






Днес ще Ви говоря за: 

• Пари 
 

• Комфорт 
 

• Околна среда 
 

• Какво правят нашите колеги в Европа 
 

• Как архитекти и инженери могат  
да решават общи проблеми 

 



Цената на енергията постоянно расте! 
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Цената на енергията постоянно расте! 
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Цената на енергията постоянно расте! 



Използваните методи за добиване на енергия водят 
до замърсяване на околната среда 

Замърсяването в градовете води до повишена 
заболеваемост и алергии! 



Все по-убедително се доказва вредното въздействие 
на парниковите газове върху околната среда 



Стимулите за икономия на енергия са очевидни 



Сградите са едни от най-значителните  
консуматори на енергия 

- Отопление 
- Охлаждане 
- Вентилация 
- Битово Горещо Водоснабдяване 
- Осветление 
- Битови нужди 
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Разходите за отопление, вентилация и климатизация в  
жилищни сгради са 56%, а в търговските и обществени  

сгради са 42%  от общото енергопотребление.  
(Wigenstad. and. Grini,. 2010)  



Сградите се превръщат в “термос” 

Една съвременна сграда в България обикновено  
консумира 2-3 пъти по-малко енергия за отопление,  
от тези изградени през 70-те години. 



Нормативна база регламентира минималното 
количество пресен въздух, който достига до хората. 

Категория на сграда  
(клас) 

Дебит въздух  
за един човек 

(м3/ч.) 

Дебит въздух  
за 1м2 от пода  

(м3/ч.) 

А 36.0 6.1 ÷ 57.8 

В 25.2 4.3 ÷ 40.3 

С 14.4 2.5 ÷ 23.0 

Най-ниски изисквания за пресен въздух на 1м2 има при офиси без преградни 
стени и най-високи при аудитории, детски градини и ресторанти. 
 
 
 

EN 15251 



Не си представяме, че отварянето на прозорци  
ще реши проблема на проветряването  

в съвременна сграда?! 



Необходима е механична вентилация.  
 

В нашите климатични условия пресният въздух трябва да се 
затопля през зимата и е добре да се охлажда през лятото. 



Eнергията за подготовка на пресния въздух може да 
превиши енергията за отопление 

- Развитие на енергоспестяващи конструкции в Германия 
- Енергия за затопляне на подавания пресен въздух, без рекуперация 

 



Енергоспестяващата вентилация се базира на 
топлообмен между изхвърления замърсен въздух и 

подавания пресен (студен или горещ) въздух. 
 

Пресен  
въздух 

Изхвърлен  
възух 

Е = 45 ÷ 55 % 

Пресен 
въздух 

Изхвърлен 
възух 

Е = 75 ÷ 85 % 



Qрекуперирано 

Qтеоритично Е = 

220 C 

14,60 C 

3,50 C 

00 C 

-150 C 
E = 0% 

E = 80 % 

-150 C 

Ефективността на този процес се определя като 
отношение на реално възстановената (пренесена) 

енергия, към теоритично възможната. 



В последните години има явна тенденция към 
повишаване ефективността на 

енерговъзстановяващи съоръжения. 
 

Клас 2008 2010 

А 47 %   ÷   69 % 75 % 

B 43 %   ÷   63 % 67 % 

C няма изисквания 57 % 

D няма изисквания 47 % 

E няма изисквания 37 % 



Срокът на откупуване на капиталното вложение в 
енергоспестяване е между 1,5 и 3 години. 



Дискусията, трябва ли ни енергоспестяваща 
вентилация отдавна е отминала. 



Защо си позволих да ви разказвам всичко това? 



 



Икономическата целесъобразност от това  
оборудване е безспорна. 



Инсталациите създават общи проблеми 



 

Благодаря Ви! 


