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Turpmākie pētījumi testēšanas stendos
LU Botāniskajā dārzā
- Energopatēriņa ilgtermiņa monitorings;

- Dažāda veida siltumsūkņu faktiskās efektivitātes novērtēšana telpu
kondicionēšanai vasaras un ziemas apstākļos Latvijas klimatā;
- Dažādu fāžu maiņas materiālu izmantošana termiskā komforta
apstākļu stabilizēšanai vieglajās būvēs un būvēs ar lielu stiklojuma
laukumu, ja telpa netiek kondicionēta;
- Būvkonstrukciju mitruma režīmu sezonālās un ilgtermiņa izmaiņas un
to ietekme uz siltuma caurlaidību un termisko komfortu telpās;
- Ventilācijas režīmu vadība nekondicionētu telpu pārkarsuma
samazināšanai vasaras periodā;
- Zaļo jumtu tehnoloģiju demonstrējumi Latvijas klimatā.
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Pozitīvās enerģijas un viedo tehnoloģiju
izmēģināšanas un demonstrējumu stends
Jauno tehnoloģiju
materiālu (aerogēla
materiāli,
nanomateriāli,
vakuumpaneļi u.c.)
izmēģinājumi

Dažādus atjaunojamās
enerģijas veidus
izmantojošu ēku
sistēmu optimāla
kombinācija

Pasīvo sistēmu izmantošana
ventilācijai, dzesēšanai un
siltuma zudumu
samazināšanai (ventilācija
caur zemi, dubultās fasādes
u.c.)

Ēkas sistēmu (apkure, dzesēšana, ventilācija, žalūzijas u.c.) vadība atbilstoši telpu
vides parametriem (temperatūra, mitrums, CO2 u.c.) un to izmantošanas raksturam 3

Būvmateriālu siltuma vadītspējas standartizēta
noteikšana ar plūsmas mērītāja metodi
Iekārtas
darba kamera
paraugu
ievietošanai
un
piespiešanai

Programmatūra
mērījumu
automātiskai
vadībai un
rezultātu
apstrādei

Vienīgā iekārta Latvijā, kur var izmantot paraugus ar izmēriem līdz 500500 mm
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Gaisa kvalitātes un apmaiņas mērījumi,
izmantojot fotoakustisko gāzu analizatoru

Iespējas ar augstu precizitāti un
operatīvi noteikt CO2, CO, formaldehīdu
un gaistošo organisko savienojumu
(GOS) koncentrācijas gaisā

Iespējas mērīt faktisko gaisa apmaiņas
intensitāti telpās un analizēt gaisa
apmaiņas kvalitāti (apmaiņas
efektivitāti, gaisa “vecumu”) ar
iezīmētās gāzes metodi

Vienīgā iekārta Latvijā!
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Kalibrēta termiskā kamera gatavu
būvkonstrukciju standartizētai siltuma
caurlaidības U noteikšanai
Montāžas stāvoklī 2014.g. aprīlī,
kalibrēšana tiks pabeigta maijā
Latvijā līdz šim šādas
profesionāli izbūvētas iekārtas
nebija
Kopš 2001.g. Latvijā bija tikai LU
VTPMML pašu spēkiem
izgatavotā kamera, kuras
aprīkojums nedeva iespēju
akreditēt laboratoriju
standartizētiem mērījumiem

Solārā starojuma enerģijas caurlaidības g
standartizēta noteikšana
Nosaka stikloto konstrukciju
solārās enerģijas caurlaidību g
diapazonā no 300 – 2500 m

UV, redzamā un IS starojuma
detektēšanai izmanto divas dažādas
iekārtas ar atšķirīgu mērījumu darba
diapazonu

Vienīgais šādu iekārtu komplekss Latvijā!
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Kopsavilkums
- Ilgtermiņa pētījumu (vismaz līdz 2016.g.) turpinājums, izmantojot LU
Botāniskajā dārzā izveidoto stendu un esošās monitoringa sistēmas
iespējas (esam atvērti sadarbībai un konkrētu pētījumu priekšlikumiem!);
- Pozitīvās enerģijas un viedo tehnoloģiju demonstrējumu un pētījumu
stenda izveide 2014./15.g.;
- Jaunas iespējas būvmateriālu un gatavu konstrukciju siltumfizikālo
raksturlielumu (siltuma vadītspēja un caurlaidība, solārā starojuma
caurlaidība) standartizētai noteikšanai laboratorijas apstākļos un gaisa
apmaiņas un kvalitātes mērījumiem, izmantojot izveidotā LU FMF
Energoefektivitātes centra infrastruktūru.

Paldies par uzmanību !
Semināra materiāli un prezentācijas pēc 1. jūnija būs pieejamas
www.eem.lv
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