e-mail: office@elhim-iskra.com 

www.elhim-iskra.com 
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