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* H2B2 е технологична компания

* Начало през 2016 г. и присъстващи в САЩ и Европа.

* Съществуващ две десетилетия опит в производството,

преработката и технологиите за водород.

* Осигуряваме иновации, проектиране, инженеринг,

производство, интеграция, O&M за модулни системи за

производство на водород, използващи водна

електролиза, и станции за пълнене на водород.

* Фокусирани сме върху насърчаване, проектиране,

строителство, O&M и производство на водород за големи

инсталации, с гъвкавост и възможности за Ad Hoc

решения при продажба и съхранение на водород.



Чрез процеса на електролиза се получава водород при прилагане на електрически ток към водата. 
Използвайки възобновяема електроенергия (слънчева, вятърна, ...), тя се счита за чист водород (H2).
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Електролизата може да произведе 100% възобновяем водород, ако се комбинира с възобновяема

енергия. Това е модулно и мащабируемо решение; в неговия производствен процес не участва 

гарене или газови емисии.

https://www.youtube.com/watch?v=sJDfTs5QouQ

https://www.youtube.com/watch?v=sd3af8Er_mo

Видео:

https://www.youtube.com/watch?v=sJDfTs5QouQ
https://www.youtube.com/watch?v=sd3af8Er_mo
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Предимства на PEM електролизата

Висока плътност на тока

Висока ефективност

Добро представяне при частично натоварване

Бърза реакция на системата

Компактност

Висока чистота на газа

Лесна поддръжка

Неопасни вещества
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Има четири технологични направления за разработването

на електролизатори за производство на водород:

• Технология на стека (пилинг или подреждане на

мембрани, където се извършва електролизата); Giner

ELX's (Plug Power)

• Баланс на инсталация или BoP (въз основа на

изискванията за стека, H2B2 проектира и разработва

оборудването и спомагателните системи, които

позволяват на стека да работи, оптимизирайки

ефективността на цялата система)

• Интеграционна технология (на стека с BoP,

електролизатор с други компоненти на инсталацията,

като съхранение и компресия, и инсталация със

съоръжения за възобновяема енергия)

• Свързаната експертиза с O&M



Технологично звено
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Бизнес звено

1.Контролна стая

2. Паркиране

3.Пречиствателна станция за вода

4. Контейнер за процес EL460N5. 

5.Електрически и контролен контейнер EL460N6. 

6.Трансформатор, разпределително табло и батерии.

7. H2+NG 

8. H2 компресор

9. H2 съхранение

10. Панел за дозиране на тръбно ремарке

11. Изпарително езерце

* Разработване на H2 решения

* Производство на Н2 решения

Производство на електролизатори
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ВОДОРОДНИ РЕШЕНИЯ

Електролизатори Станции за зареждане на водород Водородни станции
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Модулни електролизери

Малък мащаб

Шкаф

3 - 12 kW5 -

6,5kWh/Nm3

0,5 - 2 Nm3/h H2

Среден мащаб

10 - 20 футов контейнер

50 - 300 kW5,0 - 5,3 kWh/Nm3

10 - 60 Nm3/h H2

Широк мащаб

40 футов контейнер 

0,5 - 3 MW

5,0 - 5,3 kWh/Nm3

100 - 600 Nm3/h H2
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Стационарни станции за зареждане 

Размери по поръчка

Напълно автоматизирана и интегрирана   

200 кг/ден: 10 автобуса

1000 кг/ден: 8 камиона за дълги 

разстояния 

Мобилни станции за зареждане

20 - 40 футов контейнер

Производство на място (или без него)

5-20 Nm3/h

2 - 4 - 8 автомобила/ден (с 

възможност за надграждане)

H35 (350 bar) & H70T40 (700 bar)

Леки и тежкотоварни автомобили

Станции за зареждане
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10s - 100 MW  

Пречиствателна станция за захранващата вода

Свръхчист водород

Захранване от 40 бара

Напълно автоматизирана

Станция за производство на H2  

Модулна концепция

Станция за производство на H2

Интегрирана концепция
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Решения за съхранение на енергия

Сезонна способност  

Решение за комунални услуги за енергия Gwhсъхранение

Капацитет на електролизатора 20 - 50 MW

Подземно H2 съхранение в легла със сол 100 тона водород

Газова турбина с мощност 20 - 50 MW, 85% H2 - 15% природен 

газ
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Договор от 1 млн. Евро с испанската

администрация за разработване на

електролизатор с мощност 1 MW.

Електролизатор, доставен на екипа на

Cepsa R&D вИспания.

Електролизатор, доставен на Испанския

университет за изследване на

употребата в чистото производство на

топлина и електроенергия за дома,

интегриран в система за когенерация на

горивни клетки HT-PEM.

Станция, доставена на водеща световна

лаборатория във Финландия, която

използва водород във вътрешните си

процеси.

РЕФЕРЕНЦИИ
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РЕФЕРЕНЦИИ
Безвъзмездна помощ от 3,96 M $ от

Калифорнийската енергийна комисия (CEC)

за изграждане на първа по рода си

инсталация с капацитет до 3 000 kg/ден от

100% възобновяем водород.

Проучване за осъществимост, издадено от

Областната администрация относно

водорода за медната промишленост от

възобновяема металургия. H2B2 работи с

Atlantic Copper.

Производство на водород със слънчев

произход с висока ефективност на

преобразуване чрез фотоволтаична

концентрация.

Проект за тригенерация с геотермална,

водородна и възобновяема енергия.
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РЕФЕРЕНЦИИ

Идеен и основен инженеринг на

електроцентрала с мощност 16 MW,

включваща производство на водород чрез

електролиза и производство на енергия от

горивни клетки.

Доставка и решение, включващо два

електролизера и етап на компресия, за

електроцентрала с комбиниран цикъл в

Близкия изток (ОАЕ).

Доставка на станция за зареждане на

водород за микробуси и мотокари,

включително производство на H2, за

логистичен бизнес в Испания.

Договори за услуги за подробно обучение

и поддръжка при експлоатация и

поддръжка (O&M),
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РЕФЕРЕНЦИИ
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РЕФЕРЕНЦИИ

Доставка на система за производство на водород с

висока чистота към финландския технологичен

център VTT.

✓ Системата за електролиза, произведена от H2B2

в Севиля (Испания), включва полимерна

мембранна система, способна да произвежда

99,999% чист водород. Разработен от Giner ELX.

✓ Тази система вече работи в съоръженията на

VTT в Jvsaskyla (Финландия), произвеждайки 8,6

килограма водород на ден.

✓ Това е самостоятелно решение, осигуряващо

производство, компресиране и съхранение на

водород,за приложение за захранване с газ.
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РЕФЕРЕНЦИИ

Проект SoHyCal:

Разработено инженерство,

включващо 3xEL460N (7,5 MW)

електролизерен дизайн.

Договорът за покупка на

електроенергия (PPA) обезпечен.

При финансовото затваряне.

Проектът стартира през 2021 г.
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РЕФЕРЕНЦИИ

Доставка на водород с висока чистота система към

CEPSA.

Системата за електролиза, произведена от H2B2 в

Севиля (Испания), включва полимерна мембранна

система, способна да произвежда 99,999% чист водород.

Разработена от Giner ELX.

Тази система вече е инсталирана в съоръженията на

CEPSA в Алкала де Енарес (Мадрид, Испания),

произвеждайки 800 кг водород годишно при 20 бара.

Договор за обслужване за O&M на устройството.
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РЕФЕРЕНЦИИ

Доставка на система за производство на

водород с висока чистота за Университета на

Валенсия-CEU.

Системата за електролиза,произведен от H2B2

в Севиля (Испания), включва полимерна

мембранна система, способна да произвежда

99,999% чист водород.Разработена от Giner

ELX.

Тази система работи в университетския кампус
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РЕФЕРЕНЦИИ

CPV4H2: Пилотна система за производство на водород от

слънчева енергия с висока ефективност на преобразуване

чрез фотоволтаична концентрация. Проектът е частично

финансиран от CDTI (ITC-20181066). Проект, разработен от

Isfoc, BSQ Solar и H2B2.

✓ Проектиране, производство и анализ на дребномащабно

доказателство за концепцията.

✓ Мащаб до индустриален пилотен демонстратор, който ще

бъде тестван при реални условия в инсталациите на Isfoc в

Пуертолано(Сиудад Реал, Испания).
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РЕФЕРЕНЦИИ

Договор за доставка за Técnicas Reunidas, за разработване

и изграждане решение в контейнер (100% наличност), за

надеждно охлаждане на турбините на електроцентрала с

комбиниран цикъл, популяризирана от General Electric и

Sumitomo в Близкия изток (UAE).

✓ Включва два PEM електролизатора, по 6 Nm3/h свръхчист

99,999% производство на водород всеки.

✓ Освен това получава компресия, осигуряваща възможност

за директно превключване между 20 и 165 barg.

Прилагат се екстремни условия на работа на околната среда:

влажност.
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РЕФЕРЕНЦИИ

Договор за доставка за FM Logistic, за разработване

и изграждане на модулна станция за зареждане на

водород за микробуси и мотокари, включително

производство на водород чрез електролиза, за техния

логистичен център в lllescas (Толедо, Испания).

Той включва един PEM електролизер, произвеждащ

до 3 Nm3/h ултрачист 99,999% водород, отговарящ на

изискването от 6 кг на ден или 45 кг седмично.

Вградената компресия осигурява възможност за

директно превключване между 20 и 500 бара,

разпределяйки водород към превозни средства при

350 бара.
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H2B2 участва в първата от работните групи, организирани от Европейската комисия (ЕО) в рамките на

Европейския алианс за чист водород (ECH2A) и с подкрепата на Hydrogen Europe.

Главният изпълнителен директор на H2B2, участва в стратегическата среща на маса на 2 март 2021 и

неговият принос се фокусира върху три основни точки: технологично развитие, капацитет за

производство на електролизатори и насърчаване на проекти за възобновяеми водород. „ Основната ос

на нашия диалог на тази маса е разработването на системи за електролиза, интеграцията с

възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна…) насърчаването и инженеринга на

инсталации за производство на възобновяем водород “.


