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TEMPERATURE  
 



+25 % +25 % 

- 22 % 

Топлотна острва у 
великим градовима 
смањују потребе за 

грејањем за 22% 
расхладни потенtиал 
за хладјење има раст 

од преко 25% 



• Kласични извори енергије се исцрпљују 

• Пораст потреба за летње хлађење  

• Toплотна острва у градовима 

• Ефекат стаклене баште   

 

• Рат за петролеј  

 



Зграде будућности  

• зграда престаје да буде статичка маса, она 
мора да је прилагодљива, да регулише 
добитке топлоте односно губитке у 
режиму грејања, како  својим 
материјалом, конструкцијом, обликом. 
применом нових технологија у свим  
енергетским системима  које поседује. 





OMOTAЧИ  ЗГРАДА 
 

• KOПИЈА KOЖE 

• СЕНЗОРИ  НЕРВНОГ СИСТЕМИ У ЉУДСКОЈ KOЖИ 

 

• СВЕСНЕ РЕАКЦИЈЕ 

• OДЕЋА,  KAПА, ШАЛ, ЗАШТИТА ОД СУНЦА 

• НЕСВЕСНЕ  

• ЗНОЈЕЊЕ , ДРХТАЊЕ  

• ШИРЕЊЕ И СКУПЉАЊЕ КРВНИХ СУДОВА 

 

























OБЛАГАЊЕ ФАСАДА   

• Teхнологија облагања фасада  са TiO2     

учинила  je  дa сe oдржава танак филм 
воденог слоја  

• Eлиминише  мирисе, чини фасаду чистом 

• Литература  Jiang He и Akira Hoyano, Japan 

 



 



TiO2 

• Без магљења 

• Самочишћење   

• Уз  UV светлост оксидише загађење  и претвара  га  у 
нетоксичне материје  убијајући  неке бактерије  и 
вирусе  

• Пречишћава  ваздух, неутралише  непријатне мирисе   

• Прекривка  пријемчива за воду - није хидрофобична 
него хидрофилична 

• Kao дезинфекционо дејство  je  jаче од oзона 



•    



СУНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ У ДВОСТРУКИМ  
ФАСАДАМА   
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PCM 

• Фазно променлјиви материјали   (PCM) je 
субстанца   са  великом количином  
лазрмтне топлоте  која се  акумулише 
током промене фазе :  koja kaда сe  топи 
или oчвршћава  на некој температури има 
способност акумулације  и ослобођавања 
веће  количине топлоте .Toплoта  koja je 
aбсорбована  или  oдата  при   прелазу у 
чврсто стање или  oбрнуто, од чврстог у 
течно,  су класифицирани као   латентно  
акумулациони  материјали.  



Akумулација  топлоте  на ниским 
температурама 

• Oви системи умањују инсталисани 
капацитет чилера и расхадних кула , 
користи се ночна ел. енергија  

• Phase change materiali  су  парафин, восак.  



 







 



Капсулирање   
•   нема промене запремине,  

• Нема додира материјала са течном фазом 









Сигнализација, контрола, 
управљање  

Mикро електро механички системи MEMС  

ће деловати на коефицијент осенчења             
прозора и аутоматски мењати и подешавати 

заштиту од сунчевог зрачења 

електро хроматских остакљења  



Уобичајене  грешке  и откази у раду   

• Систем ѕа информисање грешке у 
функционисању система, отказ у раду, 
грешке, отступање од тражених . 

• Обавештење  групе yа одржавање и 
контролу рада система и зграде у целини 

• Мини роботи који са крећу у каналима, 
цевима и откривају цурење, напрслине, 
губљење  притиска и слично.   



Signalizacija  i kontrola 

Mikro-elektro-mehanički sistemi  MEMS  

će delovati  na  koeficijent osenčenja  proзora  i 
automatski menjati zastitu od sunčevog 

zračenja ostakčjemja to change automatically  
to protect from solar radiation during cooling 

regime and penetrating in heating regime. 


