
WIENERBERGER:

„Consumul de energie al Casei e4 - o treime
din cel al unei locuinþe individuale de la noi"

N
ivelul consumului de
energie utilizatã de Casa
e4 din cãrãmidã de la
Wienerberger reprezintã

circa o treime din cel al unei locuinþe
tradiþionale, dupã cum ne-au spus
reprezentanþii companiei.

Aceºtia ne-au precizat cã specia-
liºtii din cadrul Wienerberger moni-
torizeazã în mod continuu parame-
trii de exterior ºi de interior, dar ºi
consumurile energetice ale Casei e4,
inauguratã anul trecut în þara
noastrã.

„Pentru exterior, sunt mãsurate în
permanenþã temperatura exterioa-
rã, umiditatea relativã, temperatura
de rouã, viteza vântului, presiunea
atmosfericã, iar la interior se mãsoa-
rã continuu temperatura interioarã
ºi umiditatea relativã a aerului",
ne-au declarat sursele citate.

Acestea ne-au explicat: "Referitor
la consumurile energetice (kWh),
mãsurãm consumul de energie elec-
tricã al pompei de cãldurã, produc-

þia de energie electricã cu panourile
PV, producþia de energie termicã din
panourile solare.

Rezultatele primelor luni de moni-
torizare ne confirmã, pânã în acest
moment, cã nivelul anual de con-
sum al energiei pentru Casa e4 se
menþine la nivelul estimat de 38,5
kWh/mp/an, chiar dacã în luna mar-
tie din 2016 temperatura exterioarã
a fost mai scãzutã decât media sta-
tisticã a anilor anteriori. Energia con-
sumatã este foarte micã, în compa-
raþie cu nivelul consumului de ener-
gie al unei locuinþe individuale pen-
tru România, care este de 111
kWh/mp/an. Nivelul maxim de con-
sum al energiei înregistrat pânã în
prezent a fost puþin peste 3
kWh/mp/lunã".

Casa e4 din cãrãmidã de la Wiener-
berger, concept de locuinþã care
presupune un consum de energie
aproape de zero, nZEB (near Zero
Energy Buildings), a fost inauguratã
în vara anului trecut. Fiind ridicatã

lângã Bucureºti, în Paradisul Verde
din Corbeanca, locuinþa, care în-
seamnã o investiþie de 216.000 de
euro (cu toate taxele incluse), a pre-
supus un cost de aproximativ 665
de euro/mp, la o suprafaþã construi-
tã de 325 mp (parter, etaj ºi mansar-
dã). Doar 5% din totalul investiþiei
reprezintã costul zidãriei.

Conceptul dezvoltat de Wiener-
berger vine ca rãspuns la Directiva
2010/31/EU a Parlamentului Euro-
pean, conform cãreia toate casele
nou construite în þãrile din Uniunea
Europeanã, începând cu anul 2020,
trebuie sã aibã un consum de
energie aproape de zero, nZEB.

Corneliu Fecioru, Managing Direc-
tor în cadrul Wienerberger România,
a precizat, anul trecut, cã existã un
interes ridicat pentru dezvoltarea

unor astfel de locuinþe,
care vine din partea

altor potenþiali be-
neficiari, atât în
Capitalã, cât ºi în
þarã, în Bucureºti
existând discuþii

ferme pentru de-
mararea unui proiect

similar.
Compania ºi-a propus sã realizeze

câteva astfel de case în fiecare an.
Construcþia Casei e4 din cãrãmidã

de la Wienerberger a fost demaratã
la jumãtatea lunii iunie din 2014 ºi
are la bazã sistemul complet de zi-
dãrie ceramicã Porotherm. Referitor
la avantajele utilizãrii acestuia, Cor-
neliu Fecioru susþine: "Utilizarea sis-

temului complet de zidãrie ceramicã
oferã avantajul izolaþiei termice ridi-
cate, al masei termice specifice ma-
terialelor ceramice, dar ºi reducerea
considerabilã a punþilor termice. Toa-
te aceste calitãþi oferã un confort ri-
dicat, atât prin menþinerea unei
temperaturi constante pe timpul
anului, cât ºi prin calitatea aerului. În
plus, sistemul complet de zidãrie ce-
ramicã oferã rapiditate în execuþie ºi
costuri reduse la manoperã".

Pentru termoizolarea acestei locu-
inþe a fost ales sistemul de termoizo-
lare exterioarã REDArt de la
ROCKWOOL, din plãci de vatã bazal-
ticã ºi mortare.

Pentru sistemul de instalaþii a fost
ales sistemul de instalaþii de la Bava-
ria EcoSystems, care optimizeazã
consumurile energetice, le comple-
teazã pe cele constructive, astfel
încât sã se ajungã la o casã cu con-
sum energetic aproape de zero.

Performanþele energetice ale Casei
e4 vor fi monitorizate timp de doi
ani de la data mutãrii familiei în casa
nouã, cu ajutorul unor senzori spe-
ciali integraþi în locuinþã.

Potrivit domnului Fecioru, o locu-
inþã similarã a mai fost finalizatã în
Austria. Wienerberger a mai derulat
un proiect care se bazeazã pe un
concept asemãnãtor într-un cartier
de microlocuinþe din Marea Britanie,
dar ºi în Belgia, Ungaria ºi Bulgaria.
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