
BILTEN NOVEMBER 2014

Krepitev sredozemskih pobud, ki majhna in srednje velika podjetja usmerjajo k 
inovacijam pri razvoju in rabi energijsko učinkovitih tehnologij – EMILIE

V TEJ IZDAJI:
Vseh šest pilotnih projektov 
EMILIE je v celoti zaživelo 
SunLab – Laboratorij za 
tehnologije solarnega hlajenja 
odprt tudi za javnost
SunCool – Solarna hladilna 
tehnologija v Laboratoriju za 
termalno udobje
Študentje tekmujejo in se učijo s 
SmartEE
Živahen 'EMILIE' oktober

Partnerji: 

Italija - AREA Science Park (glavni partner)
Francija - CAPENERGIES
Španija - Fundacija CIRCE, Research Centre for 
Energy Resources and Consumption 
Španija - Instituto Andaluz de Tecnologia
Slovenija - Institut Jožef Stefan 
Hrvaška - Regionalna energetska agencija 
Kvarner

Trajanje projekta: 
01/01/2013 - 30/06/2015

Spletna stran: 
www.emilieproject.eu

Sledite nas na socialnem omrežju! 

VSEH ŠEST PILOTNIH PROJEKTOV EMILIE JE V CELOTI 
ZAŽIVELO

EMILIE vleče zaključne poteze, saj je vseh 
njegovih šest pilotnih projektov začelo z 
obratovanjem. V prejšnji, julijski izdaji so bili 
opisani InfraSun (Slovenija), HVACLab 
(španija) in Glassolating (Španija), nekateri 
od njih so tedaj že odprli svoja vrata za 
obiskovalce. V tej številki vas bomo seznanili 
z SunLab (Italija), SmartEE (Francija) in 
SunCool (Hrvaška) ter njihovem trenutnem 
napredovanju. Videi, ki prikazujejo vsakega 
od teh pilotnih projektov in njihove stopnje 
skozi izvedbeno fazo, bodo kmalu na voljo za 
ogled na YouTube kanalu EMILIE. 
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Naj na koncu omenimo še izjemo odmevno uradno predstavitev pilotnega objekta 
Infrasun na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani, ki ga je 2�. oktobra v sklopu obiska 
na Institutu otvoril predsednik slovenske vlade dr. Miro Cerar. 

Pred začetkom letošnje zime se pričenja serija tehničnih delavnic za predstavitev 
novih tehnologij in proizvodov, načrtovanih na evropskem in globalnih nivojih ter 
testiranih v naših pilotnih objektih. Delavnice so primerne prvenstveno za majhna 
in srednje velika podjetja, tehnološke in gospodarske grozde ter za regionalne in 
lokalne oblasti, ki so zadolžene za upravljanje javnih stavb. Odprte so tudi za 
druge zainteresirane strani. Vabimo vas, da ostanete na zvezi, spremljate našo 
spletno stran in se nam pridružite v prihajajočih aktivnostih. 

NOVICE
SunLab – Laboratorij za tehnologije 
solarnega hlajenja odprt tudi za javnost

Pilotni objekt Znanstvenega parka AREA SunLab v 
celoti deluje in je odprt za obiskovalce. Gre za 
demonstracijski laboratorij naprednih solarnih 
hladilnih tehnologij za klimatizacijo stavb, ki ima za 
cilj testirati in spodbujati njihovo rabo ter nuditi 
podporo uvajanju inovativnih proizvodov in objektov 
za klimatizacijo stanovanjskih in poslovnih stavb. 
SunLab je med prvimi italijanskimi objekti, ki 
združuje opisane tehnologije in obenem zagotavlja 
platformo za testiranje novih komponent in 
nadzornih strategij. 

SunCool – Solarna hladilna tehnologija 
v Laboratoriju za termalno udobje

Po namestitvi solarnega hladilnega sistema 
SunCool na Fakultete za strojništvo �niverze na 
Reki so se delovni pogoji v laboratorijih občutno 
izboljšali, opazno zmanjšale pa naj bi se tudi emisije 
toplogrednih plinov in poraba energije za hlajenje. 
Trenutno poteka ocenjevanje delovanja vgrajene 
solarne hladilne tehnologije, ki bi omogočila izdelavo 
študij izvedljivosti za ta način hlajenja tudi za druge 
primere. Prilagajanje in merjenje parametrov je v 
teku in se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih mesecih. 

Študentje tekmujejo in se učijo s 
SmartEE 

Sistem SmartEE je pilotni projekt, ki ga je razvil 
CAPENERGIES. Vgrajen je v prostorih šole in 
vključuje merilno opremo (elektrika, plin, voda ter 
merilniki toplote, temperaturni senzorji, sonda CO2), 
ki je priključena na uporabniški vmesnik (ekran na 
dotik in mobilec), ki je dostopen vsem uporabnikom 
objekta. Internetna aplikacija omogoča analizo 
podatkov porabe energije v realnem času. 
Študentje, ki se nahajajo v različnih prostorih šole, 
lahko na demonstracijskih "EcoTrocks�" točkah 
vidijo, kako uspešni so v svojih prizadevanjih za 
racionalno rabo energije.

Živahen EMILIE oktober

V zvezi z dogodki EMILIE je bil oktober posebno 
živahen za naše španske partnerje. Andaluzijski 
tehnološki inštitut IAT je med 2. in 3. oktobrom 
sodeloval v mednarodnem forumu �GreenCities � 
Sustainability�, ki se je osredotočil na pametne 
trajnostne rešitve v urbanem okolju. Vsak, ki ga 
zanimajo aktivnosti EMILIE, se je lahko seznanil s 
stališči IAT in o aktivnostih dobil informacije iz prve 
roke. V Zaragozi smo se 15. oktobra, prav po 
zaključku slavnih Fiestas del Pilar, zbrali projektni 
partnerji na 2. srečanju tehnične skupine, ki jo je 
tokrat gostil CIRCE – Raziskovalni center za 
energetske vire in porabo. Obravnavali smo tekoče 
tehnične problem v zvezi z realizacijo pilotnega 
projekta in si ogledali pilotni objekt Glassolating. 

PRIHAJAJO�I DOGODKI
� 15th Forum Solar Pra�is, Berlin, Nemčija, 2�. - 2�. november 2014 
� Re-� ork cities, London, Velika Britanija, 4. - 5. december 2014 
� Tehnična delavnica EMILIE za MSP v Italiji, Okoljski park, Torino, 10. december 2014 

� Tehnične delavnice EMILIE v Španiji, Franciji, Sloveniji in Hrvaški - termini bodo objavljeni naknadno
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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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