Живей комфортно –
пази природата.
ISOVER Multi-Comfort House

Всеки, загрижен за
планетата ни, т
Пасивни къщи. Ползи за големият ни дом - Планетата.
Животът в една пасивна къща има множество предимства.
Обитателите и се радват на несравним комфорт и задоволство,
чувство на благополучие, както и устойчиви ползи за околната
среда.

Live comfortably –
in unison with nature.

Екологичните последици от начина ни на живот отдавна са очевидни за всички. Климатът се променя. Природните явления, като
торнадо, са все по-чести. Ледниците се топят. Броят на природните бедствия се увеличава и достига невиждани досега размери:
наводненията и сушата струват милиони живота годишно. Всички
ние трябва да платим цената. Всеки един от нас страда от лошия
въздух, пълен с прах, озон и покачващи се нива на СО2. Затова, опазването на климата се разглежда като най-голямото предизвикателство на това хилядолетие. Тази брошура ще ви покаже, колко е
разумно и приятно да започнете със собствените си четири
стени.

Който може да поеме тази отговорност, трябва да го направи.
ИЗОВЕР обяви своята непоколебима ангажираност към опазването на климата и комфортния
начин на живот! Ние сме водещ
производител на изолационни
материали и за нас това означава много конкретни задължения. Всеки ден се стремим да
разработваме ефективни и
есурсоспестяващи продукти.
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Постигнахме дългосрочен успех,
създавайки природосъобразни
изолации на пазара. Грижим се
за околната среда, използвайки
минерална вата, състояща се
от 80% рециклирани материали. В същото време сме постигнали отлични качества и сме
спомогнали за установяването
на стандарта „Пасивна къща”, а

след това и „Мулти-Комфортна
Къща”.

Природата е най-добрият учител.
Колкото и атрактивни, и „пухкави” да изглеждат птицата, пингвина, мечката и др., не може да се скрие факта, че техните пера или

трябва да я защитава.
кожа имат много важна функция: ефективна топлоизолация.
Птиците по различен начин разрошват перушината си в зависимост от температурата, като по този начин се предпазват от
горещини и студ. А колкото за незащитените части на тялото,
мотото е „завий ги с пухено одеяло”.
Но природата има още повече възможности, като например
„пасивното” използване на слънчевата енергия. За да оцелее в студените полярни условия, бялата мечка използва слънцето като
енергиен източник в отоплителната си система. Всеки косъм в
дебелата и кожа функционира като проводник, по който прониква
светлина. В основата на косъма проникналата светлина среща черната кожа на мечката и се абсорбира в нея като енергия. По този
начин се поддържа телесната температура на животното.
Топлоизолацията срещу топлинните загуби се осигурява от няколко
сантиметра дебел слой мас.

They have been providing the
model for thousands of years:
rational use of energy ensures
our survival.
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Отговорна сграда –
Комфортен
Същността на пасивната къща
се забелязва веднага отвън, тъй
като липсва комин. Стандарт
за пасивна къща означава, че
почти не е необходимо доставяне на топлинна енергия.
Основните източници на отопление в къщата са слънцето,
нейните обитатели, домакинските уреди и топлината, въз-

становена от изходящия въздух.
Как е възможно това? На първо
място благодарение на „пасивните” компоненти, например
топлоизолирани прозорци, система за топлообмяна и ефикасна изолация. Стандартът за
пасивна къща днес отговаря на
бъдещите изисквания за енергийна ефективност.

Мулти – Комфортна Къща: безброй предимства.
Стандартът за пасивна къща
води до икономии в енергийното
потребление, като в същото
време ви спестява обичайните
грижи. Те вече не са за отоплението, което много рядко е
необходимо. Не са и за проветряването през прозорците, което
вече не е нужно, въпреки че винаги е възможно. Не са и за нарастващите цени! Разгорещените
дебати за цените на енергията

не ви топлят. И още повече,
вие се наслаждавате на собствено късче от рая в МултиКомфортната Къща с постоянна
и приятна стайна температура,
както през зимата, така и през
лятото. Най-доброто качество
на въздух е сравнимо само с този
от балнеолечебен курорт: без
плесени. И всичко това, без сложни технологии.

Нисък разход на енергия: не е никакъв проблем за пасивната къща.
Икономичността на една кола се
определя чрез нейния разход на
гориво, докато енергийното
потребление на една къща зависи от енергийните и стойности.
Стандартът за пасивна къща
определя максимално потребление на енергия за отопление 15
kWh/m2a (което съответства
на 1,5 литра петрол на м2

Car
Liter/100 km

House
kWh/m2a

House
Liter/m2a

20

200

20

Old building

8-10

80-100

8-10

Building regulations

3-5

30-50

3-5

Low-energy house

1.5

15

1.5

Passive house/
Multi-Comfort House

The building regulations differ from country to country.
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живот

жилищна площ на година). Тази
стойност е валидна за много
европейски страни, както и навсякъде другаде по света. Къщи с
идеално южно изложение и с подходяща слънцезащита през лятото, могат да намалят енергийното си потребление до нула.
Тогава пасивната къща се превръща в къща с нулево потребление на енергия. При реконструкция на една съществуваща
жилищна сграда по стандарта за
пасивна къща, средните енергийни разходи намаляват с минимум

90% – без ограничения в архитектурния дизайн. Този резултат е
много впечетляващ, сравнявайки
го с този на новите сгради.
Заслужава си да отбележем, че
построената нова къща по традиционен начин има нужда от 610 л. петрол за отопление на м2
жилищна площ на година, докато
при изграждането по стандарт
за пасивна къща, можете да се
справите с максимално годишно
потребление от 1,5 л. петрол
или 1,5 м3 природен газ на м2
жилищна площ!
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Неограничени дизайнерс
възможности.
От еднофамилна къща към детска градина.
Всяко приложение е възможно – и има смисъл!
Стандартът за пасивна къща
започва като изследователски
проект на Д-р Волфганг Файст
през 1988 година, но междувременно постига триумфален
напредък в екологичното жилищно строителство с хиляди примери. Дали ще е къща, сграда или
цял комплекс от сгради – всеки
един вариант е вече построен и
оценен с отличен. Това не означава, че пасивните къщи могат да
се използват само за живеене. В
зависимост от размерът им и
конструкцията, те могат да се
използват като офиси, хотели,
училища, детски градини или
домове за възрастни. Дори търговски центрове и църкви.
Чувствайте се като у дома си в

пасивната къща! Свободата на
архитектурния проект е на практика неограничена, тъй като по
структурни изисквания пасивните къщи не се различават
съществено от обикновените
сгради. Външният вид е само
въпрос на вкус, както и за всеки
конвенционален строителен проект. Компонентите на пасивните къщи наскоро са придобили
значение и репутация при обновяването на стари сгради: и с
право. Оценките на проектите
са показали, че използването на
тези компоненти не само води
до значителни спестявания на
енергия, но и поставят основа за
подобряване на строителното
качество на старите сгради.

College of Physical Education Albstadt,
Architect Prof. Schempp, Tьbingen, Germany

Индивидуалната архитектура е стандарт.
Тъй като и МултиКомфортната Къща разкрива
своите добродетели само
отвътре, то отвън тя може да
бъде проектирана като всяка
нормална къща – или абсолютно
различна. Например, стандартът за пасивна къща позволява
всички видове покриви. Дали ще
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са скатни, плоски или др. – няма
ограничения. Могат да се използват всички възможни материали – тухли, дърво, стъкло и др.
Едно е сигурно: МултиКомфортната Къща винаги ще
отразява индивидуалния характер на нейния строител. В бъдеще ще се осигуряват още по-ико-

номични конструкции чрез
модулни елементи. Вярно е, че
първоначалната фаза на планиране струва малко повече време
и усилия, но при финалната фаза
повечето детайли са вече добре
обмислени, така че проектът
може да бъде изпълнен с висока
степен на сигурност.

ски

WeberHaus, Rheinau-Linx, Germany

Passive house Proyer, Steyr . Proyer & Proyer Architects OEG, Steyr, Austria

Disc-shaped passive house Salzkammergut
Architect’s office DI Hermann Kaufmann, Schwarzach, Austria

Barnlike passive house, Viernheim, Germany

Иновативната сграда се отплаща.
Не трябва да се притесняваме
от ценовата разлика между
Мулти-Комфортната Къща с
традиционно построените
къщи. Разходите за една средна
пасивна къща идват под горната граница на една нова сграда.
Проектите за пасивна къща,

построени на изключително
ниска цена, често се оказват
много по-евтини от къщи с конвенционален дизайн. Дори оскъпяването да е 5-8%, то напълно
се изплаща още от първия ден,
поради разходните облекчения,
постигнати от икономиите в

енергията. Другото голямо
предимство е по-високата продажна стойност: МултиКомфортната Къща има ненадминато икономическо предимство пред традиционно построените нови жилища.
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Постоянен свеж въздух,
сравним само с балнеолеч
Въздухът в Мулти-Комфортната Къща е в непрекъснато движение.
Винаги свеж. И не е застоял дори след 4 седмици ваканция.
Комфортната Вентилационна
Система постоянно ви осигурява чист въздух, подобно на

The nose of a passive house: air
duct for unlimited supply of fresh
air.

човешкия бял дроб.
Въздушният поток, произведен
с минимум енергия, постоянно
циркулира из всички стаи почти
безшумно и незабележимо.
Той се използва за различни
цели:
• За доставка на свеж въздух
предимно в хола, спалнята и
детската стая;
• За изхвърляне на замърсения

въздух главно от кухнята, банята и тоалетната;
• За разпределение и възстановяване на топлинна енергия в
цялата къща.
Напълно различен от традиционното проветряване през прозореца, въздухът в МултиКомфортната Къща е винаги
свеж – автоматично! Без помощта на задължените съседи.

Предимствата …
• Здравословен свеж въздух без
замърсители, полени, аерозоли
и др.;
• Постоянна влажност на въздуха, което предпазва от конденз, мухъл и структурни
повреди;
• Липса на лоши миризми, като
мръсния отходен въздух никога
не се миксира с пресния;
• Липса на конденз;
• Липса на температурни колебания;
• Проветряване през прозореца
само по желание;
• Високоефективна топлообмяна.
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Свеж
въздух
Спални

Отходен
въздух
Бани

Излизащ въздух

Външен въздух
Отходен
въздух
Кухня

Свеж
въздух
Дневна

Свеж въздух
Топлинен индикатор

Рекуператор

Земен топлообменник

Пречистващ филтър

ебен курорт.

Отличен комфорт, постигнат с
много малко отопление.

Energy consumption
costs

Сградите, отговарящи днес единствено на най-новите норми за
спестяване на енергия, са вече остарели и икономически неизгодни.
Стандартът за пасивното строителство определя ниво на енергийна ефективност, което далеч надхвърля предвидените официални указания. За да се насладите на вътрешен уют от + 23оС, когато навън е – 10оС, ще ви бъдат достатъчни само няколко чаени
свещи, за да затоплите помещението.
Благодарение на отличната топлоизолация, висококачественото
стъкло, контролираната вентилация и високоефективното регенериране на топлина в Мулти-Комфортната Къща винаги е топло.

Standard house Multi-Comfort House
according to building 1 €/m2 per year
regulations
8 €/m2 per year

Малко потребление на енергия – малки сметки.
Най-благоприятната енергия е тази, която не се консумира.
Базирайки се на този принцип, Мулти – Комфортната Къща спестява до 75% в сравнение с новите норми – и то без компромиси в
комфорта ви.

New building
according to Energy
Saving Directive*

Multi-Comfort
House

* Example Germany 2001

Heat energy
savings
> 75%
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Тайната на успеха за
комфортен живот:
Затворена в херметична обвивка:
лека и топла, като спален чувал.
Мулти-Комфортната Къща е
винаги опакована в обвивка,
която я защитава от студ,
топлина и шум. Обитателите
и се радват на постоянен здравословен и комфортен микроклимат, независимо от сезона.
Насоченият въздушен поток
сам осигурява необходимите
свеж въздух и топлина. Обаче,
за да се постигне това, се

изисква високо качество на
строителството, топлоизолацията и структурните възли.
Сградната обвивка трябва да
бъде херметична, за да не позволява случайното и нежеланото влизане, и излизане на въздуха. В Мулти-Комфортната
Къща няма място за фуги и пропуски, толкова присъщи на традиционно построените къщи.

Illustration: Passivhaus Institut Dr. Wolfgang Feist

Предизвикателство:
колкото се може
по-малко топлинни
мостове.
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Идеалната пасивна къща би
трябвало да бъде построена без
ъгли и ръбове, възли и тръбопроводи. Това са местата, откъдето могат да се очакват по-големите топлинни загуби, заради
образуването на термомостове.
В Мулти-Комфортната Къща те
могат да се избегнат до голяма
степен чрез внимателно планиране и изпълнение на структурните възли.

въздухонепроницаемост

Кристално ясни предимства: топлоизолирана
дограма на прозорците в комбинация с
топлозащитен стъклопакет.

Приятна топлина –
както през зимата
така и през лятото.

От само себе си се разбира, че
прозорците в МултиКомфортната Къща служат за
пропускане на светлина, за гледане навън и за отваряне, ако ви се
прииска. Но също толкова важна
е и топлината, която те отделят. Това е така, защото те
функционират като слънчеви
колектори, които през зимата
постигат по-голяма слънчева
печалба, т.е. пропуснатата
вътре топлина е повече от
тази излязла навън. Този бонус не
само спестява енергия и разходи,
но също така подобрява прият-

Това, което предпазва добре
от студ, помага и срещу прегряване. Поради тази причина,
големите температурни колебания в пасивната къща не
съществуват. Въпреки това, по
възможност при проектирането по-голямата прозоречна
площ трябва да се насочи на юг.
Това ще доведе до максимално
използване на слънчевата енергия през зимата и ще предпазва
от прегряване през лятото.

ния и здравословен микроклимат. Има добра причина за
това. Прозорците в пасивната
къща са снабдени с висококачествен многослоен топлозащитен
стъклопакет. Рамките също са
топлоизолирани. В сравнение с
обичайните рамки, те намалява
топлинните загуби с около 50%.
Дори в студените зимни дни,
температурата на повърхността им не пада под 18оС.
Днес можете да се насладите на
същия комфорт в близост до
прозореца, както и навсякъде
другаде в стаята.

ISOVER 11

Решаващият фактор
на енергия е нев

U-values of 0.10-0.15 are desirable for thermal insulation of outdoor structural components.
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за спестяване
идим: топлоизолацията
Както често се случва в реалния
живот, истинските герои работят под прикритие. Този факт
се отнася и за топлоизолацията
на вашата къща. Но точно този
факт осигурява допълнителен
комфорт и намалява сметките
ви за отопление. И тъй като се
постига един добър и приятен
вътрешен микроклимат, в крайна сметка топлоизолацията се
грижи и за вашето здраве.
Пълният потенциал на топлоизолацията обаче може да се експлоатира само тогава, когато
се използват оптималните дебелини на материалите. И така,
оптималната топлоизолация е в
основата на строителното
изкуство. В случаите, когато тя
е недостатъчна, сметките за
отопление растат и не могат
да се компенсират дори с монтирането на сложни системи за
генериране на енергия, както
например са слънчевите батерии. Дебелият изолационен слой
е в основата на генериране на
икономии.

Малки усилия – висок
резултат: принципът
на топлоизолацията.
Пионерът на топлоизолацията
най-вероятно е познат на всички: термосът. Топлата течност в него запазва топлината
си за дълго време. Техниците
наричат това „пасивно” решение. Желаната цел е постигната без необходимост от допълнителна енергия – само пасивно, а не активно. Концепцията
за пасивно строителство е в
основите на енергийно ефективната Изовер МултиКомфортна къща.

Топлоизолацията
гарантира висока
екологична и
климатична защита.
Формулата е ясна. На първо
място оптималната
топлоизолация спестява
консумацията на големи
количества енергия, която ако
не се консумира, няма нужда да
бъде създадена или внесена.
Като резултат на това, няма
произведени замърсители на
въздуха, а човечеството и
околната среда са предпазени
от бъдещи вреди.
Така всеки един от нас може да
допринася за опазването на
околната среда и в същото
време да се възползва от подобър и по-комфортен начин на
живот, и по-ниски сметки за
отопление. Толкова е добре,
колкото и звучи.

Modern comfort:
keeping warm without
energy consumption.

ISOVER Research Centre CRIR – MMS Team
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От природата – за пр
Оптималната топлоизолация
води до най-големи икономии на
енергия. В същото време тя
трябва да отговаря на найвисоките изисквания за качество и по-специално екология.
ИЗОВЕР пое ангажимент да
изпълни тези критерии и разработи подходящите за това
продукти: ИЗОВЕР каменна и
стъклена вати. Стъклената
вата, например, се произвежда
от пясък, който се намира в
природата в почти неограничени количества. Добивът е
лесен: естествените суровини
се добиват само в малки открити мини и възстановяването
им започва веднага след приключване на работата. След
това, съвременните производствени процеси гарантират, че следващите стъпки
също опазват околната среда.
Резултатът е: изключително
благоприятно съотношение
между енергия, инвестирана в
производството и реализираните икономии. По този начин се
постига отличен СО2 баланс.

Energy-efficient living.
Продуктите от минерална вата на ИЗОВЕР –
сигурни изолационни материали.
Когато използваме естествените суровини като основа в производството, няма как характеристиките на крайните продукти да не са убедителни. Ето
какви са те:
• Безопасни при приложение и
употреба;
•Не са класифицирани като
канцерогенни, според
Директива 97/69/ЕС на
Европейската Комисия;
•Не съдържат пропилени и пестициди;
•Не съдържат химикали;

• Притежават отлични характеристики за топло-, звукоизолация и пожарна защита;
• Много икономични, особено
при използване на дебели слоеве изолация;
• Негорими;
• Не съдържат химикали, замърсяващи подземните води;
• Дълготрайни и негниещи;
• Разлагащи се.

ULTIMATE, the new
high-performance glass wool
insulant by ISOVER.
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иродата:
да изолираш с ИЗОВЕР

Продуктите на ИЗОВЕР – изключително удобство при монтаж.
Предимствата на стъклената
вата на ИЗОВЕР не се ограничават със спестяването на енергия, а са очевидни още по време
на инсталацията. Тук материалите показват своите силни
страни, особено от икономическа гледна точка:

• 75% спестявания от складови
и транспортни разходи поради силната компресия на продуктите;
• Стабилна форма с висока
якост на опън;

• Без отпадъци;
• Мултифункционални, за многократна употреба, рециклируеми;
• Лесно достъпни.

Стъклена вата на ИЗОВЕР - лесно рециклиране.
Името е достатъчно красноречиво: стъклената вата Изовер е
направена от стъкло. Това не би трябвало да изненадва никого, но
е добре да се знае, че тя се прави основно като се рециклират
суровини по начин опазващ околната среда. Ето защо, стъклената
вата Изовер се състои от 80% рециклирани материали. Образцов
начин за защита на околната среда.

ISOVER 15

Energy-efficient living.

Използването на иновативни изолационни материали на ИЗОВЕР ви осигурява по-добър климат: както в околната среда, така и в дома ви.
Консумацията на енергия се намалява, като в същото време се подобрява
благополучието ви и комфорта. Може ли да има по-убедителен аргумент?
Стройте с ИЗОВЕР! Бъдете отговорни към околната среда и към себе си!
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