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To RenoZEB είναι έργο χρηματοδοτούμενο από την 
ΕΕ, με διάρκεια από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον 
Μάρτιο του 2021. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
οικονομικά αποδοτικών άμεσα εφαρμόσιμων λύσεων 
που αυξάνουν την αξία των ακινήτων και στοχεύουν 
στη διεύρυνση της αγοράς των Κτιρίων Σχεδόν 
Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (nZEB) και στην 
καθοδήγηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων μέσω 
δράσεων ανακαίνισης, κάνοντας χρήση καινοτόμων 
διαδικασιών, μεθοδολογιών λήψης αποφάσεων, 
επιμόρφωσης και χάραξης κατευθύνσεων, όπως και 
επιδείξεις σε πραγματικές συνθήκες. 

Η έννοια του RenoZEB περιλαμβάνει μια σειρά από νέες 
προσεγγίσεις και διαδικασίες για ριζικές μετασκευές 
(Deep Retrofitting- DR). Το αποτέλεσμα θα είναι μια 
ολιστική μεθοδολογία που θα καλύπτει ολόκληρο τον 
κύκλο ζωής ενός έργου ανακαίνισης και θα εφαρμόζει τα 
καλύτερα εναλλακτικά σενάρια αποσκοπώντας στην 
αύξηση της αξίας των ακινήτων και τη βελτιστοποίηση 
της ενεργειακής τους απόδοσης.

www.renozeb.eu
επικοινωνία: info@renozeb.eu

@reno_zeb

Επιτάχυνση λύσεων 
ενεργειακής αναβάθμισης 
για κτίρια και γειτονιές 
μηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης

Το έργο αυτό έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας 
και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 
(Horizon 2020) βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 768718.

Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού του φυλλαδίου 
ανήκει στους συγγραφείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι υπεύθυνη 
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

/RenoZEBproject

/groups/12079225

Θα αναπτυχθεί ένα ενιαίο, αρθρωτό, πολύ-λειτουργικό 
και άμεσα εφαρμόσιμο (plug and play) σύστημα 
κελύφους, το οποίο θα ενσωματώνει ένα σύνολο 
τεχνολογιών μέσα σε προκατασκευασμένα δομικά 
στοιχεία. Το νέο σύστημα κελύφους έχει ως στόχο να 
υποκαταστήσει τις παραδοσιακές μεθόδους 
αντικατάστασης κτιριακών προσόψεων και να 
απλοποιήσει τη διαδικασία μετασκευής.
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Επιτάχυνση λύσεων 
ενεργειακής αναβάθμισης για 
κτίρια και γειτονιές 
μηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης



KUBIK
Μπιλμπάο, Ισπανία
Πλήρους κλίμακας δοκιμαστική
εγκατάσταση Ε&Α
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Ντουράνγκο, Ισπανία
Kτισμένο το 1965
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Βόρου, Εσθονία

Kτισμένο στα τέλη της 
δεκαετίας του ‘80

Η προσέγγιση RenoZEB για ριζική ανακαίνιση θα 
δοκιμαστεί σε τρία πραγματικά κτίρια κατοικιών, σε 
δύο διαφορετικές κλιματολογικές ζώνες (Ισπανία και 
Εσθονία) και τρία εικονικά κτίρια (Βουλγαρία, Ιταλία 
και Ελλάδα).

Τα κτίρια αυτά θα παρακολουθούνται καθ 'όλη τη διάρκεια 
της ριζικής μετασκευής τους, τόσο πριν όσο και μετά τις 
εργασίες ανακαίνισης, μετρώντας τις ενεργειακές τους 
επιδόσεις, τις συνθήκες υγιεινής και άνεσης, το κόστος των 
εργασιών αλλά και την αύξηση της αξίας τους όπως και το 
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. 

Θα αναπτυχθεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης της λύσης 
RenoZEB προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα 
αναπαραγωγής της σε διαφορετικά κλίματα και 
αγορές εντός της ΕΕ, χρησιμοποιώντας τους 
εικονικούς χώρους επίδειξης και εκτεταμένες 
δραστηριότητες γνώσης και αγοράς.

Στόχοι και 
αρχικά 
αποτελέσματα

Ο στόχος είναι η ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων 
χρησιμοποιώντας υψηλής τεχνολογίας και υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης δομικά στοιχεία. Το σύστημα που 
εφαρμόζεται εξασφαλίζει περιορισμένη παρεμβατικότητα 
και ελαχιστοποιεί  την όχληση των χρηστών του κτιρίου. 
Αυτό αναμένεται να μειώσει το συνολικό κόστος 
εγκατάστασης και το χρόνο κατασκευής, συμβάλλοντας 
σημαντικά στην αναβάθμιση της αξίας του ακινήτου και 
σύμφωνα με τα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης.

Επιπλέον, θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα συνεργασίας, 
βασισμένη στη Μοντελοποίηση Κτιριακής 
Πληροφορίας (BIM), που θα υποστηρίζει τη διαδικασία 
της ανακαίνισης καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Θα 
χρησιμεύσει ως κεντρικό αποθετήριο δεδομένων, όπου 
οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συνεργάζονται 
μεταξύ τους και να έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες 
πληροφορίες, ξεπερνώντας τον παραδοσιακό 
κατακερματισμό του κατασκευαστικού κλάδου.

Συμμετέχοντας στα δωρεάν μαθήματα τεχνικής 
κατάρτισης, εργαστήρια και εικονικές 
συναντήσεις, μπορείτε να ανακαλύψετε τις 
βέλτιστες πρακτικές και να βελτιστοποιήσετε τη 
ροή εργασίας σας, ώστε να εξασφαλίσετε καλύτερα 
αποτελέσματα στα δικά σας έργα ανακαίνισης.

Ένα πιο συνεργατικό 
περιβάλλον μέσω μιας 
πλατφόρμας συνεργασίας 
βασισμένης στην 
Μοντελοποίηση 
Κτιριακής Πληροφορίας 
(BIM)
 
Η BIM πλατφόρμα συνεργασίας θα διευκολύνει τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων παρέχοντας ένα 
τρισδιάστατο μοντέλο προβολής BIM για την 
παρακολούθηση προόδου των εργασιών και την 
απεικόνιση των βασικών δεικτών απόδοσης του έργου. 
Η πλατφόρμα θα βασίζεται στα πρότυπα OPEN BIM και 
στη διαλειτουργικότητα ετερογενών εργαλείων 
λογισμικού.

Δημόσιες διεπαφές θα αναπτυχθούν ώστε να 
επιτρέπουν μια τυποποιημένη σύνδεση της 
πλατφόρμας με εξωτερικά εργαλεία, όπως εργαλεία 
σχεδιασμού, προσομοίωσης ή εργαλεία γνώσης. Αυτές 
οι διεπαφές θα εμπλουτιστούν με ένα εργαλείο 
προσομοίωσης για τον σχεδιασμό και τη 
βελτιστοποίηση των λύσεων για ριζικές ανακαινίσεις. Σε 
ένα αποθετήριο δεδομένων θα αποθηκεύονται οι 
διάφορες πρακτικές ανακαίνισης που θα τροφοδοτούν 
την πλατφόρμα με τεχνικές πληροφορίες, χρήσιμες για 
τις διάφορες προσομοιώσεις.  

Το περιβάλλον συνεργασίας των λύσεων του RenoZEB 
θα ενισχυθεί περαιτέρω από ένα πλαίσιο ελέγχου και 
αυτοματισμού που θα δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης 
της απόδοσης του κτιρίου κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
του και την εφαρμογή κατάλληλων διορθωτικών 
αυτοματοποιημένων ελέγχων πάνω στα κύρια φορτία 
του κτιρίου και τα ενεργειακά συστήματα των 
προσόψεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα 
του εσωτερικού περιβάλλοντος και της θερμικής 
άνεσης των ενοίκων.


