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Sledite nas na socialnem omrežju! 

DRUGO POLLETJE 2014: NA VIDIKU JE IZVEDBA 
INOVATIVNIH PILOTNIH PROJEKTOV

SunLab (Italija), SmartEE (Francija), Glassolating 
in HVAClab (Španija), InfraSUN (Slovenija) in 
SunCool (Hrvaška): vstopili smo v drugo polovico 
projekta, pilotni projekti EMILIE so tako rekoč 
nared. Večina pilotnih projektov, ki bodo 
predstavljeni v tej in naslednji izdaji EMILIE Novic, 
je pričala z delovanjem konec junija, v septembru 
pa pričakujemo objavo prvih periodičnih 
(sezonskih) rezultatov. 

Prav tako bo v jeseni organiziranih več tehničnih delavnic za predstavitev novih tehnologij in 
proizvodov, ki so bile obravnavane v okviru projekta, nekatere pa tudi vgrajene in preskušane 
v naših pilotnih objektih. Delavnice bodo prvenstveno namenjene majhnim in srednje velikim 
podjetjem, gospodarskim grozdom ter regionalnim in lokalnim upravnim organom, ki so 
zadolženi za upravljanje javnih stavb, odprte pa bodo tudi za druge zainteresirane strani. 
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Vabimo vas torej, da ostanemo �na zvezi�, da sledite naši spletni strani in se nam pridružite 
pri naših prihajajočih aktivnostih. 

NOVICE
Sonce kot infrastruktura – modeli 
sončnega ogrevanja in hlajenja

Pilotni objekt InfraSUN, ki je zgrajen na Institutu 
Jožef Stefan v Ljubljani, se osredotoča na 
demonstracijo in testiranje najnovejših sončnih 
termalnih tehnologij. Srčika sistema sta dva 
adsorpcijska hladilnika, vsak hladilne moči 10 k� , in 
polje inovativnih vakuumskih cevnih kolektorjev 
toplotne moči 41 k� th. Sistem za nadzor in 
spremljanje zagotavlja ustrezno medsebojno 
delovanje solarnih, prezračevalnih in hladilnih 
podsistemov kot tudi spremljanje statusa celotnega 
sistema v realnem času. Pilotni objekt je pripravljen 
za obiske po dogovoru, ekipa IJS vam ga bo z 
veseljem predstavila.

Laboratorij tehnologij ogrevanja, 
prezračevanja in klimatizacije (HVAC) 
za upravne stavbe

Pilotni objekt v Sevilli je pripravljen! Opravljena je 
bila simulacije stavbe Instituta Andaluz de 
Tecnologia (IAT) s pomočjo EnergyPlus, po katerem 
je bila ocenjena energijska poraba stavbe, in 
CALENER-ja, ki je namenjen energetskem 
certificiranju. Dokončani so bili tudi vsi ukrepi 
energetske učinkovitosti: namestitev senčil na 
jugozahodni fasadi in zamenjava senčnika za 
strešna okna ter ukrepi za izboljšanje / zamenjavo 
izolacijskega materiala v sistemu HVAC – tako je 
pilotni objekt pripravljen za sprejem prvih 
obiskovalcev. 

Fazno spremenljivi materiali v 
transparentnih ovojih stavb 

Za predstavitev tretjega pilotnega projekta ostajamo 
v Španiji, le preselimo se v Zaragozo, kjer domuje 
objekt �Glassolating�. Konec aprila se je v okviru 
pilotnega projekta začelo preskušanje učinkovitosti 
in koristnosti fazno spremenljivih materialov (PCM) 
ter izvajanje primerjav s konvencionalnim steklom 
na dveh različnih lokacijah v neposredni bližini 
Raziskovalnega centra za energetske vire in porabo 
(CIRCE). PCM povečuje toplotno inercijo ovoja in 
tako znižuje porabo energije. To znižanje porabe 
energije v stavbah terciarnega sektorja je ocenjeno 
zato, da bi ovrednotili do kakšne mere bi lahko bila 
raba PCM privlačna rešitev za ta sektor. 

Tretji projektni kapitalizacijski sestanek 
je gostil IJS v Ljubljani

Skoraj 30 vabljenih strokovnjakov je v Ljubljani 11. 
junija 2014 sodelovalo na kapitalizacijskem 
srečanju, ki je osvetljevalo različne vidike in 
možnosti financiranja za inovacije ter oblike 
finančnih podpor za majhna in srednje velika 
podjetja na področju energetske učinkovitosti v 
stavbah. Zanimivim predstavitvam osmih 
mednarodnih projektov je sledila delavnica, v kateri 
so sodelujoči razpravljali o izzivih glede rabe 
sredstev ELENA in kako udejanjiti prednosti ESCO 
in EPC. 

PRIHAJAJO�I DOGODKI
� 5. mednarodna konferenca o harmonizaciji arhitekture in narave (5th International Conference on 
Harmonisation between Architecture and Nature), Siena / Italija, 24. – 26. september 2014
� Svetovna konferenca o trajnostni gradnji 2014 (The � orld Sustainable Building 2014 Conference), 
Barcelona / Španija, 2�. – 30. oktober 2014 
� 14. Mednarodna konferenca o znanosti, umetnosti in kulturi – Delavnica o položaju geotermalne energije 
in prihodnosti v Periadriatskem območju (�IV International Conference on Science, Arts and Culture – 
� orkshop on Geothermal Energy Status and Future in The Peri-Adriatic Area), Veli Lošinj/Hrvaška, 25. – 2�. 
avgust 2014

� Strokovne delavnice projekta EMILIE – Trst (Italija), Zaragoza in Sevilla (Španija), Gap (Francija), 
Ljubljana (Slovenija) ter Rijeka (Hrvaška) – v pripravi, pričakujte obvestilo.
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Stik z nami

Prijava na novice / Odjava

Za vsebino novic odgovornost nosijo njeni avtorji. Vsebina nujno ne odraža mnenja Evropske unije. Evropska komisija ni 
odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebujejo te novice. Projekt EMILIE je sofinanciran s strani Evropske 

unije v okviru "sredozemskega" programa transnacionalnega sodelovanja MED. 
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