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S o larni
		

hladilni sistemi v stavbah

Uvod
Ocenjujemo, da se bo raba električne energije za hlajenje do leta 2020 povečala za štirikrat. Zato predstavlja
uporaba sončne energije za hlajenje stavb velik in še neizkoriščen potencial, ki lahko pomembno prispeva k
večji uporabi sončne energije in manjši porabi fosilnih goriv. Ne le v državah južne Evrope, temveč tudi v državah z zmernim podnebjem, kot je Slovenija.
Solarni hladilni sistemi (SHS) lahko poleti bistveno prispevajo k zmanjšanju porabe električne energije in
uporabi okolju škodljivih hladiv. Poleg tega predstavljajo velik potencial za zmanjšanje vplivov na okolje, ki
ga povzročajo stavbe, saj ta segment prispevata več kot tretjino emisij plina CO2, najpomembnejšega toplogrednega plina.

SOLAIR

Cilji projekta

Gospodarski potencial, ki ga predstavljajo solarni ogrevalni in hladilni sistemi ni povezan zgolj z zaslužki pri
prodaji izdelkov in storitev, temveč tudi z nastankom
novih delovnih mest.
S projektom SOLAIR želimo odpraviti najpomembnejše
tržne ovire, kot je sezonsko (časovno) neujemanje med
potrebo po toploti in razpoložljivostjo energije, saj
solarni ogrevalni sistemi delujejo najučinkoviteje, če je
poraba toplote enakomerno razporejena skozi celo leto.
Poleg tega se potreba po hlajenju preko dneva časovno
ujema z razpoložljivim sončnim sevanjem
Projekt SOLAIR, ki ga izvajamo od januarja 2007 in se
konča decembra 2009, bo vpeljal orodja za izkoriščanje
velikega potenciala za solarne hladilne sisteme na trgih
južnoevropskih držav. Seveda pa obstaja vrsta primerov
dobrih praks SHS tudi v severnih delih Evrope.

Projekt SOLAIR želi ustvariti pogoje za uveljavitev solarnega hlajenja stavb s pomočjo ustrezne promocije in
strokovnih vodil namenjenih investitorjem in snovalcem
stavb, s katerimi bi zagotovili zaupanje v tehnologije
solarnega hlajenja stavb in njihovo uveljavitev v praksi.
Zato bo SOLAIR:
P spodbujal tržno uvajanje malih in srednje velikih

naprav za solarno hlajenje stavb
P osredotočen na nadgradnjo solarnih ogrevalnih

sistemov v sisteme za solarno hlajenje stavb
P poskušal odpraviti glavne tržne ovire kot so nepo-

znavanje tehnologij in orodij za načrtovanje ter
izkušenj z delujočimi sistemi
P oblikoval vrsto orodij za tržno uveljavitev solarnega

hlajenja stavb
P pripravil vrsto ukrepov namenjenih glavnim tržnim

akterjem
P opravljal promocijske aktivnosti na nacionalnem

nivoju in širom Evrope

Ciljne skupine
SOLAIR bo svoje aktivnosti usmeril predvsem na naslednje ciljne skupina:
P Dobavitelje sistemov in komponent, to je podjetja

s področja energetike, ogrevanja in klimatizacije ter
solarne tehnike
P Investitorje kot so gradbena podjetja, upravljavci

stavb, poslovni sektor, lastnike zasebnih stavb
P Politike - nosilce političnih odločitev ter lokalno

upravo, energijske agencije in oglaševalske družbe
P Strokovno javnost - inženirje, projektante, arhitekte,

tehnično osebje, univerze in raziskovalne inštitute

