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2015 ОН

АНУ СЕРВИС ХХК



ТӨВ АЙМГИЙН ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙГДСЭН СУМДУУДАНУ СЕРВИС ХХК

 Манай байгууллага нь 2003 оноос 
хойш Халаалтын зуухын шинэчлэлийн 
төслийг Улаанбаатар хотоос эхлүүлсэн 
ба 2007 оноос хойш Хөдөө орон нутгийн 
зарим сумдуудад халаалтын зуухны 
шинэчлэлтийн ажлыг өөрийн хөрөнгөөр 
хийж гүйцэтгэж байна. 
 Одоогоор Улаанбаатар хотод 12 
халаалтын зуух, хөдөө орон нутагт 
9 халаалтын зуухны ашиглалт үйл 
ажиллагааг өөрсдөө хариуцан ажиллаж 
байна.



ХӨДӨӨ ОРОН НУТАГТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛУУДАНУ СЕРВИС ХХК



ХӨДӨӨ ОРОН НУТАГТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛУУДАНУ СЕРВИС ХХК



ХӨДӨӨ ОРОН НУТАГТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛУУДАНУ СЕРВИС ХХК



УЛААНБААТАР ХОТОД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛУУДАНУ СЕРВИС ХХК



УЛААНБААТАР ХОТОД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛУУДАНУ СЕРВИС ХХК



Олон улсад хэрэгжиж буй JCM төсөлд 
Монгол улсаас оролцсон анхны 
хоёр төслийг Ану Сервис ХХК 

хэрэгжүүлсэн.

	 Монгол	улс	Япон	улсын	Засгийн	газар	
хооронд	 2013	 онд	 “Нүүрстөрөгч	 багатай	
хөгжлийн	түншлэл”	бодлогын	баримт	бичигт	
гарын	 үсэг	 зурсан.	 Тус	 баримт	 бичгийн	
хүрээнд	хэрэгжүүлж	буй	 “Хамтарсан	кредит	
олгох	 механизм”-ын	 хүрээнд	 Япон	 улсын	
Байгаль	 орчны	 яамны	 дэмжлэгтэйгээр	
хэрэгжиж	байгаа	загвар	төсөл	болох	“Өндөр	
үр	 ашигтай	 усан	 халаалтын	 зуух	 (HOB	 /
Heat	Only	Boiler)-ыг	суурилуулах	ажлыг	“Ану	
Сервис”	 ХХК	 болон	 Япон	 улсын	 “Сүүрий-
Кейкакү”	 ХК	 хамтран	 2014	 онд	 амжилттай	
хийж	гүйцэтгэсэн.	
	 Энэхүү	хамтарсан	төсөл	нь	Ану	Сервис	
ХХК-ийн	 хувьд	 анхны	 олон	 улсын	 төсөл	
болж	хэрэгжсэн	ба		“Хамтарсан	кредит	олгох	
механизм”-ын	 хүрээнд	 Монгол	 Улсад	 анх	
удаа	амжилттай	хэрэгжүүлсэн	 загвар	 төсөл	
болсон	юм.





ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

	 “Ану	Сервис”	ХХК	болон	Япон	улсын	“Сүүрий-Кейкакү”	ХК	хамтран	гүйцэтгэж	буй	уг	төслийн	хүрээнд	
дараах	хоёр	газарт	“Өндөр	үр	ашигтай	усан	халаалтын	зуух	(HOB	/Heat	Only	Boiler)-ыг	суурилуулах	ажлыг	
хийж	гүйцэтгэсэн.
	 1.	Улаанбаатар	хотын	ХУД-ын	18-р	хороонд	байрлах	118-р	сургуулийн	халаалтын	зуух	
	 2.	Төв	аймгийн	Борнуур	сумын	төвлөрсөн	халаалтын	зуух	

Төслийн нийт өртөг: 1,186,498,995 төг
Гадна	шугам,	зуух	угсралт-1,048,387,396	төг
Халаалтын	зуухны	барилга-	138,111,599	төг

Тайлбар:	Дээрх	нийт	төсвөөс	төсөлд	778,220,034	
төгрөг	 хамрагдсан.	 Төсөлд	 халаалтын	 зуухны	
барилга	болон	зуух	хамрагдаагүй.	Зөвхөн	гадна	
дулааны	шугам	хамрагдсан.

Төслийн нийт өртөг: 462,431,369 төг
Халаалтын	зуух	угсралт-366,145,790	төг
Халаалтын	зуухны	барилга-	96,285,579	төг

Тайлбар:	 Төсөлд	 зуухны	 тоног	 төхөөрөмж,	
зуухны	барилга	100%	хамрагдсан.	

Дээрх хоёр төслийн хүрээнд Манай байгууллага НИЙТ 1,240,651,403 төгрөгийг 
эхний ээлжинд 100% өөрсдөө гарган төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн. 
Үүнээс Хамтарсан кредит олгох механизмын хүрээнд 50%-ийн зардлыг Японы 

Байгаль Орчны яамнаас төсөл хэрэгжиж дууссаны дараа олгосон. 

Борнуур сумын Халаалтын зуух 118-р сургуулийн  халаалтын зуух



ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА



ТӨВ АЙМГИЙН БОРНУУР СУМЫН ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ШИНЭЧЛЭЛ

Халаалтын зуухны барилга 24х13м /шинээр барьсан/



ТӨВ АЙМГИЙН БОРНУУР СУМЫН ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ШИНЭЧЛЭЛ
Халаалтын зуухы угсралт - EKOEFFEKT 650kWt-ийн 3 ширхэг зуух

Ялтаст дулаан солилцуурт төв - 3000kWt



	 EKOEFEKT	тогооны	нүүрс	нь	зуухан	дээр	байрлах	бункер	/
нүүрс	хадгалах	сав/	саванд	хадгалагддаг.	Бункер	савны	хэмжээ	нь	
зуухны	хүчин	чадлаас	хамаарч	хэмжээ	нь	өөрчлөгдөж	байдаг.	24-	
48кВт-	ын	бага	хүчин	чадалтай	тогооны	түлшний	савыг	дүүргэхэд	
уг	тогоо	3-	7	хоногийн	турш	дээд	хүчин	чадлаараа	түлш	нэмэхгүй		
зогсолтгүй	 ажиллаж	 чадахуйц	 хэмжээний	 нүүрс	 ордог.	Их	 хүчин	
чадалтай	 тогооны	 хувьд	 энэ	 хугацаа	 10-	 20	 цаг	 хүртэл	 байдаг.	
Бункер	саванд	байгаа	нүүрс	тодорхой	хугацаанд	дугуй	хэлбэртэй	
галын	 хотол	 буюу	ширмэн	 хүрдэнд	 очиж	 автомат	 удирдлагатай	
блокийн	 хяналтан	 дор	шаталт	 явагдаж	 байдаг.	 Хог	 үлдэгдэлүүд	
нь	 үнс	 хадгалах	 савруу	 унана.	 Үнс	 хадаглах	 савны	 хэмжээ	 нь	
нүүрс	хадгалах	савтай	нүүрс	шатаахад	бий	болох	хог	хаягдалын	
хэмжээнд	тохирсон	байдаг.	Шаталтын	үр	дүнд	гарах	халуун	утаа	нь	
дулаан	дамжуулагчаар	орж	усыг	халаана.	Тусгай	хөргөгч	хэрэгсэл	
нь	 утааг	 яндны	 гаралтруу	 чиглүүлдэг	 учраас	 тоног	 төхөөрөмж	
ажиллахад	 хүндэл	 гарахгүй.	 Тогоо	 хэд	 хэдэн	 өдөр	 дунд	 хүчин	
чадлаараа	 ажиллах	 тоиолдолд	 ч	 шаталт	 автоматаар	 явагддаг.	
Иймээс	тогоог	жилд	нэг	асаахад	хангалттай.	Тогоог	байнга	харж	
ажиглаж	 байх	 шаардлагагүй	 зөвхөн	 түүнийг	 нүүрсээр	 дүүргэж,	
үнс	 хаягдлыг	 зөвхөн	 цэвэрлэх	шаардлагатай.	 Тогоо	 автоматаар	
нүүрсний	шаталтыг	маш	сайн	зохион	байгуулсанаар	бүхэл	бүтэн	
улиралыг	 саадгүй	 давж	 чаддаг	 шаталтыг	 тохируулдаг	 учраас	
утаа	хаялт	хамгийн	бага	хийгээр	ажилдаг	зуухтай	адил	юм.	Энэ	
маркийн	 тогоонуудын	 автоматчлалын	 хэв	 хэмжээ	 нь	 мазутын	
болон	хийн	тогоонуудын	параметртэй	тохирдог.	Иймэрхүү	маркийн	
тоног	төхөөрөмж	ажиллаж	байгаа	газар	эл	тогоог	ашиглаж	болно.
	 Учир	 нь	 халаалтын	 системийн	 интегралалын	 нөхцлүүд	
бүгд	адилхан	байдаг.	Тогоог	усны	хийгээд	тасалгааны	термостатаар	
удирдаж	болно.	Xэрэв	мэрэгжлийн	түвшинд	угсарсан	тохиолдолд	
тогоог	 бүрэн	 хэмжээнд	 халаахад	 туйлын	 зохистой.	 Ийм	 тогоог	
хамгийн	 орчин	 үеийн	 тоон	 болон	 програмчилсан	 төхөөрөмжийн	
удирдлагаар	тоноглож	болно.

ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ТАНИЛЦУУЛГА



ТӨВ АЙМГИЙН БОРНУУР СУМЫН ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ШИНЭЧЛЭЛ

Нэмэлт усны нөөцийн сав - 16тн, Насосны хамт



ТӨВ АЙМГИЙН БОРНУУР СУМЫН ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ШИНЭЧЛЭЛ

Гадна дулааны шугам - 3052м /урьдчилсан дулаалгатай халаалтын шугам/



ТӨВ АЙМГИЙН БОРНУУР СУМЫН ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ШИНЭЧЛЭЛ

Гадна дулааны шугам - 3052м /урьдчилсан дулаалгатай халаалтын шугам/



ТӨВ АЙМГИЙН БОРНУУР СУМЫН ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ШИНЭЧЛЭЛ

Төслийн үр ашиг

854 хүүхэдтэй Ерөнхий боловсролын           
12 жилийн дунд сургууль, Дотуур байр

Энэхүү төслийн хүрээнд Борнуур суманд 2014 онд эхний ээлжинд ЗДТГ, Сургууль, 
Дотуур байр, цэцэрлэг, Эмнэлэг, Хаан банк зэрэг төрийн байгууллагууд 
холбогдсон. 2015 онд нэмж  2 дэлгүүр, 1 цайны газрыг шинээр төвлөрсөн 

халаалтанд холбосон.

Эрүүл мэндийн төв /2014 онд 
ашиглалтад орсон/

250 хүний Соёлын төв
854 хүүхэдтэй Хүүхдийн цэцэрлэг



118-Р СУРГУУЛИЙН ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ШИНЭЧЛЭЛ

Халаалтын зуухны барилга 18х10м /шинээр барьсан/



118-Р СУРГУУЛИЙН ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ШИНЭЧЛЭЛ

Халаалтын зуухы угсралт - CARBOROBOT 300kWt-ийн 3 ширхэг зуух

Ялтаст дулаан солилцуурт төв - 2000kWt



	 Карборобот	тогооны	нүүрс	нь	зуухан	дээр	байрлах	бункер	
/нүүрс	хадгалах	сав/	саванд	хадгалагддаг.	Бункер	савны	хэмжээ	нь	
зуухны	хүчин	чадлаас	хамаарч	хэмжээ	нь	өөрчлөгдөж	байдаг.15-	
45кВт-	ын	бага	хүчин	чадалтай	тогооны	түлшний	савыг	дүүргэхэд	
уг	тогоо	3-	7	хоногийн	турш	дээд	хүчин	чадлаараа	түлш	нэмэхгүй		
зогсолтгүй	 ажиллаж	 чадахуйцхэмжээний	 нүүрс	 ордог.Их	 хүчин	
чадалтай	 тогооны	 хувьд	 энэ	 хугацаа	 10-	 20	 цаг	 хүртэл	 байдаг.	
Бункер	саванд	байгаа	нүүрс	тодорхой	хугацаанд	дугуй	хэлбэртэй	
галын	 хотол	 буюу	ширмэн	 хүрдэнд	 очиж	 автомат	 удирдлагатай	
блокийн	 хяналтан	 дор	шаталт	 явагдаж	 байдаг.	 Хог	 үлдэгдэлүүд	
нь	 үнс	 хадгалах	 савруу	 унана..	 Үнс	 хадаглах	 савны	 хэмжээ	 нь	
нүүрс	хадгалах	савтай	нүүрс	шатаахад	бий	болох	хог	хаягдалын	
хэмжээнд	тохирсон	байдаг.	Шаталтын	үр	дүнд	гарах	халуун	утаа	нь	
дулаан	дамжуулагчаар	орж	усыг	халаана.Тусгай	хөргөгч	хэрэгсэл	
нь	 утааг	 яндны	 гаралтруу	 чиглүүлдэг	 учраас	 тоног	 төхөөрөмж	
ажиллахад	 хүндэл	 гарахгүй.	 Тогоо	 хэд	 хэдэн	 өдөр	 дунд	 хүчин	
чадлаараа	ажиллах	тоиолдолд	ч	шаталт	автоматаар	явагддаг.		
	 Иймээс	тогоог	жилд	нэг	асаахад	хангалттай.Тогоог	байнга	
харж	ажиглаж	байх	шаардлагагүй	зөвхөн	түүнийг	нүүрсээр	дүүргэж,	
үнс	 хаягдлыг	 зөвхөн	 цэвэрлэх	шаардлагатай.	 Тогоо	 автоматаар	
нүүрсний	шаталтыг	маш	сайн	зохион	байгуулсанаар	бүхэл	бүтэн	
улиралыг	 саадгүй	 давж	 чаддаг	 шаталтыг	 тохируулдаг	 учраас	
утаа	 хаялт	 хамгийн	 бага	 хийгээр	 ажилдаг	 зуухтай	 адил	юм.Энэ	
маркийн	 тогоонуудын	 автоматчлалын	 хэв	 хэмжээ	 нь	 мазутын	
болон	хийн	тогоонуудын	параметртэй	тохирдог.Иймэрхүү	маркийн	
тоног	төхөөрөмж	ажиллаж	байгаа	газар	эл	тогоог	ашиглаж	болно.
Учир	 нь	 халаалтын	 системийн	 интегралалын	 нөхцлүүд	 бүгд	
адилхан	 байдаг.	 Тогоог	 усны	 хийгээд	 тасалгааны	 термостатаар	
удирдаж	болно.хэрэв	мэрэгжлийн	түвшинд	угсарсан	тохиолдолд	
тогоог	 бүрэн	 хэмжээнд	 халаахад	 туйлын	 зохистой.	 Ийм	 тогоог	
хамгийн	 орчин	 үеийн	 тоон	 болон	 програмчилсан	 төхөөрөмжийн	
удирдлагаар	тоноглож	болно.

ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ТАНИЛЦУУЛГА CARBOROBOT



118-Р СУРГУУЛИЙН ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ШИНЭЧЛЭЛ

Усны нөөцийн сав -  16тн, Нэмэлт усны насосын хамт



118-Р СУРГУУЛИЙН ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ШИНЭЧЛЭЛ

Дулааны тоолуур угсралтын ажил



118-Р СУРГУУЛИЙН ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ШИНЭЧЛЭЛ

Төслийн үр ашиг

410 хүүхдийн багтаамжтай 209-р цэцэрлэг шинээр баригдсан.

118-р сургууль одоо байгаа сургуулийнхаа 
урд талбайд 240 хүүхдийн суудалтай 
өргөтгөл барихаар төлөвлөж байна. 

Өргөтгөлийн зураг төслийн ажил бүрэн 
хийгдэж дууссан ба 2016 оноос баригдана. 


