
РЕШЕНИЯ ЗА ТРЪБОПРОВОДИ И УСВОЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ



• Седалище в Imola (Болоня)

• Иновационна фирма 

• Създадена през 2015

• Създателите работят в сектора от 2003 г.

• Вътрешна развойна дейност

• Сътрудничество с Университета в Болоня
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https://www.youtube.com/watch?v=fO8iiH7iblQ

Loclain Srl- Енергийни решения за потоци

https://www.youtube.com/watch?v=fO8iiH7iblQ


ТЕСТОВА УСТАНОВКА:
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Loclain Srl – отдел РД – Тестова установка 

http://www.loclain.com/applications_products/engineering-services-cfd/

http://www.loclain.com/applications_products/engineering-services-cfd/
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LocPower® 
вентил за усвояване на енергия
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ВОДОСНАБДЯВАНЕ
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LocPower® вентил за
усвояване на енергия



✓Енергийно-ефективна 
технология

✓Патентована

✓Получила награди

✓Подходяща за питейна вода

LocPower® 



II. LocPower®Защо LocPower®?



LocPower® регулиране
с турбина

LocPower® регулиране
с вътрешен канал за 

рециркулация

LocPower®  - Управление на потока 
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http://www.loclain.com/quality/

Защо LocPower®?

http://www.loclain.com/quality/


LocPower: 
оборудване

1.
•СИНХРОНЕН 

ГЕНЕРАТОР 

2.
• ЗАДВИЖКА

3.
•ЕЛ.ПАНЕЛ 

(Инвертор + 
AFE) Усвояване 
на енергия 0-
100%



Double flow control – hydraulic and electric 
(by actuator and turbine); 

Production of clean electricity – LP is 
harvesting the pipeline energy that would 
otherwise be wasted;

Двойно управление на потока :
• хидравлично & електрическо – със задвижка и турбина

Предложение за интелигентни ютилити компании? 



Double flow control – hydraulic and electric 
(by actuator and turbine); 

Production of clean electricity – LP is 
harvesting the pipeline energy that would 
otherwise be wasted;

Аксиален поток: 
• без промени по тръбопровода

Предложение за интелигентни ютилити компании? 



Double flow control – hydraulic and electric 
(by actuator and turbine); 

Production of clean electricity – LP is 
harvesting the pipeline energy that would 
otherwise be wasted;

Производство на чиста ел. енергия:
• усвояване на енергия, която по принцип се губи

Предложение за интелигентни ютилити компании? 

Нула-емисии
производство на енергия



Double flow control – hydraulic and electric 
(by actuator and turbine); 

Production of clean electricity – LP is 
harvesting the pipeline energy that would 
otherwise be wasted;

Вътрешен допълнителен канал за поток:
• Максимална сигурност за тръбопровода и 
• лесно управление на излишния поток 

Предложение за интелигентни ютилити компании? 

Поддръжка на място



Double flow control – hydraulic and electric 
(by actuator and turbine); 

Production of clean electricity – LP is 
harvesting the pipeline energy that would 
otherwise be wasted;

По желание :
• Напреднал предсказуем & превантивен анализ 

Предложение за интелигентни ютилити компании? 

LOCTORQ and LOCSENS 



17

https://www.youtube.com/watch?v=gTxXyIjvr3Q

Защо LocPower®?

https://www.youtube.com/watch?v=gTxXyIjvr3Q
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6368824635672268800

Успешни примери.

https://www.a2a.eu/en

&

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6368824635672268800
https://www.a2a.eu/en
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Успешни примери.



Double flow control – hydraulic and electric 
(by actuator and turbine); 

Production of clean electricity – LP is 
harvesting the pipeline energy that would 
otherwise be wasted;

Как да оползотворим енергията, която иначе ще бъде загубена?

LOCTORQ and LOCSENS 

От няколко до 
стотици кВ

ПРОДАЖБА НА ЕЛ. 
ЕНЕРГИЯ

ЕНЕРГИЯ КЪМ ГОРИВО

Монтаж
Спестяв
ане на 

енергия

Помпи

Офиси

Пречиства
не на 

отпадъчн
и води

Устойчива 
мобилност

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
МЯСТО
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Ютилити Разход	л/с Пад	налягане	bar DN	LocPower Мощност	кВEл.енергия	MWh	

•Garda Uno	2 30 3,5 150 6 51

•CADF	 65	-	95	 3 200 12 80

•Garda Uno	1 45 4,5 200 12 100

•Gelsenwasser	(GER) 70	-	150 4,5 300 16 140

•A2A 105 3,5 250 25 200

•Marche	Multiservizi	 500 1,5 500 50 300

•Alto	Trevigiano	 650 2 600 75 350

•Saca Sulmona 150 5,9 300 54 464

•Kragujevac	(SER) 300	-	500 3,6 500 83 688

•Gran	Sasso	 180 11 250 90 700

Цена ток / Амортизации I 4.0 / Проекти за ефективност & програми / ESCO

Реални примери по света !

Брошура на български език е налична на: https://goo.gl/u79P6w

https://goo.gl/u79P6w


slobodan.ocokoljic@loclain.com / (+39) 339-254-7149 

Bulgarian partner:

http://www.emkotek.eu/

mailto:slobodan.ocokoljic@loclain.com
http://www.emkotek.eu/

