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✓ Потребителите най-общо са:

➢
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Национални анекси
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Asset Rating

Измервания
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Operational Rating

U-CERT
Tailored Rating
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IMPACT SCORES

Energy savings on site 45%

Flexibility for the grid and storage 5%

Comfort 37%

Convenience 31%

Wellbeing and health 77%

Maintenance & fault prediction 32%

information to occupants 38%

DOMAIN SCORES

Heating system 42%

Domestic Hot Water 47%

Cooling system

Controlled ventilation

Lighting 0%

Dynamic Envelope

Electricity: renewables & storage

Electric Vehicle Charging

Monitoring & Control 20%
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Category

Thermal environment 4

Acoustic environment 0

Indoor air quality 3

Lighting (visual) environment 1

TAIL IV

TAIL Index for Health & Wellbeing



✓

✓

✓

✓ Гореща вода – температурен комфорт, 

✓

✓

✓

✓

✓ роизводство, потребление за собствени нужди, потребление 

за други собствени нужди извън сградата, пренесено към 

мрежата.





✓

✓

✓ U-CERT инструмент за трансформиране на данните 

за даден продукт във входни данни за изчисление на 

енергийните характеристики на сгради;
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Три тестови варианта:

✓ Заедно с всички партньори (P-сгради) [7 сгради]

✓ (С-сгради) 

сгради

✓



Цел и обхват:

✓ По една сграда от всяка категория, тествана от всяка страна със  

сходен климат на използвания в националните сертификати;

✓ HWU и UNIZAR ще разработят динамичен модел на сградите за 

целите на количественото сравнение;

Резултати от тестването:

✓ Количествено сравнение на потребностите от отопление и 

охлаждане (отклонение в енергийните характеристики спрямо 

модела)

✓ Качествено сравнение … информацията в националните 

сертификати за същата сграда



Цел и обхват:

✓ Сгради от една страна (екип „Гост“) ще бъдат тествани в страна със 

сходни климатични данни (екип „Домакин“);

✓ Екип „Гост“ сравнява резултатите получени от екип „Домакин“ с тези 

в националния сертификат;

✓ Количествени и качествени показатели (разлики в енергийните 

характеристики, споделен експертен опит, предложения за 

подобрение и т.н.)



Колко различен е нашият климат:

Слънчева радиация / отоплителни ДГ Слънчева радиация / охладителни ДГ



Неутрална база данни за P-сгради и С-сгради:

✓ Стандартна форма за предоставяне на информацията за 

сградите между екипите, които ще извършват кръстосаните 

тестове;

✓ В течение на работата и натрупания ще се разширява и 

подобрява;

✓ Може да стане един добър краен продукт в помощ на 

унифицирането на сертификатите в ЕС.



Тази презентация съдържа материали, изготвени за целите на проекти U-Cert (Споразумение за
безвъзмездна помощ №839937) и crossCert (Споразумение за безвъзмездна помощ №101033778), подкрепени
от програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз.

Единствената отговорност за съдържанието на тази презентация се носи от авторите. Не е
задължително да отразява мнението на Европейския съюз. Нито CINEA, нито Европейската комисия носят
отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в тях.

www.eneffect.bg

https://www.facebook.com/eneffect

https://www.linkedin.com/company/eneffect-center-for-energy-efficiency

Благодаря за вниманието!
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