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Проектът РеноЗЕБ е спонсориран от ЕС и е с 
продължителност от Октомври 2017 до Март 2021. 
Екипът разработва рентабилни решения от тип 
„plug and play“, които ще увеличат стойността на 
имотите в широкия пазар на сгради с почти нулево 
потребеление на енергия. Ние целим да насочим 
всички заинтересовани страни към 
реновационните действия, като предоставим 
иновативни процеси, методологии за вземане на 
решения, обучения и насоки, които ще 
демонстрираме в нашите пилотни сгради.

Започваме с разработването на концепцията за 
RenoZEB, която включва набор от нови подходи и 
процедури за дълбоко обновяване (Deep Retrofit). 
Резултатът ще бъде цялостна методология, 
обхващаща целия жизнен цикъл на проект за 
реновиране и прилагане на най-добрите 
алтернативни сценарии за увеличаване на 
стойността на имота и оптимизиране на енергийната 
му ефективност.

www.renozeb.eu
За контакти: info@renozeb.eu

@reno_zeb

Ускоряване на енергийните 
реновационни решения за 
нулево-енергийни сгради и 
квартали

Този проект е финансиран по програмата на Европейски Съюз 
за изследвания и иновации - Хоризонт 2020 със споразумение 
номер 768718.

Отговорността за съдържанието на тази брошура принадлежи 
само на авторите ѝ. Европейският съюз не носи отговорност за 
каквото и да е използване на съдържащата се в него информация.

/RenoZEBproject

/groups/12079225

Ще бъде разработена многофункционална и 
предварително-произведена “plug and play” система, 
която обединява набор от технологични компоненти в 
една единствена сглобяема единица. Тази нова 
фасада ще замести традиционната подмяна на 
съществуващата фасада и ще опрости процеса на 
обновяване.
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Ускоряване на енергийните 
реновационни решения за 
нулево-енергийни сгради и 
квартали.



KUBIK 
Билбао, Испания
мащабно изпитно съоръжение 
за научна и развойна дейност. 

Лаубидета  
Дуранго, Испания
построена през 
1965 г.

Раналива 
Вору, Естония 

построена в края 
на 80-те години.

Подходът на RenoZEB за дълбоко обновяване ще 
бъде тестван на три реални жилищни сгради в две 
различни климатични зони (Испания и Естония) и 
три виртуални сгради (България, Италия и Гърция).

Тези сгради ще бъдат наблюдавани по време на 
целия процес на дълбоко обновяване. Както преди, 
така и след реновирането, постоянно ще бъдат 
измервани енергийните показатели, условията за 
здраве и комфорт, разходите и стойността, 
включително ревалоризацията на имота и 
екологичното равновесие.

В края на проекта, ще разработим рамка за 
оценка на възпроизводимостта на решението на 
RenoZEB за различни климати и пазари на ЕС, 
използвайки виртуалните демонстрационни 
обекти и обширните пазарни проучвания.

Цели и първи 
резултати
Целта е да се реновират вече съществуващи сгради с 
високотехнологично и енергийноефективно решение 
чрез система, която ще е ниско-инвазивна за 
потребителите на сградите. Резултатът е 
намаляването на разходите и време за инсталация, 
съчетана със значително преоценяване на имота в 
съответствие със стандартите за енергийна 
ефективност.

Екипът на проекта разработва и BIM платформа за 
съвместна работа, която цели да подпомогне целия 
жизнен цикъл на процеса на обновяване на сградите. 
Тя също ще послужи като централно хранилище на 
данни, където всеки заинтересован ще има достъп до 
изискваната информация и ще може да си 
сътрудничи с други заинтересовани страни, 
преодолявайки традиционната фрагментация на 
строителната индустрия.

Бихме желали да се възползвате от резултатите от 
проекта чрез безплатни обучения, използващи 
технически материали, уъркшопи и електронни 
срещи, като ви помагаме да научите най-добрите 
практики, да оптимизирате работния си поток и да 
получите най-добрите възможни резултати при 
проектите си за обновяване.

Подобрена среда чрез 
платформа за 
сътрудничество, базирана 
на информационно 
моделиране на сгради (BIM)

BIM-платформата за сътрудничество, ще улесни 
вземането на решения чрез предоставяне на уеб 
базиран 3D BIM навигатор, свързан с разнообразни 
данни по време на процеса и показване на 
различни индикатори за проекта. Платформата 
разчита на Open BIM стандартите и оперативната 
им съвместимост със разнородни софтуерни 
инструменти.

Ще бъдат разработени публични интерфейси, които 
да позволят свързването на външни инструменти 
към платформата, като проектиране, симулация 
или средства, базирани на знания. Това е 
допълнено със симулационен пакет за 
проектиране и оптимизиране на решенията за 
дълбоко обновяване. Ще бъде интегрирано 
хранилище с данни за реновационни решения, за 
да се осигури техническата информация, 
необходима за различните симулации.

Средата за сътрудничество, разработена от 
RenoZEB, ще бъде допълнена от рамка за човешко 
ориентиран контрол и автоматизация, които ще 
позволят подобряването на производителността 
по време на реалната експлоатация на сградата и 
прилагането на автоматизирани контролни 
действия върху основните енергийни 
натоварвания на сградата и фасадните системи по 
човешко-ориентиран модел, който взима под 
внимание комфорта на обитателите и качеството 
на вътрешната среда.


