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                                                            PLANUL Cladire Inteligenta Energetic                       

                                                     Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN    

                   Cladire mult Solara cu Iluminat Natural si Sistem Fotovoltaic Combinat 
 
 
         Maximizarea utilizarii ca tehnica gratuita a Energiei Solare  in cladiri este necesar pentru dezideratele globale stiute-
economia de energie si reducere emisii nocive de gaze cu efect de sera sau plata taxe de mdiu  prin urmatoarea strategie,practica si 
de informare(costul implementarii de pana la 20% din lucrare se amortizeaza prin economia de energie pe timp de vara sau sezon de 
mijloc,in special pentru cladirile comerciale).Desi, pentru cladiri noi optiunea este inca in conservare,durata de viata a celor 
existente este sever dezavantajata,rata medie de inlocuire fiind de 1-2% /an in Europa,putand fi aplanata prin aceasta 
strategie,tinand cont ca reducerea emisiilor de CO2  este estimat pana la 1 tona/casa ,dar edificator este consumul de energie din 
combusibili fosili de 54% mai mare in anul 2025 fata de 2001 pe Planeta:  
 
-proiectare sau adaptare constructiva standard Solar-Pasiva a spatiilor pentru incalzirea locala sau racire cu circulatie naturala 
a caldurii si a aerului pentru temperaturi pentru viata; 



-iluminat natural constant,proportional cu nivelul la ora de pranz(desi,din 30.000 cladiri Solar-Pasiva din Europa doar 100 
aplica;desi in Rusia  codul de sanatate sau munca impune ca 15% din pardoseala sa aiba calitati de iluminat,iar in US noile cladiri 
tertiare trebuie sa devina „greenlight” ) 
-asigurare energiei solare printr-un Sistem solar activ pentru incalzire-racire prin sistemul mecanic si/sau electric:caldura 
si  preparare de apa calda menajera sau de piscina(colectoare solare), si generare de energie electrica(panouri fotovoltaice)-tab.1. 
  
Source:www.domi87.hu 

 
 
 



 
 
    Tehnologia Low-Enegie solara prin  materiale de izolatie transparenta furnizeaza pentru incalzire sau racire solara si iluminarea 
naturala: 
 
-securitate energiei si a utilizarii-cand petrolul este stocat in cateva regiuni; 
-pentru mediu ,dioxidul CO2 din combustibili fosili este intre 40-50% din emisiile GHG,ceea ce Energia solara nu emite; 
-cresere economica prin investitii si joburi in sector-in 2005 circa 180 mii; 
-beneficii la uzul utilitatilor ,cand pretul gaz si petrol sunt in crestere-in locuinte economiseste consumul necesar cunoscut cu 
30%,iar in birouri reduce iluminatul cu 30-50%. 
 
   Legea  nr.372 /2005privind performanŃa energetică a clădirilor in aplicarea Directivei 2002/91/EC stabileste ca 
« Metodologia de calcul cuprinde, după caz, şi alte elemente, în situaŃia în care influenŃa acestora asupra performanŃei energetice a 
clădirilor este relevantă, precum:  sisteme solare active şi alte sisteme de încălzire, inclusiv electrice, bazate pe surse de 
energie regenerabilă;  electricitate produsă prin cogenerare;  centrale de încălzire şi de răcire de cartier sau de bloc;  
iluminatul natural ». 
 
Tabelul 1 Economia de energie in 2010 din EU-25 in cladirile tertiare 
  
Solar-Pasiva Din care DL 
100%: 148 Mtoe/an-6200 PJ 12%:      17,8 Mtoe/an-746 PJ 
 
   Un exemplu de armonizare a dezideratelor intre cerintele Cladirea -Pasiva si de dispersie optima pentru DL(Daylighting,in 
special de la lumina solara) este acoperisul vitrat ,cu valori proiectate si realizabile pentru caracteristicile 
spectrofotometrice:coeficientul U; Factorul solar sau coeficient de umbrire; Transmisia luminoasa ,ultravioleta sau 
energetica;Reflexie energetica sau luminoasa-tab.2;pentru o temperatura optima interioara de 20-30 ºC si evitare efect de sera(cu 
60-70 ºC) in urma acumularii de energie solara sau de decolorare. 
 
 
 



 
 
Source:www.ibp.fraunhofer.de/wt/adeline 
 
 
Tabelul 2 Elemente componente ale panoului vitrat 
 
Norme Compunere si prescriptii 
Panoul vitrat din sticla  
1.Parametrii microclimatului interior 
2.Corelare cu parametrii la instalatiile 
de incalzire/conditionare;accesorii de 
protectie solara-rulouri sau jaluzele 
3.Eliminare efect de sera(elementele 
incalzite in spatiu inchis devin si ele 
surse de radiatii superioare) 
 
 

Panoul  
1.Sticla-placi monolit,tratate termic si cu geam incasabil(nivel redus de termoizolare 
si filtrare raze solare);Geam termoizolant-foia exterioara este termotratata;interioara 
contra efractie;Geam Low-E-de joasa emisivitate si cu izolare optima 
Placi acrilice –pentru intrebuintare normala cu materiale colorate;greutate 
redusa;cu una sau mai multe  camere; 
Policarbonat-montaj adecvat dupa anotimp; pentru nedeformare se alege garnitura 
corecta 
3.Necesare mareriale cu grad ridicat de inertie termica(lamele de dimensiuni mari 
pana la  storuri exterioare actionate   manual sau electric). Implicarea in sisteme 



 
 
 
Luminatorul ca acoperis si 
suprafata vitrata( tip dreptunghi in 
plan inclinat sau alte forme) 

moderne de management ale cladirilor este doar un urmator pas, orientat spre 
viitor.prevazute elemente de deschidere a panoului sau interior cladirii pentru 
reciclare naturala aer(comanda prin termostat sau umidometru)-sau sistem de 
aerisire mecanic( ventilare fortata) 
Luminatorul cu sticla 
Necesar a rezista si la alte actiuni: grindina,zapada,vant,deformari per anotimp. 

 
Source:  www.stadtentwicklung.berlin.de/ 
 

 
 
                Casa Pasiva – viitorul nostru pentru locuire si activare 

 
 



Source:www.completconstruct.ro 
 
    La costuri energetice cat mai mici  prin consum de combustibili fosili,dar  şi  emisii  de CO2 în atmosfera,cu un confort 
termic si  arhitectura adecvat,iar Casa Pasiva le indeplineste: 
 

Clasificare 
Cladiri  

Dupa consum energetic: 
Casa Pasiva 
fara   sistemul  
activ de 
încalzire/iarna şi 
climatizare/ 
vara 

1.Necesarul de încalzire- <15 kWh/m².an, de  energie primara  - 120 kWh/m².an; fara 
sistemul clasic de încalzire şi racire, cu un cost mai mic cu cca. 80% faŃa de sistemele 
clasice.Consum de energie mai mic cu 85% decât la o casa standard. 
2.Standardul de construcŃie pasiva se combinã şi cu: 
-aparatura electrocasnica de înalta eficienŃa energetica - clasa A; 
-iluminat eficient energetic; 
-protectie antisolara prin:geamuri - absorbante de cãldurã şi reflective în acelaşi timp; 
folosire rulourilor exterioaresi utilizare de copertine de protecŃie, crearea de logii;executare 
marchize cu ventilaŃie la partea superioarã si laterala;     
-instalaŃia de încalzire prin pardoseala-economie de 15-20% faŃã de sistemul classic; 
-surse regenerabile- instalaŃie solarã de preparare a apei calde menajere si sistem fotovoltaic 
de generare a curentului electric;incalzire cu pompa de caldura; 
-fara poluare. 
3.Dezvoltate in:Germania ,Austria , Belgia-prin sprijin public; Luxemburg, Nordul Italiei 
şi ElveŃia.  
4.Deziderate constructive-izolare maxima,circulaŃe controlata aer, vitraje şi  sistem 
de ventilaŃie cu recuperare de caldura. 
5.Limite maxime de transfer termic admise la o clãdire nouã, corespunzãtoare diferitelor 
elemente constructive – pentru o pierdere termica prin transmisie,referitoare la suprafaŃa 0,34 
W/m²*K,iar necesarul termic anual este <55,77 kWh/m².an: 
 -Perete exterior - 0,22 W/m²*K 
 -Fereastrã (rama, aripa, geam) -1,3 W/m².*K 
 -Uşa de acces principala - 1,8 W/m²*K 
 -Acoperiş - 0,22 W/m²*K 
 -Ultimul planşeu -0,22 W/m²*K 
 -Planşeu pivniŃã neîncãlzita- 0,34 W/m²*K 

Casa de joasa 
energie  

Necesarul de încalzire:35 - 75 kWh/m².an 
 

Casa de ultra Necesarul de energie primara <34 kWh/m².an, adica de  3 litri de ulei combustibil 



joasa energie  
Casa de energie 
quasi-nula 

Necesarul de încalzire <5 kWh/m².an;fara combustibili fosili 

Casa cu plus de 
energie  

Tip casa de energie quasi-nula, dar cu resurse regenerabile. 
 

Institutul de case pasive dr. Feist din Darmstadt-www.rehau.ro 
 

 
                       1.Lumina zilei ca iluminat natural 
 
    Lumina zilei  utilizata prin sistemul DL(Daylighting,in special de la lumina solara) este o necesitate si avantaj  pentru costuri 
si sanatate umana(prin senzatia de orbire) si in toata Europa:prin efectul de reorientare a luminii naturale prin suprafete 
reflectorizante si orientabile;este integrat ferestrelor si permite o mai buna difuzie a luminii in interior-tab.3.Politica se interfereaza 
cu dezvoltarea iluminatului flourescent,pardosele si ventilatie mecanica  sau grad ferestre pentru aer conditionat(in criza energetica 
din 1970 si asupra biosferei a incurajat la uz natural-ventilatie si iluminat). 
   
  Evaluarea influentei sistemelor architectural constructive  solare pasive de captare(indice SP)  si dispozitive de 
protectie solara(control-PS) asupra Performantei energetice a cladirii (PEC) : 
 
Evaluare aport solar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datorat elementului  de constructie: 
-Ps (storuri,jaluzele si transparente) montate in paralel cu vitrajul (la interior,exterior sau 
integrate-intre foi de geam)cu valori ale Factorului de reflexie lumina 
 
Factor de transmisie 
energie solara totala 

Alb Pastel Inchis Negru 

Opac-0,0 0,7 0,5 0,3 0,1 
Mediu translucid 0,6 0,4 0,2 0,1 
Foarte translucid 0,4 0,3 0,2 0,1 
 
Valori referitoare la vitraje tip: 
Geam Coeficient 

transfer termic 
Factor de transmisie 
energie solara totala 

Factorul de 
transmisie lumina 

Factorul de reflexie 
lumina 
 

Simplu 5,7 0,85 0,90 0,08 
Dublu 3,0 0,75 0,82 0,15 



transparent 
Triplu 
transparent 

2,0 0,65 0,75 0,20 

Dublu 
transparent cu o 
pelicula de joasa 
emisivitate 

1,6 0,72 0,75 0,17 

 
 

[1] Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii 
 
Glosar: Performanta energetica a cladirii (PEC) — energia efectiv consumata sau estimata pentru a  
raspunde necesitailor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ in principal: incalzirea, prepararea apei calde de 
consum, racirea, ventilarea si iluminatul. Se determina conform unei metodologii de calcul si se exprima prin unul sau  
mai multi indicatori numerici care se calculeaza luandu-se in considerare izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si 
instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii in raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor 
invecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul  
de energie.  
 
 
   Fara transformari semnificative ale cladirii,inca din faza de proiectare ,este necesar ca anumiti parametrii-factorul solar(g) 
si coeficientul  de umbrire sa aiba valori acceptate,desi o anumita piata a produselor in domeniu(utilitati electrice pentru iluminat 
artificial) si o slaba informare sau de prevederi legale minime prin standarde  sunt concurentiale:evaluare beneficii in cost,alte norme 
de design,necuantificare rata de progres- [1]. 
 
  Bariere aditionale sunt si diversitatea geografica,ex. in tarile nordice sau de anotimp,iar ca risc si pret sau restrangeri de la mediu 
sunt minore. 
 
Tabelul 3  Tehnologii pentru o eficienta utilizare prin constientizare si informare 
 
Componente Sisteme de iluminat natural 
1.Conductie 
 
 
 

Conventional 
1.Spatii utilizate pentru a ghida si distribui:ca intermediar si beneficiar in interior-
colectoare,canale,tevi,reflectoare; pereti de iluminare naturala- cu insulatie transparenta intre 
pereti de sticla cu aerosilicagel granulat. 



 
 
 
 
2.Trecere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Elemente de 
control sau 
admitere 
intrare lumina 

2.Permit trecerea in camera sau intr-o sectiune aleasa-ex. ferestre dimensionate si pozitionate 
corespunzator (cu sticla speciala pentru lumina preponderenta si opresc fluxul de 
caldura),glazuri,atria, luminatoare. 
3.Grad de luminozitate si al deschiderii unor elemente-jaluzea,colector,ecran flexibil sau rigid,filtru 
sau blocaj solar (cercetare prin film holografic,fibra optica); etajere de lumina- maresc penetrarea 
lumini solare si imbunatatesc uniformitatea distribuirii luminii. 
 
Ghid practic pentru cercetare, demonstratii si folosinta 
1.Proiectare adecvata pentru utilizare,intr-o anumita proportie necesara(fara exces de  lumina 
orbitoare si caldura puternica,direct de la soare):iluminare prin geam in tavan-spatii 
industriale(1m² de geam obisnuit asigura un echivalent de  1kW necesar pentru 40 de tuburi 
fluorescente standard de 36 W); vopsire a elementelor de constructii in culori deschise si o 
geometrie potrivita pentru pereti si tavan;dar si prin micsorare nivel al luminilor de la 
ferestre:exemplu,in birouri sunt posibile distrageri de la concentrare prin aparitia de umbre sau 
reflectii din monitoare de calculator sau televizor(preferat cu ecrane plate). 
2.Prin sisteme de senzori - de control al iluminarii care reduce utilizarea iluminatului 
electric:limitatoare electronice se poate controla echilibrul iluminatului din exterior si artificial: 
intrari vitrate, sali de sport si gimnastica,parc masini,garaje, magazii. 

3.Calitatile luminii naturale asigura conectarea observatorului la mediul exterior-cantitatea de 
informatie vizualã asiguratã de vederea spre exterior(deschiderea preferatã este de formã 
orizontalã, pozitionatã central, care asigurã vederea liniei orizontului si este de 25 - 30% din 
suprafata peretelui-[2]).  

 
 Obiectivul socio -economic prin demonstratii practice,analize sociologice sau prezentare baza de date a proiectelor poate fi 
primordial in argumentarea dezideratelor din 2010-tab.4,dar si influenteaza pretul si tranzactionarea rapida a cladirilor,in raport cu 
altele: 
 
Tabelul 4 Potentialul pentru DL in anul 2010 
 
Regiune Economie de energie in MgJ 
Belgia 26 
Danemarca 13 
Franta(si  cu proiect practic de 
constientizare) 

109(0,06 TWh/an in comercial sector);codul 
de sanatate impune gradul perceptiei vizuale 



Germania 223 
Grecia 18 
Irlanda 6 
Italia 163 
Luxemburg 4 
Olanda  39 
Portugalia 20 
Anglia 90 
Spania 105 
 
  Acoperisul vitrat pentru tertiar sau rezidential sector,pe langa fatadele inclinate sau luminatoare cu geamuri 
termoizolante,poate asigura transparenta si dispersia optima a luminii naturale,incalzirea sau racirea dorita, asigurand protectia la 
mediu-pentru temperatura si umiditate adecvata:vitrarea si cu panta de cel putin 18%(colectare si dirijare condens). 
 
 Recomandari de reabilitare energetica cu respectarea gradului de confort vizual normat 
 
Alegere echipament 
pdv functionala 

1.Alegere sursa de lumina 
-dupa parametrii luminotehnici ai surselor:culoare aparenta,temperature de culoare,indice de redare 
culoare,durata de viata si PIF,geometrie si dimensiuni CIL; 
-dupa PEC-sursele cu descarcari(radiatii produse prin agitatie moleculara) de 3…6 mai eficace luminos 
decat cu incandescenta(radiatii produse pe cale termica-local de lux,foaier teatru pt redare culori calde ) 
Alegere corp 
-activitate,estetica,unghi minim de protectie vizuala,luminanta,distributie flux,tip suprafata,protectie 
mediu si electrocutare; 
-dupa randament optic-0,28…0,98. 
Alegere aparataj auxiliar- 
-condensator si balast(descarcare stabilizata,factor de putere ridicat,procent redus de armonici,cu 
sisteme de atenuare paraziti radio sau TV,functionare silentioasa si fara palpaire); 
-balast-electromagnetic(cat mai performante) si electronic(consum mai mic,creste eficacitatea 
luminoasa la lampi florescente,durata viata,variere flux luminos) 

Sistem de iluminat 
artificial 

1.Normal:la activitatea umana(fara cel secundar de décor-expozitii,muzee).Alegere: 
-sarcina vizuala specifica activitatii; 
-clasa de calitate-A foarte inalta calitate; 
-nivel de iluminare normat; 
-mod de distributie flux luminos; 



-estetica. 
Clasificare: 
a.dupa distributia de flux luminos in spatiu 
-direct cu flux mare in emisfera inferioara F>0,9 si mica in cea superioara f<0,1(cladiri industriale,cu 
plafon slab iluminat; si pt birou,sala de clasa-cu vopsea de finisaj pt factor de reflexive ridicat ) cu 
eficienta mare,dar confort vizula redusa; 
-semi-direct 0,6 <F<0,9 si 0,1<f<0,4-creste luminanta plafon(industriale cu sarcini vizuale 
mici;activitate intelectuala); 
-direct-indirect-0,4 <F<0,6 si 0,4<f<0,6-odihna,divertisment, activitate intelectuala; 
-semi-indirect-0,1 <F<0,4 si 0,6<f<0,9-pt confort luminos deosebit;dar se consuma; 
-indirect-F<0,1 si f>0,9-prin reflexie in planul util-muzee,hotel de lux,consum mic si fara orbire. 
b.dupa distributia echilibrata de flux luminos in plan util-: 
-sistem uniform distribuit-amplasare simetrica corpuri(distanta prim sir-perete este de ½ dintre 2 
siruri)-sala sport,hale,depozit;cu actionare sectorizata/sir la suprafete vitrate puternic; 
-general localizat sau zonat-nivel de iluminare diferit/zona de activitate;la dimensiuni mari cuplkat cu 
iluminare naturala; 
-local –pe suprafete restranse de lucru;performanta buna; 
2.Siguranta:evacuare la urgenta 

Sistem integrat de  
iluminat artificial si 
natural 

1.Control in functie de timpul de utilizare 
-prin sistem fara detectare automatizata a prezentei utilizatorilor;actionare manuala sau cu 
stingere automata prin ceas ; 
-prin sistem cu detectare automatizata a prezentei utilizatorilor-prin senzori; 
2.Control in functie de accesul luminii naturale prin: 
-actionare sectorizata a corpurilor de iluminat-aflate in siruri paralele cu ferestrele; 
-reglare automata flux-prin fotocelule ce comanda variatii tensiunii functie de aport lumina naturala; 
3. Control mixt in functie de timp si acces lumina naturala 
-local/incapere-prin senzori de prezenta si celule fotoelectrice pentru reglaj flux ; 
-centralizat-prin BMS. 
 

[1] Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii 
 
 



 
Source:www.stadtentwicklung.berlin.de/ 
 
 
                        2.Sistemul Solar-Pasiv 

    Sistemul  Solar- Pasiv utilizeaza elemente de cladire pentru colectarea, stocarea si distribuirea de energie solara,dovedind 
eficienta energetica si in consum conventional pentru confort si gratie,dar si facturi mai mici de 50%-70%.Elementele 
componente sunt utile,fiabile cu durata de viata lunga ,ca  materiale de constructie ce nu degradeaza mediul sau echipamente 
electrice ce pot ceda.  

                         2.1.Incalzirea ,racirea si iluminarea spatiala ca dar de la natura  

     Caldura solara prin o tehnologie adecvata cu protectia solara contra fenomenului natural al efectului de sera(elementele 
incalzite in spatiu inchis devin si ele surse de radiatii superioare) incalzeste aerul din spaŃiile cladirii, dotata cu un Sistem pasiv de 
încălzire si racire solară(Solar Heating and Cooling- SHC Passive System).Fără o instalatie circulatorie a unui agent termic si 
utilizand agentul termic natural se dezvolta tehnologic o Cladire Pasiv-Solara(Passive Solar Building-PSB), daca arhitectura si 
volumetria respecta necesitatile de a capta maxim radiatia solara: 
 
-regimul de înălŃime este tip parter sau parter plus etaj-[1]: 
-SHC System este montat spre sud si inclus în faŃada verticala(iar,balconul in alta directie;incaperile functionale –baie,bucatarie 
spre nord ); 
-se evita umbrirea naturala sau artificiala a amplasamentului; 
-zona nu este  poluata cu fum sau praf. 



 
   Sistemul pasiv SHC de stocare a căldurii provenite din captarea radiaŃiei solare, doar pe timpul zilei , necesara si noaptea ,se 
compune din: 
- suprafeŃe colectoare de radiaŃie solara  cu panouri vitrate sau opace din sticla (cele vitrate permit si regleaza patrunderea 
radiaŃiei solare in spatiu ,unde prin efectul acceptabil de seara se asigura caldura ;cele opace absorb şi o acumuleaza,cedand-o 
noaptea); 
-dispozitive de umbrire si protectie solara-jaluzele la interior şi obloane la exterior, pentru a evita supraîncălzirea pe timp de 
vara.  
 
Tabelul 4 Sistemul pasiv SHC 

Tehnologie Realizare constructiva 
Cu aport solar prin 
vitrare 

Direct-Curentii de aer pot fi sau nu directionati spre incaperi  prin spaŃii vitrate de tip seră indreptat 
spre sud si  masa termica de captare pentru spatiul interior(luminatoare sau ferestre cu suprafeta 
vitrata dubla sau tripla furnizeaza la fel de multa energie solara ca si pierderile de caldura) - 
temperatura poate fi si de 27°C si pentru economii de15% si 40% trebuie:culoarea suprafetelor 
colectoare pentru captare sa fie neagra; masa termica din materiale dense si grele; plansee cu 
grosime de 5 – 15 cm si  ziduri de 5 – 10 cm pentru stocare termica.  

 Principiul de functionare al atriumurilor si al spatiilor insorite  

 
Source:www.ipa.ro 

Perete captator 
 

Indirect-Curentii de aer sunt directionati: radiatia termica transmisa prin suprafaŃa vitrată este 
amplificata,apoi,de zid termic de dimensiuni  mari-peretele captator si conductie din beton vopsit 



exterior in negru pentru incalzire spatiu,cu stocaj si    creator de temperaturi de pana la 70°C,utile 
mai ales noaptea: 
-circuitul aerului rece este prin orificiul pe la partea inferioară a sticlei de fereastra,apoi  se încălzeşte 
in  spatiul de 5 si 15 cm dintre fereastra si perete şi este dirijat spre interiorul încăperii pe la partea 
superioară; perete gros de 20-25 cm; 
-zidul are dubla deschidere–sus si jos; spatiul -fereastra si perete colecteaza si  incalzeste aerul ce 
intra in spatiu prin orificiul de sus,iar cel  racit circula pe jos; 
-panou dublu colector din suprafete de sticla, plasat pe acoperis, absoarbe radiatia solara si  
acumuleaza caldura,circulatorie in interior prin canale;In nordul Europei -peretii solari  sunt dotati 
cu izolatie transparenta. 
Principiul de functionare al zidurilor Trombe  

 
Source:www.ipa.ro 



Spatii colectoare si 
atriumuri 

Combinatie a sistemelor de incalzire directa si indirecta-intre zid si suprafata vitrata mai mare 
este plasata  masa termica: prin deschiderile din sticla 
circula aer si stocajul este prin plansee si ziduri.Pentru 
cladiri de dimensiuni mari se proiecteaza atriumuri,ca  anexe 
sau sub forma de ferestre, curti interioare sau 
galerii.Temperaturi obtinute ziua/ noaptea: iarna- 30/16°C 
si   vara- 35/25°C . 

 

 
  Pentru reducerea energiei conventionale ,prin design sau proiectare adecvata,cladirea si sistemul solar realizeaza 
dezideratele necesare-spatiile solare si atriile incalzesc aerul de ventilatie pentru cladirea sursa,utilizand izolatia 
transparenta: 

 
Tabelul 5  Deziderate oferite de tehnologia solara 
 
Valorificare a caldurii 
solare 

Tehnologie 

Incalzirea apei Pe timpul verii asigura economii de combustibili de pana la 60% - 70% (electric se 
consuma circa 25% din energie);eliminare emisii generate de combustibilii fosili 

Racirea solara 1.Prin absorbtie (ca la frigiderele casnice si refrigeratoare pe gaz) ; dispozitive mecanice 
de umbrire-jaluzele 

2.Prin uscare -ferestre cu suprafata vitrata cromata,sensibile la intensitatea luminoasa si  



temperature 

Principiul de functionare pentru colectoare si plombe  

 

Source:www.ipa.ro 
Uscare solara Geam de sticla sau plastic transfera radiatia solara la uscator si,apoi, un strat 

absorbant vopsit in negru o converteste in caldura: in ferma pentru evaporarea umiditatii 
din hrana sau produse agricole stocate; asigura protectie la   ploaie, insecte, animale si 
praf; impiedica aparitia bacteriilor si ciupercilor prin uscare rapida. 

Bucatarie solara Pentru prepararea hranei sau purificare apa:sobe parabolice sau sub forma de cutie 
orientate catre Soare.Model:Cuptoare solare pentru Africa-OrganizaŃia internaŃională 
"Solar Cookers" ("Bucătarii solari") a creat un cuptor, realizat din antene vechi de satelit şi 
bucăŃi de oglinzi sparte, cu ajutorul căruia apa dintr-un vas metalic poate fi încălzită la 
peste 100 de grade Celsius. Cercetătorii organizaŃiei au testat invenŃia în faŃa 
beneficiarilor, un trib din Kenya, şi le-au arătat africanilor cum pot găti o supă, o friptură 
sau chiar o prăjitură cu ajutorul acestui cuptor solar. www.adevarulonlone.ro 

Lumina naturala Prin luminatoare cu geometrie si culori adecvate pentru pereti si tavan   
Purificare solara  a apei Sursa de caldura evapora apa de consum si o separa de impuritati sau sare-

distilare.Necesar:diferenta mare de temperatura intre apa si suprafata de condensare 
;scapari mici de vapori. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source:www.cronicaromana.ro 
 
 

                3.Sistemul activ Captator-Voltaic Solar 
                                
 

 
    Sistemul activ de încălzire si racire solară(Solar Heating and Cooling- SHC Active System) si cel de producere 
electicitate este compus din echipament adecvat montat in perimetrul unei cladiri-tab.6, putand fi cuplate cu cele pasive si 
putand sustine intreaga cerere pentru incalzire in locuinte. 
    Capacitatea cumulativa de Energia generata in anul 2005 este edificatoare in EU-25:capacitatea de operare pentru incalzire-
115 GW si producere electricitate -0,5 GW;iar Energia produsa-caldura 68 TWh si electricitate de 1,3 TWh(Source:IEA Solar and 
Heating and Cooling Programme Tasks). 
   Lipsa de politici in domeniu sau pretul inca necompetitiv este edficator pentru dezvoltarea sistemlui.Agentia IEA propune in 
parteneriat public-privat sa creasca cererea de energie solara in 2025 cu 10-15% in OECD,in paralel cu Declaratia pentru o Directiva 
comuna –incalzire si racire din RES cu 25% mai mult in 2020:standardul de conversie propus este de 0,7 kWth/m²,comparabil 
cu orice alta sursa. 
 

Tabelul 6 Conversia Energiei solare si modul de utilizare  



 
Producere Tehnologia sistemului 
Incalzire in 
sistem activ 
Fig.1 

Captatoarele solare(panouri ) utilizeaza apa(mai compacte) sau aerul(mai simple şi uşor de întreŃinut) ca agent 
termic; dimensionate dupa regiune si timpul de stocare a căldurii; si pot fi cuplate in functionare la o sursă 
auxiliară(clasică, pompă de căldură sau apa geotermală) cu elementele: 
-unitatea de stocare a energiei termice cu schimbător de căldură;  
-pompe de circulaŃie; 
-aparataj de reglare ; 
-instalaŃiile interioare sunt corpurile statice sau înglobate în pardoseală sau tavan(necesare in perioada 
intermediara -primăvara şi toamna,cand agentul are sub 55oC)  

Prepararea 
apei calde 
menajere in 
sistem activ  
 

Intr-o locuinta se consuma energie termică:iarna-30-35 % din cel total iarna  şi vara-integral. 
Estimarile pentru rezidential sunt: reducere cu 60-70% a consumului de energie termică din surse clasice. 
InstalaŃiile se compun din: 

-circuitul primar, al sursei, alcătuit din captatorul solar(1),  un schimbător de căldură(3) montat în 
rezervorul de acumulare(2) şi conductele de legătură prin care circulă apă sau amestec antigel, 
caracteristica acestui circuit fiind faptul că este închis, deci fluidul nu se consumă; 

-circuitul secundar, al consumatorului, alcătuit din rezervorul de acumulare(2), conducta de alimentare 
cu apă rece şi conductele care alimentează bateriile de consum(7). 
În funcŃie de tipul de circulaŃie al apei între captator şi rezervorul de stocare, se disting două tipuri de 
sisteme:  

-cu circulaŃie forŃată(apa va circula între captator şi rezervor datorită pompei de circulaŃie introdusă în 
sistem, iar rezervorul de stocare poate ocupa orice poziŃie faŃă de captator);  
-cu circulaŃie naturală(datorită diferenŃelor de densitate a apei, se dezvoltă curenŃi de convecŃie 
ascendenŃi şi descendenŃi care asigură circulaŃia apei între captator şi rezervor. Acest sistem 
funcŃionează numai dacă rezervorul de acumulare se găseşte amplasat la o cotă inferioară captatorului 
solar. Avantajul este însă că în instalaŃie nu există pompe care să necesite energie electrică pentru 
alimentare.). 
  
Figura 8.5. InstalaŃie de preparare a apei calde menajere pentru o locuinŃă individuală [[[[7]]]] 

1-colector, 2-rezervor de acumulare, 3-schimbător de căldură, 4-sistem de reglaj, 5-vas de 
expansiune, 6-sursă termică auxiliară, 7-baterii de apă caldă. 
Pentru a asigura temperatura constantă a apei calde menajere în limita a 45-55oC, instalaŃiile solare au 
racordată în paralel o sursă termică auxiliară electrică sau alimentată cu combustibili clasici.O astfel de 
instalaŃie solară de preparare a apei calde de consum în care sursa auxiliară de energie este o centrală 



termică murală (6) este prezentată în figura 8.5. 
 

Energie 
electrica 

Prin dispozitive statice- celulele solare:cupluri termoelectrice cu semiconductori(devin conductoare electric cand 
sunt iluminate sau incalzite; 95% sunt din semiconductor silciu ), diode termoionice sau pile fotovoltaice cu 
semiconductori, cu randamente de 8-10%;solutie de viitor -celule fotovoltaice(geamurile acoperite cu un film solar-
electric ce genereza electricitate);producere de 1-2 W,deci,se interconecteaza. Modulele fotovoltaice sunt conectate 
pentru a forma panouri fotovoltaice-de 300W. 
Necesar: capturarea de energie de pe intregul spectru al luminii(o caseta de germaniu este supusa miscarii cu viteza 
mare in mediu de diverse gaze, lucru care permite “cresterea” unor linii de material semiconductor, precum arseniura 
de galiu-Department in cadrul Centrului national pentru energii fotovoltaice din Colorado;celula triplu-nod cu lumina 
concentrate- linia inalta capteaza lumina albastra, cea de mijloc absoarbe lumina verde, cea de la baza foloseste 
lumina rosie - compania Spectrolab). 
 
Montaj- Pe un  acoperis sau sol  si orientat catre sud, est sau vest ;plat pentru  inclinarea  catre sud sub unghiul 
optim. 

Avantaj-in regiuni  izolate permit livrarea de energie ieftina(cladiri,ferme/gospodarii taranesti ,aparatura 
casnica,site-uri de telefonie mobile, statii de benzina). 
Utilitati alimentate  
1.Iluminatul genereaza mai mult de un sfert din emisiile de gaze cu efect de sera din sectorul comercial; caldura 
generata se acopera prin consum pentru racire: 
-public sau privat sector-stradal,parcuri,cladiri,yachturi,vehicule cu viteza mica,panouri publicitare,semnalizari de 
avertizare.  
2.Racire si Ventilatie prin alimentarea aparatajului electrocasnic adecvat- ventilatoare,aer conditionat, frigidere,dar 
si televizoare 
3. Sisteme solare "termale" - în care razele soarelui sînt folosite pentru a supraîncãlzi un fluid care pune în  
miscare o turbinã generatoare de electricitate  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prin combinarea incalzire-ventilatie-aer conditionat-iluminat se consuma circa 70% din energia cladirii,fiind necesare: 
 

Performante in Piata solara a Sistemul combinat incalzire si apa calda  
       

Austria  1.000 sisteme cu 50 MWth in 70.000 mp in locuinte multi familie 
Olanda 10.000 locuinte construite  respectand cresterea cu  50% a eficientei energetice  in incalzire 

;dezvoltat un  Standard in constructii cu surse solare 
Germania Camera de Comert din Freiburg monitorizeaza:sistem cu aer colector pentru racire pentru etaj de 

seminarii si cofetarie ;economie de 30% 
New York-Times 
Building 

DL cu ultimele tehnologii-50-70% economii cu ferestrele din sud si vest 

Spania  Contank:colector de 360 kW pentru colectoare curate de gunoi;economie de 13,5 mii Euro/an 
 
                4. Cladire Curata cu Sistem complex de Energie regenerabila 

Fatada sud 

Fig.1-Sistem pasiv de încălzire solară [[[[3]]]] 



  
Source:www.egi.ro 

  Un sistem complex si integrat din doua sau mai multe surse de energie,inclusive  cu stocaj, din surse RES(ex. solara-eoliana – 
biomasa- energia hidro-geotermala),  pentru furnizarea de energie electrica si caldura ofera solutii flexibile, pentru dezvoltarea 
durabila, mai ales pentru: localitati  rurale izolate sau complexe tertiare-balneare,comerciale,scoli(cu rezerva o sursa 
conventionala de energie ).Avantaj: utilizare potentialul natural local;reducere emisii; pret mic pentru energia;asigurare securitate 
in alimentare:  

Componenta Furnizare  Echipamente 
Solar-eolian 

 
Surducel – judetul 
Bihor,PV/eolian – 
3,424kW;consum 
zilnic de 3 kWh 

Energie electrica 
(sistem 
fotovoltaic) 

 

Generatorul solar:module solare fotovoltaice conectate serie si/sau paralel (functie de 
tensiunea necesara), incluzand elemente de protectie si conectare(diode de by-pass/ 
sau blocare); 

Generatorul eolian- modern de  peste 3500 kW; cost investitie -0.07 Euro/ KWh. 

Unitatea de conditionare:convertor pentru curent continuu  si invertor (transformare 
in c.a.);  

Baterii de acumulatori pentru stocaj- cand viteza vantului este mai mica de 4m/s si  
nivel de contributie de pana la aproximativ 20% din cererea totala (cu Pb sau Ni-Fe) 
dotate cu regulator de control, utilizate comform  realitatii de timp nefavorabil:zi-
noapte-anotimp; 

Generator diesel in rezerva pentru a acoperi necesarul de energie electrica la varfuri 
de sarcina.  

Energia produsa- MWh/an prin convertoare mici  de energie eoliana si viteza 
vantului V10 (masurata la 10m deasupra pamantului)  



Rotor Putere 
nominala 

V10=4m/s V10=6m/s V10=8m/s 

10 m 20 kW 18 48 74 
15 m 50 kW 48 130 200 

Source:www.europa4training.org 
Energia 
geotermala-
Solara-Eoliana 

Utilizare directa / 
generarea energie 
electrica si/sau 
termica 

Conform: Utilizarea surselor energetice regenerabile pentru Energetica 
cladirilor   si un Mediu curat 
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