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Охлаждане и климатизация. 

Слънцезащита. Пасивно охлаждане

Въведение



Слънцезащитни стъкла

g-Value = Global solar irradiance / Transmitted solar irradiance

Ultraclear – g = 0.95-0.99
Единично стъкло – g = 0.90
Слънцезащитно стъкло – g = 0.25-0.35

*относително евтини, но не позволяват контрол
**променят визията на сградата (огледален или затъмняващ ефект)



1. Външната слънцезащита 
може да намали с над 70% 
слънчевия охладителен 
товар на сградите (g<=0.3)

2. За разлика от 
слънцезащитното стъкло –
позволява слънчеви печалби 
през зимата

3. Относително скъпо 
решение



Микрогеометрията на щората позволява навлизане на дифузна светлина 
дълбоко в помещенията – без нужда от изкуствено осветление



Free Cooling – охлаждане без компресорни машини

Изпарителен охладител:

COP: 8xCOP на конвенционална термопомпа
Ниска цена за монтаж и обслужване
Нужда от вода. Овлажнява въздуха!
Работи добре само в сухи климатични зони

Нощно охлаждане

1. Естествена или принудена вентилация в 
определени нощни часове
2. Използва топлинната маса на сградата или 
воден буфер
3. Пасивна мярка – намира често приложение, 
но контролът не винаги е лесен



При сгъстявне флуидът покачва температурата си
При разширавяне флуидът намалява температурата си

*Примери...

Отпадна топлина за отопление с термопомпа (при нисък температурен потенциал)
1. кондензатор 2. винтил 3. изпарител 4. компресор

Термопомпа – принцип на работа



Някои видове термопомпи

Сондаж с черпене на вода / затворени сондажи (хор. / верт.) / въздушна

*земносвързаните термопомпи позволяват „free cooling“
**абсорбционни: от топлина „произвеждат“ студ и повече топлина



Първата в България сграда с водни стъклопакети

Industrial Development of Water Flow Glazing (InDeWaG), 10.10.2019, БАН II



Първата в България сграда с водни стъклопакети

Прозрачни слънчеви колектори
Намаляване на разходите за охлаждане
Увеличаване на дневната светлина в помещенията
Добив на възобновяема слънчева топлина



Стратегии за ефективност на сградния фонд 
– енергийно пасивни и активни сгради

Източник на снимките: ИНЕС София



Индустриално производство 

на възобновяема топлинна енергия



















“Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД

13 Болници:

- 3000 м2 слънчев абсорбер
- 5000 бр. Високоефективни
осветителни тела
- над 300 кв. термопомпени 
агрегати



Първа българска соларна топлофикация – СБР Поморие (1300 м2)



СБР Поморие- Smart Grid и интелигентно управление

Мониторинг и управление в реално време на котли, термопомпи, колектори
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