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Жители и потребители на устойчиви сгради отварят вратите си за
посетители
Дни на пасивната къща, 9 11 ноември 2012 г.
Дармщат, 16 Октомври 2012. Достъпни,
удобни, щадящи околната среда сгради
пасивната къща въплъщава най доброто в
устойчивото строителство. Дните на
пасивната къща, които се провеждат в
целия свят от 9 до 11 ноември 2012 г.,
предоставят добра възможност за всеки,
който желае да види това от първа ръка. В
рамките на това събитие, стотици
построени по този интелигентен стандарт
сгради ще отворят вратите си за широката
общественост. Тези, които вече имат опит
с пасивните сгради, ще могат да предадат
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своите знания и впечатления на
заинтересованите посетители, възползвали се от случая да се запознаят с пасивната
къща.
Независимо дали става въпрос за жилища, офис сгради, детски градини или басейни,
вече почти не съществуват ограничения по отношение на вида и възможностите за
употреба на пасивните сгради. През втория уикенд на ноември, сгради от всякакви
типове ще бъдат предоставени за свободни посещения от своите собственици и
ползватели. С повече от 40,000 построени пасивни къщи, концепцията на тази
устойчива сграда извървя дълъг път от преставянето на своя прототип преди повече от
20 години, но е безспорен фактът, че става все по популярна в световен мащаб.
"Отлично качество на въздуха, постоянно приятни температури и достъпни цени на
енергията, гарантирани в дългосрочен план: това са предимствата за собствениците на
сгради и инвеститорите", обяснява д р Волфганг Файст, директор на Институт "Пасивна
къща" и съинициатор на Дните на пасивната къща. Освен, че е рентабилно,
използването на стандарта „Пасивна къща” свежда до минимум въздействието върху
околната среда. Вследствие на отличното ниво на изолация и вентилационната система
с оползотворяване на топлината, пасивната къща може да бъде проектирана,
изпълнена и използвана при премахване на конвенционалната система за отопление и
охлаждане, като това не се отразява по никакъв начин на топлинния комфорт в нея.
Потенциалните спестявания от разходи за енергия в сравнение със сградите, нуждаещи
се от активна климатизираща система, често са по големи от 90%. "С пасивната къща
можем още днес да се управляваме сградите по устойчив начин и да се допринесем
значително за енергийната революция, която е факт в глобален мащаб", твърди Файст.

Дните на пасивната къща, подкрепени от програмата на Европейската комисия
"Интелигентна енергия за Европа” чрез проекта „Региони на пасивната сгграда и
възобновяемата енергия” (PassREg, www.passreg.eu), се провеждат по инициатива на
Международната асоциация „Пасивна къща” (iPHA) и нейните филиали в целия свят.
Информация за пасивни къщи в специфични региони, които са отворени за разглеждане
от 9 11 ноември 2012 г., могат да бъдат намерени онлайн на адрес www.passivehouse
international.org. При възникване на допълнителни въпроси, Международната асоциация
„Пасивна къща” с удоволствие ще предостави необходимото съдействие.
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