СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО: Проучване за новост на „Компактна слънчева система от фотоволтаици и
слънчеви топлообменници с интегрирани оптически отражатели”
Вх. № СпИС -575/05.05.2022
Към искането за проучване са приложени описание, чертежи и претенции.
Формулирани са една независима и четири зависими претенции.
Компактна слънчева система от фотоволтаици и слънчеви топлообменници с интегрирани
оптически отражатели, съгласно независимата претенция 1, включва минимум два слънчеви
фотоволтаични панели с монтирани към тях оптически отражатели, представляващи кухи
слънчеви топлообменници с рефлекторни дъна и прозрачни капаци със странични фланцови
отвори за циркулационни тръби, при което фотоволтаичните панели са монтирани върху първите
горни рамена на кръстообразна опорна конструкция, а върху срещуположните й втори горни
рамена симетрично са фиксирани кухите слънчеви топлообменници, като долните рамена на
кръстообразната опорна конструкция са регулируеми по височина и са монтирани върху опорни
фундаменти, като рефлекторните дъна са вдлъбнати, а прозрачните капаци са симетрично
изпъкнали срещуположно на вдлъбнатите рефлекторни дъна.
При извършеното проучване се установи наличие на известни от предшестващото
състояние на техниката документи, отразяващи нивото на техниката, които са посочени в
приложения доклад от проучване и които на са противопоставими по новост на обекта на
проучване, а именно:
CN104761015B/2017-05-10, където е разкрит слънчев фотоволтаичен панел с монтиран
слънчев рефлектор, представляващ топлообменник с интегрирани в него колекторни
циркулационни тръби.
KR20090132661A/2009-12-31, където е разкрит оптически отражател, представляващ кух
слънчев фотоволтаичен топлообменник с рефлекторни дъно, таван и стени, с интегрирани в него
колекторни циркулационни тръби, при което концентрирана слънчевата светлина е насочена чрез
оптична леща в отвор на кухия топлообменник.
CN210460969U/ 2020-05-05, където е разкрит слънчев фотоволтаичен панел с монтирани
първи слънчев рефлектор, представляващ кух слънчев фотоволтаичен топлообменник с
прозрачни стени за нагряване на флуид и втори слънчев рефлектор с интегрирани в него
колекторни циркулационни тръби.
В нито един от намерените при проучването документи не е разкрито техническо решение,
което да съдържа всички признаци на обекта на проучването от претенция 1.
Експертизата счита, че обектът на проучването с обхват от претенция 1 отговаря на
изискванията за новост, съгласно чл. 8 от ЗПРПМ.
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ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД ОТ ПРОУЧВАНЕ

Проучване за новост на „Компактна слънчева система от фотоволтаици и слънчеви
топлообменници с интегрирани оптически отражатели“
Вх. № СпИС -575/05.05.2022
І. Уточнен класификационен индекс по МПК
H02S
ІІ. ОБЛАСТ НА ПРОУЧВАНЕ:
Минимален обхват на проучване
Вид класификация:

Класификационен индекс:

МПК

H02S
Бази данни, в които е извършено проучването

Esp@cenet; IPAS; epoquenet
ІІІ. Релевантни документи
Категория

Цитиране на документите с посочване на
релевантните части

A

CN104761015B/2017-05-10
LI QIAN
KR20090132661A/2009-12-31

1-4

PARK JUNG IL [KR]

1-4

CN210460969U/ 2020-05-05
BEIJING ZHAOYANG ENERGY TECH CO LTD

1-4

A

А

Релевантни претенции

Категория на документа
X – документът е от особено значение;
претендираното изобретение няма новост или
изобретателска стъпка, когато документът се
разглежда самостоятелно
А – документ, отразяващ нивото на техниката, който
не е от особено значение

Експерт
Дата: 01.08.2022

Име: Мая Тодорова

Y – документът е от особено значение; претендираното
изобретение няма изобретателска стъпка, когато
документът се комбинира с един или повече други
документи и тази комбинация е очевидна за специалист в
областта
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