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ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДОКЛАД ОТ ПРОУЧВАНЕ 

 

ПРОУЧВАНЕ ВХ. № СпИС-1485/29.12.2022 г. “Автоматизирана фотоволтаична система с 

оптимизирана топлинна и електрохимична енергоакумулация за климатизация и подгряване 

на битова вода“ 

 

І. Уточнен класификационен индекс по МПК 

F24J2; F24H9, F24H1; F24D17; F24D19; H02S10; H02S20; H02S30; H02S40; G05D23 
 
ІІ. ОБЛАСТ НА ПРОУЧВАНЕ:     

Минимален обхват на проучване  
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Категория на документа 

X – документът е от особено значение; претендираното 

изобретение няма новост или изобретателска стъпка, 

когато документът се разглежда самостоятелно 

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 

А – документ, отразяващ нивото на техниката, който не е от 

особено значение  

D – документ, цитиран в описанието 

O – неписмено разкриване, използване, прилагане, докладване 

или демонстриране 

P -  документ, публикуван преди датата на подаване в 

България, но след приоритетната дата 

E – по-рано подадена българска заявка, но публикувана на или 

след датата на подаване 

L – документ, който може да предизвика съмнение относно 

приоритета на претенциите или който е цитиран с цел 

установяване датата на публикация на друг документ или друга 

специална причина (както е посочено) 

& - документ от една патентна фамилия 

Дата: 08.02.2023 г. Име: Десислава Иванова 
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С Т А Н О В И Щ Е 

ОТНОСНО: предварително проучване на изобретение за новост на “Автоматизирана 

фотоволтаична система с оптимизирана топлинна и електрохимична енергоакумулация за 

климатизация и подгряване на битова вода“ 

СпИС 1485 – 29.12.2022 г. 

 
Към искането за проучване са приложени описание, претенции и чертеж. 
Формулирани са една независима и тринадесет зависими претенции. 

           Съгласно патентните 1-14  претенции проучването се отнася до автоматизирана 
фотоволтаична система с оптимизирана топлинна и електрохимична енергоакумулация за 
климатизация и подгряване на битова вода, включваща фотоволтаичен генератор от 
електрически свързани помежду си фотоволтаични панели, чиито общ електрически извод е 
съединен с вход на постояннотоков преобразувател на фотоволтаична енергия, като първи 
електрически извод от  постояннотоковия преобразувател на фотоволтаична енергия е 
свързан с първи вход на електропеобразувателен блок, втори вход на 
електропреобразувателния блок е свързан електрически извод от обществена електрическа 
мрежа. Първи извод от електропреобразователния блок, през първи изпълнителен механизъм 
е свързан с електровход на първо електрическо нагревателно устройство. Втори извод от 
електропреобразувателния блок, през втори изпълнителен механизъм, е свързан с 
електровход на второ електрическо нагревателно устройство. Трети извод от 
електропреобразувателния блок, през трети изпълнителен механизъм, е свързан с 
електровход на електрическо акумулаторно зарядно устройство, чиито извод, през заряден 
контролер, е свързан със заряден вход на електрохимичен акумулатор, при което първи 
управленски извод от централен оптимизиращ блок е свързан с първия изпълнителен 
механизъм. Втори управленски извод от централния оптимизиращ блок е свързан с 
управленски вход на втория изпълнителен механизъм. Трети управленски извод от 
централния оптимизиращ блок е свързан с управленски вход на третия изпълнителен 
механизъм. Първи сигнален вход на централния оптимизиращ блок е свързан с извод на 
комбиниран датчик за атмосферните условия и слънчевото греене, а втори сигнален вход на 
централния оптимизиращ блок е свързан с извод на комбиниран датчик за термичните 
параметри на първото електрическо нагревателно устройство. Трети сигнален вход на 
централния оптимизиращ блок е свързан с извод на комбиниран датчик за термичните 
параметри на второто електрическо нагревателно устройство. Четвърти сигнален вход, на 
централния оптимизиращ блок е свързан с извод на комбиниран датчик за електрохимичните 
и термични параметри на електрохимичния акумулатор, като към долния ръб на всеки 
фотоволтаичен панел механични е присъединен оптически рефлектор. 

         Централният оптимизиращ блок е програмируем и включва компютърен процесор , 
оперативна и архивна памет. 

         Връзките между първия сигнален вход на централния оптимизиращ блок и извода на 
комбинирания датчик за атмосферните условия и слънчевото греене, между втория сигнален 
вход на централния оптимизиращ блок и извода на комбиниран датчик за термичните 
параметри на първото електрическо нагревателно устройство, между третия сигнален вход на 
централния оптимизиращ блок и извода на комбинирания датчик за термичните параметри на 
второто електрическо нагревателно устройство и между четвърти сигнален вход на 
централния оптимизиращ блок на комбинирания датчик за електрохимичните и термични 
параметри на електрохимичния акумулатор са безжични,  

         Електропреобразувателният блок е програмируем. 
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         Дистанционен извод от централния оптимизиращ блок е свързан с вход на устройство за 
наблюдение и управление. 

         Първото електрическо нагревателно устройство е монтирано в твърдотелна термична 
маса. 

         Второто електрическо нагревателно устройство е монтирано в течна термична маса. 

         Второто електрическо нагревателно устройство е монтирано в течна – въздушен 
топлообменник. 

         Първото електрическо нагревателно устройство е монтирано в твърдотелна – 
газообразен топлообменник. 

         Постояннотоковият преобразувател на фотоволтаична енергия, 
електропреобразувателният блок, акумулаторното зарядно устройство и зарядният контролер 
са програмируеми. 

         Електрохимичният акумулатор е съставен от групово свързани модули. 

         Електрохимичният акумулатор е литиево-йонен. 

         Електрохимичният акумулатор е многократно рециклируем оловно- киселинен. 

         Електрохимичният акумулатор е никел – кадмиев. 

         Задача на изобретението е да се обезпечи автоматизирана фотоволтаична система с 
оптимизирана топлинна и електрохимична енергоакумулация за климатизация и подгряване 
на битова вода, която да е универсално използваема, да осигури мащабиране на 
приложенията й, да оптимизира работата на електрическите с топлинните акумулатори и да 
усилва генерирането на ток за сметка на допълнително осветяване на фотоволтаиците с 
безплатната слънчева енергия. 

            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 не са противопоставими по новост на обекта на 
проучване, а именно: 

- US2009188486 (A1) публикуван на 30.07.2009 г., който разкрива фотоволтаичен 

бойлер с адаптивно управление, включващ резервоар, съдържащ вода и 

нагревателен елемент, соларен модул и контролна верига, свързваща слънчевия 

модул към нагревателния елемент. Един или повече преобразуватели в системата 

произвеждат сигнали, показващи използването на вода. Микропроцесорът е 

програмиран да създава модел на потреблението на вода от сигналите и да кара 

нагревателния елемент да загрява вода в съответствие с модела. 

 

- WO2014205468 (A1) публикуван на 31.12.2014 г., който разкрива система за 

производство на топла вода включваща резервоар за гореща вода, първи и втори 

съпротивителен нагревателен прът за нагряване на водата в резервоара за 

гореща вода, температурен сензор на резервоара и контролен блок,  с помощта на 

който първият съпротивителен нагревателен прът може да бъде свързан към 

мрежов източник на променливо напрежение, при което системата включва 

фотоволтаично устройство за производство на постоянно напрежение и 

фотоволтаичното устройство може да бъде свързано към втория съпротивителен 

нагревателен прът посредством контролния блок  или допълнителен контролен 

блок. 

 

- EP3065021 (A1) публикуван на 07.09.2016 г., който разкрива водна отоплителна 

система със специална фотоволтаична система, включваща резервоар за вода; 
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устройство за нагряване на водата в резервоара, устройството включва 

електрическо нагревателно средство; управляващ модул на споменатото 

отоплително устройство; локален източник на възобновяема енергия, свързан към 

контролния модул чрез устройство за проследяване на точката на максимална 

мощност; контролният модул, захранващ електрическото нагревателно средство 

на нагревателното устройство с електричество, идващо или от глобална 

електрическа мрежа, или от споменатия локален източник на възобновяема 

енергия; системата се характеризира с това, че контролният модул е 

конфигуриран за регулиране на температурата на споменатия воден резервоар в 

съответствие с първа температурна зададена точка, когато захранва 

електрическото нагревателно средство с електричество, идващо от споменатата 

глобална електрическа мрежа, и съгласно втора температурна зададена точка, 

когато захранва електрическото нагревателно средство с електричество, идващо 

от споменатия местен източник на възобновяема енергия, като контролният модул 

освен това е конфигуриран да модифицира първата и/или втората зададена точка 

на температурата според данни, представителни за ниво на бъдещо производство 

възобновяема енергия от споменатия местен източник. 

 

- EP3845824 (A1) публикуван на 07.07.2021 г., който разкрива бойлер с управление 

чрез честотно регулиране на инвертор и метод за управление на бойлер, включва 

резервоар за съхранение, конфигуриран да съхранява вода, най-малко един 

сензор, конфигуриран да отчита температура на водата и температура, свързана с 

външната част на бойлера, първи нагревател (включващ нагревателен елемент), 

конфигуриран да нагрява водата, първи контролер, конфигуриран да управлява 

първия нагревател, втори нагревател (включващ термопомпена система), 

конфигуриран да загрява водата, инвертор, свързан с термопомпената система, и 

втори контролер, конфигуриран да управлява термопомпата система чрез 

регулиране на изходната честота на инвертора. 

 

- CZ29182 (U1) публикуван на 22.02.2016 г., който разкрива устройство за 
регулиране на нагряването на средата посредством енергия, получена от 
фотоволтаични панели, които са свързани чрез регулиращ елемент към 
нагревател, вграден в среда за съхранение. Контролният елемент включва 
постоянно токов предпазител и постоянно токов термостат, постоянно токовия 
термичен предпазител е свързан към фотоволтаичните панели, а постоянно 
токовия термостат е свързан към нагревателя. Контролният елемент може 
алтернативно да бъде свързан с електрическа мрежа. Недостатъкът на това 
устройство е, че нагряването на средата става само в случай на достатъчно 
слънчево греене, тъй като мрежовото захранване на управляващия елемент служи 
само за управление на превключващите или разширителните елементи на 
регулиращия елемент, а не за допълнително нагряване, когато слънчевата 
светлина е недостатъчна. 
 

- CN111614308(A) публикуван на 01.09.2020г., който разкрива 
отразяващо панелно устройство със слънчеви клетки. Устройството 
с отразяващ панел със слънчеви клетки се състои от основа, първа опора, 
двустранен панел със слънчеви клетки , втора опора, рефлектор и първи 
поддържащ възел, разположени в единия край на основата. Горният край на 
първия поддържащ възел е шарнирно закрепен към единия край на първата 
опора, а първият повдигащ възел е разположен в другия край на основата. Втори 
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повдигащ възел е допълнително разположен в единия край на основата, 
изходният край на втория повдигащ възел е в плъзгаща се връзка с втората опора, 
втори поддържащ възел е допълнително разположен в средата на основата по 
плъзгащ се начин, и втората опора е разположена под първата опора.  
 

- WO2022124698(A1) публикуван на 16.06.2022г., който разкрива фотоволтаична 
система за генериране на електроенергия, имаща рефлектор за отразяване на 
слънчева светлина, която може да се използва подходящо за селскостопански или 
водни приложения. Фотоволтаичната система за генериране на електроенергия 
съгласно настоящото изобретение включва: слънчев клетъчен панел ; и 
рефлектор, разположен на разстояние от панела на слънчевата клетка , при което 
повърхността на рефлектора, противоположна на панела на слънчевата клетка , 
има изпъкнала извита форма в поне горната си част. 
 
НОВОСТ 
 
В нито един от намерените при проучването документи не е разкрито техническо 

решение за автоматизирана фотоволтаична система с оптимизирана топлинна и 
електрохимична енергоакумулация за климатизация и подгряване на битова вода, което 
да съдържа всички технически признаци на обекта на проучването. 

Експертизата счита, че обектът на проучването отговаря на изискванията за 
новост, съгласно чл. 8 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели 
(ЗПРПМ). 
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Espacenet
US2009188486A1 PV water heater with adaptive control

Applicants:

Inventors: THOMASSON SAMUEL L [US]

Classifications:
IPC F24J2/40;

CPC F24D17/0021 (EP,US); F24D19/1057 (EP,US); F24D2200/02 (EP,US); F24D2200/08 (EP,US);
F24D2220/08 (EP); F24D2240/10 (EP); Y02B10/20 (EP,US);

C-sets F24D2200/08, F24D2240/10, F24D2220/08 (EP,US); 

Priorities: US1121208A 2008-01-24

Application: US1121208A·2008-01-24

Publication: US2009188486A1·2009-07-30

Published as: US2009188486A1

PV water heater with adaptive control

Abstract

A photovoltaic water heater includes a tank containing water and a heater element, a solar module, and a control circuit
coupling the solar module to the heater element. One or more transducers in the system produce signals indicative of water
usage. A microprocessor is programmed to produce a model of water usage from the signals and cause the heater element
to heat water in accordance with the model.
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Espacenet
WO2014205468A1 SYSTEM FOR PRODUCING HOT WATER

Applicants: RIMPLER GERHARD [AT]

Inventors: RIMPLER GERHARD [AT]

Classifications:
IPC F24D18/00; F24H9/18; F24H9/20;

CPC F24D17/0068 (EP,US); F24D18/00 (EP,AT,US); F24D19/1051 (EP,US); F24H1/202 (EP,AT,US);
F24H9/1818 (EP,US); F24H9/2021 (EP,US); F24D2101/40 (EP,AT,US); F24D2105/00 (EP,AT,US);
F24D2200/02 (EP,US); H05B1/0252 (AT); Y02B10/70 (EP,AT,US);

Priorities: AT5302013A 2013-06-27

Application: AT2014050138W·2014-06-23

Publication: WO2014205468A1·2014-12-31

Published as: AT514471A1; AT514471B1; AU2014301996A1; AU2014301996B2; CL2015003712A1; EP3014194A1;
EP3014194B1; ES2889725T3; US10054319B2; US2016138813A1; WO2014205468A1;ZA201600468B

SYSTEM FOR PRODUCING HOT WATER

Abstract

The invention relates to a system (1) for producing hot water, comprising a hot water reservoir (2), a first and a second
resistance heating rod (3, 4) for heating the water in the hot water reservoir (2), a reservoir temperature sensor (5), and a
control unit (6), by means of which the first resistance heating rod (3) can be connected to a network alternating voltage
source (9), wherein the system (1) comprises a photovoltaic device for producing a direct voltage (7) and the photovoltaic
device (7) can be connected to the second resistance heating rod by means of the control unit (6) or a further control unit.
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Espacenet
EP3065021A1 WATER-HEATING SYSTEM WITH DEDICATED PHOTOVOLTAIC SYSTEM

Applicants: ELECTRICITÉ DE FRANCE [FR]

Inventors: LE BERRE RÉMI [FR],DOUCET JEAN-FRANÇOIS [FR]

Classifications:
IPC F24D18/00; F24H1/20; F24H9/20; G05D23/19;

CPC F24D18/00 (EP,US); F24H1/201 (EP); F24H9/2021 (EP); G05D23/1924 (EP);
F24D2101/40 (EP,US); F24H2250/02 (EP);

Priorities: FR1551740A 2015-03-02

Application: EP16158173A·2016-03-02

Publication: EP3065021A1·2016-09-07

Published as: EP3065021A1;FR3033391A1

WATER-HEATING SYSTEM WITH DEDICATED PHOTOVOLTAIC SYSTEM

Abstract

L'invention concerne un système (1) comprenant :- un réservoir d'eau (10) ;- un dispositif de chauffage (11) de l'eau du
réservoir (10), le dispositif (11) comprenant un moyen de chauffage électrique ;- un module de contrôle (12) dudit dispositif
de chauffage (11),- Une source locale (5) d'énergie renouvelable connectée au module de contrôle (12) via un dispositif de
poursuite du point de puissance maximale (4) ;le module de contrôle (12) alimentant le moyen de chauffage électrique du
dispositif de chauffage (11) avec de l'électricité provenant soit d'un réseau électrique global (2), soit de ladite source locale
(5) d'énergie renouvelable ;le système étant caractérisé en ce que le module de contrôle (12) est configuré pour réguler la
température dudit réservoir d'eau (10) selon une première consigne de température lorsqu'il alimente le moyen de chauffage
électrique avec de l'électricité provenant dudit réseau électrique global (2), et selon une deuxième consigne de température
lorsqu'il alimente le moyen de chauffage électrique avec de l'électricité provenant de ladite source locale (5) d'énergie
renouvelable, le module de contrôle (12) étant en outre configuré pour modifier la première et/ou la deuxième consigne de
température en fonction de données représentatives d'un niveau de production future d'énergie renouvelable par ladite
source locale (5).
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Espacenet
EP3845824A1 WATER HEATER CONTROLLED BY FREQUENCY REGULATION OF INVERTER AND METHOD FOR
CONTROLLING A WATER HEATER

Applicants: LG ELECTRONICS INC [KR]

Inventors: LEE JONGHYUG [KR],KIM KYUNGTAE [KR]

Classifications:
IPC F24D17/00; F24D17/02; F24D19/10; F24H1/20; F24H4/04; F24H9/20; F25B30/02; H05B1/02;

CPC F24D17/0031 (EP); F24D17/02 (EP); F24D19/1054 (EP); F24H1/185 (US); F24H1/202 (EP);
F24H4/02 (CN); F24H4/04 (EP,US); F24H9/1809 (CN); F24H9/1818 (US); F24H9/2007 (CN);
F24H9/2021 (EP,KR,US); F25B30/02 (EP); H05B1/0283 (EP); F24D11/0214 (KR);
F24D19/1039 (KR); F24D2200/08 (EP,KR); F24D2200/12 (KR); F24D2200/123 (EP);
F24D2220/042 (KR); F24H1/202 (KR); F24H2250/02 (KR); F24H4/04 (KR); F25B2339/047 (EP);
F25B2600/021 (EP); F25B2600/2513 (EP); Y02B30/70 (EP);

Priorities: KR20190178087A 2019-12-30

Application: EP20175811A·2020-05-20

Publication: EP3845824A1·2021-07-07

Published as: CN113124562A; EP3845824A1;KR20210085246A; US2021199343A1

WATER HEATER CONTROLLED BY FREQUENCY REGULATION OF INVERTER AND METHOD FOR CONTROLLING A
WATER HEATER

Abstract

A water heater may operate according to different modes. The water heater may include a storage tank configured to store
water, at least one sensor configured to sense a temperature of the water and a temperature related to an outside of the
water heater, a first heater assembly (comprising a heating element) configured to heat the water, a first controller configured
to control the first heater assembly, a second heater assembly (comprising a heat pump system) configured to heat the
water, an inverter connected with the heat pump system, and a second controller configured to control the heat pump system
by adjusting an output frequency of the inverter.
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Espacenet
CZ29182U1 Apparatus for controlled heating of medium using energy obtained from photovoltaic panels

Applicants: UNITES SYSTEMS A S [CZ]

Inventors: VRLA ONDŘEJ [CZ]

Classifications:
IPC F24H1/00; H02M7/00; H02S10/10; H05B1/02;

CPC Y02E10/50 (EP);

Priorities: CZ201531370U 2015-07-29

Application: CZ201531370U·2015-07-29

Publication: CZ29182U1·2016-02-22

Published as: CZ29182U1

Apparatus for controlled heating of medium using energy obtained from photovoltaic panels

Abstract

No abstract found. Please consult other publications of this patent family in "Available in", if displayed above.

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DCZ29182U1




27.09.22 г., 11:25 ч. Espacenet – search results

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072203009/publication/CN111614308A?q=CN111614308&queryLang=en%3Ade%3Afr 1/1

Espacenet
CN111614308A Reflective solar cell panel device

Applicants: UNIV GUANGDONG SCIENCE & TECHNOLOGY

Inventors: YUAN QUANHONG
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IPC F24S30/425; H02S20/30; H02S40/22;

CPC F24S30/425 (CN); H02S20/30 (CN); H02S40/22 (CN); F24S2030/11 (CN); Y02E10/47 (EP); 
Y02E10/52 (EP);
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Application: CN202010328906A·2020-04-23

Publication: CN111614308A·2020-09-01

Published as: CN111614308A

Reflective solar cell panel device

Abstract

The invention relates to the technical field of photovoltaic devices, in particular to a reflective solar cell panel device. The
reflective solar cell panel device comprises a base, a first support, adouble-sided solar cell panel, a second support, a
reflector and a first supporting assembly arranged at one end of the base. The top end of the first supporting assembly is
hinged to one end of thefirst support, and a first lifting assembly is arranged at the other end of the base. A second lifting
assembly is further arranged at one end of the base, the output end of the second lifting assembly is in sliding connection
with the second support, a second supporting assembly is further arranged in the middle of the base in a sliding manner, and
the second support is located below the first support. The reflective solar cell panel device is novel in structure and ingenious
in design, and light is reflected to the bottom of the double-sided solar cell panel through the reflector, so that the power
generation efficiency of a double-sided solar cell panel is improved, and the double-sided solar cell panel is convenient to
align at the sun, is convenient to use, is reliable in structure and is simple and easy to adjust.
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REFLECTIVE PHOTOVOLTAIC POWER GENERATION SYSTEM

Abstract

The present invention relates to a photovoltaic power generation system having a reflector for reflecting sunlight, which can
be suitably used for agricultural or water applications. The photovoltaic power generation system according to the present
invention comprises: a solar cell panel; and a reflector arranged to be spaced apart from the solar cell panel, wherein the
surface of the reflector, opposite to the solar cell panel, has a convexly curved shape in at least the upper portion thereof.
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