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INTEGRACIJA SISTEMOV OGREVANJA, HLAJENJA IN FOTOVOLTAIKE V FASADNE 
IN STREŠNE  KONSTRUKCIJE 

Sodobne steklene fasadne in strešne konstrukcije omogočajo integracijo 
sistemov za ogrevanje in hlajenje prostorov ter PV (fotovoltaičnih) modulov, ki 
proizvajajo električno energijo. Razen standardnih PV modulov so v fazi 
testiranja hibridni PV moduli, ki zaradi integriranega toplotnega prenosnika, 
omogočajo razen proizvodnje električne energije, tudi koriščenje absorbirane 
toplote. V tem primeru lahko govorimo o solarni kogeneraciji, to je sočasnem 
pridobivanju električne in toplotne energije.   

1. Fasadni sistem FACO  

Sistem FACO je zasnovan tako, da omogoča vgradnjo ogrevalnega in 
hladilnega sistema v konstrukcijske elemente fasad, steklenih strešnih 
konstrukcij in oken z velikimi steklenimi površinami. Za ogrevanje ne 
potrebujemo dodatnih ogreval (na primer konvektorjev). Za ogrevala, ki 
poleti omogočajo tudi hlajenje, koristimo konstrukcijske elemente - primerno 
dimenzionirane škatlaste profile, ki imajo v notranjosti vgrajen cevni toplotni 
prenosnik, po katerem teče ogrevna oz. ohlajena voda. Prenos toplote in 
hladu omogočajo lamele iz aluminija, nameščene na notranji strani škatlastih 
profilov, ki so izdelani iz jeklene pločevine (slika 1).  
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Toplotni prenosnik je izdelan iz aluminijastih profilov in vtisnjenih cevi iz bakra. 
Priključitev na razdelilnik, ki je nameščen v spuščenem stropu, je izveden z 
jeklenimi fleksibilni cevmi. Sistem je opremljen z ventili za odzračevanje in 
regulacijskimi elementi za regulacijo temperature v prostoru. Slika 2 prikazuje 
poslovni objekt z vgrajenim sistemom FACO za ogrevanje in hlajenje 
prostorov.   

 

Na sliki 3 je prikazan diagram toplotne oddaje za fasadi sistem FACO.  
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2. Fotovotaični sistemi integrirani v stavbah  

Fotovoltaične sisteme (PV) namestimo na fasade ali strehe poslovnih stavb, 
na  večstanovanjske ali individualne stavbe. Lahko jih uporabimo tudi kot 
nadstreške. Pri poslovnih stavbah je dober razlog za namestitev PV sistemov 
ta, da se poraba električne energije ujema s časom njene proizvodnje, saj so 
poslovni objekti v nočnem času večinoma prazni. Fotovoltaične sisteme 
uporabljamo lahko tudi v kombinaciji z aktivnimi solarnimi sistemi za ogrevanje 
vode ali pa kot senčila in žaluzije (pasivna solarna gradnja). V primeru, da se 
PV sistemi koristijo kot sestavni del strehe, so prosojni, kar omogoča koriščenje 
dnevne svetlobe. V primeru, da PV moduli služijo kot žaluzije, je sistem izveden 
tako, da modulom ročno ali avtomatsko spreminjamo naklon, kar omogoča 
dobro senčenje prostorov. Z naklonom lahko vplivamo tudi na izkoristek PV 
sistema.  

Moduli, ki jih uporabljamo v PV sistemih so lahko kristalni ali amorfni. Za 
prosojne površine se uporabljajo polikristalni moduli. Če želimo, da svetloba 
med sončnimi celicami nemoteno prodira v prostor, uporabimo monokristalne 
module. Za prostore, kje želimo le delno prosojnost, uporabljamo mikro 
perforirane amorfne module. Z ustreznimi tehnološkimi postopki proizvajajo 
tudi module s sončnimi celicami različnih barv (vinsko rdeča, rjava). Moduli so 
lahko različnih oblik (trapeznih, pravokotnih in drugih),. vstavljeni v okvir ali pa 
se vgrajujejo neposredno v fasado objekta. Poznane so tudi posebne rešitve - 
fleksibilni moduli iz tanke jeklene pločevine, na katero je nanesena tanka plast 
silicija.  

Nazivne moči večjih PV sistemov znašajo od 100 kW do 2,3 MW. Za manjše 
sisteme znašajo nazivne moči do nekaj kW. Večji PV sistemi so lahko povezani 
tudi z javnim električnim omrežjem, kamor oddajajo višek električne energije   
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Na slik 4 je prikazan PV sistem integriran v stavbo. 

 

 2.1. Hibridni PV sistemi 

Leta 2003 je pričel teči projekt s strani CEA (Technological Research Division, 
Grenoble) v sklopu programa Inventing the Buildings 2010, ki vključuje tudi 
razvijanje novih tehnologij pri izdelavi fotovoltaičnih sistemov. Izdelan je bil 
prototip hibridnega PV modula za pretvarjanje sončne energijo v električno, ki 
zaradi integriranega toplotnega prenosnika omogoča tudi koriščenje 
absorbirane toplote 

Značilnost hibridnega fotovoltaičnega sistema je, da je v sistem hlajenja 
sončnih celic, vključen kompaktni toplotni prenosnik integriran v PV module. 
Pri tem načinu hlajenja absorbirano toploto uporabimo za različne namene 
(na primer za ogrevanje ali pripravo tople vode).  

Toplotni kompaktni spiralni prenosnik je narejen iz aluminija in omogoča zaradi 
te posebne tehnologije izdelave, dober prenos toplote. Izvedba hibridnega 
PV sistema je izvedena tako, da se lahko uravnava zračnost med solarnimi 
moduli in dvojno zasteklitvijo, nameščeno pod moduli. Temperaturne 
vrednosti po izvedenih meritvah v odvisnosti od debeline stekla in zračnega 
prostora (25 cm) so prikazane na diagramu št.5.  
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Zaključek  

Sistem FACO omogoča specifični način ogrevanja in hlajenja, pri čemer 
koristimo kot ogrevala elemente fasadne konstrukcije. Prenos toplote se vrši 
pretežno s sevanjem in tudi konvekcijo. Uporabljamo ga predvsem pri 
poslovnih zgradbah, z steklenimi fasadami. 

V prihodnosti se pričakuje, da bodo fotovoltaični sistemi postali eden od 
stebrov obnovljivih virov energije. Hibridni PV sistemi bodo v prihodnosti 
omogočili, razen pridobivanja električne še pridobivanje toplotne energije, ki 
jo bomo lahko koristili za ogrevanje (solarna kogeneracija). 

 Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.str. 

  

 

Arhem d.o.o., atelje za arhitekturo, urbanizem, oblikovanje, svetovanje       stran 5 od 5 
 


