Живейте комфортно, пазете природата

Устойчиво строителство с визия:

Мулти-комфортната къща на ISOVER

Съдържание
Концепция
4-13
За по-добър живот
Топло и уютно само с 10 чаени
свещички.
Добро проектиране. Добра изолация.
Добри спестявания.

Удобство в унисон с
природата

Уважаеми архитекти,
проектанти и бъдещи
собственици, Популярната
фраза „Моят дом е моята
крепост” в бъдеще ще звучи по
скоро: „Моят дом е моята ISOVER
Мулти-комфортната къща”.
С тази цел създадохме
ръководство, в което да
намерите всички необходими
аргументи в полза на
строителството по
стандартите на пасивната
къща: екологичност,
икономичност и комфорт.
Залагайки на енергийната
ефективност, но без да правят
компромиси с уюта и
удобството на обитаване.
Това ръководство обаче предлага
много повече от аргументи.
То е източник на информация и
помощник при проектирането и
изпълнението на всякакви видове
строителни проекти. И в случай,
че се нуждаете от допълнителна
помощ – винаги и с удоволствие
ще ви помогнем.
Желаем ви успех!
Екипът на Saint-Gobain ISOVER

2 ISOVER

Проектиране

Протоколът от Киото е инициатива за защита срещу
промените в климата. Пасивната къща е активен
начин да я осъществим.

Употреба на най-нови
технологии за постигане
на отличен енергиен
баланс

Непрекъснато се говори за нарастващия брой на природните
катаклизми, но малцина са тези, които предприемат мерки в тази
посока. Подписвайки в Киото Протокола срещу промените в климата,
140 индустриално развити страни се ангажират да намалят драстично
емисиите на CO2 в атмосферата. Това означава да се поставят като
приоритетни пестеливото използване на природните богатства и
използването на енергоспестяващи технологии в световен мащаб. На
този фон е очевидно, че самите ние като граждани трябва да дадем
своя принос в този процес, най-вече чрез икономии в домакинството –
например като използваме енергията целесъобразно и пестеливо.

Най-важна роля в
Мултикомфортната къща играят
детайлите. Качеството е найсъщественото условие за
постигане на отличен енергиен
баланс. Ето защо създадохме тази
брошура. Тя съдържа всичко,
което вие, като собственик или
архитект, бихте искали и би
трябвало да знаете.
Съдържанието е
систематизирано в пет раздела.

Изберете Мултикомфортната къща на ISOVER –
съчетавайки комфорта на жилището с грижа за
околната среда

15-27
Годишно потребление на енергия за
отопление - 15 kWh/m²a.
Винаги в унисон с природата
Стъпки на проектиране: от идеята до
изпълнението.
Енергийната ефективност може да бъде
изчислена точно.
PHPP - Пакета за проектиране на
пасивни къщи (ПППК).

Изпълнение

29-97
Предимства при всеки тип строителство.
Въздухонепроницаемост от покрива до
основата: сградната обвивка.
Грешките могат да се избегнат.
Без термомостовете - чрез добро
проектиране.
Въздухонепроницаемост и
пароизолация с ISOVER-VARIO.
Оптимална, цялостна изолация.
Троен стъклопакет от Saint-Gobain Glass
– най доброто решение за прозорците.
Ефективно използване на слънчевата
енергия.
Вентилационната система – гарант за
чист въздух и уют.
Изпълнение на балкони и зимни
градини.

Патенбах, Горна Австрия:
Ремонт на стара сграда

Възможности

99-117
Примери могат да бъдат открити
навсякъде.
Нови сгради за жилищни или търговски
нужди.
Старата къща - с нова обвивка.
Прецедент в строителството на пасивни
къщи.

според стандартите на

Живейте комфортно, без да жертвате никакви удобства, но
едновременно с това пазете и природата. Звучи ви утопично, като в
невъзможна фантазия? Мултикомфортната къща на ISOVER може да
сбъдне тази мечта. Без значение какви са идеите ви за строителство,
стандартите на пасивната къща позволяват те да бъдат реализирани
по един прост, икономичен и енергийноефективен начин, при това.......
с добра възвръщаемост на вложените финансови средства!

пасивната къща G. Lang
Consulting.

Екология
119-129
Isover – От природата, за природата.
Rigips – Гъвкаво и устойчиво
строителство.
Weber – Композитни топлоизолационни
системи на минерална основа.

Компакт
Диск за
проектирането
и примерни
архитектурни
детайли

Обслужване
131-135
Адреси, на които може да получите
информация.
Избрана литература.

ISOVER 3

Концепция

За добър живот.
За всекиго. Завинаги.
Усещане за уют и дом от първия миг

Стандартите на пасивната къща ви дават неограничена свобода

Няма нужда да привиквате към

Поемайте въздух с пълни гърди

Дългосрочна гаранция за

Една пасивна къща не се определя

индустриална сграда, училище,

компоненти от пасивната къща е

живот в Мултикомфортната къща,

В мултикомфортната къща дори и

качество

от външния си вид, а от стойността

църква или планинска хижа. Този

възможно да се постигнат добри

поради простата причина, че нищо

хората с алергии могат да се

И не на последно място,

на живота, който гарантира. Ето

тип строителство на бъдещето е

екологични и икономически

няма да ви липсва, освен, може би,

чувстват добре. Тя е снабдена със

оптималната влажност на въздуха,

защо няма ограничения за вида и

приложим не само при нови

оправдани резултати.

обичайните за новодомци

специална вентилационна система,

която системата осигурява,

размера на сградите. Нарастващият

сгради. Нараства броят на стари

неприятности. Но всъщност, кой би

която работи на принципа на

предотвратява образуването на

брой на сградите от този тип го

сгради, дори и исторически, които

мечтал за ледено студен под,

човешкия бял дроб. Системата

мухъл и плесен, които в бъдеще да

доказват - без значение, дали става

се реновират по стандарта

студени стени, мухъл по ълглите

непрекъснато доставя чист въздух

доведат до нарушения в

дума за еднофамилна къща,

за пасивна къща, където с

или претоплени стаи?

– без прах, полени и аерозоли - и

структурните компоненти на

В Мултикомфортната къща тези

едновременно изхвърля застоялия

сградата. Това от своя страна

„екстри” не съществуват.

въздух. Същевременно се

гарантира една добра цена в

извършва разпределение и

случай, че решите да продавате

Без студуване и без потене.

поддържане на топлината в цялата

сградата.

Целогодишно ще се радвате на

къща.

добре подбрани

приятната температура между 20 23 °C. Научно доказано е, че този
температурен диапазон е идеален

Жилищна и офис сграда в Моснанг, изолирана с

както за отмора така и за ефективна

Flora – изолация от растителни фибри ISOVER

работа, като същевременно почти

Архитект: Моника Мути-Шлатегер

не е необходимо отопление.

Комфорт и енергийни печалби
Най-евтината енергия е тази, която

се оказва излишна. Това от своя

не се консумира, тъй като няма

страна спестява енергия и

нужда тя изобщо да бъде

средства, което е от особена

произведена, внасяна или

важност, предвид нарастващите

плащана. Естествено така отпадат и

цени и намаляващите залежи на

вредните влияния както за хората,

горива. В допълнение, технически

така и за околната среда. Това

съоръжения, които осигуряват

всъщност е и основната концепция

функционирането на

на пасивната къща. Тъй като при

Мултикомфортната къща са прости

нея голяма част от топлината се

и следователно не изискват много

задържа в къщата, употребата на

средства за поддръжка.

традиционни отоплителни уреди
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ISOVER 5

Концепция

Топло и уютно само с
10 чаени свещи
Спестявате до 75% енергия

Всеки обитател е източник на топлина
За разлика от традиционните

80 W. Голяма част от топлината се

излизащия/отходния въздух и се

сгради, при които имаме загуба на

набавя чрез прозорците, които

връща обратно, можем спокойно

топлина, тук дори топлината,

през зимата пропускат енергия под

да кажем, че пестите от разходите

генерирана от хора, животни и

формата на слънчева топлина,

за традиционно отопление.

битови уреди се използва за

която по количество надвишава

отопление на помещенията. Всеки

енергията пропусната навън. Като

обитател допринася за

се прибави и отоплителната

отоплението на сградата с около

енергия, която се улавя от

В сравнение с традиционните нови
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сгради при Мултикомфортната
къща необходимостта от
отопление се намалява със около
75%, а в сравнение със старите
сгради се спестяват до 90%. В
студена зима стая от 20 m² може да
бъде отоплена само с 10 чаени
свещички или две крушки от по
100 вата. Консумацията за
отопление за пасивната къща е помалко от 1,5 литра нафта или 1,5 m³
природен газ за квадратен метър
Колеж за физическа култура -

на година.

къща на сем. Вебер, Райнау-Линкс

Алщат. арх. Професор Шемп -

Жилищна сграда след реновиране
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Термографска снимка – преди ремонта:
Цялата сграда представлява термичен мост.

Тюбинген, Германия

Мотото: Запазете топлината!
Мултикомфортната къща работи на

система за разпределяне на

топлоизолация, която да гарантира

принципа на термоса, като се

отоплението и най-вече добра

задържане на топлината.

прилагат технологии, които да
задържат топлината в къщата.

От активно – в пасивно!

Както при термосите, вътрешната

Термографска снимка – след ремонта
Външната стена е топлоизолирана, но все още се регистрира

част на къщата е добре защитена от

загуба на топлина през прозорците и вратите.

загуба на топлина. Външни

Изолация и въздухонепроницаемост

източници доставят контролирано
количество топлина. Пасивната
къща се нарича така поради факта,

От покрива до основите уплътнена и херметизирана външна обшивка на сградата осигурява топло- и

че пасивните компоненти се

звукоизолация. Вентилационната система, която е допълнена с възможност за възстановяване на топлината, се

използват в максимална степен. Тук

Модерното удобство: да запазим топлината, без да консумираме енергия.

грижи за доставката на чист въздух и топлина.

спадат изолацията на прозорци,
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ISOVER 7

Концепция

Консумация в kWh за m² използвана жилищна площ за година
Крайно потребление
на енергия

Винаги първи и
недостижими

400

Липса на
изолация

Недостатъчна
изолация

Нискоенергийна
къща

Пасивна къща

350
eлектричество за домакинството
електричество за вентилация
топла вода
отопление

300

250

200

Индикатори: Консумацията на гориво на един автомобил е това, което за
къщата е нейната U-стойност.

150

Енергийният коефициент или така наречената U-стойност на Мултикомфортната къща е най-добрият показател,

100

свидетелстващ за нейната икономичност. Къщи с южно изложение могат да останат под максималните стойности
от 15 kWh на квадратен метър за година, необходими за годишно отопление. На фона на тази стойност

50

традиционните новопостроени къщи се оказват места, където енергията се пилее безогледно.

Консумацията на енергия* на едно
домакинство в Германия

топла вода
осветление 1.5 %

Необходима енергия за
отопление
на стандартна
еднофамилна къща

kWh/m²a
300-250

kWh/m²a
150-100

kWh/m²a
50-40

kWh/m²a
<15

СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ

Напълно липсва
топлоизолация

Недостатъчна
топлоизолация

Нискоенергийни къщи

Изключително
нискоенергийни къщи

Структура със съмнително
качество, цена на
отоплението – неизгодна и
неикономична (типична за
немодернизираните селски
къщи)

Едно реновиране би си
заслужавало средствата и
усилията (градските
жилища строени през
50те – 70 те години на 20
век)

Типичните U-стойности и
дебелина на изолацията

Типичните U-стойности и
дебелина на изолацията

Типичните U-стойности и
дебелина на изолацията

Типичните U-стойности и
дебелина на изолацията

1.30 W/m²K
Външни стени
(масивна 25cm стена)
0 cm
Дебелина на изолацията

0.40 W/m²K

0.20 W/m²K

0.13 W/m²K

6 cm

16 cm

≈ 30 cm

0.90 W/m²K
Покрив
Дебелина на изолацията 4 cm

0.22 W/m²K

0.15 W/m²K

0.10 W/m²K

22 cm

30 cm

40 cm

1.0 W/m²K
Подове
(масивна 25cm стена)
6 cm
Дебелина на изолацията

0.40 W/m²K

0.25 W/m²K

0.15 W/m²K

6 cm

10 cm

26 cm

Прозорци

5.10 W/m²K

2.80 W/m²K

1.10 W/m²K

0.80 W/m²K

Вентилация

Пропускливи
връзки/фуги

Отворени
прозорци

Устройство изхвърлящо
застоялия въздух

Удобна вентилация с
възобновяемост на
топлината

Емисии CO2
Годишна консумация
на енергия измерена в
литри гориво за
отопление на m2

60 kg/m²a

30 kg/m²a

10 kg/m²a

2 kg/m²a

11.5 %
СТРОИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ

домакински уреди 11.5 %
75.5 %
отопление

Отоплението заема 75 % от
разходите ни за енергия

(изискавнето е пасивната
къща да се вмества в тези
параметри)

Строителството и бита са секторите, които допринасят в най-голяма степен
за промените в климата. Например 3000 kg нефт на глава от населението все
още изчезват нейде в изтъняващата атмосфера, за да се доставят топла вода
и отопление (напр. западна Европа). 90% от тази енергия обаче могат да
бъдат спестени още днес, без дори да са нужни скъпоструващи инвестиции, а

30-25
литра

15-10
литра

4-5
литра

1.5
литра

в много случаи дори да се спонсорират от държавата. Мултикомфортната
къща прави тези спестявания реалност без да се лишавате от комфорт.
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ISOVER 9

Концепция

Живейте удобно и
пестете
Температура на въздуха
между 20-23°C и средна
влажност на въздуха
между 30-50 %

Подобрения 8:1 сравнени със строителните
регулации. Това е живота в Мултикомфортната къща
на ISOVER
свеж въздух
спални

U-value 0.1 W/m2K

отходен
въздух
бани

Сравнени с пасивната къща не
външен
въздух

При традиционните къщи, за да се
радвате на такива приятни условия

свеж въздух
дневна

за живот, ще се наложи да платите

отходен
въздух
кухня

прогресивни технологии от типа на
нискоенергийните къщи, се

пречистваш оказват доста скъпи. Съветваме Ви
филтър

винаги, когато е възможно, да

доста. Не и с Мултикомфортната

изберете стандарта на пасивната

къща на ISOVER, където удобството
свеж въздух
топлинен
индикатор

работи в полза на спестяванията.
Дори и построяването на една
такава къща да изисква

къща още в самото начало. В
рекуператор

крайна сметка, колко често строите
къща? Това се случва веднъж в

земен топлообменник

живота.

допълнителни разходи,
разпределени във времето, те се

Стандартна къща
според строителните
регулации 8 €/m²
годишно

оказват по-ниски от тези за
построяването на традиционна

Цена на
консумираната
енергия

само традиционните, но и други

въздухонепроницаемост

Мултикомфортна къща
1 €/m² годишно

къща и това се дължи на факта, че
разходите за енергия са

Потребление на енергия за
отопление: < 15 kWh/m²a

значително по-малко.

Проектиране с максимална точност и отговорност
Най-подходящото местоположение, правилното разположение на врати и
прозорци, правилните размери на вентилационната система, високите

Изгодна и икономична
система.

стандарти за изолация, херметизирането/уплътнението на външните стени
на сградата – всички тези фактори се вземат предвид при проектирането
Топлинен товар, съгласно ППППК
за отопление

Max. 10

W/ m²

• Топлоизолирани основи

Max. 15

кхW/ (m²а) Специфично енергопотребление

• Въздухонепроницаемост на

40-60

кхW/ (m²а)

• Топлоизолиран покрив
• Топлоизолирани стени

обвивката

U-value

• Прозорци с троен стъклопакет

0.1 W/m2K

100-200 кхW/ (m²а)

Крайно, общо* специфично
енергопотребление

на една Мултикомфортна къща. Специално внимание трябва да се обърне
на термомостовете и по-специално, тяхното избягване. Термомостове и
загубата на топлина имат сериозни последствия за всеки тип сграда както в
U-value 0.7 W/mK

Първично, общо* специфично
енергопотребление

Уют

• Топлоизолирани дограми
• Вентилационна система
• Оптимизирани инсталации

технически аспект, така и в енергиен.

Еталон (m²) е ползваемата жилищна площ за отопление.
общо * = включва всички домакински уреди потребляващи енергия
(отопление, топла вода, вентилация, помпи, осветление, готварски и др.
домакински уреди)

В пасивната къща обкръжаващите ви повърхности като стени, подове и

U-value
2

0.12 W/m K

прозорци имат много приятна температура, дори и при много ниски
температури навън. Външните стени, както и подовете над мазето са само с
0,5 до 1 градус по-студени от температурата в стаята. Прозорците в
пасивната къща са само с 2 до 3 градуса по-студени от температурата в
стаята. В къщите, които не са строени по стандарта на пасивната къща, този
уют може да бъде постигнат с цената на много повече разходи за отопление.

Редуцирани термомостове
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Концепция

Инвестиция за цял живот, която се изплаща
ежедневно
Изгодна и от финансова гледна точка.
Примери за субсидиране на строителството на пасивни къщи в Долна Австрия
Ползите през 2015
Истина е, че ако искате да се

Ако направим един преглед на

къща те достигат едва 0.35 %. В

възползвате от удобствата на

цялостната доходност на къщата,

случай, че цените на енергията

Мултикомфортната къща, ще се

ще се убедите сами. А като се

продължат да се покачват или

наложи да платите с 5–8% повече.

прибавят и разходите по

дори се удвоят през следващите

Това се дължи на

поддръжка, експлоатация и ремонт

няколко години, то, оказва се,

висококачествените материали, с

се оказва, че Мултикомфортната

разходите за енергия при

които се работи. Има обаче

къща на ISOVER е ненадмината по

стандартното строителство ще

вероятност в процеса на

качества. Благодарение на ниските

достигнат 8%, а дори и повече. На

реализация цената да се намали.

суми за отопление и вода, които са

този фон, спестяванията при

Вече има случаи на пасивни къщи,

в рамките на 100 до 160 EUR

пасивната къща ще са още по-

построени на цената на

годишно , допълнителните разходи

големи. Ако също така съобразите,

стандартните.

по строежа се възвръщат само

че доходите на домакинствата в

А причината за това? –

след няколко години.

Европа спадат с 1 – 2% годишно,

Повишеното търсене, разбира се.

Ето и един пример: В стандартна

ще стигнете до извода, че

Колкото повече пасивни къщи се

къща, построена по строителните

пасивната къща е една добра

строят, толкова повече спадат

стандарти на Австрия, разходите за

алтернатива за бъдещето.

цените на материалите, а от там и

енергия представляват 4.23 % от

спад в цената на строителството.

общия товар, докато при пасивната

При сегашното нарастване на

Годишни експлоатационни разходи за
2015 (енергия и поддръжка)
E 1.750

E 1.594

E 1.500

E 183

Поддръжка

цените от 6 % годишно, след десет

Енергия

години разходите за отопление ще
се удвоят!
BVT

E 1.250
E 1.015
E 1.000
E 183

NEH40 Къща с годишно потребление на
отопление от 40 kWh/m²a (според EN 832).

E 750
E 250

E 339

E 500
E 250

E 80
E 1.411

E 832

E 301

E 170

BTV

LEH40

PH

PH+C

E0

За година в евро

НЕК

Пасивна къща – вече построена!

PH-C

Пасивна къща със слънчев колектор за
производство на топла вода за
домакински нужди

Източник: E. M. Jordan. За ползите от пасивната къща – „Удобна” архитектура на достъпни цени и

При анализ на
ползите и цената

съобразена с условията в Долна Австрия)

Ползи към настоящия момент
Стандартна

PH

E 38

Високи субсидии за пестене на енергия

Цена на енергията

къща според строителните стандарти
NÖ Bauordnung (Долна Австрия)
респективно строителният код NÖ
Bautechnikverordnung (Долна Австрия).

Мултикомфортната къща
изпъква с редица предимства:
• Енергоспестяващата конструкция започва да
се изплаща още от първия ден

ПК

ПК+К

788

465

169

95

100 %

59 %

21 %

12 %
Стандартна: къща според строителните

Общи годишни

По-високата цена за

хората наистина подкрепят по-

• Сигурна инвестиция в бъдещето

построяването на пасивна къща

добрите строителни практики, то

• Добавена стойност всяка година чрез

може да бъде компенсирана с

това не бива да означава просто

намаляване на експлоатационните разходи

помощта на държавни субсидии.

говорене и дискутиране по темата

• Удобство през всички сезони

Фактът, че сте се заели със

за опазването на околната среда, а

• Гаранция за дългогодишна експлоатация,

да се предприемат реални

благодарение на високите стандарти за

регулации от 1985

строителство на Мултикомфортна

експлоатационни

934

611

199

159

НЕК:

нискоенергийна къща

къща ви дава възможност да

действия в посока на устойчивото

качество

разходи в евро

100 %

65 %

21 %

17 %

ПК:

Пасивна къща

получите финансова подкрепа от

развитие/ доходност, както за

• Ценен принос към усилията за устойчиво

ПК+К:

Пасивна къща + колектор

всички заинтересовани от проекта

отделния гражданин, така и за

развитие

страни. Така и трябва да бъде! Ако

обществото като цяло.

Източник: E. M. Jordan. За ползата от нискоенергийните и пасивните къщи според условията в
Долна Австрия)
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Проектиране
Проектиранетоoбмислено, премерено и точно

• Енергия за отопление от 15 kWh/m² годишно
• Винаги в унисон с природата
• Стъпки на проектиране: от идеята до изпълнението

ISOVER 15

Проектиране

15 kWh/m² годишно за отопление
- стандарт за качество.
Стандартът от 15 kWh на m² годишно гарантира
перфектна хармония между икономичност, дизайн и
физика на сградата
Външният вид на Мултикомфортната къща наподобява този на стандартните
къщи. Но когато говорим за вътрешния дизайн, трябва да отбележим, че
прецизното проектиране тук е от ключово значение. Това изисква повече
време, енергия и внимание, а същевременно изисква и повече финансови
средства (поне в началото). В крайна сметка обаче новата концепция ще
улесни изпълнението и ще способства за постигането на така важния енергиен
баланс: ниски нива на загуба на топлина от една страна, а от друга - повече
енергия, генерирана от слънцето и вътрешни източници. Обитателите на

Гаранция за качество от самото начало

Прецизното проектиране улеснява
изработката

Специализираните компании по принцип гарантират,
че предварително определените стойности ще бъдат
достигнати. Добре е обаче да включите стойности на
критерии за качество при събирането на офертите. Тук
влизат преди всичко:
• Калкулация на потреблението на енергия, направена
независимо
• Измерване на въздухонепроницаемостта (така
нареченият "Blower Door Test")

За разлика от проектирането на пасивната къща,
което е една доста комплексна задача, съчетаваща
сложен дизайн и внимание към стандартите за
висока ефективност плюс контрол, строежът на
пасивната къща се оказва сравнително лесен.
Например: покривите са планирани така, че
проникването на елементи да се сведе до минимум.
Това прави строежът им по-лесен и по-бърз за
изпълнение.

къщата ще имат възможността да се възползват от низките разходи за
отопление, съчетани с комфорта и уюта на техния дом, както и на добрата цена
на имота им в дългосрочен план.

Фактори за успешно постигане на стандартите на пасивната къща.

Очаквани стойности за Мултикомфортната къща:
Max. 10 W/m2

Топлинен товар, съгласно

Основни фактори
• Максимум топлоизолация, компактнa на формата и липса на термомостове: Всички компоненти на сградната
обвивка са изолирани и тяхната U-стойност е под 0.15 W/(m² K), тази стойност се постига чрез дебелина на
изолацията между 25 и 40 cm.
• Прозорците трябва да са троен стъклопакет и с изолирани рамки. Цел: U-стойност от 0.80 W/(m² K), включително
и рамката и g-стойност от 0.5 (общо количество слънчева енергия) за остъклението.
• Въздухонепроницаемостта на сградата: резултатът от теста Blower Door трябва да бъде 0.6 промени във
въздуха за час.
• Възобновяване на топлината от използвания/отходния въздух: Чрез рекуператор/топлообменник по-голямата
част от топлината на отходния въздух се връща обратно към потока от чист въздух – отчитат се 80%
възобновяемост на топлината.

Пакет програми за проектиране на Пасивна къща (ППППК)
Max. 15 kWh/(m2a)

Специфично енергопотребление според ППППК

40-60 kWh/(m2a)

Крайно, общо* специфично енергопотребление

100-120 kWh/(m2a)
Първично, общо * специфично енергопотребление
Еталон (m2) е ползваемата жилищна площ за отопление.
общо * = включва всички домакински уреди потребляващи енергия (отопление, топла вода,
вентилация, помпи, осветление, готварски и др. домакински уреди)

Допълнителни фактори
• Предварителна обработка на свежия въздух: Той може да се затопли предварително през зимата или да се охлади
предварително през лятото чрез земен топлообменник (енергиен кладенец).
• Ориентация на сградата на юг, без сянка през зимата. Пасивното използване на слънчева енергия пести средства
за отопление.
• Затопляне на водата локално, чрез слънчеви колектори (енергопотребление на помпата 40/90 W за литър) или
чрез помпи за отопление въздух-вода със среден коефициент на представяне 4.
През лятото помпата може да се използва и за охлаждане. Съдомиялните и пералните машини трябва да са
директно свързани към топлата вода, за да се избегнат разходите по затопляне на водата.
• Енергоспестяващи домакински уреди: хладилник, фризер, лампи, перални машини и др. са също важна част от
концепцията на пасивната къща, но това все пак е въпрос на избор на самия собственик.

Един екип. Един план. Една къща.
Внимателното проектиране е едно, отличната изработка – друго. Защо?
Защото пасивната къща има ограничен „енергиен бюджет”. И за това той
трябва да бъде гарантиран за десетилетия напред. В дългосрочен аспект
качеството на изработката е дори по важно за енергийната ефективност на
сградата от калкулираните U-стойности за всеки един структурен компонент.
Важно е да се отбележи, че в Мултикомфортната къща на ISOVER никога не

Скица / чертеж на ISOVER Multi-Comfort House в Bougival близо

може да откриете структурни повреди, дължащи се на конденз и влага.

до Париж. Архитект: Vincent Benhamou.
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Проектиране

Концепция, в която няма място за пропуски
Компактният дизайн е
най-подходящ

Конструкция без термомостове

С цел да се поддържат ниски

Термомостовете са слабите места

или секция, да може да бъде

разходи по строителството на

на сградната обвивка. Те

ограден с писалка „на един дъх”.

Мултикомфортната къща, за

причиняват загуба на топлина,

Местата, където е възможно да се

предпочитане е да изберете прост и

което не е желателно. За това

образуват термомостове, са

компактен дизайн. Всяка открита

изграждането на сградна обвивка

местата, където писалката трябва

или изпъкнала част от сградата

без термомостове е приоритет за

да спре. За тези места трябва да се

увеличава потреблението на

енергоефективното строителство.

обмислят варианти за решаване на

енергия. Що се отнася до

Всъщност, сградната обвивка

проблема. За предпочитане е това

геометрията на сградата, важно е да

трябва така да се планира, че всеки

да стане чрез директни

има добро съотношение между

план - без значение дали на етаж

консултации със строителите.

Стандартите на пасивната къща.

сградна обвивка и обем
(минимизиране на обвивката на
отоплявания обем). Колкото помалка е площта на сградната
обвивка, толкова по-малко топлина
се губи, а и средствата за
строителство намаляват.
Къща в Skaerbaek, Дания , с подходящо
изложение север/юг.
В сравнение с компактния,

Слънчево изложение

сложният дизайн повишава
потреблението на енергия.

Освен формата на сградата, други
фактори като разположението ú
също могат да окажат благоприятно
влияние върху енергийния баланс.

Институтът за пасивни къщи Dr. Wolfgang Feist

Най-доброто местоположение е с
южна ориентация, без да има обекти,
които да хвърлят сянка върху къщата

• Отлична въздухонепропускливост на
сградната обвивка. Да се осигури
кратност на въздухообмена от 0,6
при разлика в налягането 50 Pa още
преди завършването на сградата
• 0.8 W/(m²K) е стандарта за прозорци,
включително и рамката, преди
всичко в стаи с големи остъклени
площи и малко възможности за
допълнителни източници на
топлина като хора или
електрически уреди. За да се
постигне тази цел, е абсолютно
необходимо да се поставят
специално изолирани прозорци и
рамки: дори при стойности за
остъклението под 0.6 W/(m²K).
• Непрекъсната изолация и избягване
на нарушение в изолацията поради
навлизане на стълби за килери,
тавани, аварийни изходи.
• За предпочитане е прозорците да са
ориентирани на юг.
• През лятото – засенчване на
прозорците от изток, запад и юг.
• Компактност на сградната обвивка:
V/A (Съотношение обем-повърхност)
трябва да е между 1- 4,
A/V (Съотношение повърхност - обем)
трябва да е между 1-0.2.

Контролът е задължителен

като планини, дървета или други

Прозорците, гледащи на
Откритите части водят до
север увеличават нуждата загуба на топлина заради
от енергия за отопление. вятъра.
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Сянката възпрепятства
максималното използване
на слънчевата енергия.

околни сгради. Цели се максимално

Изпълнението на теста Blower Door още във фазата на строителството е също толкова важно, колкото и прецизното

използване на слънчевата светлина,

проектиране. Този тест проверява уплътнението на сградата и показва местата, които незабелязано пропускат

особено през зимните месеци. Ето

топлина като фуги, пукнатини, термомостове и други подобни места. Този вид качествен контрол гарантира

защо се препоръчва, прозорците на

качеството в дългосрочен аспект. Най-подходящият момент за провеждане на теста Blower Door е етапът след

къщата да гледат на юг.

изграждането на сградна обвивка и поставяне на въздухонепропускливата мембрана преди поставянето на
вътрешната изолация. Така проблемните места се откриват по-лесно.
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Проектиране

Тишина и спокойствие се постигат трудно
дори и в пасивните къщи
Местоположението е от
изключителна важност

Звукоредуциращият индекс за

оттекване/ехтене в класната стая

на учителите, се постигат по-добри

вътрешни помещения се определя

подобряват концентрацията,

резултати. Същото може да се

Тишината в сградата зависи преди

от стени, врати, и други околни

улесняват комуникацията и

каже за офисите, залите и

всичко от правилните размери на

елементи. В Европа

ученето. Днес ние притежаваме

фабричните цехове. Чрез

звукоизолацията, които размери са

препоръчителните стойности са от

необходимите знания и технически

подобряване на акустичните

съобразени с нивото на шума от

40 до 48 dB.

възможности да създадем

условия може да се подобрят

околната среда. В коридорите на

Изолацията срещу ударен шум

идеалната акустична среда.

резултатите от работата на хората,

летищата, на места в близост до

касае звукоизолацията на подове и

Повърхностите на тавана и стените

както и тяхното здравословно

натоварени пътища, училища и

стълби. За съседни апартаменти е

играят важна роля в този процес.

състояние. Трябва да се

плувни басейни външният шум е

желателно да се постигне акустика

Звукоизолираните повърхности на

възползваме от предимствата на

неизбежен. В такива случаи се

L’nT,w+CI,50-2500 от 40 dB, а в

стени и тавани са в състояние да

тези въздействия. Например като

налага допълнителна

рамките на апартамента или

намалят разпространението на

използваме висококачествени

звукоизолация, за да се подсигури

еднофамилната къща акустиката

шума. Така разпространението на

звукопоглъщащи плочи от

спокойствието и тишината на

трябва да е по възможност 45 dB.

ехото се подтиска и се намалява

минерални фибри със специално

живущите в сградата. Точно в такива

Препоръчителните стойности на

нивото на фоновия шум. В резултат

покритие. Те гарантират

тежки условия на шум пасивната

изолацията срещу въздушен шум

на това децата могат да чуват и

оптимално поглъщане на звука и

къща показва своите приемущества,

между отделните апартаменти са

разбират по-добре казаното. Така,

отлично качество на акустиката

тъй като не се налага прозорците да

между 58 - 63 dB (D’nT,w+C).

със значително по-малко усилия и

във всички стаи.

бъдат отваряни – чистият въздух тук

Като цяло може да се каже, че

от страна на учениците и от страна

се доставя чрез вентилационна

всички типове строителство,

система.

това може да се осъществи само до

стена. Тъй като са прозрачни, те

използвани при пасивните къщи,

Прецизно проектиране

известна степен.

поемат звука в много по-ниска

са в състояние да осигурят отлична

степен. За да се преодолее тази

акустика.

Ако мястото на строеж се намира в

Външна и вътрешна
звукоизолация

шумен район, е възможно къщата да

слабост, е необходимо да се
подсили звукоизолацията на
слънцезащитните компоненти. По

бъде разположена възможно най-

Добра акустика – добри
оценки

далече от източника на шум.

Звукът е явление, което възниква

закон обикновено се изисква

Добрата акустика е от значение не

Прозорците на спалните и

както вън от сградата, така и вътре

индекс R'w за намаляване на звука,

само за жилищните сгради, а също

всекидневната е добре да се

в нея – говорене, ходене, музика,

който да е на стойност около

и за офиси, болници и училища.

поставят на предната фасада, далече

санитарни съоръжения. За това е

53 dB.

Нещата, които децата научават

от източника на шум. В зависимост

нужно да се направи необходимата

При проектирането на сградата,

(или не научават) в училище, често

от големината на къщата и от

звукоизолация – от покрива до

структурните инженери

определят тяхното бъдеще. И тъй

околните сгради, очакваните нива

мазето. Когато се планира фасадата

разграничават два вида шум –

като децата прекарват по-голямата

на шум са с 5 - 10 dB по-ниски. Но

на една сграда, зоните с прозорци

такъв, който се предава по въздуха

част от урока в слушане, добрата

поради необходимостта от пасивно

играят важна роля. Те определят

и друг, който се предава по

акустика в стаята е от съществено

използване на слънчевата енергия,

звукоизолацията на външната

конструкцията(т.е. ударен шум).

значение. Ниските нива на шум и
краткият период на
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Проектиране

Живот в тишина и спокойствие
околните може да бъде дразнещ.

Също така те се оплакват и от

зависи от подовете и стълбите.

Разбира се, това засяга предимно

факта, че трябва да съобразяват

Най-общо казано – ако искате да си

нашите съседи, но също така и

ежедневните си дейности с

подсигурите добра акустична

членовете на нашето семейство.

останалите обитатели на сградата,

среда, по-добре изберете ISOVER

за да не ги безпокоят. Базирайки

комфортен клас от самото начало!

се на тези факти, ISOVER разработи

Въздушният и ударният
шум често безпокоят
обитателите

специални препоръчителни
стойности, които да гарантират
акустичен комфорт дори и в

Винаги изгодна при
новите сгради и
по-скъпа при старите

неблагоприятни условия. С цел да
Проучвания, проведени сред

се създаде тиха и приятна

Ако проектирането и изработката

наемателите на жилища, показват,

атмосфера в жилището, се прави

са извършени според EN 12354

че минималната звукоизолация,

разграничение между въздушен

(валиден в повечето европейски

която се изисква от регулациите на

шум и такъв, който се предава по

страни), е възможно да се постигне

европейските страни, подсигурява

конструкцията - ударен шум.

едно доста добро ниво на

комфорт само в рядко населени

Качеството на изолацията срещу

звукоизолация в новопостроени

места. Обитателите на жилищни

въздушен шум зависи от стени и

сгради и то на сравнително ниски

кооперации се оплакват често от

други компоненти като подове,

цени. Разходите по този вид

шума, идващ от съседните жилища.

врати и др. Нивото на ударния шум

изолация струват само с 2-3% поскъпо в сравнение с „шумните”
решения. Често топлоизолацията

Само „подобрена” или дори висок клас звукоизолация е в състояние да гарантира спокойствието на живущите.

Акустични класове на ISOVER

по стандартите на пасивната къща

Ето защо по принцип е добре да се използва изолацията "комфортен клас", а ако в близост има и музиканти, е
добре да се използва дори по-горен клас.

Вътре или вън от сградата
- шумът винаги е неприятен.

Клас

Всеки човек има нужда
от тишина

В наши дни все повече хора живеят

европейски страни ясно показват,

Хората се нуждаят от тишина, така

заедно върху все по-малко площ и

че след трафика, който е най-

както се нуждаят от храна и вода.

естествено шумът започва да става

големият източник на шум, се

Чрез тях ние поддържаме тялото и

все по-обезпокояващ фактор.

нареждат вашите съседи! За това

душата си. Те влияят и върху

Обитателите на жилищата често са

негативно явление допринасят

здравословното ни състояние. От

обезпокоявани от външен шум. И

предимно европейските регулации

осигурява едновременно и добра

друга страна обаче всяко човешко

като че ли той не е достатъчен, а

за шумоизолация. Доказано е, че

същество също така генерира шум.

към него се прибавя и нарастващия

на практика почти във всички

Когато ходим, говорим, готвим,

шум от вътрешни източници.

европейски държави стандартите

слушаме музика и ред други неща,

Проучвания, проведени в различни

за звуко- и шумоизолация не

ние често създаваме шум, който за

Изолация срещу въздушен
шум между апартаменти
DnT,w + C (dB)
Изолация срещу въздушен
шум между стаите в един
апартамент (без врати), също
и еднофамилни къщи
DnT,w + C (dB)
Изолация срещу ударен шум
между апартаменти
L’nT,w + CI,50-2500 ***) (dB)

музикален

комфортен

подобрен*

≥ 68
(C50-3150)

≥ 63

≥ 58

стандартен
≥ 53

звукоизолация. В тези случаи
допълнителните разходи не растат
нито при нови, нито при стари
сгради. Вместо това нараства само
качеството на живот както и

≥ 48

≥ 45

≥ 40

≥ 35**

цената на имота Ви. В случай, че
решите да отдавате имота под

≤ 40

≤ 40

≤ 45

≤ 50

наем или да го продавате,
направените от Вас подобрения
само ще покачат стойността му. В

Изолация срещу ударен шум
между стаите в един
апартамент, също и
еднофамилни къщи
L’nT,w + CI,50-2500 ***) (dB)
*) Минимални изисквания
при долепени една за друга
къщи

този случай продуктите на ISOVER
≤ 45

≤ 50

≤ 55

≤ 60

могат да послужат като база за
оценка.

**) Ако е поискано

***) За преходен период
L’nT,w + CI, стойности под 2
dB.

гарантират тишина и удобство.
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Проектиране

За да върви всичко гладко
Стъпка по стъпка - най-важните моменти при проектирането

1. План на парцела
• Липса на сянка през зимата и структурно засенчване
през лятото.
• Възможно най-малко сянка, идваща от сгради,
планини и иглолистни гори
• За предпочитане са компактните форми.

2. Разработка на концепцията
• Минимизиране на сянката през зимата. Това
означава: по възможност да се строи без парапети,
издатини, непрозрачни покрития на балкони,
разделителни стени и др.
• Изберете компактна структура на сградата.
Използвайте възможностите да комбинирате сгради.
Остъклените участъци да гледат на юг и да покриват
до 40% от площта на стената. Оставете източните,
западните и северните прозорци с малки размери, до
толкова, че да осигуряват оптимална вентилация.
• Използвайте проста форма на обвивката, без
ненужни извивки и вдлъбнатини.
• Съберете сервизните помещения в съседство напр.
банята над или до кухнята.
• Предвидете място за въздуховоди.
• Предвидете терморазделение между мазето и първия
етаж (включително и стълбите към мазето)– всичко
да е уплътнено и без термомостове.
• Направете първоначална оценка на необходимата
енергия въз основа на енергийните нужди.
• Проверете възможностите за държавно субсидиране.
• Изгответе оценка на разходите.
• Проведете предварителни разговори със
строителните власти.
• Сключете договори с архитектите, включвайки в тях
точно описание на услугите, които ще Ви бъдат
предоставени.
3. Строителен план и разрешение за строителство
• Изберете типа строителство – леко или монолитно.
Изгответе концепцията на дизайна, енергийната
концепция на вентилацията, отоплението и топлата
вода.
• Планирайте дебелината на изолацията на
сградната обвивка и избягвайте термомостовете.
• Предвидете пространството необходимо за
инсталациите (отопление, вентилация и др.).
• Проектирайте къси тръби за топла, студена и
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отходна вода.
• Къси вентилационни канали/въздуховоди : външни
канали за студен въздух, канали за топъл въздух,
вградени в изолацията на сградната обвивка.
• Изчислете енергопотреблението, като използвате
Пакета с програми за проектиране на пасивни къщи,
(ППППК) на Института за пасивни къщи в Дармщат.
• Обсъдете проекта преди започване на
строителството.
• Кандидатствайте за субсидия.

4. Окончателно проектиране на строителната
конструкция (детайлни чертежи)
• Изолация на сградната обвивка: най-добрите Uстойности би следвало да са около 0.1W/(m²K).
Минимално изискване: 0.15W/(m²K).
• Площта и вида на остъкленията, дограмите и
засенчването.
• Дизайн – без термомостове и отлично уплътнение
на връзките.
• Изберете прозорци отговарящи на стандартите на
пасивната къща:
Оптимизирайте площта и вида на остъкленията,
дограмите и засенчването.

5. Окончателно проектиране на вентилация и
отопление (детайлни чертежи на системите)
• Основно правило: наемете специалист по
проектиране на отопление, вентилация и
климатизация.
Скорост на въздушния поток под 3 m/s.
• Включете устройства за измерване и настройка.
• Вземете предвид и мерките по звукоизолацията и
пожарна защита.
• Въздуховодите - къси и с гладка вътрешна
повърхност.
• Съобразете излизащото количество въздух с
въздушните клапи.
• Оставете отвори за допълнително въздух.
• Инсталирайте централно вентилационно
устройство, включително и поддържаща част в
отопляемата част на сградата.
• Възможно е да има нужда от допълнителна изолация
на централното и поддържащото устройство. Не
забравяйте да звукоизолирате тези устройства.
Нивото на възобновяемост на топлината трябва да е

над 80%. Уплътнение на сградата с циркулация на
въздуха под 3%. Ефективност на потока: максимум 0.4
Wh необходими за m³ транспортиран въздух.
• Вентилационната система трябва да е с
възможности за настройки от потребителя.
• Ако кухненският абсорбатор се включва в
системата изходящи въздуховоди да се снабдят с
филтри за мазнина.
•По избор: подземен топлообменник.
Подсигурете добро уплътнение на сградата.
Проверете за нужното пространство между
студените части на тръбите и стените на мазето
респ. тръбите за вода. Оставете пространство и за
работа през лятото .

6. Окончателно проектиране на останалите
инсталации (подробни схеми на водопровода и
електрическата инсталация)
• Водопровод: поставете къси и добре изолирани
тръби за топла вода в сградната обвивка. За
студената вода поставете къси тръби изолирани
срещу конденз.
• Използвайте инсталации, пестящи вода и връзка с
топлата вода на перални и миялни машини, къси
тръби за канализация само с една отливна тръба.
• Отвори за вентилация на покрива (под стрехата и
на билото).
• Инсталация на водопровод и електричество:
избягвайте да пробивате уплътнената сградна
обвивка – ако това е невъзможно, поставете
подходяща изолация.
• Използвайте енергоспестяващи домакински уреди.

7. Обявяване на търг/ покана за участие и

ленти. Мястото на преминаване на
електрическите кабели през сградната обвивка
трябва да бъде изолирано чрез специална кутия и
уплътнено. Електрическите контакти да са плътно
монтирани във вътрешната мазилка или обшивка.
• Проверете дали вентилационните тръби и
тръбите за топла вода са топлоизолирани.
• Запечатайте връзките между дограмите и
стените със специални залепващи ленти.
Поставете вътрешната мазилка от пода до
тавана, над нивото на окачения таван и под нивото
на финишната подова настилка.
• n50 тест на въздухонепроницаемост: Направете
теста “Blower Door" по време на строителството.
Веднага след като е положена изолационната
мембранна обвивка, но докато е все още достъпна.
Нова означава преди да е приключена работата по
интериора, но след като електротехниците са
положили окабеляването (съгласувано и с
останалите специалисти). Така ще бъдат
идентифицирани и всякакви видове течове и
пропускания.
• Вентилационна система: Оигурете лесен достъп за
подмяна на филтрите. Направете настройка на
обемите входящ и изходящ въздух и на правилното
им разпределение във всички помещения. Измерете
необходимото количество електричество за
работа на вентилационната система.
• Направете качествен контрол на всички
отоплителни, електрически и водоснабдителни
системи.

9. Крайна инспекция и одит

сключване на договори
• Включете в договора стандартите за качество.
• Изгответе график на строителните работи.

8. Надзор и контрол на строителните работи –
гаранция за качество
• Конструкция без термомостове: направете график
за инспекции на качеството на строителна
площадка.
• Проверка на въздухонепроницаемостта: уплътнете
местата където преминават тръбите с подходящи
уплътнители, фугиращи смеси или изолационни

ISOVER 25

Проектиране

Проектиране –
енергийната ефективност
подлежи на изчисление
Възможно ли е всъщност да се

енергопотреблението на една пасивна

загубите на топлина, произтичащи от

планира енергоефективна къща с

къща.

пренасяне и вентилация, а от друга –

помощта на прости методи за

Планиране на Пасивна сграда - ГОДИШНА НУЖДА ОТ ОТОПЛЕНИЕ
Климат

Франкфурт (регион 12)

Вътрешна температура

20 °C

Сграда

Последна къща от терасовидно
застроени сгради в Кранихщайн
Дармщат- Кранихщайн

Вид на сградата/употреба

Редови къщи/ апартаменти

Отопляема площ

156,0 m²

Живущи/гъстота

4,0 на m²

Местонахождение

Компоненти на сградата

Температурна зона

Външна стена - въздух

A

да се изчислят слънчевата енергия и

Външна стена - земя

B

Площ m²

184.3

U-стойност W/(m²K)

•

0.138

•

Температур. Фактор ft t

GtkKh/a

•

1.00

•

•

0.56

•

kWh/a

76.4

=

1935

=

Пакетът програми за проектиране на

тази, генерирана от вътрешни

Покрив/Таван –въздух

D

83.4

•

0.108

•

1.00

•

76.4

=

685

век все още се считаше, че

пасивни къщи (ППППК) – едно

източници. Фактът, че тези

Подова плоча

B

80.9

•

0.131

•

0.56

•

76.4

=

454

•

1.00

•

•

•

1.00

X

•

проектирането на пасивната къща

изключително удобство.

може да се извърши само чрез
динамични програми за симулация,

допълнителни източници на енергия

A

не могат да се използват винаги,
На практика изчисленията на

когато има нужда от тях, също се

Прозорци

A

Външна врата

A

ВъНшЕН ТЕРМОМОСТ (ДъЛЖИНА/ M)

A

които изискваха дълго време за

енергийният баланс могат да се

предвижда, като се прави баланс

изчисления, при които се вземаха

направят с Пакета програми за

между ползи и загуби. Разликата

Термомост по периметъра (дължина/ m) P

предвид и функциите на всяка отделна

проектиране на пасивната къща

между загубите и ползите всъщност е

Термомост към земя (дължина/ m)
Общи площи на сградата

стая. Вече съществуват методи за

(PHPP), който представлява

необходимата енергия, която трябва

изчисление, които са доста по-прости

изчислителна програма, която

да се достави на сградата.

и достатъчно точни, за да изчислят

калкулира цялостния енергиен баланс

За да се получат верни резултати, е

необходимите размери за

на дадена сграда. За целта, от една

много важно при калкулирането да се

отоплителната система и

страна е необходимо да се определят

разграничат важните от маловажните
фактори, както и да се изберат

Примерен температурен баланс на пасивна къща
(базиран на един отоплителен период)

40

0.777

•
116.9

•

-0.030

•

B

11.4

•

0.061

=
•

=

76.4

=

2580

•

1.00

•

•

1.00

•

•

1.00

•

•

0.56

•

•

0.50

•

=
76.4
76.4

=

16.5
# СТОЙНОСТ!

-266

=

Общо

ATFA m²
Действителен обем VRAX

Ефективност на топлинната възобновяемост

neff
nSHX

156.0

-1.7
# СТОЙНОСТ!

30

0.2

5417

Височина на стаята в m

m²

2.50

=

390.0

=

0.058

•

34.7

81 %
33 %
nV, система

øHR

nV, rest
1/h

1/h

Енергийно ефективен обмен на въздух nv

0.300
VV
m3

Загуби от вентилация QL

=

# СТОЙНОСТ!

–––––––––––––kWh/(m2a)

Вентилационна система

Ефективност на подземния топлообменник

# СТОЙНОСТ!

0.75

392.1

390

(1

nV
1/h

•

домакинските уреди или пък
Печалби

0.058

0.87

)+

C air
Wh/(m3K)

•

0.33

1/h

0.019
G1
kKh/a

•

76.4

=

kWh/a

kWh/(m2a)

568

3.6

наличната слънчева топлина. За целта

QT
kWh/a

(

Общи топлинни загуби QL

5417

Редуциращ фактор
нощни/уикенд
икономии

QV
kWh/a

kWh/a

kWh/(m2a)

+

568

)

1.0

=

5985

38.4

ППППК съдържа стандартни

Неизползвана
Вентилация

стойности, които се оказват доста

35
Слънчева

30

•

•

2.9
# СТОЙНОСТ!

•

Загуба на топлопренасяне QT

подходящите условия на средата.
Например топлината, която генерират

43.5

=

4.4

обитателите на жилището и

Количество топлина
[kWh/(m2a)]
Загуби

•

12.4
# СТОЙНОСТ!

проектиране? През 90те години на 20

A

Обща застроена площ

g-Value

Виж прозорци

(prep. Radiation)

Отоплителен сезон
kWh/(m2a)

Площ
m2

kWh/a

1. Изток

0.40

•

0.00

•

0.00

•

207

=

0

измервания.

2. Юг

0.44

•

0.50

•

30.42

•

352

=

2343

3. Запад

0.41

•

0.50

•

2.00

•

210

=

85

4. Север

0.45

•

0.50

•

11.04

•

131

=

323

5. Хоризонтално

0.40

•

0.00

•

0.00

•

318

=

баланс в помещенията, ППППК решава
25

Редуциращ фактор

успешни в сравнение с други
Освен, че определя енергийния

Прозорци

Ориентация

също и други специфични проблеми,

Общи слънчеви топлинни печалби QS

Total

0
–––––––––––––

kWh/(m2a)

2752

17.6

kWh/a

kWh/(m2a)

свързани с проектирането. Тук спадат
20

възможността за отопление чрез
Подът на
първия етаж

Вътрешна

15

допълнителна енергийна мощност и

10
Стени и
покрив

Вътрешни източници на топлина Ql

0.024

•

205

Специфична мощност
W/m2

•

2.10

•

ATFA
m2

156.0

=

10.3

kWh/a

kWh/(m2a)

27.9

Свободна топлина

QS + QI

=

4360

електричество за домакинството,

Съотношение свободна топлина/загуби

QF / QL

=

0,73

енергията необходима за затопляне

Усвояване на топлинните печалби nG

на вода за домакинството и

(1 - (QF / QL)5)

/

(1 - (QF / QL)6) =

Общи топлинни печалби QG

nG • QF

=

поддържане на температурата през
лятото.

Годишна нужда от отопление QH

QL - QG

=

kWh/(m2a)

Ограничение

26 ISOVER

1608

93%
kWh/a

Отопление

5

подавания въздух, нуждата от

Отоплителен период
d/a

kh/d

15

kWh/(m2a)

4074

26.1

kWh/a

kWh/(m2a)

1910

12

(yes/no)
Отговаря на изискванията?

Да

ISOVER 27

Изпълнение
Ускорено & контролирано

• Предимство за всеки тип строителство
• Въздухонепроницаемост на сградната обвивка от покрива до основата
• Как да избегнем грешките
• Без термомостовете - чрез добро проектиране
• Пароизолация и въздухонепроницаемост с ISOVER-VARIO
• Добра изолация - добър покрив
• Оптимална цялостна изолация
• Риск от термомостове: тавани, стени, мазета
• Троен стъклопакет – най доброто решение за прозорците
• Ефективно използване на слънчевата енергия
• Вентилационната система – гарант за чист въздух и уют
• Изграждане на балкони и зимни градини

ISOVER 29

Изпълнение

Мултикомфортната къща реализира
ползи при всеки тип строителство
Пасивната къща може да се реализира от всякакъв тип строителство без значение дали е масивна сграда, стъкло или
смесена конструкция. При условие, че отделните компоненти са внимателно монтирани и не образуват термомостове,

Високите изисквания
към компонентите за
изграждането на
Мултикомфортната къща

затворената система дава добри вътрешни стойности. Благодарение на висококачествената изолация сградната
обвивка е добре уплътнена и осигурява защита от студ, топлина и шум. Живущите в сградата могат да се радват на
изключителен комфорт и през лятото и през зимата – най-вече заради малките разлики в температурата на въздуха и
повърхностите, граничещи с външната среда.

Един път перфектната изолация – цял живот уютна температура
Непрекъснатата изолация от

ще са необходими около 30 cm

ISOVER - по-малко енергия,

покрива до основите не само пести

тухли или 105 cm бетон. Като се

необходима за отопление, по-ниски

финансови средства, но и

вземе предвид сегашното изискване

нива на емисиите CO2 и по-дълъг

Топлина през зимата и прохлада през лятото

представлява една разумна

за 30 cm дебелина на изолацията,

период на експлоатация – това са

Пасивната употреба на слънчевата

генериране на топлина чрез

инвестиция, осигуряваща жизнен

въздействието върху статиката на

ползи както за собствениците на

енергия може да донесе желания

слънцето може да достави около 30 -

комфорт. Изолационните материали

сградата би било невъзможно

сградата, така и за цялото общество.

ефект само, когато са използвани

50% от необходимата енергия за

на ISOVER дават особено добри

голямо, да не говорим за цената.

висококачествени изолационни

отопление в Мултикомфортната

резултати. За сравнение:

Друг важен аспект е отличният

материали. Слънчевата топлина се

къща. Прозорците също са важни за

За да се постигне ефекта, който дава

екобаланс, който се постига чрез

задържа в помещенията, а не вън от

положителния екобаланс, ако

1,5 до 2 cm изолационен материал,

изолация с минералните вати на

тях. Оптимизирана система за

отговарят на стандартите на

Кръгла пасивна къща
в Залцкамергут - Австрия

пасивната къща, те ще отдават
повече топлина навътре вместо
навън. Благодарение на тройния
стъклопакет, топлоизолираната
дограма и изолацията без
термомостове ползите са толкова
големи, че компенсират загубите на
топлина. Но за да се предотвратят
високите температури през лятото,
трябва да се вземат следните
предпазни мерки:
• Засенчване на източните, западните
и южните прозорци
• Структурно засенчване на южни
прозорци, напр. монтирани на
покрива стрехи
• Ограждащите стаите пространства,

• Топлоизолация: U-стойност на
всички компоненти под 0.15 W/m²K – за
самостоятелните еднофамилни къщи
дори под 0.10 W/m²K (препоръчително)
• Липса на термомостове
• Отлично уплътняване на сграда,
което се потвърждава от Blower Door
теста. Кратност на въздухообмена
при 50 Pa разлика в налягането помалка (n50) от 0.6 пъти за час според
EN 13829.
• Остъкление със Ug-стойности под
0.8 W/m²K, в комбинация с висока обща
преносимост на енергия (g > 0.5 според
EN 67507) така, че нетните
постъпления на топлина да могат да
се достигат и през зимата.
• Рамките на прозорците с Uстойност под 0.8 W/m²K според EN
10077
• Отлична възобновяемост на
топлина чрез вентилацията
(възобновяемост на топлината 80 %
според Сертификат от Института
за пасивни къщи или базирана на
измерените стойности DIBt минус 12
%), комбинирана с ниски нива на
електропотребление. (0.4 Wh/m³
транспортиран обем въздух)
• Много ниски нива на загуби от
топлопренасяне на топла вода за
домакински нужди
• Енегроефективно използване на
електричеството в домакинството

трябва да могат да акумулират
топлина
Добрата изолация спестява
много пари.

30 ISOVER

• Подсигуряване на добра
вентилация

ISOVER 31

Изпълнение

Въздухонепроницаема и
задържаща топлината сградната
обвивка
В Мултикомфортната къща нищо не e случайно

Спалня
Спалня

Кръгла пасивна къща в Залцкамергут - Австрия

Само контролиран обмен на

традиционите сгради, а и

въздуха има смисъл, в противен

вентилационната система

случай ще се получат топлинни

непрекъснато доставя свеж въздух.

загуби, течения, влага, претопляне

При нужда обаче прозорците

и други неприятни явления.

винаги могат да се отворят. През

Чрез геотермална помпа се вкарва свежият въздух

Непрекъснатата и

лятото отворените прозорци са

и се затопля предварително (зелено).

въздухонепроницаема обвивка на

ефективен начин за охлаждане на

сградата, която обгръща къщата от

добре изолираната къща.

Шварцах, Рзаработил: инж. Гюнтер Ланг

WC

Килер

Схема на контролирана вентилационна система.

Използваният в банята и кухнята въздух се

Баня

Дневна
Lang Consulting

покрива до основата, я защитава от
тези нежелани ефекти, като

Архитектурно бюро ДИ Нерман Кауфман -

Спалня

Кухня

отвежда навън (синьо). Топлината на този
отходен въздух обаче се предава на влизащия свеж
въздух чрез топлообменник въздух-въздух. След

Чист въздух и комфорт чрез вентилационната система

същевременно подсигурява

това затопленият чист въздух се разпределя по

енергийна ефективност и комфорт.

Контролирана вентилация, а не

правилно. Захранвана със слънчева

Излишно е да казваме, че няма

неконтролиран въздухообмен е

енергия и оборудвана с

опасност от запарване,

изискване не само при стандарта

термопомпа и топлообменник

изолираните и уплътнени стени

“пасивна къща”. Вентилационната

въздух-въздух тя гарантира

“дишат” толкова, колкото и тези на

система се грижи това да става

непрекъснато доставяне на свеж

спалните и всекидневните (червено).

въздух в помещенията.
Същевременно тя контролира

Съвременни изисквания към
въздухонепроницаемостта

енергоефективното разпределение
и възобновяване на топлината в

Кратност на въздухообмена на час

3,5
3

Добрата въздухонепроницаемост
намалява загубите на енергия.

цялата къща, а през лятото охлажда
помещенията чрез лек полъх.

Добре запечатана и изолирана
Какъв е препоръчителният дизайн на непрекъснатата сградна обвивка? В

2,5
Традиционна къща

райони със студена зима, въздухонепроницаемия слой, който служи и за

2

пароизолация, се поставя откъм топлата страна на изолационния слой.
Места, които предразполагат към течове – фуги, връзки водят до

1,5
1
Нискоенергийна къща
0,5
Пасивна къща
0

n 50

Lang Consulting

Строителен стандарт

Носът на пасивната къща:
въздуховод за свеж въздух.

неприятни последствия като:

Вентилационните системи с

• повишаване на топлинните загуби

интегрирани системи за отопление и

• неконтролиран обмен на въздух

бойлер са вече на пазара. Те са толкова

• лоша звукоизолация

компактни, че заемат пространство не

• опасност от възникване на дефекти в конструкцията, дължащи се на

по-голямо от това, необходимо за един

конденз, плесен или корозия

хладилник.
(инж. Гюнтер Ланг - консултант)
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Взъдухонепроницаемостта
не допуска компромиси

Различия при
отделните типове
строителство

Концепцията за проектиране и
изпълнение на

Системата ISOVER VARIO
KM Duplex гарантира
въздухонепроницаемост,
отговаряща на
стандартите на пасивната
къща

Добре е да знаете
Няма нищо по-важно за една пасивна къща от внимателно изпълнение на

въздухонепроницаемата преграда

сградната обвивка. Поради тази причина, избраните материали трябва да

се различава в зависимост от

се използват при оптимални условия:

избрания тип строителство –

Системи с климатични мембрани се

монолитно, лека или дървена

пригаждат към сезоните. През

• Фугите се уплътняват само в сухо време.

конструкция. За това е важно да се

зимата влагата, идваща от вън се

• Запечтавщия субстрат и страните на фугата трябва да са сухи и

изработи подробна, цялостна

блокира. През лятото системата

обезпрашени.

концепция за уплътнението,

ISOVER VARIO KM Duplex позволява

• Местата, където се свързват адхезивните ленти и порестите материали,

включително и връзките между

на отделените пари да напуснат

трябва да бъдат предварително третирани с грунд.

структурните компоненти, пресечни

помещенията. Това означава:

• Поради конструктивни причини, уплътняващите фугите ленти също

точки на стени и отвори. При

• Отлично функциониране на

трябва да са водоустойчиви.

дървените конструкции се

противокондензната мембрана,

• По-големите работни фуги могат да се уплътнят с VARIO KM FS (лента от

препоръчва поставянето на отделен

блокиране на проникването на

минерална вата).

инсталационен слой върху страната

влага в покрива и стените.

на противокондензната мембрана,

• Максимална сигурност за

който да е с лице към стаята.

сградата.
• Отлични условия за живот.

Изисквания към
материалите:
• Взъдухонепроницаеми материали
за повърхността, напр. мембрани,
покривни филцове, панели,
мазилки.
• Внимателно съчетаване и
комбиниране на материалите за
залепяне и запечатване.
• Водоустойчиви, устойчиви на
разкъсване и UV лъчи.
• Устойчиви на пародифузно
преминаване материали; в райони
със студена зима,
пароизолационната мембрана се
поставя винаги от топлата
страна на конструкцията, с лице
към вътрешната част.
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Проверка на въздухонепроницаемостта колкото по-рано, толкова по-добре
Проверката на въздухонепроницаемостта е важна съставна част от
сертификата за качество на Мултикомфортната къща на ISOVER. Абсолютно
задължително е тестът за въздухонепроницаемост да се проведе преди
завършването на вътрешната повърхност на сградната обвивка така, че да
могат да се открият дефектите в изработката и те да бъдат отстранени
навреме и поправени на сравнително ниска цена.
Тестът „Blower Door” се използва, за да се открият местата пропускащи
топлина и въздух. Колкото по-ниски са замерените стойности, толкова поголяма е въздухонепроницаемостта. Пасивната къща изисква стойност от
≤0.6. Това означава, че по време на измерването най-много 60 % от
въздуха вътре в помещението е успял да излезе през различни пролуки за
1 час. Доказано е, че стойности от 0.3 и 0.4 са напълно постижими.
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Когато познаваме проблемните места на
конструкцията, можем лесно да се справим с тях
Контактите, поставени на
дълбоко в мазилката на
монолитните сгради, предпазват
от поява на въздушни течения.

Проектиране и изпълнение
Проблемните места в въздухонепроницаемостта могат да се дължат както на лошо проектиране, така и на лош
монтаж.

Проблемни места във
въздухонепроницаемата
преграда:
• Връзката между външна стена
и фундамента.
• Връзките между външните
стени - краищата на
елементите и връзките при
ъглите.
• Връзката външна стена - под.
• Връзката външна стена -

покрива.
• Кабели и тръби преминаващи
през въздухонепроницаемата
преграда.
• Врати и прозорци прекъсващи
целостта на
въздухонепроницаемата
преграда.
• Електрически контакти.
• Зидария без мазилка зад
монтирани на стената

инсталации.
• Зле поставени врати и
прозорци.
• Работни отвори за ролетни
щори.
• Повреди в
въздухонепроницаемата
преграда по време на
строителните работи.

Когато се налага пробиване на
въздухонепроницаемата преграда,
подсигурете добро уплътнение в
местата на прекъсването.

“Вградения” в стената
монтаж спомага за защита
от повреди на
въздухонепроницаемата и
пароизолационна мембрана.

Навсякъде, където през въздухонепроницаемата преграда трябва да
преминат тръби, електрически кабели или контакти – без значение дали
строителството е монолитно или леко – е необходимо да се направи
подходящо уплътнение. В противен случай на тези места ще има загуба на
топлина и проникване на влага.

Един пример вместо думи. Проучване за най-честите структурни дефекти
Важен фактор за сигурността е

Внимателно залепете с лентата

качеството на свръзката. Не може

застъпващите се краища

да се осигури

Неуплътнените хоросанови фуги
водят до загуби на местата,
където подовете се срещат със
стените.

въздухонепроницаемост при
припокриването на отделните
листове мембрана чрез занитване.
Мястото на “шева" трябва да се
запечата с подходяща лента.

Липсата на
въздухонепроницаемост
между тавана и стената
Източник: Институт по
енергоефективност - Германия
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води до видими загуби на
топлина.

Източник: Институт по
енергоефективност - Германия

Термографските снимки могат да открият
местата, където се появяват нежелани
въздушни течения, причинени от вратите и
прозорците на мазетата.
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Избягване на негативните последствия
от термомостовете
Няма съмнение, че термомостовете трябва да се избягват във всички

Критични точки: местата, където изолационната обвивка е прекъсната

възможни случаи. В това отношение пасивната къща има предимствата от
голямата дебелина на външната изолация (20 до 40 cm). Коефициентът на

Добър начин за откриване на термомостове е общият поглед върху чертежа на сградата. Когато се разглеждат и

топлопроводимост на топлинните мостове от сградната обвивка със

проучват плановете на етаж или отделна секция, както и подробните чертежи се вижда ясно, къде има пропуски

стойности от около - 0.06 W/mK се прибавят с отрицателна стойност към

във външната изолация. Първо трябва да се отбележи с жълто слоя изолация върху чертежа. След това да се

топлотехническите калкулации и по този начин носят един вид

проследят местата, където обикалящата сградата жълта линия се прекъсва. Там са и слабите места, където,

„математически бонус”. Всеки съществуващ в другите части на къщата

евентуално, биха се образували термомостове. Следва да се прецени, дали те могат да бъдат структурно

топлинен мост може да бъде компенсиран в значителна степен.

избегнати. Ако не, трябва да се работи върху решение, което би редуцирало загубата на топлина.
Всяка празнина в изолацията представлява термомост, който има отрицателен ефект върху енергийният баланс и
може да доведе до повреди в конструкцията.

Неотопляван
таван

Геометрични и
структурни
термомостове

Отопляван горен етаж

Отопляван
първи етаж

Отопляванo
мазе

Източник: Институт по
енергоефективност - Детмолд, Германия
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Неотоплявано
мазе

Отопляван
първи етаж

Неотопляван
гараж

NEI, Detmold

• Геометричните
термомостове не са проблем,
тъй като могат да се
компенсират с достатъчно
добра външна изолация
(правилно оразмерена и
непрекъсната).
• Структурните
термомостове обаче трябва
да се избягват на всяка цена
или поне да се минимизира
ефекта им. Това се отнася
най-вече за:
• Термомостове при
фундаментни плочи и
сутерени.
• Термомостове при стълбища.
• Термомостове при връзка
стена покрив.
• Термомостове при
преминаване на стената от
отпляемо към неотопляемо

помещение.
• Термомостове при балкони,
площадки, еркери.
• Термомостове при прозорци и
ролетни щори.
• Термомостовете, които се
срещат повторяемо при даден
архитектурен елемент (греди,
летви, анкериращи елементи и
др.) трябва да се отчитат и да
се намалява U-стойността на
съответният елемент. Тези
структурни детайли се
наричат нехомогенни детайли
на сградата. Освен че
причиняват загуба на топлина,
те също причиняват и повреди
в конструкцията.
Нехомогенните елементи в
една тухлена стена зад
непрекъснат слой изолация
(напр. таван) обаче може да се
пренебрегнат, ако размерите
на изолацията са добре
оразмерени.

ISOVER 39

Изпълнение
Термомостове при прекъсване на изолацията по вертикала на стените

Сравнението показва, че винаги има приемливи и дори
отлични начини да се избегнат термомостовете

Вътрешни стени

Външни стени

Термомостове при под над сутерен респ. плоча върху ивичен фундамент и външни стени
С еднослойна външна стена и под над
сутерена/фундаментна плоча изолирани от
горната или долната страна

С външна стена – сандвич зид и под над сутерен
изолиран и от горната и от долната му страна

Външно
пространство

Студено
таванско
помещение

Студено
таванско
помещение

Отопляемо
пространство

Мазе
или
земя

Мазе
или
земя

Мазе
или
земя

Недостатъчно, ако връзките
при долната страна на плочата
към външната стена и при
горната страна на плочата на
отопляемия първи етаж с
външната стена не са
прекъснати с материал с
коефициент на
топлопроводимост λ > около
0.12 W/mK.

Добро, ако и двете връзки са
изпълнени от материал с λ <
около 0.12 W/mK.

Отопляемо
пространство

Отопляемо
пространство

Мазе
или
земя

Недостатъчно, ако връзките
при долната страна на плочата
към външната стена и при
горната страна на плочата на
отопляемия първи етаж с
външната стена не са
прекъснати с материал с
коефициент на
топлопроводимост λ > около
0.12 W/mK.

Добро, ако и двете връзки са
изпълнени от материал с λ <
около 0.12 W/mK.

Студено
таванско
помещение

Студено
Студено
таванско
таванско
помещение помещение

Външно
пространство

Отопляема
жилищна част

Отопляема
жилищна част
Отопляемо
пространство

Студено
таванско
помещение

Недостатъчно: Термомост,
причинен от преминаването на
външната стена от отопляемо в
неотопляемо помещение, когато
зидарията е с lambda > 0.12
W/m*K.

Добро: Прекъсване по
вертикала на стената с
материал с lambda < 0.12 W/m*K
(газобетон, пеностъкло и др.)
на нивото изолацията на
таванската плоча или
допълнително задигане на
странична изолация от
вътрешната страна на външната
стена с около 60 cm.

Отопляема
жилищна част

Отопляема
Отопляема
жилищна част жилищна част

Недостатъчно: Термомост,
причинен от преминаването на
външната стена от отопляемо в
неотопляемо помещение,
когато зидарията е с lambda >
0.12 W/m*K.

Отопляема
жилищна част

Добро: Прекъсване по
вертикала на стената с
материал с lambda < 0.12 W/m*K
(газобетон, пеностъкло и др.)
на нивото изолацията на
таванската плоча или
допълнително задигане на
странична изолация от
вътрешната страна на външната
стена с около 60 cm.

Термомостове по хоризонтала при преминаване на стените от отопляемо към
неотопляемо пространство
студено
студено

студено

студено

студено

студено

отопляемо

Термомостове при под над сутерен или фундаментна плоча с вътрешни стени
Жилищно пространство

Жилищно пространство

Казаното по -горе за
външните стени е
валидно и тук.

Земя или
неотоплявано мазе

отопляемо

Коридор на мазето: Добро: Терморазделение
температура на
помещението и на между носещата част на
конструкцията 20 ° стълбите и пода чрез

материал с ниска
топлопроводимост и чрез
поставяне на непрекъсната
изолация, за да се постигне
пълно разделение между
челото на стълбите и
стената на мазето.
Топлоразделяща
носеща повърхност

Източник: Институт по енергоефективност, Демолд - Германия
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отопляемо

фундамент (студен, заради
изолацията от горната страна) и
между “топлата” челна връзка на
стълбището и “студената” стена
на мазето (заради изолацията от
отопляемата страна).

Мазе:
температура
на
пространств
ото и на
конструкция
та 7 °C

студено

отопляемо

Задоволително: Двете стени са
изолирани от различните
страни. В допълнение е
поставена и изолация при
връзката.

студено

Отлично: Няма прекъсвания на
изолационния слой

Възможни решения при термомостове
на балкони, площадки и козирки
Жилищно
пространство

Жилищно
пространство

студено

студено

отопляемо

Задоволително: Всички стени са изолирани от
към студената страна. Допълнително е поставена
странична изолация върху всички стени, имащи
допирни точки със студената страна.

Термомостове по хоризонтала при
връзки на стени с отопляемо неотопляемо пространство

Земя или
неотоплявано мазе

Коридор на мазето: Недостатъчно: Термомостове
температура на между носещата част на
помещението и на
“топлите” стълби и “студения”
конструкцията 20 °С

студено

Незадоволително: Стените са изолирани
частично от топлата и частично от студената
страна, но топлината все още преминава
през стените.

Термомостове при стълбища и стени или фундаментни плочи, разделящи отопляеми
от неотопляеми помещения
Мазе:
температура
на
пространств
ото и на
конструкция
та 7 °C

студено

Външно
пространство

студено

Отлично: Двете стени са
изолирани от вътрешната
страна и изолационния слой е
непрекъснат.

Външно
пространство

Външно
пространство

Жилищно
пространст
во или мазе

Добро: Връзка на плочата или
балкона точково чрез метални
скоби и отделена носеща
констуркция от свободни
колони, отделени от основната
конструкция на сградата. Ако
площта на метални скоби,
проникващи в термообвивката
е малка ще има само няколко
термомоста.

Мазе

Отлично: Отделна конструкция
със самостоятелно поддържане
на площадката (виж схемата)
или балкона. Решение, изцяло
елиминиращо от
термомостовете.
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Изпълнение

Защита от влага и въздухонепроницаемост
с ISOVER VARIO
Адаптивна система за
всички сезони

Характеристики:
ISOVER VARIO KM

Зима или лято - смяната на сезоните не
оказва влияние на конструкциите с
ISOVER VARIO. Тази иновативна
система, подходяща за всякакви
видове дървени конструкции, се
адаптира към различни климатични
условия. През зимата ISOVER VARIO
блокира дифузното навлизане на
влагата в ограждащите елементи. През
лятото мембраната позволява на
влагата да се отдели от конструкцията
към вътрешността. По тази начин
влажните компоненти на
конструкцията могат да изсъхнат полесно през летните месеци.Типични
проблемни зони за всяка олекотена

Перфектна комбинация:
климатична мембрана, уплътнител и адхезивна лента

конструкция са неизбежните места,

изолираните места ще доведе до

коригират с доста финансови средства.

където мембраните се свързват, фуги,

загуби на топлина, които могат да се

Всичко това обаче може да се

тръби и други инсталации,

предотвратят. Пролуките също водят и

предотврати съвсем лесно с малко

преминаващи през сградната обвивка.

до значително навлизане на влага.

усилия и климатичната мембрана

Няма неизпълними желания за елементитет на системата ISOVER VARIO. Освен

Всяка пролука в иначе добре

Последствията от тези явления се

ISOVER VARIO.

че са добра защита от влага и въздух, с тях се работи лесно. Клиентите се
радват на високо качество, лесно рязане и бързо свързване. Това естествено
пести време, усилия и пари, а освен това гарантира дълготрайна сигурност.
Това са характеристиките и на двата типа ISOVER VARIO: “VARIO KM quality” и
“VARIO KM Duplex” - с повишена устойчивост на разкъсване.

закрепване

42 ISOVER

залепване с лента

уплътняване

• Уникална климатична
мембрана с променлива
пропускливост
• Адаптивна към всички сезони
• Играе роля на пароизолационна
мембрана срещу навлизане на
влага в покриви и стени.
• Възможност за изсушаване,
което позволява на излишната
влага да излезе.
• Правилното поставяне
гарантира
въздухонепроницаемост по
стандартите на пасивната
къща .
• Подобрява жизнения комфорт.
• Лесен монтаж.
• Променливи стойности на
дифузно еквивалетната
дебелина (sd) от 0.2 до 5 m

Характеристики:
ISOVER VARIO KM
Duplex
• Подобрен вариант на VARIO KM
• Изключителна устойчивост на
разкъсване
• Подобрена защитна функция
• Удобни маркировки за лесно
разрязване по размери и помалко фири
• Лесен монтаж
• Линия на свързване и
припокриване
• Променливи стойности на
дифузно еквивалетната
дебелина (sd) от 0.2 до 5 m
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Изпълнение

"Върхът" на енергийната ефективност
100 % изолация с
ISOVER

Не формата,
а конструкцията на
покрива е от
определящо значение

Без значение дали е зима или лято,

Формата на покрива - двускатен,

всяка къща е способна да устои на

четирискатен, с фронтон, без фронтон,

външни влияния с негоримите

мансарден или затворен, не оказва

изолационни материали на ISOVER,

влияние на Мултикомфортната къща.

монтирани на покрива. Защитата от

Това правило обаче не е валидно за

топлина, влага, шум и пожар, които

конструкцията на покрива. Голямата

материалите предлагат, както и

повърхност на покрива може да причини

енергийни стойности, типични за

големи загуби на топлина. В старите

пасивната къща са фактори, които

сгради около една трета от енергията за

допринасят за комфорта в къщата.

отопление се губи заради лошо

При това - целогодишно!

изолираните конструкции на покривите.

Слънчеви колектори, Christophorus

Изцяло изолирани
„топли”
(не вентилирани)
покриви

Haus (пасивна къща ) в
Щадл-Паура - Горна Австрия
Пасивна къща, Viernheim

Добрата топлоизолация на покрива е

Пример за покривна
конструкция:
• Крайно покривно покритие
• Летви
• Контра летви
• Дъсчена обшивка
• Носещи греди, светлото
отстояние между които е изцяло
изпълнено с минерална вата
• Адаптивна към влагана мембрана
Difunorm VARIO
• Междинна за прокарване на
инсталации, също изолирана с
минерална вата
•Вътрешна облицовка

икономически изгодна. Тъй като
повечето покриви са леки конструкции,
които имат доста място за изолация,

вътрешното разпространение на влага и

конструкцията и да се коригират

могат да се направят енергийни

за да се ускори процеса на съхнене, се

дефектите. Като резултат трябва да се

спестявания на ниска цена и с малко

използва мембрана ISOVER VARIO. Тя се

получи покрив, устойчив на течове и

усилия. Много добро решение е

поставя от страна на изолационния слой,

течения и без термомостове.

напълно изолираната конструкция без

обърната към вътрешността. Отделните

вентилация. Комбинацията от междинна

мембрани трябва да се застъпват при

изолация и такава, поставена под

снаждане около 10 cm, а снадките да са

гредите е добър модел. Тази

залепени с адхезивна лента VARIO.

конструкция не изисква вентилация,

Фугите между мембраната и елементите

като така пести време, средства и не на

на сградата трябва да са уплътнени с

последно място – енергия. Обратно на

уплътнител VARIO. Херметическото

вентилираните покриви тук няма

уплътнение на тръбите се извършва с

циркулиране на въздуха през фуги и

адхезивна лента VARIO KB3 или

празнини – съответно няма и загуба на

Powerflex. Преди да се постави

топлина. За да се предотврати

вътрешната обвивка, трябва да се

Добре е да се знае! Защита от
конденз
Изолационният материал трябва
да се монтира без термомостове
и фуги. От вътрешната страна
въздухонепроницаем слой от
Difunorm VARIO предпазва от
навлизането на водни пари.
Добри връзки
Всички припокривания трябва да
се запечатат трайно с
подходяща адхезивна лента.
Връзките с отворите трябва да
се уплътнят с фланци и/или
еластична адхезивна лента, за да
се подсигури защита от
проникване на водни пари.

провери въздухонепроницаемостта на
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Изпълнение
Връзка външна стена (дървена конструкция) с греди на дървен покрив

Връзка външна стена (дървена конструкция) с греди на дървен покрив

Вариант за разумна инвестиция, която гарантира високо ниво на топлоизолация. Причина: Двойна
топлоизолация на покрива. В допълнение към не-вентилираната топлоизолация между ребрата,

А. Покрив (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)

допълнителен топлоизолационен слой е монтиран под ребрата. Той защитава въздхуонепроницаемата
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Двуслоен гипсокартон

0.0250

0.250

0.100

2. Стъклена вата под ребрата

0.0500

0.035

1.438

–

–

–

4. Стъклена вата между ребрата

0.260

0.035

7.428

5. Дъсчена обшивка

0.024

0.130

0.185

6. Пародифузионна мембрана

–

–

–

7. Вентилационен слой

–

–

–

3. Климатична мембрана Vario KM Duplex

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност без отчитане на дървената част
U- стойност с отчитане на дървената част

мембрана от повреждане и намалява ефекта от топлинния мост, който дават дървените ребра.

Покрив:

Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 52 dB

Външна стена:

Огнеустойчивост съгласно EN 13501-1 REI-60
Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 48 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-1 REI-30

Климатична мембрана Vario KM Duplex
припокриване на слоевете и
запечатване с KB 1

9.151
0.140
U = 0.11 W/(m2K)
U = 0.13 W/(m2K)

В. Външна стена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Гипсокартон

0.015

0.250

0.060

2. Композитен дървен панел (OSB)

0.015

0.240

0.062

3. Vario KM Duplex

–

–

–

4. Стъклена рулонна вата

0.320

0.035

9.143

5. Дървена пожароустойчива плоча (MDF)

0.016

0.070

0.228

–

–

6. Вентилационен слой преди обшивка

Климатична
мембрана Vario
KM Duplex

–

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност без отчитане на дървената част
U- стойност с отчитане на дървената част

9.493
0.170
U = 0.10 W/(m2K)
U = 0.11 W/(m2K)

Свържете покривната мемрана с
тази от външната стена преди
стрехата и ги запечатайте

Ψ- стойност 1) = -0,03 W/mK; f-стойност 2) = 0,952; минимална повърхностна температура υsi = 18,79 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на въздуха.
1) Ψ- стойността описва доп. топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на външните размери на
сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.
2) f- стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на външния/
вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

Покривно покритие
Дъсчена обшивка

c-value: -0.03 W/(mK)
трегер

f-value: 0.952

Контралетви
Дъсчена обшивка

Дървени ребра (26/6)

Въздухонепроницаем слой Климатична
мембрана Vario KM Duplex

Инсталационен слой с топлоизолация

62.5 cm

2х12,5 Гипсокартон

f-value
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Изпълнение
Връзка масивна външна стена с греди на дървен покрив

Двойна изолация за двоен ефект
Вариант за разумна инвестиция, която гарантира високо ниво на топлоизолация. Причина: Двойна топлоизолация
на покрива. В допълнение към не-вентилираната топлоизолация между ребрата, допълнителен топлоизолационен

А. Покрив (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Двуслоен гипсокартон

0.0250

0.250

0.100

2. Стъклена вата под ребрата

0.0500

0.035

1.428

–

–

–

между летвите на скарата носеща гипсокартона
3. Климатична мембрана Vario KM Duplex

слой е монтиран под ребрата. Външната стена е изолирана с комбинирана външна топлоизолационна система
(ETICS) с минерална вата осигуряваща висока звуко- и топлоизолация.
Покрив:

4. Стъклена вата между ребрата

0.260

0.035

7.428

5. Дъсчена обшивка

0.024

0.130

0.185

6. Пародифузионна мембрана

–

–

–

7. Вентилационен слой

–

–

Външна стена:

Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 52 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-1 REI-60
Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 56 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-1 REI-90

Климатична мембрана Vario KM Duplex
припокриване на слоевете и
запечатване с KB 1

–

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност без отчитане на дървената част
U- стойност с отчитане на дървената част

9.141
0.140
U = 0.11 W/(m2K)
U = 0.13 W/(m2K)

B. Външна стена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Вътрешна мазилка

0.015

0.700

0.021

2. Пясъчно-варовикова стена 1600

0.175

0.790

0.221

3. Твърда минерална вата за комбинирана

0.280

0.035

8.000

0.025

1.000

0.025

Основа за мазилката
Вътрешна мазилка

външна топлоизолационна система
4. Външна тънкослойна мазилка
Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

8.267
0.170
U = 0.120 W/(m2K)

Ψ- стойност 1) = -0,03 W/mK; f-стойност 2) = 0,944; минимална повърхностна температура υsi = 18,61 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на въздуха
3) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на външните
размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.
4) f-стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на външния/
вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

Покривно покритие, метална обшивка
Дъсчена обшивка

c-value: -0.03 W/(mK)
f-value: 0.944

Контралетви
Дъсчена обшивка

Дървени ребра (26/6)
Въздухонепроницаем слой Климатична
мембрана Vario KM Duplex

Инсталационен слой с топлоизолация

62.5 cm

2х12,5 Гипсокартон

f-value
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Изпълнение
Връзка масивна външна стена с греди на дървен покрив

Отлична звукова, топлинна и противопожарна защита
Вариант за разумна инвестиция, която гарантира високо ниво на топлоизолация. Причина: Двойна топлоизолация
на покрива. В допълнение към не-вентилираната топлоизолация между ребрата, допълнителен топлоизолационен

А. Покрив (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)

слой е монтиран под ребрата. Той предпазва от повреда въздхуонепроницаемия слой. Външната стена е изпълнена
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Двуслоен гипсокартон

0.0125

0.250

0.050

2. Изолационен слой от стъклена вата

0.0500

–

0.150

–

–

–

4. Стъклена вата между ребрата

0.280

0.035

8.000

5. Дъсчена обшивка

0.024

0.130

0.185

6. Пародифузионна мембрана

–

–

–

7. Покривно покритие с вентилационен слой

–

–

3. Климатична мембрана Vario KM Duplex

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност без отчитане на дървената част
U- стойност с отчитане на дървената част

на принципа сандвич зид и предлага добра звукова, топлинна и противопожарна защита.
Покрив:
Външна стена:

Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 52 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-1 REI-60
Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 60 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-2 REI-90

–
8.385
0.140
U = 0.12 W/(m2K)
U = 0.13 W/(m2K)

B. Външна стена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Вътрешна мазилка

0.015

0.700

0.021

2. Зидария от блокове порест бетон

0.175

0.110

1.591

3. Стъклена вата за сандвич зидове

0.200

0.035

5.714

4. Външна фасадна зидария от клинкерни тухли

0.115

0.810

0.142

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

изолационен
материал

7.468
0.17
U = 0.13 W/(m2K)

Ψ- стойност 1) = -0,03 W/mK; f-стойност 2) = 0,944; минимална повърхностна температура υsi = 18,61 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на въздуха
3) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на външните
размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.
4) f-стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на външния/
вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

c-value: -0.03 W/(mK)
f-value: 0.944

външен зид

Керемиди

вътрешен зид

Контралетви
Дъсчена обшивка
изолационен
материал

Инсталационен слой с
топлоизолация

2х12,5 Гипсокартон

f-value

50 ISOVER

ISOVER 51

Изпълнение
Връзка масивна външна стена с изолация над дървените греди

Изолацията върху ребрата се състои от тънък непрекъснат изолационен слой с каширана пародифузна

А. Покрив (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1.Видима дъсчена обшивка

0.0240

0.130

0.185

2. Климатична мембрана Vario KM Duplex

–

–

–

0.280

0.035

8.000

4. Вентилационен слой

–

–

–

8. Дъсчена обшивка

–

–

3. Минерална вата с каширан пародифузен слой

Тънка конструкция, предлагаща добра звукова и топлинна защита

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

–
8.185
0.140
U = 0.12 W/(m2K)

мембрана и предлага отлична топло- и звукоизолация. Изолационните плочи се монтират над ребрата, без да са
прекъснати от топлинен мост и осигуряват висок комфорт през лятото.
Покрив:

Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 44 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-1 REI-30
Външна стена: Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 56 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-2 REI-90

B. Външна стена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Вътрешна мазилка

0.015

0.700

0.021

2. Зидария от блокове порест бетон

0.175

0.120

1.460

3. Минерална вата за контактна фасада

0.280

0.035

8.000

4. Външна мазилка

0.025

1.000

0.025

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

62.5 cm

9.506
0.170
U = 0.10 W/(m2K)

14/10

14/10

Ψ- стойност 1) = -0,03 W/mK; f-стойност 2) = 0,944; минимална повърхностна температура υsi = 18,61 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на въздуха
3) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на външните
размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.

изолационен материал

4) f-стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на външния/
вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

c-value: -0.04 W/(mK)
f-value: 0.964

52 ISOVER

ISOVER 53

Изпълнение
Връзка масивна външна стена и скатeн покрив с
предварително изготвена дървена конструкция с двойно „Т” греди

Икономически изгода, благодарение на предварително изготвената конструкция
Скатният покрив с дървена конструкция носена от двойно „Т” греди дава възможност да се постави
пародифузно фолио от към студената страна. Ниската стойност на конструкцията се съчетават с
предимството на намаляване на топлинните мостове. Изпълнението на покривната конструкция от

А. Покрив (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)

предварително изготвени елементи съкръщава времето за изпълнение на покрива.
λ in W/(mK)

R in m2K/W

0.0125

0.250

0.050

0.0150

0.130

0.115

Слой

дебелина в м

1. Гипсокартон
2. Композитен дървен панел ( OSB)
3. Климатична мембрана Vario KM Duplex

–

–

–

4. Стъклена минерална вата между двойно „Т” гредите

0.260

0.035

7.428

5. OSB плоча

0.0150

0.130

0.115

6. Пародифузна мембрана

–

–

–

7. Покривно покритие над вентилируем слой

–

–

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност без отчитане на дървената част
U- стойност с отчитане на дървената част

Покрив:
Външна стена:

Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 52 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-1 REI-30
Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 56 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-2 REI-90

Гипсокартон

–
7.708
0.140
U = 0.13 W/(m2K)
U = 0.14 W/(m2K)

В. Външна стена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Вътрешна мазилка

0.015

0.700

0.021

2. Зидария от пясъчно-варовикови блокове

0.175

0.790

0.221

3. Минерална вата за контактна фасада

0.280

0.035

8.000

4. Външна мазилка

0.025

1.000

0.025

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

8.267
0.170
U = 0.120 W/(m2K)

Ψ- стойност 1) = -0,03 W/mK; f-стойност 2) = 0,944; минимална повърхностна температура υsi = 18,61 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на въздуха
3) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на външните
размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.4) f-стойността е измерим
температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на външния/ вътрешния въздух са
предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

c-value: 0.025 W/(mK)
f-value: 0.942

f-value

54 ISOVER

ISOVER 55

Изпълнение
Връзка масивна външна стена и бетонов скатен покрив

Отлична топлоизолация и пожарозащита за многоетажни сгрaди

Висококачествено решение за многоетажни сгради. Комбинира високо ниво на топлоизолация с увеличена
пожарозащита. В същото време предлага и отличен звуков комфорт.

А. Стоманобетонов скатен покрив (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

Дебелина в м

λ in W/(mK)

R в m2K/W

1. Гипсокартон

0.015

0.700

0.021

2. Стоманобетонова плоча

0.200

2.300

0.087

3.Климатична мембрана Vario KM Duplex

0.280

0.035

8.000

–

–

–

4. Стъклена минерална вата
Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност без отчитане на дървената част
U- стойност с отчитане на дървената част

Покрив:

Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 65 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-1 REI-90

Външна стена: Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 65 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-2 REI-90

8.108
0.140
U = 0.13 W/(m2K)
U = 0.14 W/(m2K)

В. Външна стена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

Дебелина в м

λ in W/(mK)

R в m2K/W

1. Вътрешна мазилка

0.015

0.700

0.021

2. Бетон

0.200

2.300

0.087

3. Минерална вата за контактна фасада

0.280

0.035

8.000

4. Външна мазилка

0.025

1.000

0.025

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

наклонената бетонова плоча служи
като въздухонепроницаем слой

8.133
0.170
U = 0.12 W/(m2K)

Ψ- стойност 1) = -0,03 W/mK; f-стойност 2) = 0,944; минимална повърхностна температура υsi = 18,61 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на въздуха
3) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на външните
размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.
4) f-стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на външния/
вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

c-value: -0.03 W/(mK)
f-value: 0.946

f-value

56 ISOVER

ISOVER 57

Изпълнение
Въздухонепроусклива връзка на дървен скатен покрив, междуетажна
плоча с гредоред и стена на обитаем подпокривен етаж

Гарантирана въздухонепропускливост
Показаното решение демонстрира как се конструира въздухонепропускливия слой при връзката на
дървения скатен покрив с масивна стена, когато последната плоча е с гредоред.

А. Покрив (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

Дебелина в м

λ в W/mK

R в m2K/W

1. Гипсокартон

0.0125

0.250

0.050

–

–

–

3. OSB плоча

0.015

0.240

0.062

4. Стъклена вата под ребрата

0.050

0.035

1.438

5. Композитен дървен панел ( OSB)

0.024

0.130

0.185

6. Стъклена вата между ребрата

0.260

0.035

7.428

7. Пародифузна мембрана

–

–

–

8. Покривно покритие над вентилируем слой

–

–

2. Климатична мембрана Vario KM Duplex

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията в частта между ребрата
U- стойност с отчитане на дървената част

Покрив:

Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 52 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-1 REI-30

Външна стена:

Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 48 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-2 REI-60

–
9.163
0.140
U = 0.11 W/(m2K)
U = 0.12 W/(m2K)

А. Покрив (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

Дебелина в м

λ в W/mK

R в m2K/W

1. Вътрешна мазилка

0.015

0.700

0.021

2. Зидария от порест бетон

0.240

0.210

1.150

3. Минерална вата за контактна фасада

0.280

0.035

8.000

4. Външна мазилка

0.025

1.000

0.025

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

9.196
0.170
U = 0.11 W/(m2K)

Ψ- стойност 1) = -0,03 W/mK; f-стойност 2) = 0,944; минимална повърхностна температура υsi = 18,61 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на въздуха
3) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на външните
размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.

c-value: -0.03W/(mK)

4) f-стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на външния/
вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

f-value: 0.944

24 cm
бетоново
блокче

Свързваща лепенка

58 ISOVER

ISOVER 59

Изпълнение
Връзка преградна стена с дървен скатен покрив

Показаното решение демонстрира как е възможно да се намалят топлинните мостове при преградни стени,

А. Покрив (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

Дебелина в м

λ в W/mK

R в m2K/W

1. Двуслоен гипсокартон

0.025

0.250

0.100

2. Стъклена вата под ребрата

0.100

0.035

2.857

3. Композитен дървен панел ( OSB)

0.160

0.140

0.114

4. Стъклена вата между ребрата

0.240

0.035

6.857

–

–

5. Пародифузна мембрана
Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност без отчитане на дървената част
U- стойност с отчитане на дървената част

Минимизиране на топлинен мост на преградна стена

които имат връзка с покрива.

Покрив:

Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 53 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-1 REI-30

–
9.928
0.140
U = 0.10 W/(m2K)
U = 0.12 W/(m2K)

Ψ- стойност 1) = 0,08 W/mK; f-стойност 2) = 0,932; минимална повърхностна температура υsi = 18,3 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на въздуха
3) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на външните
размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.
4) f-стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на външния/
вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

c-value: 0.08 W/(mK)
f-value: 0.932

f-value

60 ISOVER

ISOVER 61

Изпълнение
Връзка борд на топъл покрив с масивна стена

Минимизиране на топлинен мост при борд на плосък покрив

Показаното решение е идеално за сгради с компактен дизайн и плосък покрив за да се минимизират

А. Външна стена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

Дебелина в м

λ в W/mK

R в m2K/W

1. Вътрешна мазилка

0.015

0.700

0.021

2. Пясъчно-варовикова зидария

0.175

0.790

0.221

3. Минерална вата за контактна фасада

0.280

0.035

8.000

4. Външна мазилка

0.025

1.000

0.025

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

топлинните загуби от борда.
Плосък покрив:

Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 57 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-1 REI-90

Външна стена:

8.267
0.170
U = 0.12 W/(m2K)

Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 55 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-1 REI-90

В. Борд (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой
1. Ламаринена шапка

Дебелина в м

λ в W/mK

R в m2K/W

–

–

–

2. Изолация от минерална вата

0.180

0.035

5.143

3. Пясъчно-варовикова зидария

0.175

0.790

0.221

4. Минерална вата за контактна фасада

0.280

0.035

8.000

5. Външна мазилка

0.025

1.000

0.025

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

13.389
0.170
U = 0.07 W/(m2K)

Дебелина на
изолацията

B
Зидария на
външната стена

C

С. Плосък покрив (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

Дебелина в м

λ в W/mK

R в m2K/W

1. Вътрешна мазилка

0.015

0.700

0.021

2. Стоманобетон 2300, 1 % армировка

0.140

2.300

0.221

3. Твърда покривна минерална вата върху плочата и при борда 0.320

0.040

8.000

4. Двуслойна битумна хидроизолация с посипка
Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

–

–

–
8.242
0.140
U = 0.12 W/(m2K)

Ψ- стойност 1) = 0,036 W/mK; f-стойност 2) = 0,904; минимална повърхностна температура υsi = 17,6 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна
температура на въздуха.
3) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на
външните размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.

A

c-value: 0.036 W/(mK)
f-value: 0.904

4) f-стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на
външния/ вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

f-value
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Изпълнение
Връзка борд на топъл покрив и вентилируема фасада

Минимизиране на топлинен мост при борд на плосък покрив

Показаното решение е идеално за сгради с компактен дизайн и плосък покрив за да се минимизират
топлинните загуби от борда.

А. Външна стена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)

Слой

d in m

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1.Вътрешна мазилка

0.015

0.700

0.021

2. Пясъчно-варовикова зидария 1600

0.175

0.790

0.221

3. Стъклена вата за вентилируема фасада

0.280

0.035

8.000

4. Вентилационен слой

0.025

1.000

0.025

–

–

5. Обшивка
Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

1. Ламаринена шапка

Външна стена:

Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 55 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-1 REI-90

–

d in m

λ in W/(mK)

R in m2K/W

–

–

–

2. Изолация от минерална вата

0.180

0.035

5.143

3. Пясъчно-варовикова зидария 1600

0.175

0.790

0.221

4. Минерална вата за вентилируема фасада

0.280

0.035

8.000

–

–

5. Обшивка

Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 57 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-1 REI-90

8.242
0.170
U = 0.12 W/(m2K)

В. Борд (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

Плосък покрив:

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

решетка на
вентилационния
слой

B

–
13 .364
0.170
U = 0.07 W/(m2K)

борд

C

С. Плосък покрив (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

Дебелина в м

λ in W/(mK)

R в m2K/W

1. Вътрешна мазилка

0.015

0.700

0.021

2. Стоманобетон 2300, 1 % армировка

0.140

2.300

0.221

3. Твърда покривна минерална вата върху плочата и при борда 0.320

0.040

8.000

4. Двуслойна битумна хидроизолация с посипка
Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

–

–

–
8.242
0.140
U =0.12 W/(m2K)

c-value: 0.036 W/(mK)
Ψ- стойност 1) = 0,036 W/mK; f-стойност 2) = 0,904; минимална повърхностна температура υsi = 17,6 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на въздуха.
3) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на външните
размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.

A

f-value: 0.904

4) f-стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на външния/
вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

f-value
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Изпълнение

Принципът – цялостна топлоизолация
висока дифузност, осигуряваща
бързо изсушаване на влажни
стени.

Всеки сртруктурен елемент е от съществена
важност

• Дървени конструкции
Добре е да се знае:

Без значение дали става въпрос за външна стена, покрив или мазе – добрите

В сравнение с масивните,

топлоизолационни свойства на елементите са винаги най-сигурния начин да

дървените конструкции имат

избегнете загубата на топлина. Всички непрозрачни елементи на сградата

предимството, че по-голяма част

трябва да са топлоизолирани така, че тяхната топлопроводимост (U

от изолацията може да бъде

стойност) да е по-малка или равна на 0,15 /W(mK). С други думи, за всеки

поставена между дървените рамки

градус и всеки квадратен метър да не се губят повече от 0,15 W отоплителна

и не е необходимо да се поставя

енергия. В повечето къщи най-често топлина се губи при ъглите, ръбовете,

допълнително от външната страна.

връзките и отворите. Ето защо добрата изолация на тези места е от

Това дава възможност за

съществена важност – тя трябва да е с възможно най-малко прекъсвания

намаляване дебелината на стената,

така, че да предотврати появата на топлинни мостове.

работа с предварително
изработени, сглобяеми елементи,

Препоръчителни U-стойности за сградната обвивка
Външна стена
Покрив, таван, подове
Подът над мазето

U-стойност
U-стойност
U-стойност

≤

0.10 W/(m2K)

≤

0.10

W/(m2K)

0.15

W/(m2K)

≤

скъсяване на периода за
строителството и намаляване на
разходите.

Еднофамилна къща в Akazienweg, Bruck/Waasen, Австрия
Проектант: Plöderl.Architektur.Urbanismus.PAUAT Architekten

*) ППППК = Пакет програми за проектиране на пасивната къща от
Института за пасивни къщи в Дармщат/Германия

Фасади: Предимства на
изолацията пред зидарията

дизйн. Без значение дали е

добро разграничаване на

енергия, а при една добра

• Вентилируема фасада –

дървена, стъклена, метална,

отделните функции - носеща,

ориентация фасадата може да бъде

универсално решение.

каменна или керамична, тя може да

топлоизолираща и водоустойчива.

бъде покрита с всякакъв тип

Употребата на хидрофобна

оборудвана със система за
производство на обновяема

Тук се наблюдава функционално

материали за защита от

изолация в средния слой, като

енергия, напр. Фотоволтаични

разграничаване на отделните

атмосферни влияния. Вътрешният

стъклената вата предоставя трайна

С оглед на по-голяма рентабилност

панели.

слоеве - носеща кострукция,

носещ пакет позволява да се

и надеждна защита на сградата.

се препоръчва зидарията да се

топло- и звукоизолационен слой,

монтират евтини изолационни

ограничи само до изпълнение на

Всяка външна стена е
различна

водонепропусклив слой, като

материали (напр. минералните

носещи функции. Топлинната

Това се отнася не само за външния

между изолацията и външната

вати на ISOVER) и по този начин да

защита се осъществаява чрез

вид на стената, а и за дизайна и.

обвивка остава въздушен слой.

се постигне стандарта на пасивната

топлоизолация. Фасадата и

Може да подберете различен

Това разделение отпимално

къща.

външните стени на една къща могат

дизайн като се съобразите с

изпълнява изискванията на

да играят много по-голяма роля от

финансовите средства, с които

строителнато тяло за структурата

оформянето на добър външен вид

разполагате, формата и

на външната стена.

на сградата – ако са добре

предназначението на стената. Ето и

Вентилируемата фасада е

изолирани, те могат да спестят доста

кратък преглед на вариантите:

податлива на различни видове
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• “Сандвич зид” – винаги с
топлоизолирана вътрешност

• Външни топлоизолационни
композитни системи: за
изолация на фасади без
фуги.
Предимството на системите на
основата на изолационни плочи от
минерални вати са най-вече

Този вариант също осигурява

тяхната негоримост, както и

Запълване на дървената конструкция
със стъклена вата ISOVER

ISOVER 67

Изпълнение

Ключът е в детайла –
проводимост на стени, тавани, мазета
с минерална вата. В никакъв случай

Наличието на фуги е
фатално

Местата на свързване са
проблемни зони

За по-голяма сигурност
отделете основите от
плочата

Кухини, прекъсвания в
изолацията, връзки
Затворените, малки кухини не

топлинния мост. Важно е да се

Фугите са отворени от двете им

Нарушения в целостта на
сградната обвивка като прозорци,
врати, отвори за тръбите на
различните сградни инсталации са
неизбежни. Поради тази причина
и термомостовете не могат
напълно да се избегнат, но е
важно загубата на топлина да бъде
сведена до минимум. Тъй като
колкото по-добра е изолацията на
дадена сграда, толкова по-добре
тя компенсира слабостите в
обвивкатата, водещи до загуба на
топлина.

За да се избегне загубата на

оказват особено влияние върху

внимава да не се допуска

страни и позволяват лесното

топлина през основите или щита

енергоспестяването.

образуването на проводими кухини,

преминаване на въздух. Ако в една

против замръзване, те трябва да се

Прекъсванията и връзките в

тъй като на практика, те могат да

иначе напълно затворена система

отделят от плочата. Дори и в

изолацията обаче причиняват

направят изолацията

има фуга, загубата на топлина се

случаите, когато се поставя

значителни загуби на топлина.

нефункционална.

увеличава многократно. Ето защо е

изолиращ слой е добре да се
гарантира максимална защита от

Затворените кухини не
са причина за тревога

топлинни загуби.

Кухините, разположени в

направи разделяне, за да се

изолацията винаги са херметически
затворени, въпреки че не са

не използвайте хоросан, тъй като
той само би усилил ефекта на

абсолютно наложително фугата да

Пробивите в изолацията
могат да окажат пагубно
въздействие върху
енергийния баланс

се открие и запечата. Ако това не
се направи, в сградата ще има
течения и тя ще е податлива на
повреди в
структурата.

изолирани. При кухини с ширина

Тъй като празнините са в единия си

по-малка от 5 мм липсата на

край отворени, това позволява

изолация не представлява проблем.

навлизането на въздух в тях, в

И тъй като при тях няма осезаема

следствие на което се губи топлина.

топлопроводимост, не са

Така една празнина от 10 мм може

необходими специални мерки за

да намали ефекта от термоизолация

отстраняването им. Не така обаче

с дебелина 300 мм и нейната

Фугата е отворена

На местата, при които преградна

стоят нещата с кухините с ширина

ефективност да се окаже същата

от двете страни и

При монолитното строителство е от

стена среща под, покрит с вътрешна

над 5 мм. Техният топлинен мост е

като на изолационен слой с

позволява навлизане на въздух и влага.

особена важност да се предотврати

изолация, трябва да се извърши

толкова голям, че е добре те да

дебелина 90 мм.

“изтичането” на топлина през

разделение, чрез използване на

бъдат запълнени

тухления зид или във земята по

строителни материали със слаба

топлопроводимите бетонови

топлопроводимост. Картината в

елементи. Много често подът над

дясно показва пример за лоша

мазето е изолиран, но изолацията е

изолация: работата изглежда

прекъсната в областта на външната

старателно и умело изпълнена, но в

стена или основите. Този проблем

същност термографската снимка

може да бъде решен чрез поставяне

показва ясно наличието на

на достатъчно допълнителна

топлинен мост. Такива дефекти

изолация в основата на стената и

могат да бъдат поправени, като

трябва да е предвиден още на етап

допълнително се постави изолация

“проектиране”.

по страничните части.

Критична точка: където
външната стена се
свързва със сутерена
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Мястото, където
преградната стена
среща пода

Типичен пример за топлинен мост – вътрешна
стена от добре отоплено помещение се издига
директно от студената подова плоча над
мазето.
(Източник: Институт за енергоефективност Германия)

Проводимите кухини
значително усилват
конвекцията и могат
Кухините са уплътнени, но

Празнините в изолацията са

да направят изолацията

липсва изолация.

отворени от едната страна

нефункционална.
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Изпълнение
Връзка външна стена (дървена конструкция) с плоча над неотопляем сутерен

Отлична топлоизолация и въздухонепроницаемост
Показаното решение предлага минимизиране на топлинния мост, въздухонепропусклива връзка с
рамката на леката скелетна конструкция на външната стена

А. Външна стена на сутерена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Вътрешна мазилка

0.015

0.700

0.021

2. Бетон 2300

0.200

2.300

0.087

3. Изолация от екструдиран полистирен (XPS), 2 слоя

0.240

0.039

6.154

4. Външна мазилка

0.025

1.000

0.036

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

Външна стена: Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 52 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-1 REI-30

B

6.298
0.170
U =0.15 W/(m2K)

C

В. Външна стена, дървена конструкция (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Гипсокартон

0.015

0.250

0.060

2. Изолация от минерална вата

0.050

0.035

1.429

3. Композитен дървен панел (OSB)

0.015

0.240

0.062

4. Рулонна изолация от стъклена вата

0.320

0.035

9.143

5. Пожароустойчиви плочи от дървесни частици (MDF)

0.016

0.070

0.228

–

–

6. Обшивка пред вентилируем слой
Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност без отчитане на дървените части
U- стойност с отчитане на дървените части

–
10.922
0.170
U =0.09 W/(m2K)
U =0.10 W/(m2K)

С. Плоча над сутерена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Циментова замазка

0.050

1.400

0.035

2.Твърда минерална вата за защита от ударен шум

0.025

0.035

0.714

3. Композитен дървен панел (OSB)

0.015

0.240

0.062

4. Изолация от минерална вата

0.120

0.035

3.429

5. Стоманобетон 2300, 1 % армировка

0.160

2.300

0.069

Слой

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

c-value: -0.181 W/(mK)
f-value: 0.940

A

4.303
0.210
U =0.22 W/(m2K)

Подложка за прекъсване на
акустичния мост

Ψ- стойност 1) = -0,181 W/mK; f-стойност 2) = 0,940; минимална повърхностна температура υsi = 17,6 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на въздуха.

Композитен дървен панел
(OSB) за разпределение на
натоварването

1) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на външните
размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.
2) f- стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на външния/
вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

Запечатваща лепенка
Свързваща лента

f-value
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Изпълнение
Връзка при врата на тераса с под над неотопляем сутерен

Минимизиран топлинен мост при връзка с тераса
Топлинния мост може да се предотврати до приемливо ниво като дограмата се застъпи от изолационния

А. Външна стена на сутерена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)

материал и се използва блок от материал с по-добра изолация при връзката, както и изолация от вътрешната
страна на стената на сутерена.
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Циментова замазка

0.050

1.400

0 .035

2. Твърда минерална вата за защита от ударен шум

0.045

0.035

1.286

3. Изолация от минерална вата,

0.160

2.300

0.069

4. Изолация от минерална вата

0.220

0.035

6.286

5. Външна мазилка

0.015

0.700

0.021

директно монтирана под плочата

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

7.697
0.210
U =0.13 W/(m2K)

c-value: -0.078 W/(mK)
f-value: 0.711
Свързваща
лента

В. Външна стена, дървена конструкция (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Бетон 2300, 1 % армировка

0.220

2.300

0.095

2. Хидроизолационна обмазка
3. Изолация от екструдиран полистирен (XPS), 2 слоя

–

–

–

0.160

0.039

4.102

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията
Допълнителна изолация от вътрешната страна при връзката. дълбочина = 0,09 m, височина = 0,50 m

4.197
0.130
U =0.23 W/(m2K)

Запечатваща
лепенка

Ψ- стойност 1) = -0,078 W/mK; f-стойност 2) = 0,711
1) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на
външните размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.
2) f-стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на
външния/ вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.
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Изпълнение
Връзка външна стена (дървена конструкция) с основите

Връзка на външна стена с основите
При връзка на външна стена с основите, противозамръзващия щит преди основите значително намалява
топлинните загуби.

А. Външна стена, дървена конструкция (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой
1. Гипсокартон

дебелина в м
0.015

λ in W/(mK)
0.250

R in m2K/W
0.060

2. Изолация от минерална вата

0.050

0.035

1.429

3. Композитен дървен панел(ОSB)

0.015

0.240

0.062

4. Рулонна изолация от стъклена вата

0.320

0.035

9.143

5. Пожароустойчиви плочи от дървесни частици (MDF)

0.016

0.100

0.160

–

–

6. Обшивка пред вентилируем слой
Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност без отчитане на дървените части
U- стойност с отчитане на дървените части

Външна стена:

Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 52 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-1 REI-30

c-value: -0.082 W/(mK)
f-value: 0.944

–
10.854
0.170
U =0.09 W/(m2K)
U =0.10 W/(m2K)

Основи(Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой
1. Циментова замазка

дебелина в м
0.050

λin W/(mK)
1.400

R in m2K/W
0.035

2. Твърда минерална вата за защита от ударен шум

0.030

0.035

0.857

–

–

–

0.300

2.300

0.130

–

–

–

0.240

0.039

6.153

–

–

3. Хидроизолация
4. Стоманобетон 2300, 1 % армировка
5. Разделителен слой
6. Двуслойна изолация от
екструдиран полистирен (XPS)
7. Подложен бетон
Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

–
7.175
0.210
U =0.15 W/(m2K)

Ψ- стойност 1) = -0,82 W/mK; f-стойност 2) = 0,944; минимална повърхностна температура υsi = 18,6 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на
въздуха.
1) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на
външните размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.
2) f-стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на
външния/ вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

Подложка за прекъсване на
акустичния мост

Запечатваща лепенка

f-value

74 ISOVER

ISOVER 75

Изпълнение
Връзка външна стена (с дървена конструкция) с плоча на неотопляем сутерен

Връзка с плочата на сутерена без топлинен мост
Детайлът на връзка на външна стена с дървена скелетна конструкция със стена с външна комбинирана

А. Външна стена на сутерена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)

топлоизолационна система е оптимизирана по отношение на топлинните мостове. Дървения под, монтиран

Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Вътрешна мазилка

0.015

0.700

0.021

2. Бетон 2300

0.200

2.300

0.087

3. Изолация от екструдиран

0.240

0.039

6.153

0.025

1.000

0.036

и звукоизолация в комбинация с надеждна въздухонепроницаемост. Външна комбинирана
топлоизолационна система е дифузионно отворена, благодарение на минералната вата и позволява добър
влажностен баланс на конструкцията на стената.

полистирен (XPS), 2 слоя
4. Външна мазилка

върху подовата плоча, също е с дървена скелетна конструкция и предлага особено добро решение за топло-

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

6.297
0.170
U = 0.15 W/(m2K)

Външна стена:

Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 51 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-2 REI-60

В. Външна стена, дървена конструкция (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Гипсокартон

0.015

0.250

0.060

2. Изолация от минерална вата

0.050

0.035

1.429

–

–

–

4. Композитен дървен панел (OSB )

0.015

0.240

0.062

5. Рулонна изолация от стъклена вата

0.200

0.035

5.714

6. Пожароустойчиви плочи от дървесни частици (MDF)

0.016

0.100

0.168

7. Твърда минерална вата за контактна фасада

0.140

0.035

4.000

8. Външна мазилка

0.025

1.000

0.025

3. Климатична мембрана Vario KM Duplex

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията между дървения скелет
U- стойност с отчитане на дървените части

11.458
0.170
U = 0.08 W/(m2K)
U = 0 .09 W/(m2K)

С. Плоча над сутерена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Дървен под върху греди

0.024

0.240

0.100

2. Изолация между дървените носещи греди

0.040

0.035

1.143

3. Изолация от минерална вата

0.200

0.035

5.714

4. Стоманобетон 2300, 1 % армировка

0.160

2.300

0.069

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

c-value: 0.033 W/(mK)
f-value: 0.944

7.026
0.21
U =0.14 W/(m2K)

Ψ- стойност 1) = -0,82 W/mK; f-стойност 2) = 0,944; минимална повърхностна температура υsi = 18,6 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на въздуха.

Подложка за
прекъсване на
акустичния мост

1) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на външните
размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.
2) f-стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на външния/
вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

Запечатваща
лепенка
Свързваща лента

f-value
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Изпълнение
Връзка при сутерен

Детайлът на връзка на външна стена с дървена скелетна конструкция със стена с външна комбинирана

А. Външна стена на сутерена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)

топлоизолационна система е оптимизирана по отношение на топлинните мостове. Плаващата замазка върху

Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Вътрешна мазилка

0.015

0.700

0.021

2. Бетон 2300

0.200

2.300

0.087

3. Изолация от екструдиран полистирен (XPS), 2 слоя

0.240

0.039

6.153

4. Външна мазилка

0.025

1.000

0.036

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

Сигурност, въздухонепроницаемост, високо качество

6.297
0.170
U = 0.15 W/(m2K)

подовата плоча над сутерена предлага особено добро решение за топло- и звукоизолация, комбинирано с надеждна
въздухонепропускливост. Външна комбинирана топлоизолационна система е дифузионно отворена, благодарение на
минералната вата и позволява добър влажностен баланс на конструкцията на стената.
Външна стена:

Индекс на намаление на въздушния шум = Rw 51 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-2 REI-60

В. Външна стена, дървена конструкция (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Гипсокартон

0.015

0.250

0.060

2. Изолация от минерална вата

0.050

0.035

1.429

–

–

–

4. Композитен дървен панел (OSB )

0.015

0.240

0.062

5. Рулонна изолация от стъклена вата

0.200

0.035

5.714

6. Пожароустойчиви плочи от дървесни частици (MDF)

0.016

0.100

0.168

7. Твърда минерална вата за контактна фасада

0.140

0.035

4.000

8. Външна мазилка

0.025

1.000

0.025

3. Климатична мембрана Vario KM Duplex

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията между дървения скелет
U- стойност с отчитане на дървените части

11.458
0.170
U =0.08 W/(m2K)
U =0.09 W/(m2K)

С. Плоча над сутерена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Циментена замазка

0.050

1.400

0.035

2. Твърда минерална вата за изолация от ударен шум

0.025

0.035

0.714

3. Композитен дървен панел (OSB)

0.015

0.240

0.062

4. Изолация от минерална вата

0.120

0.035

3.429

5. Стоманобетон 2300, 1 % армировка

0.160

2.300

0.069

Слой

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

4.309
0.21
U = 0.22 W/(m2K)

Ψ- стойност 1) = -0,82 W/mK; f-стойност 2) = 0,944; минимална повърхностна температура υsi = 18,6 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на въздуха.
1) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на външните
размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.
2) f-стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на външния/
вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

c- value: 0.033 W/(mK)
f-value: 0.944
Климатична мембрана
Vario KM Duplex
Ленти за прекъсване на
звуковия мост
Композитен дървен панел
за разпределяне на
товара
Запечатваща лента
Свързваща лента
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Изпълнение
Връзка външна стена с комбинирана толоизолационна система и фундамент с
противозамръзващ щит

Оптимизация на топлинния мост

А. Цокъл на външна стена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

При връзка на външна стена, изолирана с комбинирана топлоизолационна система и фундамент,

1. Вътрешна мазилка

0.015

0.700

0.060

противозамръзващия щит преди фундамента значително намалява топлинните загуби.

2. Зидария

0.240

0.990

0.242

–

–

–

4. Изолация от екструдиран полистирен (XPS)

0.080

0.037

2.162

5. Изолация от екструдиран полистирен (XPS)

0.200

0.039

5.128

0.025

1.000

0.025

3. Хидроизолация

Външна стена: Индекс на намаление на въздушния шум = R w 56 dB
Огнеустойчивост съгласно EN 13501-2 REI-90

c-value: -0.109 W/(mK)
f-value: 0.924

по периметъра на фундамента
6. Външна мазилка
Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

A

7.617
0.170
U = 0.13 W/(m2K)

В. Фундамент (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Циментена замазка

0.050

1.400

0.035

2. Твърда минерална вата за изолация от ударен шум

0.030

0.035

0.857

–

–

–

0.300

2.300

0.130

Слой

3. Хидроизолация
4. Стоманобетон 2300, 1 % армировка
5. Разделителен слой
6. Изолация от екструдиран полистирен (XPS), 2 слоя
7. Подложен бетон

–

–

–

0.240

0.038

6.316

–

–

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

–
7.338
0.210
U = 0.13 W/(m2K)

Ψ- стойност 1) = -0,109 W/mK; f-стойност 2) = 0,924; минимална повърхностна температура υsi = 18,1 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на въздуха.
1) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на външните
размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.
2) f-стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на външния/
вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

f-value
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Изпълнение

Зимен сезон зад прозорците
на пасивната къща
Никога под 17°C

Правилно разположените прозорци без
термомостове са предимство за всяка стая

С троен стъклопакет и изолирана

При оптимална изолация прозорците в пасивната къща могат да

защита от слънцето, като например

дограма прозорците на пасивната

допринесат до голяма степен за отоплението на къщата, стига да са

добре изчислена козирка на

къща са в състояние да устоят на

разположени правилно.

покрива, може да предостави по-

студа. Дори повече! Топлинните

При условие, че се изпълни:

добро засенчване отвън.

печалби от слънчевата светлина,

• 80 % от прозорците да са от южната страна.

Предимства има и допълнителното

идваща от южните прозорци,

• Прозорците да се поставят в средата на изолационния слой.

временно засенчване. За прозорци

надвишават топлинните загуби

• Да не се оставя незапълнено пространство между дограмата и монтажния

ориентирани на изток или запад то

дори през зимните месеци в

отвор и да се постави изолация под перваза.

е задължително.

повечето климатични зони в

• Да се осигури въздухонепроницаемо запечатване на връзката между

Централна Европа. Благодарение

дограмата и външната стена с безвредни за околната среда ISOVER VARIO

на модерните технологии за

FS1 - фугираща лента или FS2 – уплътняваща пяна.

изработка на качествено стъкло,
температурите, измерени на

Добре е да се знае:

повърхността на стъклата, са

1. Поради голямата тежест на тройното остъкляване, е необходимо рамките

винаги доста близки до тези на

да са с по-добра изолация.

помещенията.

2. Като цяло, от гледна точка на пестене на енергия и средства, е по-добре
да се поставят прозорци с голяма площ и с малки клапи.

VARIO FS1 and FS2 Joint tape

Прозорците в пасивната къща
Троен стъклопакет
около Ug 0.5-0.8 W/mK

Стъклото на Saint-Gobain
Glass е винаги за
препоръчване

около Uf 0.7 W/mK

Цялостна топлоизолация
на прозореца
Uw , 0.8 W/mK
Обща
енергопроводимост
(g-value)
g $ 0.5

Тройните, топлоизолирани

специално покритие
PLANTHERM SOLAR

вътрешна страна
Загубата на
топлинна енергия
U-стойност

Топлинни печалби
g-стойност

Passivhaus Institut Darmstadt,
Germany

Изолирани рамки
на прозорците

стъклопакети на Saint-Gobain
проявяват отличните си качества
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напуска сградата. По-голямата част
от тази топлина се връща обратно
чрез инфрачервените слоеве на
стъклото.

U -стойностите
са ключови

Лято без горещини

през есента и зимата. При добре
Съвременните двойни

проектирани сгради дори и
ограниченото количество слънчева
светлина, което огрява
помещенията, е в състояние да
компенсира загубите на топлина
през прозорците. Липсата на слънце
не е проблем за този вид стъкло, тъй

Системата на Saint-Gobain CLIMATOP SOLAR се състои от бяло стъкло DIAMANT и специалното покритие за
стъкло PLANITHERM SOLAR. Тройният стъклопакет предлага отлична топлоизолация, както и висока gстойност, която обикновено се постига само с двойно остъкление. Тази специална връзка между Ug- и gстойността прави стъклото на Saint-Gobain CLIMATOP SOLAR идеалният избор за енергоефективни сгради.

количеството на топлината, което

като то е с изключително ниска
пропускливост на топлина.

През горещите летни дни

стъклопакети могат да достигнат U-

Мултикомфортната къща остава

стойности от порядъка на 1.0 до

приятно хладна. Ако прозорците

1.8 (W/m²K) докато дограмата

гледат на юг, тяхната тройна

достига по-ниски стойности от 1.5

топлоизолация допуска по-малко

до 2.0 (W/m²K). Изискванията към

топлина от колкото стандартните

пасивната къща са много по строги:

прозорци. Докато през зимата

техните U-стойности трябва да са

ниското слънце грее директно и

от порядъка на 0.7 до 0.8 (W/m²K).

затопля къщата, то през лятото

Този коефициент на

Това означава, че специалната

високото слънце достига къщата

топлопредаване важи за целия

структура на стъклото ограничава

значително по-малко. Структурна

прозорец, включително и рамката.
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Изпълнение
Връзка на прозорец при щурца с дървена стенна конструкция

Намаление на топлинния мост

Намаление на топлинния мост може да се осъществи в областта на щурца чрез изолиране на рамката на
прозореца. При свързването на перваза на прозореца, позициониране на рамката вътре в изолационния слой

А. Външна стена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Гипсокартон

0.015

0.250

0.060

2. Изолация от минерална вата

0.050

0.035

1.429

3. Композитен дървен панел (OSB)

0.015

0.240

0.062

4. Стъклена рулонна вата

0.320

0.035

9.143

5. Пожароустойчив дървен панел (MDF)

0.016

0.070

0.228

–

–

6. Обшивка над вентилируем слой

–

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

спомага за намаление на термомоста в допълнение към използването на специална дограма.

10 .922
0.170
U = 0.09 W/(m2K)

Ψ- стойност 1) = 0,003 W/mK; f-стойност 2) = 0,864; минимална повърхностна температура υsi = 16,6 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на въздуха.
1) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на
външните размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.
2)f-стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на
външния/ вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

f-value

Връзка на прозорец при перваза с дървена стенна конструкция

А. Външна стена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

дебелина в м

λin W/(mK)

R in m2K/W

1. Гипсокартон

0.015

0.250

0 .060

2. Изолация от минерална вата

0.050

0.035

1.429

3. Композитен дървен панел (OSB)

0.015

0.240

0.062

4. Стъклена рулонна вата

0.320

0.035

9.143

5. Пожароустойчив дървен панел (MDF)

0.016

0.070

0.228

6. Обшивка над вентилируем слой

–

–

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

–
10 .922
0.170
U =0.09 W/(m2K)

Ψ- стойност 1) = 0,001 W/mK; f-стойност 2) = 0,853; минимална повърхностна температура υsi = 16,3 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на въздуха.
1) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на външните
размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.
2)f-стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на външния/
вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

f-value
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Изпълнение
Връзка на прозорец при щурца с масивна външна стена

Намаление на топлинния мост

Намаление на топлинния мост може да се осъществи в областта на щурца чрез изолиране на рамката на
прозореца. При свързването на перваза на прозореца, позициониране на рамката вътре в изолационния слой

А. Външна стена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)

спомага за намаление на термомоста в допълнение към използването на специална дограма.
Слой
1. Вътрешна мазилка

дебелина в м
0.015

λ in W/(mK)
0.700

R in m2K/W
0.021

2. Пясъчно-варовикова зидария

0.175

0.790

0.221

3. Минерална вата за контактна фасада

0.280

0.035

8.000

4. Външна мазилка

0.025

1.000

0.025

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

8.267
0.170
U = 0.12 W/(m2K)

Ψ- стойност 1) = 0,015 W/mK; f-стойност 2) = 0,910; минимална повърхностна температура υsi = 17,8 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на въздуха.
1) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на външните
размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.
2)f-стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на външния/
вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

f-value

Връзка на прозорец при перваза с масивна външна стена

А. Външна стена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1. Вътрешна мазилка

0.015

0.700

0.021

2. Пясъчно-варовикова зидария

0.175

0.790

0.221

3. Минерална вата за контактна фасада

0.280

0.035

8.000

4. Външна мазилка

0.025

1.000

0.025

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

8.267
0.170
U = 0.12 W/(m2K)

Ψ- стойност 1) = 0,034 W/mK; f-стойност 2) = 0,892; минимална повърхностна температура υsi = 17,6 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на въздуха.
1) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на външните
размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.
2) f-стойността е измерим фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на външния/ вътрешния
въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

f-value
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Изпълнение

Слънцето –
неизчерпаем източник на енергия

Слънчеви системи за
вътрешно отопление
Употребата на слънчева енергия за

Слънчевата енергия на практика е неизчерпаема. Тя ще е най-важният

вътрешно отопление и за

източник на енергия за в бъдеще. Ежедневно слънцето доставя на земята

производство на електричество е

около осемдесет пъти повече от необходимата за планетата енергия. След

технически изпълнима и става все

като извадим енергията, която се губи в атмосферата, остават средно около

по-популярна. Въпреки това, за

1000 W на m², които достигат земната повърхност. Счита се, че това е

всеки отделен проект

максималната стойност, която може да се достигне в облачни дни. Тя

предварително трябва да се

същевременно е и базова стойност при всичики калкулации.

направи оценка на екологичните и
икономическите ползи.

Интегрирани във фасадата слънчеви коректори,
Петенбах - Горна Австрия

Прозорците, фасадата и покрива –
“електроцентрали” в пасивната къща

Условия за добрата работа
на една слънчева система

Слънчевите системи са
ефикасни през
цялата година

Монтираните на покрива слънчеви

пасивно отопление. Покривите се

Една икономически ефективна

колектори все още са основният

използват за поставяне на

система може да покрие 40 до 60 %

начин за усвояване на слънчева

съвременни, високоефективни

от потреблението на топлина с

енергия. Фасадите и остъкленията

колектори. Покривът е мястото, от

ниски температури в

доставяната енергия винаги е

със слънчеви панели са други

което слънчевата енергия навлиза

Мултикомфортната къща. Какво

достатъчна за предварително

начини за усвояване на слънчевата

в къщата. Слънчевите колектори

значение оказва тя върху

затопляне на водата. Ако се

енергия, които могат да имат

превръщат слънчевите лъчи в

производството на топла вода за

използват и съвременни

значителен принос в изграждането

топлина, която се прехвърля към

домакинството? През лятото

домакински уреди, които директно

на положителен енергиен баланс

междинен преносител - вода или

повече от 90% от необходимата

се зареждат с топла вода (перални

на пасивната къща. Тройният

въздух. След това тази топлина се

топла вода може да бъде

и съдомиялни), наличната

стъклопакет позволява на

използва за затопляне на вода за

произведена с помощта на

слънчева енергия може да се

слънчевите лъчи да влязат в

домакинството или участва в

слънчева енергия. През зимните

използва дори още по-ефективно.

За една и две еднофамилни къщи,

помещенията и да играят роля на

отоплението на помещенията.

месеци и преходните периоди

Когато изчислявате размерите на

частичното отопление на

домашна система за усвояване на

помещенията със слънчева

слънчева енергия, винаги трябва

енергия е от интерес и до днес. Но

да изхождате от средното

пълното отопление на сгради чрез

потребление на топла вода 50

сезонно складиране на слънчевата

литра (45 °C) на човек на ден.

енергия в топлинни буфери, поне

Пространството на колектора,

за момента се счита за икономично

което покрива тази нужда е между

само при големи строителни

1.2 m² и 1.5 m².

проекти.

Параметри на системите за производство на топла вода чрез слънчева енергия
Ежедневно
потребление
на топла вода (l)

Storage capacity
съхранение (l)

Площ на колектора *)
плосък SL колектор
(m²)

Площ на колектора *)
плосък SS колектор
(m²)

Площ на колектора *)
вакуумен колектор
(m²)

100-200

300

6-8

5-6

4-5

200-300

500

8-11

6-8

5-6

300-500

800

12-15

9-12

7-8

Christophorus Haus, Stadl-Paura,
Горна Австрия

Съхранението на
слънчева топлина е
икономически изгодно
само при големи сгради.

Добрият колектор не гарантира
добра слънчева система.
Всички компоненти на
системата трябва да са с високо
качество и да са напълно
съвместими.
За да произведе максимум
енергия, наклонът на
колекторите трябва да е средно
45° за година.
Идеалният ъгъл за лятото
(април – септември) е 25°. През
зимата модулите, поставени
под ъгъл 70° или 90°, дават най
добри резултати.
Винаги е за препоръчване
колекторите да са обърнати на
юг, въпреки че отклонения до 20°
не оказват съществено влияние
на добрите резултати.
Ако е възможно, слънчевата
система не бива да се засенчва
от странични предмети.

*) В зависимост от отклонението от южната ориентация, наклона на покрива и климатичните влияния.SL: прозрачно покритие; SS: селективно покритие
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Изпълнение

Постоянен приток на свеж въздух –
без течения

Живот като на курорт

90% от въздуха, който дишаме, е от затворени помещения
Един от най-жизнено необходимите

проветряване на помещенията. Най-

елементи – въздухът, съвременният

лошото е, че този метод не дава

човек „консумира” най-вече в

възможност за повторно използване на

затворени помещения. В наши дни

генерираната топлина.

жителите на Централна Европа

Вентилационните системи обаче дават

прекарват около 90% от времето си на

възможност за постоянен обмен на

закрито. Обикновено качеството на

въздуха, възстановяват топлината от

въздуха от затворени помещения е по-

отходния въздух и се грижат за

лошо от качеството на въздуха на

разпределението и.

открито. Въздухът от помещенията е

Комфортните
вентилационни системи
контролират и
отоплението, и
вентилацията

влажен, замърсен е от вредни вещесва
и е изпълнен с неприятни миризми. За
осигуряване на качество на
здравословни нива той трябва да се
обновява непрекъснато. За съжаление
обмяната на въздуха не може да се
контролира и дозира при отворени
прозорци. Тя зависи от външната
температура на въздуха, посоката на
вятъра и индивидуалните навици за
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Мултикомфортната къща на ISOVER не
се нуждае от техническо помещение
за отоплителната инсталация.
Вентилационният апарат е с

големината на хладилник и е
достатъчен, за непрекъснато
доставяне на свеж въздух във всички
помещения, като едновременно с това
го затопля, а след това и изхвърля
застоялия въздух. Как става това?
Главното устройство съдържа
топлообменник, вентилатори и
филтри. Допълнително могат да се
добавят и възможности за
предварително затопляне или
охлаждане, изсушаване или
овлажняване на въздуха. Застоялият
въздух от кухнята, тоалетната и банята
се изхвърля. Преди това обаче той
отдава топлината си на
топлообменник, който затопля
влизащия свеж въздух до температури
близки на стайната. Вече е възможно
да се постигне възстановяване на
топлината до 90%.

Характеристики на пасивната къща, които трябва
да са съобразени с вентилационната система.

Безшумна и икономична
система

Тъй като вентилационният апарат изисква съвсем малко пространство, той

Звукоизолацията, която се поставя

може да бъде поставен в килер или дори в шкаф.

на тръбите за входящ и изходящ

• Работа: При изискуема според санитарните норми кратност на обмяна на
въздуха от 0,4 за час, вентилационната система може да достави на жилищна
сграда от 140 m² необходимия свеж въздух с максимум 1,5 kW енергия (при
максимален топлинен товар на въздуха от 51°C)
• Относитено къси въздуховоди
• Диаметър на тръбите – по-голям от 160 mm за главните тръби и по-голям от
100 mm за страничните разклонения
• Звукоизолация на главното устройство и тръбите. В жилищните сгради
шумът не бива да надвишава 20-25 dB(A).
• Лесна поддръжка при подмяна на филтрите и почистване на апарата
• Системата може лесно да се адаптира към различни нужди, напр. да се
изключат вентилаторите, доставящи въздух, когато прозорците са отворени
или изцяло да се преустанови работата и през лятото.
За да се подсигури постоянна обмяна на въздух и топлина дори и при
затворени врати, се препоръчва над вратите да се монтират дюзи с широк
обхват на разпръскване.

въздух, гарантира безшумна работа
на системата на нива от 25dB (A). И е
много икономична: комбинираната
система за вентилация и отопление
е в състояние да покрие нуждите от
топла вода и отопление за
домакинството, при само 1500 до
3000 kWh годишна консумация. Едно
четиричленно домакинство
консумира двойно повече
електричество - без отоплението.

Предимства за
живущите и сградата
• Здравословен, чист въздух –
без полени, аерозоли, прах и др.
• Ниската влажност на въздуха
предпазва конструкцията от
влага, плесен и повреди
• Без лоши миризми,

свеж въздух
спални

свеж въздух
дневна

свеж въздух
топлинен
индикатор

отходен
въздух
бани
отходен
въздух
кухня

външен
въздух
пречистваш
филтър

тъй като обмяната на въздуха не
позволява на застоялия въздух да
се смесва с чистия
• Без течения
• Без промени в температурата
• Без нужда от проветряване
• Проветряване през прозорците
– само по желание
• Висока възобновяемост на
топлината

рекуператор

• Ниска консумация на
електричество

земен топлообменник

• Лесна поддръжка
Институтът за пасивни къщи в Дармщат
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Изпълнение

С малко усилия и разходи балконът
може да стане част от къщата
Добрите решения –
балкони на
самостоятелна
конструкция и балкони,
скачени със скоби
Когато въздухът е добър и няма
външен шум, без съмнение
балконите са едно приятно
допълнение към къщата. Но ако
трябва да се добавят като външни
елементи към къщата, могат да
повишат значително
отоплителните нужди. Когато
свързвате балкони, платформи,
зимни градини и други издадени
части към отопляваните жилищни
части, винаги има риск от
образуване на големи
термомостове.
В следните случаи загубите на
топлина са особено големи:

Вратите на всекидневната, водещи към
остъкления балкон, трябва да са затворени
Остъкленият балкон се намира
извън топлоизолираната сградна
обвивка и затова е необходимо да
функционира самостоятелно. Това
означава, че топлината, която
напуска помещението през зимата
трябва да се минимизира, така
както и топлината, която влиза
през лятото. За целта трябва да се
предприемат следните действия:
Гледка от всекидневната към балкона.
Благодарение на остъклението
отговарящо на изискванията за пасивна
къща, балконът е терморазделен от
отопляемия обем. Снимка: Реймунт Кесер

• Отделете балкона от вътрешната
част чрез стъклени врати
отговарящи на изискванията за
пасивни къщи
• Направете добра топлоизолация
на всички съседни стени
• Зимната градина не трябва да се
отоплява през зимата и охлажда
през лятото, но трябва да има
възможност за вентилация.

Снимка : Институт по енергоефективност – Демолд, Германия

• ако и сградата и балкона са
изградени от топлопроводими
материали, напр. стомана и бетон
• ако структурните връзки са с
голямо напречно сечение, защото
се налага да предават статични
сили
• ако двата елемента на сградата
са с голяма разлика в
температурата.

Christophorus Haus, Stadl-Paura
Правилното решение: Балконът е
скачен чрез скоби, за да се избегне
образуването на термомост.
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За да се предотврати това, още при
планирането трябва да се
предвиди отделяне на балкона от
сградата. Скачените със скоби и
самостоятелно стоящите балкони
са интересни и не струват скъпо.
Все пак е важно да се вземат
предвид размерите на балкона и
неговото разположение. Едно
нещо трябва всячески да се
избегне: засенчване на прозорци,
които пропускат слънчевата
енергия в Мултикомфортната
къща.
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Изпълнение
Прекъсване на балкон чрез монтаж със скоби при масивна външна стена

Прекъсване на топлинния мост и гарантиране на статиката

Топлинните мостове от конзолно свързани балкони може да се елиминират напълно в Мултикомфортната къща, чрез подходящо закрепване със скоби, гарантиращо статичната устойчивост на

А. Външна стена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)

балкона.
Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

1.Вътрешна мазилка

0.015

0.700

0.021

2. Пясъчно-варовикова зидария

0.175

0.790

0.221

3. Минерална вата за вентилирана фасада

0.280

0.035

8.000

4. Обшивка върху вентилационен слой

0.025

1.000

0.025

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

8.267
0.170
U =0.12 W/(m2K)

Ψ- стойност 1) = 0,00 W/mK; f-стойност 2) = 0,969; минимална повърхностна температура υsi = 19,2 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на въздуха.
1) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на външните
размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.е
2)f-стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на външния/
вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

c-value: 0.00 W/(mK)
f-value: 0.969

f-value
94 ISOVER
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Изпълнение
Прекъсване на балкон чрез монтаж със скоби при външна стена с
вентилируема фасада

А. Външна стена (Слоевете на конструкцията описани от вътре на вън)

Прекъсване на топлинния мост и гарантиране на статиката

Топлинните мостове от конзолно свързани балкони може да се елиминират напълно в Мулти-

Слой

дебелина в м

λ in W/(mK)

R in m2K/W

комфортната къща, чрез подходящо закрепване със скоби, гарантиращо статичната устойчивост на

1.Вътрешна мазилка

0.015

0.700

0.021

балкона.

2. Пясъчно-варовикова зидария

0.175

0.790

0.221

3. Минерална вата за вентилирана фасада

0.280

0.035

8.000

4. Обшивка върху вентилационен слой

0.025

1.000

0.025

Обща сума на топлинно съпротивление
Топлинни съпротивления на повърхностите
U- стойност на конструкцията

8.267
0.170
U =0.12 W/(m2K)

Ψ- стойност 1) = 0,00 W/mK; f-стойност 2) = 0,969; минимална повърхностна температура υsi = 19,2 оС, при 20 оС вътрешна и – 5 оС външна температура на въздуха
1) Ψ- стойността описва допълнителните топлинни загуби на конструкцията, причинени от топлинни мостове. Показаните стойности са базирани на
външните размери на сградата и са изчислени в съответствие с EN ISO 10211 при условия специфицирани в Допълнение 2 към DIN 4108.
2) f-стойността е измерим температурен фактор и е мярка за минимална температура на повърхността на конструкцията, когато температурите на
външния/ вътрешния въздух са предварително определени. Тя показва риска от образуване на конденз и мухъл.

c-value: 0.00 W/(mK)
f-value: 0.969

f-value
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Възможностите
Икономични сгради за всякакви
климатични условия

• Примери могат да бъдат открити навсякъде
• Нови жилищни и нежилищни сгради
• Старата къща - с нова обвивка
• Отлична жизнена среда навсякъде

ISOVER 99

Възможностите

Нови или стари, частни или
индустриални, северни или южни
Просто се почувствайте добре.
Изолацията и прозорците по
стандарта на пасивната къща
подсигуряват топла повърхност
навсякъде.

Спестена енергия до 90% – едно разумно решение
Прозорец 19,1 °C
Трудно е да се намери твърдение, което да не говори в полза на пасивната

Външна стена 21,4 °C

къща. В крайна сметка, цялото общество в момента страда от голям
недостиг на енергия. Лошият въздух, климатичните промени и недостига
на природни ресурси засягат всички нас. Като се имат предвид тези факти,
сравнително ниските допълнителни разходи при изграждането на

Външна
стена
16.2 °C

Прозорец Температура на
въздуха в
9.9 °C
помещенията
22 °C

пасивната къща не могат да се приемат като контра аргумент. С право
можем да кажем, че в този случай всички страни печелят. Инвеститорите
печелят от отличното качество и дългосрочното покачване на цената,
живущите се облагодетелстват от удобството в къщата и ниските разходи
за поддръжка и експлоатация.

Добър имидж в частния и публичния сектор

В сгради с лоша топлоизолация стените и
прозорците са относително студени.
Това често води до образуване на конденз,
плесен и повреди в конструкцията.

Температура на въздуха
в помещенията 22 °C

Животът в
Мултикомфортната
къща на ISOVER

Сградите, построени на принципа на

по-добро здравословно състояние,

пасивната къща, са нещо повече от

концентрират се по-добре и са по-

добро място за живеене. Те са също

продуктивни. Не е учудващо, че все

отлична среда за работа, учене, и

повече институции и компании

студения период, а само да се

през зимата и приятно хладно

правене на пари. Удобството, което

строят помещения на принципа на

вентилира в ограничена степен, като

през лятото.

създават чистият въздух, постоянната

пасивната къща, най-малко поради

така се дава възможност да се

температура и ниските нива на шум

материални съображения. Всеки нов

Температурите в помещенията няма

употребят отоплителните ползи,

непрекъснато, без да се налага

способстват да разгърнем всичките

скок в цените на енергията повишава

да са под 12° - 15° C, дори и

произтичащи от функционирането на

отваряне на прозорци.

си способности и да се представим

и стойността на сградата.

Мултикомфортната къща да не се

системите. След това, дори и пет чаени

максимално добре в работата.

Стандартите на пасивната къща

използва за няколко седмици в

свещи ще са достатъчни, за да се

Обитателите на сградата се радват на

гарантират по-дълъг период на
експлоатация и по-малко ремонти.

Архитекти pos architekten (проектиране)
Treberspurg & Partner (управление на строежа)

Без големи сезонни промени в
температурата - приятно топло

затопли детската стая.

•

•

Наличие на свеж въздух

Без лош или застоял въздух –
дори и след 4 седмици ваканция.

•

Работата по поддръжката е

Като знаем това, вече не

нищожно малка - само

Благодарение на ниските разходи по

е чудно, че стандартите

периодична подмяна на

експлоатацията, пасивните къщи

на пасивната къща

вентилационните филтри.

лесно се отдават под наем и дават

издържат както на

възможност за висока цена при

алпийски студ, така и на

препродажба.

сицилианска жега.

Чистият въздух никога не свършва дори и в
пълните класни стаи благодарение на
непрекъснатия поток от свеж въздух,
който вентилационната система
доставя.
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•

Екстремните ситуации не
оказват особено влияние

С отличен климат в стаите и енергонезависима алпийска
хижа на 2150 m надморска височина.

Аргументи в полза
на технологиите на
пасивната къща.
1. Борба с климатичните промени – с
добро съотношение на цена/полза е
възможно да се направят до 90%
съкращения в емисиите на CO2 в
сравнение с традиционните сгради.
Топлоизолацията и
енергоефективността са мерки, с
които допринасяме за опазване на
околната среда и стабилността на
икономиката.
2. Удобство и уют – изолацията
според стандартите на пасивната
къща осигурява топли повърхности
вътре в сградата, равномерно
разпределение на температурата, а
чрез тях – отлична среда и
комфорт.
3. Защита на сградата – добрата
топлоизолация, свеждането до
минимум на термомостовете,
въздухонепроницаемостта и
принудителната вентилация
предпазват от образуване на
сериозни повреди в конструкцията.
4. Високо качество на въздуха в
помещенията и здравословен
начин на живот –
вентилационната система се грижи
за добрия вътрешен климат като
доставя свеж, филтриран въздух
отвън. Вредните вещества
непрекъснато се засмукват и
отделят. При проветряване през
прозорците не може да се постигне
такъв висок стандарт.
5. Стойността на сградата компонентите на пасивната къща
могат да запазят качествата си за
40 години. Няма нужда от скъпо
обновяване и реновиране на всеки 1520 години.
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Възможностите

Опазването на архитектурни паметници
и защита на климата в „строителна” хармония
Сушилнята за тютюн във Виернхайм - ремонтирана по стандартите на
пасивната къща. За първи път сграда – паметник на културата.
Не е лесно да се ремонтира сграда на стотици години, но тази сушилня, построена през 1850 се оказва още потрудна задача. От една страна, защото постройката е сериозно повредена. От друга – защото трябва да се
следват стриктните стандарти на градската управа за енергоефективност и ограничените условия за дейности
по консервирането. Задачата беше да се направи удобна жилищна сграда с
енергийно потребление като на една пасивна къща.

Едно трудно начало
Външната каменна стена на хамбара,
както и вътрешната конструкция бяха
са наситени със соли и влага след
дългите години, в които сградата е
била използвана за селскостопански
нужди. За това и нейното
консервиране изисква доста
средства. Заради повредите на
покрива, останали от времето на
войната, се оказва че той не може да
бъде консервиран. Налага се да бъде
направен нов, който да е максимално
близък до оригинала. Поради
строителните изисквания на
градската управа не е възможно
стаите вътре в сградата да бъдат
прекалено високи. Целият преден
двор трябва да бъде наново
направен, а всички канализационни,
водопроводни и газопренасящи
тръби, електрическите и
телефонните кабели, както и
цистерната за дъждовна вода да
бъдат изцяло наново инсталирани.
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Връзката на сградата с околните
сгради изисква уникални
конструктивни решения, а
местоположението на хамбара –
центъра на града – допълнително
усложнява нещата заради сенките от
околните сгради.

Иновативно, индивидуално и интернационално решение

Селскостопански хамбар преди ремонта

Лесно е да се досети човек, че за да

използвана специално разработена

стените и бетонните елементи, бяха

се превърне един стар, разнебитен

система за повдигане на пода –

използвани разработените от

хамбар в удобна за живот пасивна

нововъведение, разработено от

ISOVER Швеция уплътнители за фуги.

къща, не винаги е възможно да се

ISOVER Австрия, което се състои от

Тройният, термоизолиран

прилагат стандартни строителни

32 mm дървени плоскости с

стъклопакет Climatop V беше

решения.

допълнителна изолация от 100 mm

доставен от SAINT-GOBAIN GLASS –

Често се използват единични,

като пълнеж, направена от фасадна

Аахен, Германия. С помощта на

самостоятелни разработки,

изолация Kontur FSP 1-040.

WUFI, изчислителна програма

майсторско изпълнение и

Вътрешната изолация на

разработена в Института по

непрекъснат качествен контрол,

капандурите е изработена със

строителна физика във

които в крайна сметка доведе до

системата OPTIMA, разработени от

Фраунхофер, бяха успешно тествани

желания резултат. Ето и няколко

ISOVER Франция. За да се постигне

хидро-термичните качества на

примера: вместо подова замазка е

максимално уплътнение между

конструкцията.
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Възможностите

Реконструкция на тухлена фасадна
зидария. Тънки керамични парчета са
залепени върху изолацията от минерална
вата

Снимка: дипл. Инж. Раймунд Кесер

на соли. За изолация е избрана
минерална вата. В зависимост от
някои конструктивни детайли
общата дебелина на изолацията на
места достига 250 mm.

Новите елементи –
покрив, прозорци,
остъклен балкон.

Отвътре покривната конструкция
е изолирана с 200 mm стъклена
вата ISOVER между ребрата с
помощта на системата Rosatwist.

Покривът е проектиран след

Новата конструкция – Бетонов скелет с външно
монтирана фасадна облицовка

консултации със Службата по

проектират трите етажа, да се

опазване на паметниците, по-

определи височината на

специално са съгласувани

прозорците на първия етаж, както и

разположението на прозорците -

отделената зимна градина с изглед

капандури, техните размери и

към вътрешния двор.

разпределение. На тази база се

„За да се постигнат стандартите на

Енергоефективност върху жилищна площ от 212 m².

пасивната къща, се концентрирахме

С потребление на отоплителна

достига 350 Евро годишно. Така

След като близо двестагодишните

юли 1997. Положен е ивичен

главно върху изпълнението на

енергия от 13,4 kWh на квадратен

къщата е в абсолютен унисон с

каменни стени са съборени, а

фундамент, изолиран с 2 слоя

въздухонепроницаемостта, както и

метър и годишно потребление на

принципите на енергоспестяването

камъните грижливо почистени и

топлоизолация (обща дебелина на

върху задължителните

енергия за отопление от 2384 kWh

във Виернхайм и с Комисията

складирани, започва реконструкция

изолацията 160 mm), излята е

топлоизолация и избягване на

според DIN EN 832, жителите на

Брундланд на Световната комисия

на хамбара във функционираща

фундаментна плоча, без никакви

термомостове. След първото

някогашния хамбар няма да се

по околна среда и развитие за

пасивна къща. Това се случва през

термомостове. Върху тези основи

тестване бяха открити дефекти във

тревожат за повишаването на

намаляване на емисиите и устойчив

вече е възможно да се издигне

въздухонепроницаемостта при

цените на енергията и изчерпването

живот.

конструкцията на бетоновата

покрива, мансардите и прозорците.

на природните ресурси: общата цена

Собственици на сградата: Щефани и

Бяха взети своевременни мерки за

за отопление, топла вода и готвене

Раймунд Кесер

скелетна конструкция. Каменните
стени се иззидват с отстъп, за да има
достатъчно пространство за
последващото монтиране на
вътрешната изолация. Това се
предопределя от принципите на
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Архитект: дипл. Инж. Бернд Зайлер,

осигуряване на оптимални
резултати.
Тази допълнително извършена
работа, както единичните решения
и специалната конструкция на

Енергийни стойности

Зекенхайм

U-стойности

в W/ m²K

Топлоизолация на остъкленията, вкл. дограмата

0.8

значително забавиха работата. В

Стени

0.12 – 0.15

вътрешната конструкция, заради

крайна сметка, след две и половина

Покрив с отчитане на дървената част

0.09

високата им влажност и съдържание

години този уникален проект на

Под

0.14

строителната физика: каменните
За да се постигнат U-стойности <
0,10 W/m²K, е избрана комбинирана
изолация на покрива между и над
ребрата.

Метална щендерна конструкция под
покрива с Difunorm Vario като
пароизолационна мембрана и
въздухонепроницаема обвивка. За да се
подсигури добро уплътнение,
електрическите кабели и жици са
поставени в изолационния слой от
вътрешната страна,изолирана с 60
mm стъклена вата. На места
изолацията на покрива на хамбара
достига 440 mm.

блокове да не са в близост до

покрива, стените и прозорците

консервация бе завършен.”
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Възможностите

Минимум технологии осигуряват
максимум енергоспестяване
Разположение,
употреба, размери

Рециклиране до
последния детайл

Тази едноетажна пасивна къща, без

Носещата конструкция на тази

мазе е разположена на място без

пасивна къща, която е получила

сянка. Дизайнът е много компактен.

доста награди, е изградена от

Павилионът на ISOVER.

И тъй като преходните помещения

материалите на бивш павилион на

архитекти: Хайпл и Хаймер

бяха намалени до минимум,

ISOVER, чиито компоненти са били

наличната площ може да се

рециклирани за употреба в новата

използва изцяло за жилищни

сграда. Някогашните разделителни

нужди. При външен диаметър от 15

плоскости сега играят ролята на

m, еднофамилната къща предлага

етажерки за книги.

Енергийната концепция
• Добре изолирана сградна обвивка
• Прозорци по стандарта на
пасивната къща
• Без термомостове
• Въздухонепроницаемост
• Прости технологии – цялата
домашна вентилационна и
климатизационна система,
включваща и възобновяването на
топлината и производството на
топла вода, се побира в
помещение с големината на
тоалетна.
• Генериране на топлина чрез
термопомпа
• Тест за въздухонепроницаемост
n 50 0,41 1/h

140 m² жилищна площ.
Малко устройство, изгарящо
биоалкохол, помага за отоплението
в много студените дни

Собственик на сградата:

Превръщането на панаирен павилион в пасивна къща :
Еднофамилен пасивен "Диск", Залцкамергут, Роитейм, арх. Кауфман

инж. Гюнтер Ланг
Архитект: Херман Кауфман

Целта на проекта бе да създадем

къщи. И въпреки спестяванията и

жилищна сграда, която отговаря на

икономиите, проектът трябваше да

ГОДИШНА НУЖДА ОТ ОТОПЛЕНИЕ (HWB)

критериите за екологично и

осигури комфорт и уют. Всичко

според ППППК

устойчиво строителство. Това

това трябваше да се постигне с

ГОДИШНА НУЖДА ОТ ОТОПЛЕНИЕ (HWB) според

означаваше, че не само

минимум технически разходи.

Австрийските норми за топлосъхранение

11,00 kWh/m²a

отоплителната енергия, но и всички

Речено – сторено! За по-малко от

Топлинен товар съгласно ППППК

11,40 W/m²

емисии от строителството,

година футуристичният проект

Тест за въздухонепроницаемост n50

0,41 1/h

транспорта и консумацията на

"Диск" можеше да бъде

U-стойности на структурните компоненти:

природни ресурси трябваше да се

осъществен.

Външна стена:

0,10 W/m²K

Мазето – таван/под:

0,12 W/m²K

Покрив:

0,08 W/m²K

Остъкление:

0,70 W/m²K

намалят с фактор 10 в сравнение с
традиционните къщи. А разходите

Незабележим, но наличен: 30 m земен

по строежа не биваше да

топлообменник на дълбочина от

надвишават тези на стандартните

1,5 до 2 m.
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13,70 kWh/m²a

Общата Uw площ на прозорците: 0,78 W/m²K Според:

DIN EN ISO 10077
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Възможностите

Бъдещето е в реновации чрез технологиите
на пасивната къща
Архитектурно и енергийно подобрение: непретенциозно бунгало превърнато в
модел за подражание
Еднофамилна къща в Патенбах, Горна Австрия

По-малко стени
– по-малко термомостове
и повече комфорт

бе първата къща, чийто ремонт бе

непретенциозната сграда бе

направен по стандарта на

покрито с хоризонтални дъски,

Проблемът с термомостовете бе

пасивната къща.

докато гладка метална повърхност

частично решен чрез събаряне на

С потребление на енергия за

покрива останалата част на

някои от стените. Нови слоеве

отопление от 280 kWh/m²a тъмното

сградата. Големи прозорци,

изолация поставени в мазето,

и тясно бунгало от 60-те години на

повечето с височината на самата

както и префабрицирани дървени

20 век е типичен представител на

стая, позволяват на светлината да

панели с интегрирана изолация

сграда, разхищаваща енергия.

проникне в къщата, като

образуват непрекъснатост на

В много европейски страни броят

Днес тя не само отговаря на

едновременно с това разкриват

топлоизолационния слой.

на новопостроените къщи

последните енергийни изисквания

гледката пред нея.

Компактен вентилационен апарат с

нараства едва с 1%. На този фон

(консумация на отопление от 14,8

висока възобновяемост на

относително постоянна

ремонтите на стари сгради с цел

kWh/m²a според ППППК), но и

топлината доставя непрекъснато

температура в помещенията.

енергоспестяване стават все по-

външният и вид е значително

Цена на отоплението за цялата къща

свеж въздух и поддържа

Проектант: Lang Consulting

важни. Къщата в Патенбах, Австрия

подобрен. Изпъкналото крило на

Преди ремонта:

EUR 2 700 годишно

Собствени на сградата: семейство

След ремонта:

EUR 200 годишно

Шварц

Енергийни коефициенти
Преди ремонта

След ремонта

280 kWh/m²a

14,8 kWh/m²a според ППППК

Топлинен товар

230 W/m²

12,1 W/m² според ППППК

Тест за
въздухонепроницаемост (n50)

5,10

0,50

Необходима енергия
за отопление

U-стойности на структурните компоненти:
Външна стена:

0,10 W/m2K

Покрив:

Мазето–таван/под:

0,13 W/m2K

Остъкление: 0,60 W/m2K

Общата Uw площ

Собственик: семейство Шварц Проектант: Lang Consulting
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на прозорците:

Според:
0,77 W/m2K

0,09 W/m2K
Сертификат на Института за
пасивни къщи

Системи за
превръщане на
традиционните къщи в
пасивни
Предварително проучване чрез
лазерно сканиране за прецизност и
CAD проектиране.
Сглобяеми дървени панели с
височината на един етаж, закрепени
със специална окачваща система.
В областта на плочата над мазето
минимум конструкция и вакумна
изолация.
Изолация, съответстваща на
стандарта на пасивната къща , за
да се намалят термомостовете
породени от зидарията.
Подземен топлообменник по
дължината на отходната тръба за
усвояване на изходящата топлина,
оборудван със датчици.
Компактна вентилационна система
с висока възобновяемост на
топлината и термопомпа.
Частично покриване на нуждите от
електричество чрез монтиране на
фасадни слънчеви панели (мощност:
2,6 kW).
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Възможностите

Екологична сграда, отговаряща на
най-високите стандарти за икономия
мостове. Ето защо дървото се
оказва перфектния материал за
строеж на пасивни къщи. В сградата
на Христофорус Хаус дървото е
комбинирано с висококачествени
изолационни материали. Това
съчетание е дало възможност за
построяването на сграда без
термомостове, с най-добра
въздухонепроницаемост и отлични
стойности на пасивна сграда.

Устойчиви и евтини
енергоизточници

В Христофорус хаус в Щадл-Паура, Австрия, се помещават офиси, логистичен
център, зали за семинари, търговски помещения и …най-икономичните
технологии за стандарта пасивна къща

Рационално използване на дневната
светлина в офисите, които могат да
се предпазят от преослънчаване чрез
външно монтирани сенници
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След изключително внимателно
проектиране и деветмесечен
период на строителство първата
триетажна сграда в Австрия,
построена по стандарта на
пасивната къща, вече впечатлява
със своите характеристики и
възможности. Хората, разработили
този проект са от австрийската
организация с идеална цел MIVA
(Mission Vehicle Association) и
нейната централна компания BBM.
Тяхна цел при този проект е била
“работата с хората и за хората”.
Сградата сега се използва за офис и
логистичен център, където се
срещат и си сътрудничат партньори
от почти 100 различни страни.
Сградата Христофорус Хаус е

предвидена да бъде място за
международни срещи и обмяна на
опит. Многогодишният опит на BBM
по проекти за еко - и
енергоефективност в Африка е
довел до създаването на този
проект, целящ да даде своя принос
в борбата срещу промените в
климата.

Строителна конструкция
от дърво с отлична
въздухонепроницаемост
и без термомостове
Дървеният материал по природа не
е добър топлопроводник и спомага
за намаляване на топлинните

затопления/охладения въздух става
чрез 560 m² охлаждащи/затоплящи
таванни и подови елементи.
Фотоволтаична система, свързана с
електропреносната мрежа с
максимална мощност от 9,8 kW
подсигурява екологичен начин за
производство на електричество за
термопомпата.

Икономична
самопречистваща се
система за вода

Осем геотермални сонди Duplex с

Мръсната вода от домакинството

дължина 100 m са поставени в

както и дъждовната вода се

земята, за да се използва тя като

пречистват през три кръга на

източник и като абсорбатор на

биологично пречистване и след

В сравнение с традиционните офис

топлина за и от сградата. По време

това се използват отново за

сгради Христофорус Хаус реализира

на отоплителния сезон

почистване на тоалетната, миене на

първични енергийни спестявания

термопомпата доставя топлина от

коли, поливане на градината и др.

средно около 275 000 kWh/a.

земята, а през лятото отвежда

Така консумацията на вода се

Отоплението и охлаждането се

топлия въздух в нея за да се охлади

свежда до минимум. Почти 70% от

извършват предимно по естествен

и всичко това става с минимална

необходимата топла вода се

начин, без да се изхвърля CO2 в

консумация на енергия.

произвежда с помощта на енергия,

атмосферата. Годишното

Разпространението на

добита от слънчеви колектори.

намаляване е от 75 тона CO2 в

Сграда за пример

сравнение с традиционното
строителство. Всичко това е

Необходима първична енергия за отопление (HWB)
според ППППК
Необходима енергия за отопление (HWB)
според ППППК

14.00 kWh/m2a
14.00 W/m2

постигнато, като същевременно е

Отоплителен товар

11,40 W/m2

помещенията - влажност на въздуха

Тест за налягане n50:

0.40 1/h

40-50 % и температури от 21-23°C.

0.11 W/m2

Проектанти: дипл. Инж. Алберт П.
Бюом и маг. Хелмут Фроонвийзер

U-стойности на структурните компоненти:
Външна стена:

2

0.11 W/m K

Мазето – таван/под:
0.13 W/m2 K
Общата Uw площ на прозорците: 0,79 W/m2 K

Покрив

K

Остъкление: 0.70 W/m2 K
Според: Сертификат на Института за
пасивни къщи

осигурен и приятен климат в

Разработено от: BBM (Доставчик на
MIVA). За контакт: Франц Кс.
Кумпфмюлер
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Възможностите

Добър живот в центъра на града и
90 % икономия на енергия
Постоянно ниво на
достъп до свеж въздух,
тишина и комфорт

След реновация по стандарта пасивна сграда,
жилищата на улица Маркарт в Линц осигуряват
комфорт на обитаване както никога до сега

въздух, тишина и спокойствие.
Новата топлоизолация също
допринася със своя положителен

Пасивната къща осигурява приятни

ефект, а именно: целогодишно

Поради това, че се намира на

за енергия. След само шестмесечна

условия за живот, особено в

поддържане на приятна

оживена улица и шумът и

реконструкция ситуацията е доста

големите градове. И тъй като

температура в помещенията и

замърсяванията са с високи нива,

по различна: постигнат стандарт

вентилационната система

намалена с 90% нужда от отопление.

тази пететажна сграда, строена

пасивна къща, подобрен комфорт,

непрекъснато доставя свеж въздух в

Опитът от ул. Маркарт показва, че

през 50-те години на 20-ти век, не

намалени разходи за енергия.

помещенията, не се налага да се

технологията на пасивната къща

се смяташе за добро място за

Нова сградна обвивка: от 1-вия до

отварят прозорците и през тях да

спестява пари, въпреки

живеене. Поне до скоро. И

4-тия етаж тя отговаря на

навлиза уличен шум и

нарастващите цени на енергията.

въпреки това, наемателите

стандарта на пасивна сграда, а

замърсявания. Обитателите на

Изпълнението на този проект става

правителствените субсидии,

плащаха високи наеми и разходи

приземния етаж е по стандарта

сградите могат да се радват на чист

възможно благодарение на

отделяни за жилищни сгради и

нискоенергийна къща, тъй като
изолацията към мазето бе

• Слънчеви фасадни панели,

всяка стая и прозорците преди

За да се направи нова сградна

това вече са поставени.

следните стъпки:

Преди ремонта

След ремонта

Необходима енергия за отопление

150 kWh/m2a

14 kWh/m2a

Месечна цена за отопление на апартамент от 59 m²

EUR 40.80

EUR 4.13

Годишни емисии на CO2 от цялата сграда

160 tons

18 tons

стена; вентилационните тръби за

възможна само на някои места.
обвивка, бяха предприети

допълнителни фондове,

монтирани със скоби за външната

сградната обвивка
• Вентилационна система с контрол
на въздуха във всяка стая
• Топла вода, от градска
топлопреносна мрежа, а не от
газови бойлери
• Изолация на мазето и тавана

Разработка: GIWOG Обществено
индустриално-жилищно акционерно

субсидиран с безвъзмездна помощ
бъдещето”. Тази програма е една

вградена слънцезащита
открити балкони, интегрирани в

Също така проектът беше
в рамките на програмата “Къща на

• Прозорци с троен стъклопакет с
• Остъклени лоджии вместо

насърчаващи енергоспестяването.

Енергиен коефициент
Енергия за отопление
Топлинен товар
Обща първична енергия
за отопление
Енергоспестявания
от отопление
U-стойност на външна стена
(със слънчева енергия)
U-стойност на покрива
U-стойност на пода над мазето
U-стойност на прозорците
Ограничител/фиксатор
на стъклото
Отопляема площ
Емисии на CO2годишно

Преди ремонта
Около 179,0 kWh/m2a
Около 118,0 kWh/m2a
Около 500,000 kWh/a

След ремонта
14,4 kWh/m2a според ППППК
11,3 W/m2 според ППППК
45,000 kWh/a

съвместна инициатива на
Федералното министерство на
транспорта,
иновациите и

----

455,000 kWh/a

технологиите на
Австрия (BMVIT) и

Около 1,2 W/m2K

0,08 W/m2K

Около 0,9 W/m2K
Около 0,7 W/m2K
Около 3,0 W/m2K

0,09 W/m2K
0,21 W/m2K
0,86 W/m2K

научните изследвания на Австрия

Алуминий

Thermix

Този проект спечели Държавната

2 755,68 m2
160 000 kg CO2

3 106,11 m2
14 000 kg CO2

Агенцията за насърчаване на
(FFG).

награда за архитектура и
устойчивост на Австрия през 2006г.

дружество
Проектанти: ARCH+MORE ZT GmbH,
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дипл. Инж. Ингрид Домениг-

При възможни енергоспестявания от 455 000 kWh е възможно да се спестят около 27,300

Майсингер

EUR, като изчисленията са базирани на цени на енергията от 0.06 EUR за kWh.
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Възможностите

Прецедент в строителството на пасивни сгради
След навлизане на технологиите на пасивните сгради, средното училище Клаус,
Австрия става място с „човешка топлина”
Всеки обитател отдава топлина от

ниски от тези в жилищните сгради.

около 70 вата на час, които в

Разходите за осветление и

обществените сгради се натрупват

охлаждане обаче обикновено са

и допринасят съществено за

по-големи.

отоплението на сградата.
Благодарение на
въздухонепроницаемостта на
сградата, обмяната на въздуха

Постигнати ползи в
училището

Средна необходимост от
свеж въздух: 30 m³/h на
ученик или учител

може да бъде прецизно
контролирана, а чрез

За да се подсигури отлично

топлообменник загубата на

качество на въздуха и добра

топлина от вентилацията се

стайна температура в училището,

ограничава до 10%. И тъй като

беше поставен топлообменник

броя на хората в училищата и

земя-въздух преди централното

зимата той затопля въздуха преди

офисите е доста висок, то нуждите

вентилационно устройство със

да влезе в сградата, а през лятото

от отопление са значително по-

скорост на обмен 35 000 m³/h. През

го охлажда.

Средно потребление на енергия: 15 kWh/m²
отопляема площ
С тези параметри средното училище

Проектанти:

Клаус напълно отговаря на

Дийтрих/Унтертрифалер архитектии

стандартите на пасивната къща – от

Собственици на сградата:

класните стаи до

Дружество за управление на имоти

административното крило.

община Клаус

ГОДИШНА НУЖДА ОТ ОТОПЛЕНИЕ (HWB)
според ППППК

14,5 kWh/m²a

Тест за налягане n50:

0.60 1/h

· Непрекъсната вентилация на
стаите с възобновяване на
топлината чрез роторни
рекуператори. Силно
намаляване на загубите на
топлина през вентилацията в
сравнение с традиционното
проветряване „на отворени
прозорци”
· Постоянно отстраняване на
C02 и миризмите, повишаващо
качеството на въздуха
· Никакъв шум от открехнати или
отворени прозорци
· Непрекъснатото отстраняване
на влагата от въздуха
гарантира комфорта и
предпазва сградата от
структурни повреди
· Употреба на слънчева енергия
· Монтирани сенници пред
широкоплощните прозорци
· Охлаждане на въздуха през
лятото чрез топлообменник
земя-въздух, без да има нужда от
допълнителна енергия за
охлаждане
· Затопляне на водата чрез
слънчеви колектори и
съхранението и в добре изолиран
водосъдържател

U-стойности на структурните компоненти:
Външна стена:

0.11 W/m2 K

Покрив

0.11 W/m2 K

Мазето – таван/под:

0.18 W/m2 K

Остъкление:

0.60 W/m2 K

Общата Uw площ на прозорците: 0,76 W/m2 K
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Според EN 10077
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Възможностите

Нов живот в стар хамбар
Един традиционен хамбар близо до Загреб се оказва добра основа за реновация
по стандарта пасивна сграда. Първата дървена пасивна къща в Република
Хърватска
В повечето случаи възрастта на
сградата не е решаващ фактор за
това дали тя да бъде
оптимизирана по стандарта на
пасивната къща или не. Ремонтът
зависи до голяма степен от
формата на сградата. Например
големи сгради, с голям обем и
голяма площ, но с компактна

Вградените в съвременната фасада
дървени греди на хамбара напомнят
за историята му
обвивка често могат да се
превърнат в пасивни лесно и на
Вътрешна част на хамбара: симулация на топлоизолацията

сравнително ниска цена, без
значение в кой век са били
строени. Сградата в Хърватска е

Духът на миналото съчетан със съвременен
комфорт

един такъв добър пример.
Непретенциозното, дървено

Да се запази културното

докато северната страна беше

предвидени места за типичните за

здание на хамбара обаче се оказа

наследство, да се създаде

проектирана затворена и

пасивната сграда инсталации –

податливо на всякакви

комфортна жизнена среда за три

компактна. Бе постигнато

вентилационната система и

архитектурни и енергийни

поколения под един покрив, да се

оптимално усвояване на

термопомпа. Така историческият

ремонти. Сградната обвивка на

реализират стандартите на

слънчевата енергия.

облик на сградата бе запазен, като

хамбара беше изолирана с

пасивната къща и да се подсигури

Традиционните за хамбарите греди

едновременно съвременните

висококачествена топлоизолация

дълъг експлоатационен живот на

бяха запазени като елементи от

технологии на пасивната къща

на ниска цена. Направените

сградата - всички тези условия бяха

фасадата. Зад тях не

допълнителни разходи за

безпроблемно изпълнени поради

представляваше проблем да

подсигуряват чудесни условия за
живот - потребление на енергия· за

остъкление не оказват съществено

доброто местоположение – без

поставим добра изолация.

отопление под 15 kWh/m²a.

влияние върху крайната цена –

сянка и с чудесното южно

Слънчеви колектори и

Проектант: проф. Любомир

като се съпоставят с полезната

изложение. На южната фасада бяха

фотоволтаични панели бяха

Мишчевич, дипл. Инж. Арх. в

площ, само 15 % от нея са

поставени големи прозорци,

поставени на покрива. Бяха

Загребския университет

прозорци.
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Екологичен принос
Пример за устойчиво строителство

• Isover – От природата, за природата
• Rigips – Гъвкаво и устойчиво строителство
• Weber – Композитни, топлоизолационни системи на
минерална основа

ISOVER 119

Екологичен принос

От природата – за природата. Изолация с ISOVER

Оптималната топлоизолация дава
най-големите икономии на енергия.
Но тя също трябва да отговаря и на

Да живеем енерго-ефективно

други високи стандарти по
отношение на приложимост,
качество и най-вече екология.
ISOVER си е поставил за задача да

Сигурна изолация с минералните вати на ISOVER

изпълни всички тези изисквания и
да разработи точните продукти.

Когато продуктът е произведен от

Стъклената вата на ISOVER се

естествени материали, той се

произвежда предимно от

приема за “екопродукт”.

рециклирано стъкло, което достига

Предимствата на стъклената вата

до 80 % и така замества основната

на ISOVER говорят сами за себе си:

суровина за производство кварцовия пясък.
Така се постига едно щадящо

• безопасно поставяне и употреба
• не са канцерогенни и не са
вредни за здравето, отговарят на

Естествените суровини се добиват в

изискванията на Директива

малки открити мини, където,

97/69/EC на ЕК

добивните дейности, се
осъществява повторно озеленяване.
Съвременните методи на
производство гарантират, че и

дебелина

• не горими
• без химикали, забавящи
горенето и замърсяващи
подземните води

природата производство.

веднага след приключване на

нужда от изолация с голяма

• издръжливи и негниещи
• паропропускливи

• без пестициди и пропеленти
• химично неутрални
• отлична защита срещу топлина,

Продуктите на ISOVER са изключително лесни за употреба

пожар и шум

• изключително икономични при
Стъклените вати на ISOVER са
изгодни не само когато говорим за
икономиите, които ще реализират в
бъдеще, но също и за периода на
монтирането им:

следващите етапи ще са максимално
щадящи околната среда.

Ultimate - новият
висококачествен изолационен
материал от ISOVER.

• до 75% спестявания от транспорт
и съхранение, благодарение на
високата им степен на
компресиране

• лесни за монтаж
• с висока издръжливост на опън и
с устойчивост на размерите

площадка

• директен монтаж от ролката на
стената

• многофункционални, с
възможност за повторна употреба
и подлежащи на рециклиране.

• лесно изхвърляне

• без отпъдъци на строителната
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ISOVER 121

Екологичен принос

От стари бутилки до приятен микроклимат
с ватите на ISOVER
Това, което промишлеността и
домакинствата изхвърлят като

Всеки тон изолация със стъклена вата ни помага да
спестим 6 тона CO2 годишно

ненужно стъкло, се превръща от

Компенсиране на енергията за производство и
транспорт

Бързо поставяне и бързо
компенсиране на
използваната енергия

ISOVER в ценна суровина.

Употребата на стъклена вата не само

Стъклената вата на ISOVER се

ни помага да постигнем целите,

Енергията, изразходвана за производството и транспортирането на стъклената

Когато се компресира на ролки,

състои от 80% рециклирано

заложени в протокола от Киото, но и

вата, се компенсира още в първите дни. Даденият по-долу пример сравнява

стъклената вата става лесна за

стъкло. Останалите компоненти

дава възможност за един

енергозагубите при армирана бетонова плоча на горен етаж, без изолация и

транспортиране – пести се място и

като кварцов пясък, калциева сода

енергоспестяващ начин на живот. За

такава с 35 cm (lD 0,04 W/mK) изолация от стъклена вата (стандарт на пасивна

време. А за монтирането са нужни

и варовик са на практика

производството на 1 тон стъклена

къща).

малко усилия, тъй като се поставя

неизчерпаеми природни ресурси.

вата се отделят около 0,8 тона CO2.

Това не само звучи, но и наистина

Годишно могат да се спестят 6 тона

е екологично решение. Ето и някои

CO2, ако същата вата се използва

примери, които илюстрират

като изолация в строителството. Да

казаното.

предположим, че експлоатационният
живот на сградата е 50 години,
тогава, можем да спестим до 300 тона
CO2. А това е повече от 375 пъти
емисиите на CO2, които се получават
при производството на самата вата.

ISOVER превръща 1 m³ суровина в 150 m³ стъклена вата.

директно от ролката на стената.

1 m² от плочата
Конструкция

Коефициент на
топлопреминаване

Армирана бетонова плоча
U-стойност = 3.6 W/m2K
(20 cm) без изолация
Армирана бетонова плоча
U-стойност= 0.1 W/m2K
изолирана с 35 cm стъклена
вата
Годишни енергоспетявания на m²
(благодарение на топлоизолацията)

Годишна загуба
на енергия на m²
360 kWh

Допълнителни предимства на
стъклената вата:

10 kWh

350 kWh

• негорима
• безопасна за здравето и в
съответствие с Директива 97/69/EC
• без пропеленти , пестициди и
химикали, подтискащи горенето.

Времето, за което се компенсира енергията от 22 kWh, използвана за
производството и транспорта на стъклената вата, е по-малко от 10 дни. Лесно

Това е достатъчно количество за пълната изолация на една еднофамилна къща по стандарта на пасивната къща.

е да се направи това изчисление, като знаем, че годишно се спестяват 350
kWh/m² енергия.

1 m³ суровина

150 m³ стъклена вата

Бъдете отговорни подсигурете безопасността
на сградите с ISOVER
Сигурността преди всичко:
пожарна защита с негоримите
минерални вати на ISOVER –
стъклена вата, каменна вата и
Ultimate. Оптимална защита на
покриви, стени и подове.
www.isover.com
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ISOVER 123

Екологичен принос

Гъвкавост и устойчиво строителство
Бъдещето на строителството до

• Градоустройствените планове,

премахнете преградните стени и за

нарушава удобството на живущите,

всякакви други промени в

тъй като плоскостите са

голяма степен зависи от промяната

плановете на различни обекти и

разпределението.

изключително леки. Теглото на

в начина на живот на хората.

транспортна и друга

Всичко това може да се направи

една такава плоскост е само една

Големите някога фамилии, които

инфраструктура, сградно

бързо, чисто и най-вече “сухо”, така

пета до една десета от това на

деляха едно жилище, сега са

оборудване – всичко това трябва

че обитателите могат да останат в

обикновената стена. А и леките

разделени на малки семейства в

да се адаптира към непрекъснато

къщата по време на

стени облекчават статичната

отделни домакинства, после тези

променящите се форми на

реконструкцията.

тежест на сградата и това води до

семейства отново порастват, а с тях
и жилищните им нужди. Тези

още предимства, особено при

човешко съжителство.

• Структурната маса да се редуцира

Леко, здраво, ефикасно

многоетажните сгради. Намаля се

промени изискват апартаменти,

значително, и това да доведе до

цената на материалите. Пести се

които лесно се адаптират към

спестяване на енергия и

енергия за производство и

различни изисквания и това да

материали.

• Експлоатационните разходи да се

Когато строителството се

транспорт. А по-тънката

извършва с гипсокартонените

конструкция реализира до 6%

ресурси, и с възможно най-малко

намалят чрез употреба на пасивни

плоскости на Saint-Gobain,

допълнително жилищно

влияние на околната среда.

и активни енергийни системи - от

работата върви лесно, без да се

пространство.

За да се постигнат тези изисквания,

процеса на строителство, до

традиционните модели за

момента на експлоатация.

става с минимум средства и

проектиране и строителство трябва

• Структурните компоненти да са

да се променят.

многофункционални и да се

Ето и няколко примерни решения:

интегрират в цялостната изолация
на сградата.

• При устойчивото строителство
трябва да има баланс между
вложените (суровини, енергия,
материали, площ и др.) и
изхвърлените (емисии и
промени, поради промяната в

отпадъци) материали.

С гипсокартона на Saint-Gobain една пасивна къща е
подготвена за всякакви ситуации
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личните нужди на обитателите, тези
промени могат да се направят лесно
и евтино. Възможно е реновиране

В сгради, чийто солиден корпус е

изключително икономични и

във всеки един момент.

част от конструкцията, стаите могат

екологични.

Системите гипсокартонени

да се моделират с леки

Например Мултикомфортната къща.

плоскости на Saint-Gobain са

сухостроителни конструкции с

Прецизна и гъвкава – това са

идеалното решение в случай, че

гипсокартон, които дават

характеристиките на вътрешния и

решите да направите детска или да

възможност за гъвкавост и са

дизайн. И ако в бъдеще се наложат

я преместите, да смените вратите, да

ISOVER 125

Екологичен принос

Иновативните строителни концепции, базирани на гипс, са
най-ефикасни в Мултикомфортната къща на ISOVER
употреба. Хиляди сгради и милиони
хора по цял свят се възползват от
неговите качества. От една страна той

Радвайте се на
комбинацията от
качество и дизайн

бързо и лесно да се направи дори
и стая-гардероб.

гарантира бързо, чисто и евтино
строителство, което пести

Когато се използват

пространство, а от друга страна

гипсокартонени плоскости, всеки

предоставя висококачествени условия

апартамент и офис може да

за живот със сух и здравословен

прилича на съседния, но това не е

въздух – дори и за хора, страдащи от

задължително. С гипсокартонените

алергии.

плоскости на Saint-Gobain е лесно

• Контрол на влажността: ако

Гипсокартонените системи на SaintGobain така, както и
Мултикомфортната къща на ISOVER
значително спомагат за намаляването
на парниковите газове и количеството
на използваните суровини.
Благодарение на техния дълъг
експлоатационен период, енергията,
която спестяват е много повече от
тази, използвана за производството
им. А ако в крайна сметка настъпи
момента, в който плоскостите трябва
да се подменят, те спокойно може да
се върнат в производствения цикъл
или да бъдат изхвърлени, без така да

С помощта на многообразието от суровини SaintGobain предлага разнообразни системи

застрашават околната среда.

Здравословен начин на
живот, гарантиран от
природата

Традиционните
предимства на гипса

къща, удачни както днес така и утре.

да се прояви творчество без

Без значение каква е конструкцията,

ограничения. С малко усилия и

Saint-Gobain предлага гипсови

разходи могат да се направят

продукти и системи, които ще

www.bpbplaco.com

Като естествен строителен материал,

извити стени или арки. Дори

отговорят и на най-високите

www.rigips.de

гипсът е доказал своите качества от

“апартамент без ъгли”, таван тип

изисквания: звуков и топлинен

www.gyproc.com

хилядолетия: той контролира

“стуко” и авангардни стълби не са

комфорт, при редуцирани

www.bpb-na.com

влажността на въздуха, негорим е,

невъзможни. Със системите

разходите за енергия. Перфектни

www.rigips.com

предоставя добри условия за живот и

гипсокартон на Saint-Gobain може

решения за Мултикомфортната

www.rigips-bg.com

влажността на въздуха е повисока в стаята, гипсът я поема
в порите си и я отделя, когато
въздухът вече е по-сух.
•Защита срещу пожар: в случай
на пожар, гипсът проявява
своята устойчивост. 20-те
процента вода, които съдържа в
себе си, действат като преграда
и предпазват от най-лошото.
• Тишина: дори и в ограничени
пространства гипсовите
продукти проявяват
изключителни звукоизолационни
свойства, които при масивните
стени се постигат само чрез
увеличаване на дебелината им.
• Естетичен, гъвкав и
икономичен - гипсът дава
творческа свобода и
възможност за индивидуални
идеи. Дори и строителите на
древните пирамиди са ценили
тези качества. Всякакви
структурни промени във
вътрешността на сградата
могат да се изпълнят с
гипсокартонени плоскости. Това
става без да е необходимо време
за съхнене и на добра цена.

дава различни възможности за
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ISOVER 127

Екологичен принос

Енергийни, визуални и финансови ползи
с топлоизолационните системи на минерална основа
Подходящи за употреба
вътре и вън от сградата

Естетичен външен вид и
сигурност

така е вярно, че от антични
времена минералната мазилка е
издържала теста на времето и в

Изолационните системи на изцяло

Минералните композитни системи

технически и в естетически аспект.

минерална основа на Saint-Gobain

на Saint-Gobain Weber са

Този факт се доказва и от следното

Weber са изключително подходящи

подходящи както за нови, така и за

сравнение: Фасади с не минерална

за пасивните къщи. Това се дължи

мазилка се нуждаят от реновиране

на “натуралния” им произход, както

средно на 8 години, а такива с

и на висококачествения им състав.

изолация от минерална вата и

Всички компоненти на системата за

драскана минерална мазилка се

външна топлоизолация като

нуждаят от реновиране средно на

лепилни смеси, изолационен

30 години и повече!

материал и финишна мазилка са

Какво да очакваме от
минералните,
термоизолиращи
композитни системи
на Saint-Gobain
Weber?

направени само от естествени
минерални материали. Финишната
мазилка, съдържа преди всичко
силициев пясък, калциев хидрат, бял
цимент и натрошен варовик.
Това има много положителни
последствия както за къщата, така и

•

за обитателите - например добър

Перфектна външна и вътрешна

изолация

За да се постигнат стандартите на

произведени на базата на минерали,

микроклимат. Поради неутралните

пасивната къща, външната стена

съчетават отличните изолационни

качества, контролиращи влагата,

трябва да има коефициент на

свойства с възможността за лесно

зидарията остава паропропусклива,

стари сгради, чиято фасада се

топлопредаване U ≤ 0,10 - 0,15

боравене с тях. В сравнение с

въпреки солидната топлоизолация.

нуждае от реконструкция по

W/m²K. В зависимост от

традиционните системи,

В резултат на това живущите се

стандарта на пасивната къща . И

изолационните качества на

допълнително направените разходи

радват на отлични условия за живот

това е така не само, защото те

•

Контрол на влагата и

способност за пародифузия

• Максимална пожарна защита
• Оптимална звукоизолация
• Отлична устойчивост на
фунгициди и бактерии

•
•

Дълъг период на експлоатация

носещата външна стена и от

при композитните системи се

и ниски разходи за енергия. В

предоставят най-добрата

топлопроводимостта на

изплащат само след няколко години.

същото време могат да са спокойни,

топлоизолация, а и заради

изолационния материал, може да се

Така собствениците на къщите

че домът им е защитен от

отличната пожарна и звукова

наложи поставянето на

получават възможност да спестят

фунгициди и микроорганизми. За

защита. Естетическият им външен

допълнителен слой изолация с

средства през годините, а и да

пасивната къща това означава

вид също е от голямо значение.

дебелина до 40 cm. Съвременните

щадят околната среда.

повишаване на стойността и, поради

Вярно е, че съществуват много

www.weberbuildingsolutions.com

композитни системи за външна

качеството на живот, което

други възможности за

www.weber.bg

топлоизолация (ETICS), които са

предлага.

индивидуален дизайн, но също
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Многобройни възможности

Ако имате нужда от допълнителна
информация за продуктите на SaintGobain Weber, направете справка с

ISOVER 129

Сервиз
Добре обоснован и ефективен

• Адреси и контакти
• Литература

ISOVER 131

Сервиз

Къде можем да открием информация за
Мултикомфортната къща на ISOVER?
По-голямо търсене - подобри решения

Нарастваща популярност

До сега са построени повече от 8000 пасивни къщи в Германия и над 1500
в Австрия. Броят на подобни проекти в Европа непрекъснато нараства.

Днес много от компонентите на

Нищо не може да спре развитието на енергоефективното строителство.

пасивната къща са включени в

Бъдещето е в Мултикомфортната къща на ISOVER. На всяко място, за

стандартното портфолио на

всякакви цели и с най-добри перспективи - за Вас!

строителните компании и
търговците. Скоро строителството
на пасивни къщи ще може да става
на разумни цени и в много други
страни. На адрес www.isover.com,
ISOVER ви предлага конструктивни
решения на проблемите с топло- и
звукоизолацията.

Адреси, на които може да получите информация

www.passiv.de

пасивната къща. Изградете култура

www.eversoftware.de

Консултиране и сертифициране.

на устойчиво строителство,

Център за консултации по

Дестинация е за всички, които

базирана на концепцията на

енергийни проблеми.

искат да се уверят, че проектът им

пасивната къща.

Вашият партньор в иновативното

е добре направен с помощта на

енергийно консултиране.

ППППК и е сертифициран да

www.passivhaus-institut.de

отговаря изцяло на стандарта на

Добре дошли на страницата на

www.blowerdoor.de

пасивната къща.

Института за пасивни къщи.

Системи за измерване на

Проучвания и разработки на

въздухонепроницаемостта.

В наши дни, вече съществува

www.ig-passivhaus.de

и мнението на живущите в тези

широка мрежа за комуникация,

www.ig-passivhaus.at

сгради. Може да намерите партньор

www.ig-passivhaus.de

високоефективни енергийни

информация и обучение относно

www.minergie.ch

за свой проект или да обмените

Мрежа за информация, качество и

системи.

строителството на пасивни къщи.

www.passive.bg

идеи с архитекти, инженери, учени и

обучение по стандарта на

строители. Възползвайте се от

пасивната къща – Германия.

Много инициативи поддържат

www.optiwin.net
"Der Fensterpakt" - Прозоречни

www.passivhausprojekte.de

системи за нискоенергийни и

Реализирани проекти.

пасивни къщи.

идеята за енергоефективно

На тези страници може да получите

възможността да получите най-

строителство и енергоефективен

информация за предимствата, които

новата информация от

www.passivhaus-info.de

начин на живот. Опитни инженери,

пасивната къща предлага, за

периодичните издания, по

Услуги и обслужване за пасивни

www.cepheus.de

www.passivhaus.de

архитекти, производители, научни

критериите за качество и

електронната поща или във

къщи.

Пасивните къщи като европейски

Основна и изчерпателна

институти и клиенти предават

възможностите за субсидиране, за

форумите.

стандарт.

информация по темата за
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