
Напредък

Проектът  InDeWaG  навлиза  в  последния  си  етап.  Голяма  част  от  планирането  и
проектирането вече е завършено и сега консорциумът е готов да започне индустриално
производство на първите модули от стъклопакет с циркулиращ воден поток (WFG). 

Целта  ни  е  да  доведем технологията  за  стъклопакети  с  циркулиращ воден  поток  до
промишлена  зрялост.  Един  от  основните  етапи  за  постигането  на  тази  цел  е
изграждането  на  сграда  с  фасади,  състоящи  се  от  елементи  WFG.  За  тази  цел
партньорите в InDeWaG са проектирали макет и демонстрационен павилион, които ще
служат като примерни случаи, работещи в реална среда. Тези демонстратори ще бъдат
оборудвани  със  системи  за  мониторинг. Събраните  данни  от  измерванията  ще  бъдат
сравнени  с  разработените  симулации,  за  да  се  докаже  производителността  и
надеждността на стъклопакетите с циркулиращ воден поток. 

Техническа иновация 

Демонстраторът в България ще бъде първият по рода си, използващ външни и вътрешни
стъклени стени като отоплителни и охладителни устройства. Циркулиращата вода вътре
в стъклопакетите ще осигури енергията,  необходима за  климатизиране на  Павилиона.
Термопомпа въздух-вода ще гарантира, че температурата на водата в модулите WFG се
поддържа  в  рамките  на  предварително  зададените  нива  на  комфорт. Mонтирана  на
покривa фотоволтаична система ще покрие нуждите от електричество в Павилиона и ще
подпомогне постигането на стандарта за почти нулево- енергийна сграда. 
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През летните месеци излишната топлина,
идваща от слънцето, ще бъде погълната
от водата и ще се разсее с помощта на
термопомпата,  която  ще  осигурява
постепенно  подаване  на  енергия  за
охлаждане  през  този  период.
Охлаждането  на  вътрешното
пространство  ще  бъде  осигурено  от
фасадата и вътрешните преградни стени.
По този начин обитателите ще се радват
на  добре  климатизирана  среда
благодарение  на  комфортното  лъчисто
охлаждане.  Следователно  през  летния
сезон фасадата ще работи едновременно
като  слънчев  колектор  и  лъчиста
охладителна система. 

През зимните месеци топлината, погълната от
водата,  ще  се  използва  непосредствено  за
подпомагане  работата  на  термопомпата.  В
ясни слънчеви хладни дни ще е необходимо
минимално  допълнително  затопляне;
преобладаващата част от падащата слънчева
радиация ще се съхранява като топлина във
водната  камера  на  стъклопакет.
Благодарение на участието на модулите WFG,
системата  за  отопление  и  вентилация  (ОВК)
на  Павилиона ще  бъде  достатъчна,  за  да
покрие  нуждите  от  отопление,  без  да се
използват допълнителни  спомагателни
нагреватели. Модулите  WFG  осигуряват  по-
добро  усещане  за  комфорт,  отколкото
обикновените  конвекторни  нагреватели  и
водят  до  увеличаване  на  икономиите  на
енергия.  Модулите  WFG  във  външната  и
вътрешната  част  на  Павилиона  ще  осигурят
оптимален  контрол  на  температурата  през
цялата година.

Топлинна симулация на 
вътрешното 
пространство 

Северна и западна фасада

Северна и източна фасада

Отоплението и охлаждането на Павилиона
се осигурява от стъклопакета с циркулиращ

воден поток и се допълва от обикновена
малка ОВК система. 
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Вътре  в  демонстратора  пространството  ще  бъде  разделено  от вътрешни  преградни
стени,  също  изработени от  стъклопакет с циркулиращ воден поток. Температурата на
водата  в  тях  също  ще  бъде  регулирана  и  те  ще  бъдат  използвани  като  лъчисти
охладителни или нагревателни устройства, осигуряващи допълнително климатизиране на
вътрешното пространство. Самият павилион ще бъде място за работни срещи и семинари,
както и шоурум на проекта InDeWaG. Системата за мониторинг ще показва в реално време
поведението на стъклопакетите с циркулиращ воден поток и ще предоставя информация
за енергийните характеристики на Павилиона. 

Конструкция 

Павилионът е оформен като стъклена кутия с квадратна основа с размери 7.24 м на 7.24
м.  Стъклената обвивка се състои от модули WFG на източната,  западната и южната
фасада,  а  северната  фасада  е  непрозрачна.  Покривът,  подът  и  северната  фасада  са
добре изолирани и ще допринесат за ниските енергийни нужди на Павилиона, който е
проектиран да покрие стандарта за почти нулево енергийна сграда. 

Фасадите  са  с  чисти  ориентации  и  височина  4,5  м  от  пода  до  тавана.  Стъклената
повърхност на един WFG стъклопакет в рамка е 3,9 м2 (3 м на 1,3 м). Павилионът ще лежи
на  четири  единични  основи  и  ще  е  повдигнат  от  околния  терен,  без  да  се  променя
неговата  естествена  топография.  Външни  стълби  и  повдигната  пътека  ще  водят  до
площадката  пред  входа,  всички  направени  от  поцинкована  стоманена  конструкция,
покрита с плочи термо бор. Връзката на Павилиона с югоизточната пешеходна алея ще
се осъществява чрез хоризонтална пешеходна пътека, която  ще  осигурява достъп  и  на
хора с увреждания. 

Цели

Енергийни  стратегии,  както  и  строителни  и  производствени  процеси,   ще  бъдат
валидирани чрез  широкообхватно тестване и мониторинг на демонстратора при реални
условия. Събраните данни ще бъдат анализирани по отношение на външните условия и
работата  на  модулите  WFG.  След  първата  година  на  експлоатация  ще  бъде  оценено
цялостното спестяване на енергия. 
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Този проект е финансиран от Европейската комисия по програма "Хоризонт 2020"
- за научни изследвания и иновации, Покана - H2020- H2020-EE-2015-1-PPP. Типът
проект е Проект за иновационна дейност, InDeWaG - Индустриално развитие на

системи за остъкляване от стъклопакет с циркулиращ воден поток. Този документ
не представлява становището на Европейския съюз и Европейският съюз не носи

отговорност за каквото и да било използване на съдържанието му. 
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