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Casa inovECO
Studiu de caz
Echipa inovECO avand experiența de peste 15 de ani de antreprenoriat tehnologic şi peste 7 ani
de proiectarie şi studii în domeniul energiei alternative, a terminat construcţia casei inovECO în
primăvara lui 2009 .

Clădirea un a atins standardul de casă pasivă, dar este foarte aproape de aceasta.
Principala caracteristică este ventilația centralizată cu recuperare de căldură și aport energetic
solar și geotermal de până la 80% din necesarul energetic.
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Casa inovECO
Pentru constructia casei inovECO in concept de casa pasiva independenta energetic, arhitectul, constructorul si
specialistii in instalatii au colaborat inca din faza de proiectare.

DATE GENERALE
Nume: casa inovECO
Proprietar: Paul olteanu
Arhitect: arh. Virgil Isăcescu
Casă nouă/reabilitată: Nouă
Folosință: Rezidențial
Locație: sat Hârșa, comuna PLOPU,
judet PRAHOVA, ROMÂNIA
Climat: continental
Suprafața încălzită: 250,55m2
Costuri de investiție: 750 €/m2
Certificare: Premii: Info: www.inoveco.ro

Casa inovECO s-a dorit sa fie fie si o sursa de venit
pentru proprietari, prin vanzarea surplusului de energie
si a certificatelor verzi aferente energiei verzi produse.
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DESIGN
Abordare: design de casă pasivă
Tipologia construcției: construcție din lemn
Valori U (W/K/m2 ) : pereți 0,12; acoperiș 0,10;
ferestre 0,80
Etanșeitate la aer: 0,60 h-1 la presiunea de P=50 Pa
Ventilație: mecanică cu recuperarea căldurii
Strategii pasive de încălzire: termoizolație
excelentă a elementelor de anvelopa.
Strategii pasive de răcire : termoizolație excelentă
a elementelor de anvelopa.
Cladirea nu a fost proiectata cu elemente de
umbrire. Nu au fost luate in calcul la faza de
proiectare strategii pasive de racire sau incalzire.

ENERGIE
Cererea de energie primară : 120
kWh/m2/an (încălzire, răcire, apă caldă
menajeră, ventilație, iluminat și aparate
electrocasnice).
Consum final de energie : 46,15
kWh/m2/an - reprezintă energia
electrică din rețeaua națională.
Emisii CO2 anuale : 32,35 kg CO2/m2/an
Clasa energetică: A (clasa energetică)
Cladirea a fost certificata din punct de
vedere al performantei energetice in
baza legislatiei nationale, de catre un
auditor energetic pentru cladiri si
instalatii.

ENERGIE REGENERABILĂ
Surse: PV, solar termic, geotermal
Putere intalata – sistem fotovoltaic: 7,5 kW
Putere instalată solar termic : 18 kW
Alte surse regenerabile : pompă geotermală – 9 kW
Producție SRE anuală: 24.000 kWh/an (acoperă 80%
din cererea de energie primară )
Sunt in curs de instalare panouri fotovoltaice care vor
fi puse in functiune in aprilie 2014 – asa incat puterea
instalata in panouri fotovoltaice va deveni 17,5 kWph.
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DATE GENERALE
Casa inovECO
CLĂDIRE
Nume: Casa inovECO
Folosință: Rezidențial
Utilizatori: 4
Anul finalizării: 2009
Casă nouă/reabilitată: Nouă
Proprietate: Personală
Clădire/Comunitate: Niveluri: parter+ etaj 1 + pod
• Formă: dreptungghiulara, 12x13 m
• Clădire izolată termic
• Factorul de formă: 0,9
• Elemente de umbrire sunt la distanță mai mare de casă
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DATE GENERALE

CLĂDIRE
Descrierea clădirii: construcție din lemn
Locatia terenului nu a permis amplasarea casei cu
respectarea conditiilor de pozitionare a ferestrelor
majoritar pe fatada sud. Astfel, elementele vitrate
sunt pozitionate majoritar pe fatadele est si vest.
Suprafața și volumul (m2, m3):
Suprafața netă: 250,55m2
Suprafața totală: 312 m2
Suprafața încălzită 250,55 m2
Suprafața răcită: 250,55 m2
Înălțimea nivelurilor: 2,75 pentru toate etajele
Volum total încălzit: 689 m3
Particularități?
La faza de proiectare clădirea s-a dorit a fi o clădire
independentă energetic. După 4 ani de exploatare se
intenționează transformarea ei într-o clădire Plus
Energie.

LOCAȚIE
Locația: Hârșa, Comuna PLOPU, jud. PRAHOVA .
Populația: 268 locuitori
Site: Situata intr-o zona rurală, izolată, într-o mică
depresiune.
Pădurea este localizată la 80 m distanță de casă.
Resurse locale : biomasă – resursă locală - nu există
inca sistem de exploatare.
Resurse de apă : Fântână proprie. În anul 2011 a fost
introdusă in zona și o rețea centralizată de apă.
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DATE GENERALE

CLIMAT
Climatul: continental (clasificare climatică Köppen)
Grade zile încălzire (temperatura de bază 12/20 ˚C) : 2694
Grade zile răcire (temperatura de bază 25 ˚C) : 249
Media temperaturii anuale : 10,1˚C
Radiația solara globală pe an: 1390 KWh/m2
Radiația minimă lunară medie pe zi: 1,27 kWh/m2
Radiația maximă lunară medie pe zi : 6,41 kWh/m2
(Stația meteo: Meteonorm)

PĂRȚI IMPLICATE

&

PREMII

Proprietar: PAUL OLTEANU
Arhitecți:: Arhitect VIRGIL ISACESCU, expert energetic
- INOVECO ENERGY SRL
Constructor: LIVIU OLTEANU
Părți implicate: Programul CASA VERDE – finanțare
parțială a instalațiilor SRE
Impresii: Casa a fost mediatizată atât în presă cât și la
televiziunea centrală.
Awards: -
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GENERAL

COSTURI

&

FINANȚARE

Investiție clădire și sisteme SRE :
Cost total pentru construcție incluzând sistemele SRE
(în locație) : 190.000 €.
Investiția în sistemele SRE reprezinta 32 %.
Cost construcție: 414,1 €/m2 suprafața netă (fără SRE)
Cost SRE: 194,9 €/m2 suprafața netă
Cost standard în regiune : 800 - 1000 €/m2
Scheme de finanțare: finațare aproape în totalitate de
către proprietar.
Sprijin : Programul CASA VERDE – finanțare parțială a
instalațiilor SRE.

IMPLEMENTARE
Procesul de mplementare:
Execuția lucrarilor de constructie a fost controlată de
proprietar pe tot parcusul acestora.
Proprietarul s-a implicat în definirea celor mai corecte
regimuri de funcționare ale instalației de automatizare a
instalațiilor montate.
Pașii următori:
Suprafața colectoarelor solare trebuie sa fie mult
diminuată din cauza dificultatilor în gestionarea
surplusului de producție de apă caldă din perioada de
vară.
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GENERAL

UTILIZATORI
Comportamentul utilizatorilor :
Utilizatorii finali au fost parte din echipa de
construcție și proiectare a casei.
Astfel, au cunoștințele necesare pentru urmarirea și
interpretarea consumurilor reale și lucrează
permanent îmbunătățirea schemelor de automatizare.
Părerile utilizatorilor :
Consumatorii sunt mulțumiți de confortul higro-termic
al casei. Costurile energiei consumate sunt chiar mai
mici decât cele preliminate la faza de proiectare.

MONITORIZARE
Monitorizarea energiei: Clădirea este monitorizată
din punct de vedere al consumurilor energetice încă
din anul 2009.
Diferențe :
La faza de proiectare a fost calculat necesarul de
energie pentru incalzire care s-a dovedit a fi mult mai
mare decat media consumului anual efectiv inregistrat
in ultimii 4 ani.
Monitorizarea confortului :
Clădirea este monitorizată din punct de vedere al
temperaturii și al umidității relative.

8

DESIGN
Casa inovECO

ABORDAREA PROIECTULUI
Abordare: design de casă pasivă
Obiective: atingerea consumurilor specifice
conceptului Passivhaus
Metodologie: O foarte redusă cerere de energie
pentru încălzire / răcire datorită izolației foarte bune a
clădirii precum și datorita utilizării SRE.
Motivație: Proiect demonstrativ
Puncte cheie: Clădire compactă, izolație eficientă,
folosire SRE la scară mare.

CONSTRUCȚIE
Tipologia construcției: construcție din lemn
Lumina naturală: Utilizare la maximum a acesteia nu a
fost o prioritate.
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DESIGN (version2)

DETALII
Fațadă: Structura de lemn cu injectie de izolatie de
celuloza 18 cm + 10 cm polistiren
Valoarea U = 0,12 W/m2K - include și punțile termice

Parter: Parchet, placă OSB, șapă armată ușor 5 cm,
polistiren extrudat 10 cm, șapă din beton armat 15 cm
cu granule de polistiren extrudat, șapă armată ușor 5
cm.
Valoare U = 0,10 W/m2K - include și punțile termice

Acoperiș: Structură lemn cu injecție de izolație de
celuloză 24 cm + țiglă metalică
Planșeul sub pod izolat cu 10 cm vată minerală.

Valoare U = 0,10 W/m2K - include și punțile termice

Ferestre: Triplu vitraj, low-e ALUPLAST, Ugeam = 0,62
W/m2K ; cadru PVC Ucadru = 0,83 W/m2K
Transmitanța medie a ferestrelor Uferestre = 0,80
W/m2K

Punți termice:
Pentru ferestre: buiandrug 0,030 W/mK, contur 0,017
W/mK
Planșeu parter : 0,030 W/mK
Fără punți termice punctuale importante().

STRATEGII PASIVE
Încălzire pasivă: izolație foarte bună, ventilație cu
recuperarea căldurii.
Răcire pasivă : izolație foarte bună.
Clădirea nu a fost proiectată cu protecție solară.
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DESIGN

CALITATEA AERULUI
Tipul ventilației: mecanică
Etanșeitate la aer: rezultate test etanșeitate : 0,60 h-1
la presiunea de P=50 Pa
Soluția pentru ventilație: ventilație mecanică cu
recuperarea căldurii
Eficiența reală medie a sistemului de recuperare a
caldurii : 0,8

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Apa:
Nu s-a implementat nicio strategie. Se folosește apa
din rețeaua publică.
Deșeuri:
Nu s-a implementat nicio strategie de management al
deseurilor .
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ENERGIE
Casa inovECO

INDICATORI ENERGETICI
Cererea de energie primară : 30.066 kWh/an,
120 kWh/m2/an .
Valorile sunt obținute din calculele specialiștilor de
la ”Passive House Institute (PHI)” din Germania.
Cererea de energie primară pentru o clădire
standard : 480 kWh/m2/an
Consum final de energie : 11.563 kWh/an, 46,15
kWh/m2/an constand in energie electrică din rețeaua
națională
Valori sunt obtinute din simulări.
Emisii de CO2: 32,35 kg CO2/m2/an (factor = 0,701 kg
CO2/kWh pentru electricitate în emisii echivalente CO2)

Factor de conversie FE-PE: electricitate: 2,6
Producție energie regenerabilă : 24.000 kWh/an
(din toate sursele utilizate).
Acoperire productie energie din SRE: 80% din
cererea de energie primară
Etichetă eneregetică: Certificare energetică la nivel național : A – clasa
energetică. Referință: Legea 372/2005.
Sursa: auditor energetic.
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ENERGY

SISTEME DE ENERGIE
Sistem pentru încălzire :
sistem de ventilație cu recuperarea căldurii TONON –
– eficienta 80% si aport de caldura de la pompa
geotermala si/sau colectoare solare. Aditional incalzire in pardoseala cu apa din circuitul
colectoarelor solare.
Sistem pentru răcire : Pompă de căldură sol-apă
Încălzire apă caldă menajeră : 32 m2 colector solar +
SONNERCRAFT - modul de încărcare stratificat+
SONNERCRAFT boilere acumulare 2000 l
Stocare energie : SONNERCRAFT boilere acumulare
2000 l
Sistem pentru managementul energiei : Nu există
sisteme de management al energiei instalate
Control și automatizare Nu sunt instalate isteme de
control și automatizare.
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ENERGY
SISTEME DE ILUMINAT &
APARATE ELECTROCASNICE
Iluminat:
Tehnologii de iluminat utilizate: sisteme LED.
Putere instalată 800 W.
Aparate electrocasnice:
Au cea mai eficientă clasa energetică disponibilă pe
piață.

CONFORT
Valorile sunt cel din timpul utilizării clădirii și sunt
identice cu cele din faza de proiectare.
Punct de temperatură setată (încălzire): 20 C
Punct de temperatură setată (răcire): 25C
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SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
Casa inovECO

SRE
Putere SRE totală instalată: 34,5 kW
Producție totală SRE: 24.000 kWh/an
Surse regenerabile de energie:
- solar termic
- pompă de căldură
- fotovoltaic
Cost SRE: 1740 €/kW (investiție totală SRE)
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RES

PV SOLAR
Putere instalată: 7,5 kWp
Suprafața panourilor: 49,6 m2
Sistem: panouri fotovoltaice conectate la rețea, cu
sistem de monitorizare instalat.
12 panouri x 185 W + 22 panouri x 250W

SOLAR TERMIC
Putere instalată : 18 kW
Suprafața panourilor : 32 m2
Sistem: Colectoare solare vidate amplasate pe
acoperiș
Acumulare – 2 boilere stratificate fără serpentină ;
Volum boiler=1000 l
Monitorizare funcțională.
Sistem de rezervă: pompă de căldură

GEOTERMAL
Putere instalată : 9 kW
Sistem: Pompă de căldură orizontală sol - apă cu bucle
orizontale, montată la adâncimea de 2,5 m, cu o
lungime de circuit de 2000 m.
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