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Обобщение

През  отоплителния период  2008/2009 беше проведено едно сравнително измерване за 
консумацията на енергия при отоплението с инфрачервено лъчение и газовото, за да се 
провери  принципната ефективност и годност на отоплението с инфрачервено лъчение за 
жилищата на фона на структурната промяна в областта на енергоснабдяването.

В настоящото изследване се доказа, че отоплението с инфрачервено лъчение представлява 
една разумна алтернатива на традиционните системи за отопление. 

При  правилно  използване  на  отоплението  с  инфрачервено  лъчение  се  проявяват 
предимства, както при консумацията на енергия, така и при разходите и баланса на CO2.

Предговор

Общи бележки, Цел на работата

През отоплителния период 2008/2009 беше проведено едно сравнително измерване между 
отопление с инфрачервено лъчение (накратко инфрачервено отопление) и газово.

Поставената цел беше определяне на консумацията на енергия и разходите за нея чрез 
конкретен пример и на тази база се формира обобщена оценка на енергийния баланс от 
гледна точка на екологията и на общите разходи за двете системи на отопление.

Мотивация и обосновка

Енергийният пазар понастоящем е белязан от силно нарастващи разходи за изкопаемите 
енергийни носители. 
Дори  на  междувременно  случващата  се  промяна  в  това  развитие,  като  следствие  от 
световната финансова криза трябва, според общата оценка да се гледа като на преходно 
явление и като на къса пауза за „поемане на дъх”.  
От нарастващите цени особено страдат собствениците и наемателите на жилища, които са 
старо  строителство,  и  съответните  съпътствуващи  високи  енергийни  разходи.  В 
действителност  съществуват  разнообразни  държавни  стимули  за  саниране,  но  в  много 
случаи  липсват  необходимите  за  това  финансови  средства.  Това  е  факт,  въпреки 
широкообхватните държавни мерки за подпомагане.
Като  една  възможна  алтернатива  на  пазара  се  предлага  използване  на  захранвани  с 
електричен ток излъчватели на инфрачервени лъчи. Настоящият проект трябва да провери 
принципната  приложимост,  както  и  икономическата  и  екологичната  целесъобразност  на 
това решение посредством практически пример. 
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Groß  за  разрешението  да  се  монтират  необходимите  инсталации,  възможността  за 
провеждане  на  измерванията  при  нормални  ежедневни  условия  и  многостранното 
съдействие по време на хода на проекта.
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при  изпълнение  на  проекта  и  предоставиха  на  разположение  излъчвателите  на 
инфрачервено лъчение и измервателните прибори. 

Важно указание

Настоящият доклад е изготвен поради големия обществен интерес, по такъв начин, че да е 
възможно да бъде разбран и от интересуващи се непрофесионалисти. По тази причина той 
съдържа  прегледно  представяне  на  физичните,  както  и  основите  на  отоплителната  и 
климатичната  техника.  За  по-добра  информация,  паралелно  със  специфичната 
професионална литература, са посочени и лесни за разбиране интернет страници. 
Изследователският доклад може да има повече версии, в зависимост от реакциите на кръга 
от читатели и последващата разширена оценка на резултатите от измерването. 
За бъдещите версии ще очакваме Вашите запитвания,  предложения,  критика и идеи за 
подобрения!

Актуалната настояща версия може да се намери тук:

http://www-user.rhrk.uni-kl.de/~kosack/menu1/1.shtml
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1 Предговор

1.1 Основно разясняване на  задачите, свързани с  отоплението 
Отоплението служи главно за това, да поддържа вътрешната температура на сградите на поносимо 
ниво  за  хората  или  дори  в  област  за  поддържане  на  живота  им,  въпреки  спадащата  външна 
температура.  Това  е  необходимо  в  географски области,  където  външната  температура  може да 
спада значително под 20°C. 

За  целта  се  използва  понятието  отоплителен  период.  Като  отоплителен  период  се  обозначава 
времето,  през  което  се  пуска  в  употреба  отоплителното  съоръжение,  за  да  може  вътрешната 
температура да се поддържа на ориентировъчната стойност от 20°C. Свързанo е с една, използвана 
в  Германия,  величина,  така  наречената  топлинна  граница,  когато  средната  измерена  външна 
температура за един ден е 15°C, под която граница трябва да се включи отоплителната инсталация, 
за да се поддържа вътрешната температура на една желана стойност.

Няма законови правила за отоплителния период, тъй като необходимостта и оразмеряването на 
една отоплителна система са зависими от климата, географското положение и разположението във 
височина и други фактори като изолационното ниво на сградата, което е различно на всяко място. В 
екстремен случай е възможно дори една сграда да е толкова добре изолирана, че даже и в райони, 
където  се  наблюдава  заледяване,  да  не  е  необходима  отоплителна  система  и  да  е  достатъчна 
топлината от процеси, свързани с използването на сградата. 
Обичайни норми за изолация, в частност действащите в момента,  са далеч под това ниво. При 
обичайните енергийни нужди на едно докакинство отоплението представлява понастоящем 76% 
(виж Фиг. 1.1). Следователно е необходима отоплителна система, която да изпълнява задачата за 
снабдяване с отопление, което да е продължително, резултатно и икономично.

Energiebedarf eines Haushalts - енергийни нужди на едно домакинство

Licht – осветление

Kochen - готвене

Kühlen, Gefrieren und Waschen – охлаждане, замразяване и миене

Warmwasser – топла вода

Heizung – отопление

Фиг 1.1: Енергийни нужди на домакинство

(  http://de.wikipedia.org/wiki/Energieeinsparung  )  
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1.2 Мотивация за настоящото изследване 

Мотивацията  беше  поставянето  на  проблема,  дали  едно  инфрачервено  отопление  е 
целесъобразно решение за   проблемите, които отоплението поставя. Подвъпроси, свързани 
с темата са:
Подходящо ли е изобщо такова отопление в жилищно строителство?
Конкурентни ли са разходите  по отношение на другите системи за отопление?
Конкурентен ли е екологичния баланс по отношение на другите отоплителни системи?
Годно ли е за практическо приложение?
Дали  то е с неограничено разпространение, т.е. какво ще стане, ако всеки се ориентира 
към него?

Тези  въпроси  бяха  вече  проучени  в  един  предварителен  проект  на  работната  група 
Екологично строителство в периода  1994 – 1996. Тогава беше изследвана годността на 
инфрачервените излъчватели, прoизведени с нажежаема жичка със спираловидна форма 
(излъчватели за бани и за църкви) в една къща, построена според изискването за ниска 
консумация на енергия. 
Поради очевидното несъответствие при тогавашните цени между енергията, получена от 
течно гориво/газ и електричния ток изследването беше преждевременно прекратено. Освен 
това се оказа, че конструкцията на използваните излъчватели ги прави неподходящи за 
продължителна употреба като единствено средство за отопление. 

С промяната на цените на енергията и появата на пазара на конструкция като плоските 
излъчватели,  които  практически   не  се  износват   и  са  подходящи  за  продължителна 
употреба, темата беше повдигната отново. 

Най-напред се  проведе едно маркетингово изследване чрез  Интернет,  за  да се  изберат 
подходящи плоски излъчватели. 
Главните критерии при избора бяха физическа годност като инфрачервен излъчвател (виж 
също по-долу):

 Повърхностни  температури  в областта  от около 60°C до 120°C (повече  от 50% чиста 
компонента на излъчване) и

 Отсъствие на акумулираща маса (възможност за бързо включване и изключване).

След  това  се  осъществи  контакт  с  производителя  на  избрания  продукт  и  се  договори 
сътрудничество при изследването.  

На това място трябва подчертано да се укаже, че не се касае за сравнително 
изследване  между  различни  производители  или  продукти,  а  за  генерална 
годност  на  продукта  като  инфрачервен  излъчвател,  специално  плоски 
излъчватели за отопление на жилищни помещения. 

1.3  Необходими  основи  за  разбиране  на  проекта  и  неговата  оценка  и 
информация по отношение на предисторията му 

1.3.1 Енергийно-икономически основи и трайност 
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С  понятието  енергийни-икономически  се  означава  цялата  инфраструктура,  която  е 
необходима, за да се обезпечи енергоснабдяването. 

Към  него  се  причисляват  разкриването  на  енергийни  източници,  добивът  на  енергия, 
акумулирането  на  енергия,  транспорта  на  енергия,  преобразуването  на  енергия  и 
търговията с енергия.

Погледнато глобално от космическа гледна точка съществуват и са на разположение като 
първична  база  на  всяко  енергийно  стопанство  три  принципни  енергийни  източника,  от 
които  посредством  преобразуване  произлизат  всички  други  енергийни  носители: 
слънчевото излъчване, гравитацията и собствената топлина на планетите.
Фоновото  излъчване  като  теоретичен,  четвърти  източник,  е  енергийно-икономически 
неизползваемо.  Фоновото  излъчване  е  всяко  електромагнитно  излъчване,  което 
посредством звезди, пулсари, квазари, и т.н. се поражда в дълбочината на Вселената и се 
изпраща от вън към нашата слънчева система. 

Слънчевото лъчение се поражда посредством термоядрена реакция в самото Слънце. Тази 
реакция прави  възможен живота  на нашата  планета  Земя и е  с  голяма преднина пред 
втория най-голем използваем енергиен източник в Слънчевата система. 
По изложената причина ядрената физика се опитва да направи използваем този енергиен 
източник под формата на технически реализуема ядрена реакция на Земята. Физическите и 
техническите проблеми, свързани с този въпрос, до голяма степен все още не са решени, 
така че този енергиен източник в обозримо бъдеще не се намира на разположение или най-
малко бъдещето му е неясно.  

Гравитацията, породена от масата на небесните тела, може да се използва, тъй като Луната 
обикаля  около  Земята.  По  този  начин  възникват  например  отливът  и  приливът  с 
възможността да се използва енергията им във водноелектрическите централи на морските 
приливи и отливи.

Собствената топлина на Земята възниква главно поради ядрено разпадане в земните недра. 
Тази топлина може да се използва геотермически. 

На  Фиг.  1.2  са  представени  трите  използваеми  първични  енергийни  източника  и 
произлизащите от тях регенеративни и изкопаеми енергийни форми, съответно енергийни 
носители.

1. Посредством термоядрената реакция в Слънцето възниква електромагнитна енергия под 
формата на лъчение, което може да се използва директно и индиректно.
Директното използване на лъчението се реализира при слънчевата енергия посредством 
преобразуването на слънчевата светлина в електричен ток или топлина.
Индиректното използване на лъчението при вятър, водна сила и геотермия (земна топлина) 
се  извършва  посредством  абсорбция,  т.е.  посредством  приемане  и  преобразуване  на 
излъчването  в  топлина.  Посредством  нагорещения  въздух  се  поражда  вятър,  който  се 
преобразува чрез ветрена силова уредба в електричен ток. Затоплената вода се изпарява и 
образува облаци, които се изваляват. По този начин се образуват потоци и реки, на които 
могат  да  се  изградят  водно-електрически  централи.  При  геотермията  посредством 
слънчевото  лъчение  се  затоплят  горните  земни  слоеве.  Тази  акумулирана  топлина  се 
използва посредством топлинни помпи и колектори на земна топлина. 
Индиректното  използване  на  лъчението  при  биомаса  се  осъществява  посредством 
фотосинтеза  в  растенията.  Възникващият  при  фотосинтезата  най-използван  енергиен 
носител е дървото. 
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2.  Посредством  ядрен  разпад  във  вътрешността  на  земята  възниква  топлина,  която 
посредством геотермията е използваема по различни начини.  
3.  Посредством  гравитационните  сили  между  Земята  и  Луната  се  поражда  кинетична 
енергия, която задвижва атмосферата и океаните.   
Задвижената атмосфера дава принос към енергията на вятъра. От движението на морската 
вода под форма на отливи и приливи се добива електричен ток във водните електрически 
централи на морски приливи и отливи.  

Kernfusion in der Sonne –ядрен синтез в слънцето 

Kernspaltung im Erdinnern – разцепване (делене) на ядрото

Gravitation Erde/Mond – гравитация земя/луна 

Strahlung (el.magn. Energie) – лъчение (електромагнитна енергия)

Wärme (Wärmeenergie) - топлина (топлинна енергия)

Bewegung (kinetische Energie) – движение (кинетична енергия)

Solarenergie – слънчева енергия

Wind - вятър

Wasserkraft – водна сила

Biomasse – биологична (био) маса

Geothermie - геотермия

Uran - уран

Erdöl – земно масло

Erdgas – земен газ

Kohle – въглища

Sonstige Ablagerungen – други натрупвания
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Фиг. 1.2: Използваем енергиен спектър

Изкопаемите енергийни носители въглища, земно масло (нефт), земен газ и други някои отлагания 
(наслаги) са възникнали в течение на милиони години посредством геологични процеси от биомаса. 
Това са днес преимуществено използваните енергийни източници. 

Eдин  особен  случай  представлява  елемента  уран,  който  се  използва  в  ядрени  централи  за 
производство на електричен ток. Той е един от радиоактивните елементи, които са отговорни за 
собствената  топлина  на  Земята  и  се  добива  в  рудници.  В  ядрените  централи  радиоактивната 
енергия  се  преобразува  в  топлина  и  от  това  се  произвежда  електричен  ток.  Това  е  един 
технологичен обиколен път. Директният път би бил, енергията от ядрената сила, както при другите 
радиоакривни  елементи,  посредством  геотермията  да  се  добива  директно  от  вътрешността  на 
Земята. 

Стълбове  на  енергийното  стопанство  в  Германия  са  предимствено  нефтената  промишленост, 
въглищната  промишленост,  както  и  електроснабдяването,  газовото  стопанство  и  индустрията, 
свързана с топлина, подавана чрез мрежа за централно топлоснабдяване. 
Както  показва  Фиг.  1.3,  преимуществената  част  на  енергийното  снабдяване  се  поема  от 
изкопаемите енергийни носители. 

От  деветдесетте  години  на  миналия  век  в  рамките  на  законовите  изисквания  на  енергийното 
стопанство в Германия се привличат за участие на базата на възобновяващи се енергии частни 
домакинства. (Закон за захранване с електричен ток, Закон за възобновяемите енергии).

                    

Erdgas – земен (природен) газ

Mineralöl - нефт, минерално масло

Steihkohle – каменни въглища

Kernenergie – ядрена енергия

Braunkohle – кафяви въглища

Anteil EE – част от енергията, получена от възобновяеми енергийни източници

Wasser – вода

Wind – вятър

Biomasse – биомаса

Restl. EE – останала част от енергията, получена от други възобновяеми енергийни източници 
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Фиг. 1.3: Основен разход на енергия в Германия 

Понятието  Трайност  произхожда първоначално от лесовъдството  (горското стопанство). 
Там то обозначава  начина на стопанисване на една гора,  при който винаги се отнема 
толкова количество дървен материал, колкото може да израства отново, така че гората 
никога да не се изсече напълно, а да може да се регенерира в пълна степен.  
По-общо,  трайност  е  използването  на  една  система  така,  че  тази  система  в  нейните 
съществени структури и свойства да се съхрани и наличността и по естествен начин да 
може да се възстановява.
В  енергийното  стопанство  изпълняват  само  регенеративните  енергийни  източници 
условията за трайност, тъй като те самостоятелно (спонтанно) доставят непрекъснат, - в 
преносен смисъл отново възникващ – енергиен поток, който според човешките мащаби е 
безкраен.   
Поради  ограничеността  на  изкопаемите  енергийни  носители  и  нарастващите  негативни 
странични  ефекти  от  тяхното  използване  като  глобално  затопляне,  замърсяване  на 
околната  среда,  нарастващи  енергийни  разходи  вследствие  на  изчерпването  и  техните 
социални последствия,  е  необходимо,  колкото  се  може по-бързо  да  се  пренасочим към 
възобновяващи се енергии. Това вече беше договорено с международното споразумение 
Агенда 21 на ”Конференцията за околна среда и развитие на обединените нации” (UNCED) в 
Рио Дежанейро през 1992, което беше подписано от почти всички държави на света. 

(  http://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit  )  

(  http://de.wikipedia.org/wiki/Agenda_21  )  

Тъй  като  за   целите  на  отоплението  необходимото  количество  енергия  в  едно 
средностатистическо домакинство е около три четвърти от общите енергийни нужди, там 
бързото пренасочване към възобновяеми енергийни носители е най-неотложно. 

1.3.2 Основи на топлотехниката

Топлинна енергия (Топлоенергия)

Топлинна  енергия  (също  наречена  топлоенергия  или  топлина)  енергията,  която  е 
акумулирана в хаотичното движение на атомите или молекулите на едно вещество.  Тя е 
параметър на състоянието на веществото и се измерва в Джаули (Joule).Топлинната енергия 
и температурата са взаимозависими посредством уравнението

Eth = m * c * T , 

При  което  Eth  е  топлинната  енергия,  T  абсолютната  температура,  m  масата  и  c 
специфичната топлина. Самата специфична топлина е зависима от температурата, което 
означава, че зависимостта не е пропорционална.  Идва се до така нареченият фазов преход 
като при топящия се лед, при който една част от подвежданата енергия се използва за 
самия процес на топене като такъв, без да се повишава температурата. 

При  две  системи  с  различни  температури  споменатите  температури  се  изравняват 
спонтанно,  посредством предаване на  топлина от по-топлата към по-студената система, 
докато двете системи придобият еднаква температура. Това състояние се нарича топлинно 
равновесие. 

Изследователски проект за сравнително измерване при отоплението с инфрачервено лъчение и газовото, д-р инж. Peter Kosack, 
Технически университет Кайзерслаутерн                    

10



Предаването на топлина може да се осъществи посредством топлопроводимост, конвекция 
или топлинно излъчване.

(  http://de.wikipedia.org/wiki/Thermische_Energie  )  

Топлопроводност

При топлопроводността (наричана също топлинна дифузия или проводимост), топлината в 
едно  твърдо  вещество  или  в  една  неподвижна  течност  вследствие  на  температурната 
разлика  се  предава  от  частичка  към  частичка  посредством  вътрешномолекулярното 
взаимодействие.  Това се случва също между повече твърди тела или флуиди,  които се 
допират и са в покой едно спрямо друго. При това вследствие на закона за запазване на 
енергията не се губи топлинна енергия. При топлопроводността се транспортира топлинна 
енергия, а не частички от едно място на друго.

В топлотехниката ефектите, свързани с топлопроводността, са предимно пренебрежими.  Те 
имат роля само при загуби, като например лоша изолация на горелки и тръбопроводи. 

(  http://de.wikipedia.org/wiki/Wärmeleitung  )  

(Recknagel, Sprenger, Schramek: Справочник за отопление и климатична техника,Oldenbourg
Издателство за научна литература; Издание 68 (1997/98) стр. 135 ff)

Конвекция

Конвекцията е една форма на предаване на топлина, която се основава на транспорта на 
частички, които пренасят със себе си топлинна енергия.  В топлотехниката се говори за 
конвекция без дифузионен процес, което означава че се извършва предаване на топлина от 
едно твърдо тяло към един флуид (например вода или въздух), който поема транспорта на 
топлината. На граничния термичен слой между твърдото тяло и флуида се осъществява 
първоначално топлопровод между горната повърхност на твърдото тяло и частичките на 
флуида,  които  лежат  непосредствено  до  тази  повърхност.  Там  не  се  постига  термично 
равновесие, тъй като според температурния градиент затоплените или охладени частици се 
отдалечават от споменатата повърхност и се заместват от нови, при което се поддържа 
първоначалният температурен градиент. 

При  най-често  използваното  в  жилищните  сгради  отопление  с  гореща  вода,  водата  е 
транспортната  среда  за  топлината  посредством  конвекция  в  затворения  тръбен 
циркулационен  кръг  между  горелката  и  вътрешната  страна  на  отоплителното  тяло. 
Посредством топлопроводимостта достига топлинната енергия от вътрешната до външната 
страна на отоплителното тяло. На външната страна на отоплителното тяло предавателна 
среда за топлинния транспорт е въздухът. При това се появява така наречената свободна 
конвекция,  което  означава,  че  въздухът  се  разширява  посредством  загряване  и  се 
придвижва  нагоре,  отдолу  над  пода  нахлува  по-студен  въздух.   Вместо  често 
употребяваните  радиаторни  отоплителни  тела  могат  да  бъдат  използвани   плоски 
радиатори, отоплявани с гореща вода подови, стенни, таванни плоски радиатори или други 
конструкции. Принципно винаги се проявява конвекцията. 
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Топлинната  енергия  от  отоплителното  тяло,  която  се  пренася  по  въздуха  посредством 
конвекцията, е пропорционална на температурната разлика между отоплителното тяло и 
въздуха и се подчинява на зависимостта: 

PHL = w * A * (TH – TL), Където w представя коефициента на топлопроводност в (W/m2K), 
A – площта на отоплителното тяло,  TH – температурата на отоплителното тяло и TL – 
температурата на въздуха.

Конвекцията при дадено отоплително тяло е зависима основно от температурната разлика 
между отоплителното тяло и околния въздух.  

(Recknagel,  Sprenger,  Schramek: Наръчник за отопление и климатична техника,Олденбург 
издателство за научна литература; Издание 68 (1997/98) стр. 146 ff)

(Dillmann, Andreas (2005): Karl Wieghardt: Теоретична аерохидромеханика, Университетско 
издателство Гьотинген)

(H.  Oertel  (Hrg.):  Prandtl-Ръководство  по  аерохидромеханика.  Основи  и  явления,  Vieweg 
(издателство за специализирана литература) 2002 (11. издание))

(  http://de.wikipedia.org/wiki/Konvektion  )  
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Топлинно излъчване и инфрачервено лъчение 

Като  топлинно  излъчване  се  означава  тази  част  от  спектъра  на  електромагнитното 
лъчение,  която  излъчва всяко  тяло  в  зависимост  от  неговата  температура,  когато  тя  е 
различна от абсолютната температурна нула. Като форма на предаване на топлина, тя не е 
свързана с материята и за разлика от топлопроводността и конвекцията се наблюдава и във 
вакуум.
Най-познатото топлинно излъчване е слънчевото лъчение, което може да се подраздели на 
ултравиолетово (UV ) лъчение, видима светлина и инфрачервено лъчение (Виж фиг. 1.4).

Gammastrahlung – гама лъчение

Röntgenstrahlung – рентгеново лъчение

Wärmestrahlung – топлинно излъчване

Mikrowellen – електромагнитни вълни с дължина на вълната в микронния диапазон

Radio-Wellen - радиовълни

Spektrum der Wärmestrahlung – спектър на топлинното излъчване

Wellenlänge in μm – дължина на вълната в микрони

UV-Strahlung – ултравиолетово лъчение

Sichtbares Licht – видима светлина

Infrarot – инфрачервено лъчение

Nahes - близко

Mittleres - средно

Fernes - далечно
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Фиг. 1.4: Топлинно излъчване в елекромагнитния спектър 

Спектралното разпределение на интензивността на излъчването (Спектър на излъчване на 
Планк) е в зависимост от повърхностната температура на излъчващото тяло. Колкото е по-
гореща повърхността на тялото, толкова по-висок е максимумът на интензитета и толкова 
по-далеч се отмества този максимум към по-късите дължини на вълните.    

Plancksches Strahlungsspektrum – спектър на излъчване по закона на Планк

Spektrale spezifische Ausstrahlung – спектрално специфично излъчване

Spektrale Strahldichte – спектрална плътност на лъчението

Wellenlänge – дължина на вълната 

Фиг. 1.5: Спектър на излъчване на идеално черното тяло 

На Фиг. 1.5 са представени идеализираните спектри на така нареченото „черно тяло“. Като 
пример са изтъкнати излъчванията на човешкото тяло (300 Kelvin (Келвина)) и на Слънцето 
(5777
Kelvin).  Идеализирането  на  черното  тяло  означава,  че  показания  спектър  напълно  се 
излъчва.  На практика се реализира обаче само така нареченото „сиво тяло“,  при което 
излъчването е коригирано с един коефициент ε (0<ε<1). Все пак в действителност ε при 
повечето повърхности в сградите е близо до 1. По тази причина на практика по правило не 
съществува значителна разлика между черното и сивото тяло.  

Много е важно коефициентът на излъчване ε (познат също и под името Strahlungszahl) да не 
се бърка с понятието ефективност на излъчването на един излъчвател на инфрачервено 
лъчение.  Това  е  една  често  срещана  грешка  при  указване  на  техническите  данни  на 
предлаганите  на  пазара  продукти.  Коефициентът  на  излъчване  представя  излъчваната 
мощност на излъчвателя на инфрачервено лъчение отнесен към излъчваната мощност на 
идеално черното тяло, ефективността на излъчването – частта на отдадената мощност на 
излъчването отнесена към подведената електрична мощност.  
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(виж също: Fröse, H.-D.: Електрически системи за отопление, издателство Pflaum 1995, 23ff)

Според Stefan-Boltzmann (Стефан-Болцман) пълният интензитет на излъчването на тялото е: 
M = σ * T4 (закон на Stefan-Boltzmann) с σ = 5,67 * 10-8 W/(m2K4) (константа на Stefan-
Boltzmann) и T = абсолютна температура на повърхността на тялото.

Пълният интензитет нараства силно с четвъртата степен на температурата.  Следователно 
на  квадратен  метър  повърхност  Слънцето  излъчва  около  400  пъти  повече  мощност  в 
сравнение с човешкото тяло, въпреки че температурата му с е малко повече от 19 пъти по-
голяма. 

И при закона на Stefan-Boltzmann се  използва първоначално идеализация.  Подхожда се 
така,  като  че  ли  тялото  е  единствено  в  Космоса.  В  действителност  в  него  се  намират 
безкраен брой тела, чиито излъчвания си взаимодействат. При това излъчваната от едно 
тяло  енергия  на  повърхностите  на  другите  тела  частично  се  абсорбира  и  частично 
рефлектира. Абсорбираното количество енергия допринася за затоплянето на съответното 
тяло и предизвиква повишение на излъчването.

Ако излъчваната мощност от едно тяло според закона на Stefan-Boltzmann е
P = σ * A * T4, с A = повърхност на тялото,
за  обмена на енергия между две тела се получава:

P12 = σ * k * (T1
4 – T2

4), при което k представлява  коефициентът на обмен на енергия, който 
завиви  от  големината  на  обърнатите  една  към  друга  повърхности  на  телата  и 
коефициентите на излъчване ε1 и ε2.

Обменът  на  енергия  се  извършва  непрекъснато  по  този  начин  между  всички  тела  и 
теоретично се прекратява едва тогава, когато всички повърхности на телата започват да 
притежават една и съща температура.  

В действителност при отоплението на едно пространство взимат участие като излъчващи 
повърхности  горните  повърхности  на  отоплителните  тела,  стените,  таваните,  подовете, 
прозорците, вратите, мебелите, хората, животните и т.н. Тъй като отоплителните тела или 
отопляващите повърхности притежават най-високите температури и към тях постоянно се 
подвежда енергия, в идеалния случай температурата на всички останали повърхности ще се 
повишава дотогава, докато всички повърхности в помещението достигнат температурата на 
отопляващите повърхности.  

В  отоплителната  техника  от  спектъра  на  топлинното  излъчване  играе  роля  само 
инфрачервеното  лъчение  Това  лъчение  често  съкратено  се  означава  като  топлинно 
лъчение, въпреки че инфрачервеното лъчение представлява само една част от топлинното 
лъчение.

Според DIN 5031 областта на инфрачервеното лъчение се подразделя на вълнови области 
IR-A (0,78 μm до 1,4 μm), IR-B (1,4 μm до 3,0 μm) и IR-C (3,0 μm до 100 μm).
Друго подразделяне е на близка, средна и далечна инфрачервена област, което е обичайно 
в науките за Земята. (виж Фиг. 1.4). Далечната инфрачервена област и IR-C са идентични. 
Това е областта на излъчване, в която работят използваните в този проект инфрачервени 
отоплителни системи. 
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Aбсорбция на топлинно излъчване във въздуха.

Заедно с обмена на енергия между телата посредством обмен на лъчение съществува също 
и предаване на енергия от телата на един обграждащ ги флуид посредством абсорбция на 
предаваната излъчвана топлина във флуида.   
В отоплителна техника се проявява абсорбция на инфрачервено лъчение във въздуха, която 
по правило все пак съставлява значително по-малка част при обмена на енергия, отколкото 
конвекцията.
Коефициентът на абсорбция в зависимост от дължината на вълната е показан на Фиг. 1.6.

Absorptionsvermögen – абсорбционна (поглъщателна) способност

Wellenlänge               – дължина на вълната

UV-Strahlung             – ултравиолетово лъчение

Sichbare                    – видимо лъчение

Nahes Infrarot           – близка инфрачервена област

Mittleres Infrarot        – средна инфрачервена област

Fernes Infrarot          – далечна инфрачервена област

Фиг. 1.6: Абсорбционни спектри на различни вещества във въздуха 

Лесно  е  да  се  заключи,  че  посредством  висока  влажност  на  въздуха  голяма  част  от 
инфрачервеното излъчване би могла да се абсорбира.  
Освен това съществува прозрачен прозорец в областта от около 7μm до 13 μm, в която 
инфрачервеното  излъчване  може  да  се  разпространява  през  въздуха  почти 
безпрепятствено. Отбелязаните там области на абсорбция за озон, въглеводороди и азотни 
окиси не играят роля в помещението. 
Максимумът на излъчването на използваното инфрачервено-С-лъчение лежи по идеален 
начин в този прозрачен прозорец. Поради границата при 7 μm би трябвало температурата 
на  горните  повърхности  на  излъчвателите  да  не  превишават  около  120°C.  Долната 
температурна граница на повърхностите се определя от отношението на излъчвателната и 
конвекционната компонента и би трябвало да не е по-ниска от 60°C (виж по-долу).

(  http://www.webgeo.de/beispiele/rahmen.php?string=de;1;k_304;1  )  

(  http://www.ikg.rt.bw.schule.de/planck/planck1.html  )  

(  http://de.wikipedia.org/wiki/Plancksches_Strahlungsgesetz  )  

(  http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Körper  )  

(  http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetisches_Spektrum  )  
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(  http://de.wikipedia.org/wiki/Infrarotstrahlung  )  

(  http://de.wikipedia.org/wiki/Wärmestrahlung  )  

(  http://de.wikipedia.org/wiki/Strahlungsaustausch  )  

(  http://www.ing-buero-ebel.de/strahlung/Strahlungsaustausch%20-%20Wikipedia.htm  )  

(Baehr, H.D., Stephan, K.: Пренос на топлина и вещество , 4. Издание. Springer-Verlag, Berlin 
2004)

Комфортност

В отоплителната и климатичната техника се означава (термичната) комфортност, областта 
на околната температура и областта на състоянието на теглителната сила на въздуха, в 
която човек се чувства най-приятно. 
За това се въвеждат понятията температура, която се усеща и температура, при която човек 
се чувства комфортно. 

Температура, която се усеща и температура на комфортност 

Една  отоплителна  система  няма  за  цел  само  да  се  осигури  преживяването  при  ниски 
външни  температури,  а  трябва  да  допринесе  за  един  приятен  климат  в  помещението. 
Обективни  измерими  величини  са  така  наречените  температура,  която  се  чувства  и 
температура на комфорт, които са предмет на DIN
33 403, DIN EN ISO 7730 и  DIN 1946. Температурата на комфорт е едно подпонятие на 
температурата на усещане и се получава при предварително зададени, стандартизирани 
физиологични  и  индивидуални  параметри  от  онази  температура,  която  се  усеща  във 
вътрешните пространства, и която на базата на  DIN EN ISO 7730 при статистически значим 
брой на лица предизвиква състояние на задоволство от температурата в помещението при 
поне 90 % от тях. 
Температурата на усещане и температурата на комфорт зависят от: 
 Температурата на въздуха в помещението,
 Температурата на излъчване на околното пространство (температурата, която едно черно 

тяло  би  имало,  ако   притежава  същото  разпределение  на  интензитета  на  лъчението, 
какъвто има изследваното тяло),

 Разпределението на температурата на въздуха (въздушни слоеве),
 Въздушно течение (въздушна теглителна сила),
 Относителна влажност на въздуха.

Едно обстойно представяне на този проблем може да се намери в 
(Recknagel, Sprenger, Schramek: Наръчник за отопление и климатична техника, Oldenbourg 
издателство за научна литература; Издание 68 (1997/98) стр. 50 ff)
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Температура на въздуха в помещението 

Температурата  на  въздуха  в  помещението  е  физическа  величина,  която  описва 
енергетичното състояние на въздуха в помещението. Тя се дава в Kelvin (K) или в градуси 
Celsius (°C). В настоящия доклад се използва Целзиева температура °C. В Kelvin (Келвин) се 
дават температурните разлики. 
Температурата на въздуха в помещеието указва индиректно количеството топлинна енергия 
във въздуха, което може да взаимодейства с обкръжаващата това помещение среда или с 
предметите или хората в него. Това се извършва при температурна разлика по отношение 
на  въздуха  посредством  топлопроводността  в  посока  от  по-топлото  към  по-студената 
страна. 
Физиологично топлопроводността от човешкото тяло към въздуха се усеща от човешкото 
тяло като охлаждане, а обратното като затопляне.    

(  http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur  )  

Температура на излъчване на околната среда 

Температурата на излъчване на околното пространство е средната температура на горната 
повърхност  на  ограничаващите  даденото  пространство  единични  отделни  повърхности 
(стени, под, таван, повърхности на вратите и прозорците, повърхности на отоплителните 
тела).  Тя  се  образува  от  отношението  на  сумата  от  произведенията  на  отделните 
повърхности и техните температури и сумата на единичните повърхности:  

tU = (Σ Ai ti / Σ Ai )
с:
Ai : Площ на отделните повърхности i
ti :  Температура на отделните повърхности i

Тя е във връзка с температурата на усещане, което е също една мярка за усещаното от 
хората топлинно излъчване от страна на околното пространство. 

Асиметрия на температурата на излъчване 

Ако стените на помещението имат силно различаващи се повърхностни температури, това 
би  могло  да  повлияе  комфорта  на  усещането,  въпреки  че  средната  температура  на 
излъчване на околната среда е в областта, където би трябвало да има приятно усещане. В 
този случай се говори за асиметрия на температурата на излъчване. По тази причина не е 
целесъобразно да се използват отоплителни повърхности с температури над около 120°C, 
тъй  като  тогава  асиметриите  се  чувстват  особено  забележими.  При  неправилно 
позициониране  на  излъчвателите  на  инфрачервено  лъчение  като  например  срещу 
прозорци, асиметрията вече при около 80°C  е значима. Поради това излъчвателите на 
инфрачервено  лъчение  би  трябвало  да  се  монтират  по  възможност  върху  стените  от 
страната  на  прозорците  или  перпендикулярно  на  тях.  При  монтиране  върху  тавана  би 
трябвало да се осигури разстояние от главите на хората.      

(Експертиза за термичен комфорт в жилищни помещения по отношение на електрически 
отопляващи повърхности, Проф. Д-р-инж. Bruno Gräff, Ноември 2006;
http://ihs-europe.de/wp-content/uploads/2009/03/gutachten-uber-infraheat-vprofgraff-in-pdf-
datei.pdf)
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(Научен доклад B I 5 80 01 97 – 14, Проф.  Д-р-инж. Gerhard Hausladen, Оптимизиране на 
разположението  на  отопляващи  повърхности  и  вентилационни  елементи  посредством 
симулация на въздушни течения, Университет Общо висше училище Kassel (Касел), 1999)

Разпределение на температурата на въздуха 

Между  възможните  разпределения  на  температурата  на  въздуха  във  вътрешното 
пространство за усещаната температура е съществено само вертикалното разпределение 
или слоистата структура на въздушната температура. Хоризонталното или неравномернoтo 
разпределения  или  не  се  срещат,  или  стават  забележими  посредством  появяващите  се 
въздушни течения. 
Под  слоиста  структура  на  температурата  на  въздуха  се  разбира  температурния  ход  в 
зависимост от височината над земната повърхност. Температурният ход зависи от вида на 
отоплението,  топлинната  изолация  и  уплътнеността  на  помещението  по  отношение  на 
външния въздух.
Ходът  на  температурата  би  трябвало  да  се  поддържа  по  възможност  константен. 
Изследвания (например (Olesen, B. W., M. Schøler und P. O. Fanger, Indoor Climate, 36. S. 
561/579 (1979)) са показали, че температурни разлики вече от  1 K на метър във височина 
се чувстват като нарушаващи комфорта.

Въздушно течение 

Въздушното течение е предизвиканото от разлики в температурата на въздуха, насочено 
движение  на  съвкупността  на  въздушните  частици  в  една  определена  точка  в 
пространството. Тя се дава като средна скорост на въздушните частици в  m/s. В случай, че 
въздушните  частици  са  по-студени  от  тези  на  частиците  в  обкръжаващия  въздух  и 
движението протича в една посока,  то влиянието върху комфорта на усещането е особено 
голямо. Тогава се говори за въздушно течение. 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Luftzug)

Влажност на въздуха 

Въздушната влага или влажността на въздуха описва съставната част на водните пари във 
въздуха. Тъй като способността на въздуха за приемане на водни молекули е зависима от 
температурата, се различават абсолютна и относителна влажност на въздуха. Колкото е по-
топъл въздуха, толкова по-голямо е количеството водни пари, което може да се възприеме. 
Абсолютната влажност на въздуха се дава в количество вода в грамове на пространствен 
обем  (g/m3).

Относителната  влажност  на  въздуха  представлява  отношението  на  действителното 
количество вода във въздуха отнесено към максималното възможно водно количество при 
дадена  температура  на  въздуха  и  се  дава  в  проценти.  От  относителната  влажност  на 
въздуха  зависи  силата  на  изпарението  на  водата  върху  кожата  на  човек.   При  това 
вследствие на изпарението възниква охлаждане върху кожата. 
За чувството на комфорт при температура на въздуха около 20°C играе роля относителна 
влажност под 30% или над 70% (DIN 1946).

(  http://de.wikipedia.org/wiki/Luftfeuchte  )  
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Оперативна температура 

На практика чувството на комфорт зависи на първо място от температурата на въздуха в 
помещението и температурата на излъчване на околното пространство, и евентуално от 
поява на течение. По тази причина се дефинира в DIN EN ISO 7730 също и понятието 
оперативна температура, която обхваща точно тези величини.
(Recknagel, Sprenger, Schramek: Наръчник за отопление и климатична техника , издателство 
за научна литература Oldenbourg; Издание 68 (1997/98) стр. 54)
(Научен доклад B I 5 80 01 97 – 14, Проф.д-р-инж. Gerhard Hausladen, Oптимизиране на 
разположението  на  отоплителни  повърхности  и  вентилационни  елементи  посредством 
симулация на въздушни течения, Университет Общо висше училище Kassel, 1999)

В най-простия случай, без появата на течение, оперативната температура To е средната 
стойност  на  температурата  на  въздуха  в  помещението  Tr  и  средната  температура  на 
излъчване на околната среда Tu :
To = (Tr + Tu)/2 .

Оптималната  оперативна  температура  зависи  тогава  съществено  още  от  активността  и 
облеклото  на  хората.  При  дейност  в  седнало  положение  и  леко  облекло  например 
оперативната температура е оптимална при 21,5°C.

При  избора  и  оразмеряването  на  една  отоплителна  система  заедно  с  принадлежащата 
техника  за  регулиране  е  достатъчно  да  се  изпълнят  изискванията  за  целенасочено 
достигане  на  една  определена  оперативна  температура.  При  климатичните  съоръжения 
претенциите са по-високи и е необходимо да се изпълнят всички изисквания за достигане 
на зададена температура на усещане, следователно например да се регулира влажността на 
въздуха.   

Оперативната температура се представя във формата на полета на комфорт в диаграми 
„температура на излъчване – температура на въздуха” (виж Фиг. 1.7).

Като тенденция по-високи температури на излъчване се възприемат като по-приятни по 
отношение  на  по-високи  температури  на  въздуха.  Една  отоплителна  система,  която 
произвежда принципно по-високи температури на излъчване от температурите на въздуха, 
е за предпочитане от гледна точка на чувството за комфорт.  
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Mittlere Oberflächentemperatur der Raumbegrenzungen – средна температура на горната 

повърхност на площите, ограничаващи помещението

Noch behaglich – все още приятно

Unbehaglich warm – неприятно топло

Behaglich – приятно

Empfundene Temperatur – усещана температура

Unbehaglich kalt - неприятно

Raumlufttemperatur – температура на въздуха в помещението

Geltungsbereich – област на валидност

Rel. Luftfeuchte φi von 30 bis 70 % - относителна влажност φi от ... до ...

Luftbewegung von 0 bis 20 cm/s – движение на въздуха от ... до ...

Weitgehende Temperaturgleichheit – до голяма степен равенство на температурите

Aller raumbegrenzenden Flächen – на площите, ограждащи помещението

(nach H. Reiher u. W. Frank) - (по H. Reiher и W. Frank)     

Фиг. 1.7: Температура на излъчване – температура на въздуха диаграма
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1.3.3 Медицински аспекти

Алергици/Астматици

От отоплителната техника са засегнати преди всичко алергиците спрямо праха в дома. Като 
алергия спрямо домашния прах се разбира повишаване на чувствителността и алергичната 
реакция по отношение на изпражнения от акари, които могат да предизвикат ринит, сърбеж 
и алергична астма.
Тази реакция на имунната система се предизвиква не само директно от домашния прах, но 
и  също  от  изпражненията  на  акари,  които  живеят  от  прахта.  Тези  изпражнения  са 
полепнали по домашния прах и се „завихрят” с всяка форма на конвекция. Колкото по-
малък е приносът на ковекцията, толкова по-добре е за алергиците. По принцип най-ниско 
ниво на конвекция има отоплението чрез инфрачервено лъчение.  
(Wilfried  Diebschlag,  Brunhilde  Diebschlag:  Алергии  от  домашен  прах.  Здравословни  и 
хигиенни аспекти. 
Aspekte. 2. Издание, Издателство Herbert Utz, Мюнхен 2000)

Медицинска термообработка (термично третиране) 

Медицинско третиране с инфрачервено лъчение принадлежи към областта на физическата 
терапия или физиотерапията.  Тя се занимава с  медицински форми на третиране,  които 
почиват  на  физически  принципи  като  топлина,  електричен  ток,  инфрачервено  и 
улотравиолетово лъчение, прилагане на вода и механично въздействие като масаж.   
Особено прилагането на инфрачервено-C-лъчение, както то се използва при инфрачервени 
сауни, е добре изследвано в болковата терапия, при претоварване на двигателната система 
и при третиране на нарушения в кръвоносната система.  Едно загряване с инфрачервено 
лъчение  има  като  тенденция  позитивен  медико-терапевтичен  ефект.  Освен  това  то  е 
същата компонента на лъчението, която така или иначе ни въздейства ежедневно, тъй като 
повече или по-малко се излъчва от всички предмети. 

(Richter W., Schmidt W.: Умерена хипертермия на цялото тяло с инфрачервено-C-лъчение Z 
Onkol/J Onkol 34 (2002) 49 - 58)
(Schmidt  W.,  Heinrich  H.,  Wolfram  G.:  Детоксификация  и  имунна  стимулация  чрез 
инфрачервено-C-лъчение.
Biol. Med. 33 (2004) 66 – 68)
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1.3.4  Принципни  енергийни  потоци  при  отоплителните  системи:  първична 
енергия, вторична енергия, крайна енергия, полезна енергия

Първичната енергия се означава, от гледна точка на енергоснабдяването, енергията, която 
заедно  със  срещащите  се  в  природата  енергийни  източници  е  на  разположение  като 
свободна или свързана форма на енергия.
Към тях се причисляват по-горе представените енергии от енергийния спектър:

- Възобновима енергия като биомаса, водна сила, слънчева енергия, топлина от земните 
недра (геотермия) и енергия от вятъра,

- енергия от изкопаеми източници като кафяви въглища, каменни въглища, земен газ и 
земно масло (нефт) и

- ядрена енергия (уран).

Вторични енергии или енергийни носители възникват посредством  свързаните със загуби 
процеси на преобразуване като изгаряне, делене на ядрото или рафиниране (пречистване). 
Енергийни  носители  са  например,  електрична  енергия,  бензин,  керосин  или  топлина, 
подавана чрез мрежа за централно отопление.

Енергията,  пристигаща  при  потребителите  след  евентуални  по-нататъшни  загуби  от 
преобразуване или пренасяне, се означава като крайна енергия.

В заключение полезна енергия е тази енергия, която посредством директна употреба или 
след преобразуване на крайната енергия е на разположение на крайните потребители за 
желаните  енергийни  услуги.  Към  полезната  енергия  принадлежат  топлината  ,студът, 
светлината, механичната работа или акустичните (звукови) вълни.

По правило количеството полезна енергия е по-малко от количеството крайна енергия, тъй 
като преобразуването на крайната енергия е свързано със загуби. Една лампа с нажежаема 
жичка  произвежда  например  както  светлина,  така  и  топлина  от  крайната  енергия 
електричен ток. Обикновено топлината обаче не се използва.

(http://de.wikipedia.org/wiki/Primärenergie)

(http://de.wikipedia.org/wiki/Sekundärenergie)

(http://de.wikipedia.org/wiki/Endenergie)

(http://de.wikipedia.org/wiki/Nutzenergie)
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1.3.5  Подразделяне  (класификация)  на  отоплителните  системи  според 
енергийните източници 

Поради  екологичните  аспекти  е  целесъобразно  отоплителните  системи  да  бъдат 
класифицирани според използваните енергийни източници за преобразуването в топлина и 
техния произход. 
От физична гледна точка съществуват четири различни енергийни форми:  
- Химическа енергия: твърди изкопаеми вещества, нефт, газ
- Електрична енергия
- Енергия от слънчевото лъчение
- Топлина от околната среда

Енергията от слънчевото излъчване и топлината от околната среда са по същество сами по 
себе си  регенеративни енергийни форми.  
При химичната и електричната енергия се касае за предварително складирани енергийни 
източници,  било  то  регенеративни  или  не.  Често  произходът  е  също  смесен. 
Регенеративният дял в електроснабдяването между това съставлява повече от 15% и в 
газопроводите се примесват регионално различни,  в същност  са малка част от няколко 
процента биогаз. Твърди изкопаеми вещества и нефт могат да се доставят при потребителя 
изцяло произведени от биомаса.  
Тъй  като  преходът  към  регенеративни  енергии  в  енергоснабдяването  изобщо  е  един 
относително по-бавен процес и протича в продължение на десетилетия, при избора на една 
отоплителна система трябва да се внимава да е възможно просто и пълно използването на 
регенеративни енергии. 

1.3.6 Подразделяне (Класификация) на отоплителните системи според вида на 
разпределение на топлината 
Единично (самостоятелно) отопление 

Като  единично  отопление  се  означава  отопление,  при  което  топлината  от  доставяните 
енергийни форми като газ,  течно гориво, въглища или електричен ток се произвежда в 
отделните  помещения  посредством  самостоятелни  енергийни  преобразователи. 
Следователно източниците на топлина се намират в отделните помещения и имат за цел да 
отопляват директното обкръжение, в което се намират, независимо от другите помещения. 
Разпределението на топлината също се извършва в това помещение. 
Към единичните отопления принадлежат откритите камини, затворените горивни камери 
като каминните печки, кахловите печки, Grundofen (печки със специфична конструкция), 
печки за непрекъсната работа с присъединен резервоар за течно гориво и газови единични 
печки  с  газова  връзка  директно  в  помещението  или  съпротивително  загряване  с 
потребление  на  електричен  ток  като  вентилаторни  печки,  електрически  радиатори, 
излъчватели  на  инфрачервено  лъчение  (топлинни  излъчватели),  електрично  подово 
отопление или електрическо акумулаторно отопление.  
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Централно отопление 

При централното отопление енергийният преобразoвател на крайната енергия в топлина, а 
също и източникът на топлина се намират централно в сградата или в сградния комплекс. 
Топлинната  енергия трябва  да  се  разпредели посредством  подходящи среди като  вода, 
водни  пари  или  топъл  въздух,  най-напред  към  отделните  помещения  и  след  това 
посредством отоплителни тела или отоплителни повърхности в съответното помещение. 
Най-разпространеното  централно отопление в Германия е газовото централно отопление с 
топла вода като транспортна среда, така нареченото отопление с топла вода. След това се 
нареждат централното отопление с течно гориво, различните видове отопление с топлинни 
помпи и пелетното отопление.

В  настоящото  изследване  ще  бъде  сравнено  едно  централно  газово  отопление  с  една 
децентрализирана отоплителна система от отделни единични инфрачервени отоплителни 
тела.

Принцип  на  преноса  на  топлина  в  жилищното  помещение:  Отопление  чрез 
конвекция или посредством излъчване 

В  този  изследователски  доклад  се  говори  за  отопление  посредством  лъчение,  когато  с 
помощта на отоплителни тела или отоплителни площи, отдадената от общото количество 
част енергия посредством лъчение в помещението съставлява над 50%.  На практика това 
често не се достига (виж по-долу).

За  отопление  посредством  конвекция  се  говори  съответно,  когато  с  помощта  на 
отоплителни тела или отоплителни площи, отдадената част от общото количество енергия в 
помещението посредством конвекция съставлява над 50%.
При  почти  всички  видове  отопление,  намиращи  се  на  пазара,  се  касае  за  отопление 
посредством конвекция (конвекционално отопление).  

Специфично указание: 
Всяка форма на отоплително тяло или отоплителна повърхност отдава топлинна енергия, 
както  посредством  лъчение,  така  и  посредством  конвекция  и  в  повечето  случаи  една 
пренебрежима  част  от  енергията,  посредством  топлообмен.  От  съществено  значение  е 
съотношението  между тези  компоненти  на  топлоотдаването.  Посредством  погрешно или 
неправилно разбрано представяне в проспектите, уебстраниците в интернет и други форми 
на публикации на бранша, свързан с отоплението, често се формира впечатлението, като че 
ли  винаги  съществуват  „чисто”  отопление  посредством  излъчване  или  посредством 
конвекция. Това е достижимо само приблизително във физически експеримент, свързан с 
големи разноски. Това далеч не е случаят в топлотехническата практика.  
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Принадлежащи  части  на  конвекционалното  отопление  и  на  излъчвателното 
отопление при различни отоплителни тела и отоплителни повърхности 

По  принцип  разпределението  на  частите  на  конвекционалното  и  на  излъчвателното 
отопление зависят от температурата на горната повърхност, свойствата на горната 
повърхност и конструкцията на отоплителните тела.

При най-простата конструкция на изолирани (отделени) плочести радиатори с една плоча, 
при коефициент на излъчване близо до 1 и нормална големина от около половин до един 
квадратен метър и при температура около  60°C до 70°C, двете части са равни. При по-
ниски температури на горната повърхност преобладава конвекционната компонента, а при 
по-високи температури на горната повърхност излъчвателната компонента. При по-сложни 
конструкции  като  секционен  радиатор,  радиатори  от  стоманени  тръби,  пластинкови 
радиатори и плочести отоплителни тела, състоящи се от много плочи и конверторни листа, 
се повишава силно конвекционната компонента чрез коминния ефект и е възможно той 
самият при високи температури на топлопреносния флуид и на горната повърхност от 90°C 
да достигне повече от 90%.     
Обратно, при проста отоплителна повърхност излъчвателната компонента се увеличава с 
увеличаване на площта на повърхността. Поради това при площ от повече от 10 квадратни 
метра се достига равенство на топлината, получена от конвекцията, и тази от излъчването 
при около 45°C до 50°C температура на горната повърхност (лъчисто отопление). 

(Recknagel, Sprenger, Schramek: Наръчник за отопление и климатична техника, Издателство 
за научна литература Oldenbourg, Издание 68 (1997/98) стр. 435 ff и стр. 938 ff и стр. 836)

1.3.7 Особени конструкции на отоплителни тела и отоплителни повърхности 

Кахлови и каминни печки 

Кахловите  печки  и  каминните  печки  без  въздушни  канали  са  сходни  по  поведение  на 
излъчване с най-простите плочести отоплителни тела. Горната повърхност е по правило по-
голяма посредством правоъгълните по форма отоплителни тела. Тъй като температурата на 
горната повърхност е около 80°C, това е класическото излъчвателно отопление. 
При  кахловите  печки  и  много  каминни  печки  с  въздушни  канали  преобладава  обаче 
конвекционната компонента поради силните коминни ефекти. 

Отоплителна рейка 

Отоплителната рейка (означава се също като первазно отопление) е една специална форма 
на  конвекционално  отоплително  тяло.  Отоплителните  рейки  са  разположени  главно  от 
вътрешната  страна  на  външни  стени  плътно  над  подовата  настилка.  Отоплителните 
елементи на отоплителната рейка се състоят от една тръба, през която протича топла вода 
с  много поставени върху нея ламаринени пластинки (ламели).  Посредством пластинките 
(ламелите)  се  предизвиква  локален  коминен  ефект  (конвекция).  Отоплителните  рейки 
изграждат  една  завеса  от  топъл  въздух  по  продължение  на  стените  или  стъклените 
повърхности на прозорците. Посредством нея се затоплят горните повърхности на стените и 
прозорците. Чрез така възникналата излъчвателна температура на горните повърхности се 
създава желаното чувство на комфорт. Тъй като завесата от топъл въздух е много тънка в 
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сравнение с въздушния поток при другите конвекционални отопления и се придвижва много 
бавно, въздухът в помещението се затопля по-бавно и по правило температурата му остава 
по-ниска от температурата на завесата от топъл въздух. 
Отоплителната  рейка  представлява  в  най-висока  степен  оптимизирана  форма  на 
конвекционално отопление. За да се превърне това отопление в излъчвателно, би трябвало 
температурите  на  горните  повърхности  на  стената  или  стъклените  повърхности  на 
прозорците да се загреят посредством топлинната завеса до минимум 45°C, което обаче не 
се реализира в този случай.  

Отопления с големи повърхности (Таванно-, стенно- и подово отопление) 

Отопления с големи повърхности се създават главно посредством  разположени в мазилката 
на  тавани  и  стени  или  в  настилката  на  пода  гъвкави  отоплителни  тръби.  Говори  се 
съответно  за  таванно,  стенно  или  подово  отопление.  Посредством  топлопроводност  се 
загряват горните повърхности и по този начин се създава приятна средна температура на 
излъчване.  Въздухът се предимно се затопля посредством бавна конвекция.  Същото е в 
сила,  ако  вместо  отоплителни  тръби,  през  които  протича  топла  вода,  се  използват 
проводници или фолия, загрявани с електричен ток.

Отоплителната  рейка  и  големоплощните  отопления  се  означават  погрешно  като 
излъчвателни отопления, въпреки че те отдават в пространвото под формата на лъчение по 
правило по-малко от  50% от  подвежданата  към тях  топлинна или  електрична енергия. 
Посредством  това  обозначение  се  има  предвид  предимството,  което  притежават,  че  те 
осигуряват висока средна излъчвателна температура на околното пространство, тъй като 
горните повърхности в отопляваното пространство се загряват отчасти директно, отчасти 
посредством излъчвателната компонента, и отчасти чрез една топлинна завеса.

При  използването  на  големи  отоплителни  повърхности  би  било  идеално,  ако  всички 
ограничаващи помещението площи се поддържат на ниско температурно ниво, от около 
20°C до 25°C.  Това би довело до положението, че между  ограничаващите помещението 
повърхности  и  облечената  горна  част  на  човешкото  тяло  практически  няма  да  се 
осъществява  обмен  чрез  излъчване,  понеже  повърхностните  им  температури  са 
приблизително  равни.  Точно  това  се  усеща  като  особено  приятно.  Отдаването  на 
топлинна енергия в помещението се осъществява посредством конвекция и абсорбция на 
лъчението от въздуха в помещението. 

Предимствата са подобни като при едно истинско излъчвателно отопление: 
-  Няма  необходимост  от  пространство  за  отоплителните  тела  в  помещение, 
където се престоява по-продължително; 
-   Няма събиране на прах върху отоплителните тела;
-   Малък температурен градиент във височина на помещението;
-  По-ниска температура на въздуха, отколкото при класическото конвекционно 
отопление; това поражда физиологически благоприятно затопляне на хората;
-  Никакво  или  слабо  отлагане  на  влага  върху  сградни  елементи,  което 
предотвратява образуване на плесен.
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1.3.8  Ролята  на  акумулиращата  маса  на  топлинна  енергия  в  отоплителните 
системи.

Както  при  отделните,  така  и  при  централните  отопления,  топлинната  енергия 
непосредствено преди отдаването и в помещението, се акумулира в отоплителната система. 
Според  отоплителната  система  тези  акумулатори  са  различно  големи,  в  зависимост  от 
масата им. Общо валидно е: Колкото по-голяма е масата, толкова по-голям е акумулаторът 
на топлинна енергия. Такива акумулиращи маси са водата в отоплителните тела и самото 
отоплително  тяло,  шамотните  тухли  в  коминните  печки  и  електричните  отопления  или 
подовата настилка при подовото отопление.

В по-ранни времена , когато стайните печки с твърдо гориво бяха стандарт и още нямаше 
регулирано отопление, е била необходима една възможно по-голяма акумулираща маса. 
Един или два пъти дневно печката е зареждана с горивен материал и акумулиращата маса 
осигурявала равномерно топлоотдаване в помещението, дори и когато огъня в печката е 
угаснал. Такъв е случая и при по-късно разпространеното отопление, използващо течно 
гориво или газ без регулиране и с прости вентили върху отоплителните тела. 

Ако  топлоотдаването  в  помещението  се  извършва  приблизително  равномерно  с 
произвеждането на топлина, големината на акумулиращата маса не играе роля. Това не е 
случаят  при  модерните  отоплителни  системи  с  регулиране  на  температурата  на 
помещението в  къщи с ниска  необходимост  от  енергия за отопление.  Едно променливо 
слънцегреене,  използването  на  допълнителни  източници  на  топлина  (напр.  печка  за 
печене)  или  отварянето  на  един  прозорец  създават  възможност  за  бърза  реакция  по 
отношение на регулирането на топлината.  
Регулаторът обаче може да регулира само притока на топлина в акумулатора, а не може да 
спира  или  включва   отдаването  на  топлинната  енергия  от  акумулиращата  маса  в 
помещението. 

В случай, че трябва бързо затопляне, при големите акумулиращи маси има силно забавяне 
във времето.  При подовото отопление, което като акумулираща маса трябва да затопли 
цялостната  подова  конструкция,  това  забавяне  може  да  се  изрази  в  много  часове.  В 
противния случай, ако при допълнително отопляване на помещението, напр. при нагряване 
на  помещението  посредством  ниско  стоящо  зимно  слънце  през  един  южен  прозорец, 
притокът  на  топлина  през  отоплението  трябва  да  се  изключи,  се  извършва  излишно 
повишаване на температурата в помещението и ненужен разход на енергия посредством 
вече акумулираната топлина във водата, която се използва за отопляване и намираща се в 
отоплителните тела.  
В  регулационната  техника  това  се  означава  като  пререгулиране  (отклонение  от 
установеното значение) и регулационна инертност. 

Едно енергоспестяващо отопление с регулатор трябва, противно на общоприетото мнение, 
да има възможно най-малка акумулираща маса в отоплителните тела или площи. Това не се 
отнася за буферната акумулираща маса в станцията при централните отопления, тъй като 
от там нататък топлоотдаването в помещенията се намира под контрола на регулатора. 
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Голяма акумулираща маса при инфрачервените излъчватели води до това, че излъчвателят  
след всяко включване или изключване посредством регулирането, остава дълго време в  
температурния интервал между околната температура (температурата на въздуха) и 60°C. 
Това означава, че имаме работа с дълги времена за затопляне или изстудяване, значително  
над  пет  минути,  вместо  в  идеалния  случай  с  времена  по-малки  от  една  минута.  
Предимствата на инфрачервения излъчвател, ако се използва такъв, се губят в толкова по-
голяма степен, колкото по-голяма е акумулиращата маса. Поради този факт много такива 
„инфрачервени излъчватели”, са само конвекционално отопление с повишена излъчвателна 
компонента.  
Това  е  в  сила  и  за  инсталираните  близо  до  повърността  на  стените  електрически 
отоплителни  фолия,  които  по  отношение  на  класическите  отопления,  използващи 
отоплителни  повърхности,  достигат  високи  температури  на  горната  повърхност.  
Намиращата се зад тях стена, служи като акумулираща маса. Тези отоплителни уреди и  
фолия  отдават  общо  по-малко  от  50%  от  привежданата  електрическа  енергия  като 
инфрачервено лъчение. Като правило при монтаж близо до пода се създава  допълнително 
една  въздушна  завеса,  подобно  на  случая  при  отоплителните  рейки,  посредством 
големоплощна конвекция.

(http://de.wikipedia.org/wiki/Heizungsregler)

(http://de.wikipedia.org/wiki/Überschwingen)

(Otto Föllinger: Регулационна техника, издателство Hüthig)
(Lutz & Wendt: TСправочник за регулационна техника, издателство Harry немски)
(Fröse, H.-D.: Eлектрически отоплителни системи, издателство Pflaum 1995)

1.3.9 Класифициране на инфрачервеното отопление 

Като инфрачервено лъчение се означават отопления според следната дефиниция. Това са: 
  Единични отопления,
 Излъчвателни  отопления,  т.е.  повече  от  50%  чиста  излъчвателна  компонента  на 
отдаваната в помещението топлинна енергия,
 Излъчвателният максимум лежи в инфрачервената област (също при отопления, които 
излъчват видима компонента, т.е. горят с червена светлина).   

Емитираното  лъчение  на  едно  инфрачервено  отопление  съответства  на  естественото 
инфрачервено излъчване в слънчевата светлина под областта на видимата светлина. 
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Газово инфрачервевно отопление 

Газово инфрачервено отопление или така нареченият топлинен излъчвател се използва в 
индустрията или на къмпинг, предимно с втечнен газ,  при стационарна употреба по-рядко 
също и с газ. При това газовият пламък нажежава светещо тяло. Индустриалните топлинни 
излъчватели могат да се използват единствено като  отопление за халета. За газовите 
излъчватели би трябвало да се съблюдават специални правила за безопасност.  По тази 
причина тези излъчватели не са подходящи за жилища. През последните години се 
използват  все  повече  излъчватели  (наричани  също  „отоплителни  гъби”)  за  тераси  и 
отворени  пространства  като  улични  кафенета.  Те  също  не  са  подходящи  за  жилищни 
помещения. 

Газовите инфрачервени отопления принадлежат към високотемпературните излъчватели, 
при които топлинната енергия се генерира на или в излъчвателния елемент и се излъчва 
при висока температура  (стотици до над хиляда градуса).  Тази форма на отопление се 
използва,  за  да  се  отдава  енергия  на  едно по-голямо разстояние  или  в един  по-голям 
пространствен  обхват.  Чрез  високата  температура  съществува  по  правило  опасност  от 
пожар, която трябва да се овладее посредством мерки за сигурност.

Електрическо инфрачервено отопление 

Елекрически  топлинни  излъчватели,  кварцови  излъчватели,  светли 
инфрачервени излъчватели 

Електрическите  топлинни  излъчватели  принадлежат  също  към  високотемпературните 
излъчватели  и  функционират  по  принцип  като  една  електрическа  крушка  с  нажежена 
жичка,  като по правило с  навита около един керамичен носител съпротивителна жица, 
която  посредством  електричен  ток  се  довежда  до  нажежено  състояние.  При  основните 
нагревателни излъчватели максимумът на излъчването лежи в инфрачервената-В-област, 
което означава,  че те светят тъмночервено.  Особено положение заема така нареченият 
кварцов излъчвател. Техният излъчвателен максимум лежи в инфрачервената-А-област, той 
свети светлочервено и нажежаемата жичка (спирала) е заобиколена с една кварцова тръба, 
за да се пропуска лъчението възможно най-добре. Кварцовите излъчватели имат с над 95% 
най-високата  излъчвателна  компонента  между  инфрачервените  излъчватели. 
Инфрачервените  излъчватели,  чийто  излъчвателен  максимум лежи  в  инфрачервената-А- 
или  в  инфрачервената-В-област,  се  означават  като  светли  инфрачервени  излъчватели, 
понеже излъчват и видима светлина. 

Тъмен инфрачервен излъчвател 

Един инфрачервен излъчвател, максимума на чието излъчване лежи в инфрачервената-С-
област,  се  означава  като  тъмен  излъчвател,  тъй  като  няма  светлинна  компонента  във 
видимата област. Тъмните  излъчватели се потребяват, както с газ, така и с електричен ток. 

Една особена конструктивна форма на тъмните излъчватели е захранваното с електричен 
ток  инфрачервено  плоско  (панелно)  отопление.  Температурата  на  неговата  повърхност 
лежи в повечето случаи под 150°C. Най-често срещаните конструкции на двата типа са тези 
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от  стоманена  ламарина  с  интегрирана  отоплителна  спирала  и  тези  с  използване  на 
протичащ ток през въглеродни фолия, които са окачени в рамка. Такива инфрачервени 
плоски отоплителни тела се използват и в настоящото изследване.

Коефициент на полезно действие на лъчението 

За използващите газ  инфрачервени отопления е в  сила,  заедно с  указанието за газови 
прибори (90/396/EWG) и описания в DIN EN 416-2 и DIN EN 419-2, коефициент на полезно 
действие.  Двата  документа  са  меродавни  за  рационалното  енергийно  използване  и 
ефективността,  при което стремежът е коефициента на полезно действие на лъчението 
(съответства на инфрачервената компонента) по възможност много да надвишава 50%. 

За използващите електричество инфрачервени отопления може да се използва аналог за 
коефициент  на  полезно  действие  на  лъчението  като  отношение  между  мощността  на 
инфрачервеното лъчение и захранващата електрична мощност, за което в действителност 
още не съществуват норми. 

2  Сходни изследвания 

Научна специализирана литература за използване на инфрачервено отопление в жилищни 
помещения  практически  не  съществува,  тъй  като  използването  му  там  като  основно 
отопление още не е обичайно. 

Типични  случаи  за  инфрачервено  отопление до  сега  бяха  големи  сгради,  построени  за 
определени  цели  или  полуотворени  сгради  като  производствени  и  складови  халета, 
изложбени сгради и такива за различни масови мероприятия, перални, спортни халета и 
манежи,  самолетни  хангари,  в  земеделската  сфера-обори  (конюшни)  или  оранжерии, 
църкви или футболни стадиони. Главно основание за употребата е целенасочено загряване 
на работни места без изискващото голям енергиен разход цялостно отопляване на въздуха 
в помещението. 

В  същност  има  многобройни,  също  вътрешнофирмени  изследвания,  за  използването  на 
главно  употребяващи  газ  инфрачервени  отопления  в  такива  сгради,  както  и  съответни 
изследвания на работното място, например от професионални сдружения.  Резултатите от 
тези  отчасти  много  детайлни  изследвания  много  условно  могат  да  се  пренесат  върху 
жилищни помещения,   тъй  като е  валиден напълно различен профил на използване.  В 
частност  не  могат  да  се  изведат  обосновани  показания  по  отношение  на  енергийното 
потребление.  В  жилищните  помещения  като  главно  (основно)  отопление  се  използват 
изключително захранвани с електричен ток тъмни излъчватели. 
Общото в двете области на приложение е избягването на  нагряването на въздуха, при 
което в жилищните помещения като тенденция трябва да се очаква подобна икономия на 
енергия, както и в сградите, построени с определена цел.  
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От редица фирми,  които  предлагат  инфрачервено отопление за  жилища,  са  извършени 
вътрешнофирмени  изследвания  за  енергийния  разход  преди  и  след  инсталирането  на 
инфрачервените излъчватели. По правило са сравнявани само енергийните разходи, което 
има известна стойност само при директно сравнение с други видове отопление, използващи 
електричество. При това се касае за икономии на електричен ток до към  70%.

Като недостатък при тези изследвания се отбелязва също, че от една страна трябва да се 
изхожда от известна едностранност при избора на обектите, от друга страна стойностите 
биха  могли  да  бъдат  принципно  сгрешени  при  едно  сравнение  (преди/след),  поради 
промени в поведението на обитаващите и чрез различия в метеорологичното  време в двата 
периода. 

Едновременно измерване на едно и също място със сравнимо поведение на обитателите и 
еднаква строителна конструкция е направено в настоящото изследване. 
 

3 Методика  на изследването 
За  да  се  отговори  на  горепоставените  въпроси,  се  определиха  най-напред  подходящи 
обекти  на  изследване  на  абстрактна  основа.  При  това  се  касае  за  газово  отопление 
(централно с топла вода) и инфрачервено отопление.  
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3.1 Разглеждани системи 

Системата газово отопление:

В основата на най-често разпространената  структура на едно централно газово отопление, 
използвано в стари строежи,  е  централна газова  горелка,  разположена в неотоплявано 
помещение  в  мазе  (сутерен),  циркулационни  кръгове  на  топла  вода  към  отделните 
помещения и регулирани с вентил радиатори.  Принципно резултатите са валидни и за 
отопление с течно гориво, притежаващо същата структура.
Първичният енергиен носител и същевременно крайна енергия е земният газ, доставян до 
сградата посредством газопровод. Загубите по пътя на транспортиране от газовия завод до 
свързването  в  сградата  се  пренебрегват.  Полезната  енергия е  отдадената на въздуха  в 
жилищните  помещения  посредством  конвекция  топлинна  енергия  (виж  Фиг.  3.1). 
Възникващото при това въздушно течение създава  голяма температурна разлика  между 
горе и долу в помещението. 

         

Radiator - радиатор

Heizungsinstallation – отоплителна инсталация

Gasanschluß – място на свързване (подаване) на газта

Фиг. 3.1: Принципно устройство на централно газово отопление с топла вода 
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Системата инфрачервено отопление:

Плоските инфрачервени излъчватели се поставят на стените в помещението, подобно на 
свободно окачени картини и се свързват чрез електрическата инсталация.  Алтернативно 
решение е също възможно под формата  на монтаж на тавана, подобно на едно плоско 
осветително тяло (не вграждане в тавана!). 
Към  системата  принадлежи  освен  това  пропорционално  и  изградена  обществена 
електрическа  мрежа  (виж  Фиг.  3.2).  Първичен  енергиен  носител  е  осъщесвеното  в 
обединената енергосистема смесване на първични енергийни носители за осъществяване на 
енергоснабдяването. 
Полезната  енергия  е  отдадената  в  жилищното  помещение  енергия  на  инфрачервеното 
лъчение. 

Infrarotstrahler – инфрачервен излъчвател

Elektroinstallation – електрическа инсталация

Stromanschluß – място на свързване на тока

Vorgelagertes Stromnetz – предварително изградена електрическа инсталация

Фиг. 3.2: Принципно устройство на едно инфрачервено отопление 

3.2 Сравняване на енергийните потоци  
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Потокът на енергия в системата на газовото отопление е представен на Фиг. 3.3.

Brennerverluste - загуби при горенето в горелката 

Vorlaufverluste –  енергийни  загуби  по  пътя  до  помещението,  където  трябва  да  бъде 

отдадена енергията 

Wärmeenergie Brennraum – станция за получаване на топлинна енергия

Nutzenergie Wärme der Luft – полезна енергия топлина на въздуха

Rücklaufverluste - енергийни загуби по обратния път от помещението, където трябва да бъде 

отдадена енергията 

Umwandlungsverluste von Wärme des Heizwassers in Wärme der Luft vernachlässigbar – 

загубите  при  преобразуване  на  топлината  на  топлата  вода  в  топлина  на  въздуха  са 

пренебрежимо малки

Фиг. 3.3: Енергиен поток при газовото отопление 

Първичният енергиен носител земният газ при неговото доставяне до жилищната сграда е 
същевременно  крайна  енергия  и  се  преобразува  при  изгарянето  в  газовата  горелка  в 
около10  kWh топлинна  енергия  на  кубичен  метър  земен  газ.  Една част  от  нея  успява, 
посредством топлообменник, да се влее в циркулационния кръг на топлата вода, остатъкът 
се губи навън като загуби при горенето през мазето или горивната тръба. 
Тръбите на циркулационния кръг на топлата вода от газовата горелка към радиаторите и 
обратно  са,  повече  или  по-малко,  изолирани,  разположени  в  стените  или  тавана  и  ги 
загряват отвътре. Една малка част от топлинната енергия успява по този начин да проникне 
в помещенията директно през стените, тавана и пода. Една далеч по-голяма част се губи 
обаче през външните стени, тъй като през зимата температурната разлика спрямо външната 
среда е най-голяма. Освен това точно в стари сгради за изстиването навън са отговорни 
така наречените топлинни мостове.  Топлинните загуби възникват,  както  при подаващия 
топлопровод, така и при оттичането в циркулационния кръг на горещата вода.    
Посредством радиаторите оставащата топлинна енергия се отдава като полезна енергия на 
въздуха  на  помещението.  Едновременно  отдадената  от  радиаторите  топлина  чрез 
излъчване (инфрачервено лъчение) може да се пренебрегне, тъй като тя съставлява само 
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малък процент от общата отдадена топлинна енергия и в края на краищата също затопля 
въздуха в помещението.  
Посредством  конвекцията  на  този  въздух  се  затоплят  и  предметите  в  помещението  и 
повърхностите,  които  го  ограничават  (стени,  таван  и  под).  Поради  това  по  правило 
температурата на въздуха в помещението е по-висока от температурата на повърхностите. 
В стари сгради, особено при такива, които още са с остарели газови горелки, могат да 
възникнат поради лоша изолация толкова големи загуби, че по-малко от половината от 
първичната енергия да остане като полезна енергия във въздуха на помещението. 

Енергийният поток в системата на инфрачервеното отопление е представен на Фиг. 3.4.

Regenerativ  erzeugter  Stromanteil  –  регенеративно  произвеждана  част  от  електричния  ток  (ел.  ток, 

произвеждан от регенеративен източник

Übertragungsverluste beim regenerativen Stromanteil –  загуби  при  пренасяне  на 

регенеративната част от електричния ток

Umwandlungsverluste Strom /Infrarotstrahlung vernachlässigbar – загубите при преобразуване 

на електричния ток в инфрачервено излъчване е пренебрежимо малка

Nutzenergie Infrarotstrahlung – полезна енергия на инфрачервеното лъчение

Fossile und nukleare Energieträger – изкопаеми и ядрени енергийни носители

Thermische Unwandlungsverluste im Kraftwerk –  термични  загуби  при  преобразуване  на 

енергията в електроцентралата

Übertragungsverluste beim fossilen und nuklearen Stromanteil –  загуби  при  пренасяне  на 

електричния ток от изкопаеми и ядрени източници

Фиг. 3.4: Енергиен поток на инфрачервеното отопление 
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Първичната  енергия  в  електричната  верига  се  подразделя  на  регеративно  създаден 
електричен  ток,  както  и  произведена  от  изкопаеми  или  нуклеарни  (ядрени)  енергийни 
носители.  Подразделянето на различни регенеративни енергии не се извършва, тъй като не 
играе роля за един по-късен баланс. 
От  изкопаемите  и  нуклеарните  енергийни  носители  се  добива  електрична  и  топлинна 
енергия,  при  което  топлинната  енергия  като  правило  се  отдава  неоползотворена  като 
отпадъчна топлина в околното пространство. 
Между  електричните  централи  и  връзката  с  жилището  възникват  загуби  от  пренасяне, 
които съставляват средно около 10% от произведената електрична енергия. 
В сградата идващата електрична енергия се преобразува в инфрачервените излъчватели 
като  полезна  енергия  в  топлинна  енергия  на  излъчване  и  се  излъчва  в   жилищните 
помещения. Директното затопляне на въздуха, както при радиаторите, се пренебрегва.  
Възникващата конвекция е сравнително слаба. Инфрачервеното лъчение загрява предимно 
директно  горните  повърхности  на  стените,  таваните  и  подовете,  както  и  предметите  в 
помещението.  Една по-малка част се абсорбира във въздуха и го затопля директно. Иначе 
въздухът се затопля индиректно през облъчваните повърхности посредством големоплощна, 
екстремално слаба конвекция. По правило горните повърхности са по-топли от въздуха. 

3.3 Хипотези на изследването 

Най-главната  разлика  между  двата  енергийни  потока  се  състои  в  това,  че  при 
инфрачервеното отопление от свързването към сградата до формата на полезната енергия 
не  възникват  повече  загуби.  От   това  следва,  че  инфрачервеното  отопление  е  по-
подходящо от затопления въздух за осигуряване на приятна стайна температура (ключова 
дума оперативна температура). 

Финансовите  разходи за доставяната  енергийна форма (крайна енергия)  се  отчитат от 
връзката към сградата.   Приема се, че за създаването на една приятна стайна температура 
в  случай  на  инфрачервено  отопление  е  необходимо  значително  по-малко  количество 
енергия, измерено в kWh, отколкото при газовото отопление.  
Това  би  могло  да  доведе  до  положение,  че  при  моментното  развитие  на  цените 
инфрачервеното  отопление  е  точно  толкова  или  дори  по-евтино  по  отношение  на 
експлоатационните разходи в сравнение с газовото отопление. 
Едновременно  с  това  инфрачервеното  отопление  би  могло  въпреки  включването  на 
загубите на електроцентралата в електричната мрежа да бъде конкурентно или дори по-
добро по отношение на  CO2-баланса.  
Тези предположения бяха проверени с настоящия проект чрез примери. 
Целта на проекта беше с възможно най-малки разходи за опити да отговори на възможно 
най-много  генерални  въпроси,  при  което  съзнателно  е  избягвано  да  се  отговаря  на 
детайлни въпроси като влиянието на различни конструктивни форми на инфрачервените 
излъчватели и т. н. 

След  абстрактното  определяне  на  системата  беше  потърсен  един  конкретен  обект  за 
измерване, при който по възможност двете системи биха могли да се сравнят на едно и 
също място с едни и същи обитатели и за еднакъв строеж.  При тези изисквания биха могли 
предварително да се минимизират много неподлежащи на измерване неща и фактори на 
влияние като зависимост от метеорологичното време, различно поведение при използване 
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и различни влияния на сътроителната конструкция (изолация, поведение по отношение на 
акумулиране  на  топлина  и  т.н.)  в  тяхното  различно  отражение  върху  резултата  от 
експеримента.   

3.4 Обект на измерването 

По отношение на обекта на измерването се  касае за една двуфамилна къща,  на два и 
половина етажа, типично неизолирано старо строителство, година на строеж 1930, пясъчна 
зидария,  пристройка  1955  и  надстрояване   1967  със  същата  здравина  на  стените  и 
строителни материали, неизолиран таван на мазето (сутерена) и неизолирана фундаментна 
плоча. 

В началото на 1990-те беше проведено едно частично реновиране с изолиране на тавана с 
дървена обшивка (12 cm минерална вълна, каширана с алуминий) в достроения тавански 
(мансарден)  етаж  (едно помещение,  височина на таванския полуетаж около  40 cm) и 
вграждане на прозорци с изолирани стъкла в цялата къща. Жилищата са свързани с едно 
закрито стълбище. 
От  1993  сградата  е  оборудвана  с  нискотемпературно  газово  отопление  със  съответни 
отоплителни  тела,  изолирани  газови  тръби  и  отделени  отоплителни  кръгове  за  всяко 
жилище. Изчисленията за нуждите от топлина показаха еднакви стойности за квадратен 
метър за двете жилища. Досегашните консумации са измервани с топломери. 
Партерното  жилище  обхваща  102,6  m2  ,  жилището  на  горния  етаж,  включително 
достроеното  подпокривно  жилище  и  посредством  една  стълба  в  жилищното  антре  с 
директен достъп до подпокривен етаж - 160,7 m2 отоплявана жилищна площ. Приземният и 
горният етаж имат еднакви планове и еднакъв брой и големина на прозорците (виж долу).
Двете жилища бяха използвани от една и съща фамилия. По време на проекта редовно 
присъстваха трима души.

3.5 Съоръжения за провеждане на опита: инсталации и измервателни прибори

В жилището на приземния етаж беше инсталирано комплектно инфрачервено отопление, 
състоящо се от следните компоненти: 
Различни  инфрачервени  плоски  отоплителни  тела   (фирма  Knebel,  www.infrarot-
flachheizung.de), виж плана долу.
При това се касае, без изключение, за захранвани с електричество тъмни излъчватели с 
температури на повърхността между 70°C и 110°C.
На помещение:
Дистанционно контролиран термостат  FS20 STR2 (фирма ELV, www.elv.com) и
Превключвателна контактна кутия FS20 ST2 (Fa. ELV, www.elv.com).

Измерителни уреди за консумацията на ток:
ENERGY CONTROL 3000 USB (фирма VOLTCRAFT, www.conrad.de),
ENERGY SENSOR ES-1 (фирма VOLTCRAFT, www.conrad.de).

В  помещенията  бяха  поставени  плоски  инфрачервени  излъчватели  на  базата  на 
съпротивителни фолия без акумулираща маса, подобно на окачени картини и свързани в 
нормалните  контакти  на  сградната  елекрическа  инсталация.  При  това  беше  взета  под 
внимание способността на отделните електрически кръгове да издържат на натоварването 
и при необходимост бяха инсталирани нови проводници (върху мазилката). 
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Между  инфрачервените  излъчватели  и  контактите  бяха  поместени  дистанционно 
контролирани прекъсвачи (FS20 ST2), които се управляват чрез дистанционно управлявани 
термостати  (FS20  STR2  ).  Отдаденото  инфрачервено  лъчение  е  в  дълговълновата 
инфрачервена-С-област без видима компонента. Термичният капацитет за акумулация на 
плоските инфрачервени излъчватели е толкова малък, че при краткотрайно докосване не 
съществува опасност от изгаряне. За да се избегнат проблеми, свързани със задържане на 
топлината на определено място, не е разрешено излъчвателите да се покриват или да се 
поставят зад завеси. 

Стандартни места на плоските инфрачервени излъчватели с указание за принадлежащите 
им мощности  за  присъединяване  към мрежата  са  скицирани  на   фиг.  3.5.  Местата  на 
поставяне са така избрани, че по възможност едновременно да е изпълнено 
  едно равномерно “осветяване” на помещението,
  избягване на асиметрия в излъчването,

  компенсация  на  относително  ниската  температура  на  излъчване  на  повърхността  на 
прозорците,  
  избягване на директно облъчване на повърхността на прозорците (най-високи загуби на 
топлина).  

Стъклото  на  прозорците  е  транспарентно  за  видимата  светлина  и  късовълновите 
инфрачервени  вълни.  За  дълговълновите  инфрачервени  вълни  (областта  на  топлинното 
лъчение при използваните инфрачервени излъчватели) то е почти транспарентно (подобно 
на  черно  стъкло  във  видимата  област).  Тази  зависимост  на  транспарентността 
(прозрачността,  пропускливостта)  от  дължината  на  вълната  е  напр.  решаваща  за  така 
наречения парников ефект (това, че стъклата на прозорците не са транспарентни също и за 
ултравиолетовата светлина, не играе никаква роля в тази зависимост).
Инфрачервеното лъчение не може всъщност да напусне помещението през прозорците, но в 
зависимост от ъгъла на падане (осветяване) се абсорбира до голяма степен от стъклата на 
прозорците (точно както и от стените) и ги загрява. Останалата част от неабсорбираното 
инфрачервено лъчение се отразява обратно в помещението. Поради лошите параметри на 
изолация на стъклото (при тук използваните изолирани стъкла), в сравнение със загубите 
на топлина на външните стени, пропорционално на единица площ са по-високи. Тъй като 
абсорбцията  нараства  с  увеличаване  на  ъгъла  на  падане  (най-голяма  е  при 
перпендикулярно падане), трябва да се избягва директно „осветяване” на повърхността на 
прозорците.  
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Terasse - тераса

Bad + WC – баня и тоалетна

Wohnzimmer - дневна

Flur - преддверие

Windfang - вентилатор

Wohndiele – хол, вестибюл

Schlafzimmer - спалня

Küche - кухня

Arbeitszimmer – кабинет (работна стая)

Фиг. 3.5: План на приземния етаж (партера) на измервания обект 

Принадлежащите снимки са представени в приложението. 
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Дистанционно управляемите термостати са по такъв начин инсталирани, че да се облъчват 
директно от  инфрачервените излъчватели („визуален контакт”)   и  са  предназначени да 
работят като така наречения Globethermometer  (използва се за  измерване на топлинен 
стрес  (http://www.novalynx.com/pdf/210-4417.pdf)),  с  който  се  измерва  оперативната 
температура. 

Измервателните уреди, които използват електричен ток, са двойно инсталирани, за да се 
направи подсигуровка срещу загубване на данните. 
При измерването инсталираните инфрачервени излъчватели бяха категоризирани в четири 
пространствени групи:  
Група 1: Баня,
Група 2: Кухня / Коридор,
Група 3: Бюро / Спалня,
Група 4: Дневна.

Данните в долните резултати от изследването са представени според това групиране. 

В  допълнение  са  провеждани  редовно  (най-малко  веднъж седмично  в  дните,  когато  се 
отчитат данните за консумацията на газа) измервания на температурата на въздуха и на 
горната повърхност на стените с подвижни измервателни прибори (измервателен уред на 
температурата на въздуха/влажността  AZ 8703 и инфрачервен термометър модел  ST-8838, 
фирма ELV), за да се контролира, дали в отопляваните с инфрачервено лъчение помещения 
средните температури на горната повърхност на стените са по-високи от температурата на 
въздуха. 

Жилището  на  горния  етаж  остана  принципно  непроменено  по  отношение  на  нови 
инсталации. Малко преди началото на проекта беше инсталирана една нова циркулационна 
помпа  и  цирулационния  цикъл  на  топлата  вода  беше  хидравлично  изравнен. 
Циркулационният кръг на топлата вода на долния етаж беше спрян.       

Затоплянето на питейната вода в двете жилища беше поето от газовото отопление.  

3.6 Пробна експлоатация 

Инсталациите  бяха  инсталирани,  както  беше  предвидено  по  план.  През  Октомври  2008 
година измерванията  бяха започнати. Най-напред беше направен опит, при една пробна 
експлоатация, в двете жилища да се поддържа една и съща температура на въздуха. Това 
не се осъществи поради субективно различно усещания комфорт при еднакви температури 
на  въздуха.  Докато  зададената  температура  на  въздуха  на  термостатите  и  измерената 
температура  на  въздуха  бяха  еднакви,  или  жилището,  отоплявано  с  инфрачервено 
отопление  беше  субективно  прекалено  топло  и  приятно  отоплено  жилище.  С  газово 
отопление при отопляваното с газ жилище беше прекалено студено, сравнено с приятно 
отопленото жилище с инфрачервено отопление. 

Причината  се  корени  в  различния  принцип  на  отопление.  Комфортът  е  едновременно 
зависещ от температурата на въздуха и от средната температура на стените и на горната 
повърхност на стъклата на прозорците (виж по-горе).
Поради  това  при  пробната  експлоатация  до  средата  на  Ноември  2008  настройките  на 
термостатите бяха дотогава променяни, докато и в двете жилища беше почувстван един и 
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същ комфорт. Тъй като и  двете жилища бяха използвани от всички представители на една 
и  съща  фамилия,  нямаше  разлики  в  поведението  по  отношение  на  използването  на 
отоплението. 
При един и същ субективно усещан комфорт температурата на въздуха в отопляваното с 
инфрачервено  лъчение  жилище се  настрои  с  около 1  до  2  градуса  по-ниска  от  тази  в 
съответните помещения на  жилището, отоплявано с газ.  

4 Резултати и оценка 

След  пробната  експлоатация  беше  определена  за  начало  на  измерванията  датата 
16.11.2008. Резервната измерителна система за инфрачервеното отопление беше пусната в 
употреба на 26.11.2008, за да бъдат дублирани измерванията в интерес на сигурността.  

Получените измерителни данни за инфрачервеното отопление бяха прехвърляни редовно 
от Datenlogger-ите посредством принадлежащия им софтуер на по една банка от данни в 
два отделни лаптоп-PC и бяха създавани копия за сигурност.  
Тъй като инфрачервеното отопление е свързано към обикновенитe контакти на токовия 
кръг, за контрол бяха  ежеседмично отчитани електромерите на жилищата. Едновременно 
беше отчитан уредът, показващ газовата консумация и за контрол на тези стойности беше 
отчитан приборът за изразходваното количество топлина за топлинния кръг на жилището, 
намиращо се на горния етаж. Всъщност този брояч беше използван при пресрочено време, 
необходимо за калибриране на прибора, и данните от него могат да се използват само като 
най-общ ориентир за избягване на грешки при отчитането. 

Периодът  за  измерване  приключи  на  30.4.2009.  След  това  започна  обработването  на 
данните и систематизирането на резултатите. 

При обработването на данните за консумацията бяха проверявани данните от двата записа 
за инфрачервеното отопление за еднаквост и бяха контролирани за правдоподобност чрез 
сравняване с данните за консумацията на електричен ток от електромерите.  

По аналогия беше процедирано с отчетените стойности на газовия брояч и на прибора за 
отчитане на разходваната топлинна енергия.  

Всички  потвърдени  данни  след  това  бяха  предавани  за  по-нататъшна  обработка  от 
програма за обработване на таблици.   

4.1 Резултати от измерването 

В следващите редове са представени графично обработените резултати от измерването и 
сумите за консумация през целия период на измерването. Детайлните таблични стойности 
са дадени в приложението. 
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Консумация на енергия при инфрачервеното отопление 

Следните графики онагледяват консумацията в отделните групи от помещения.  

Energieverbrauch Bad –потребление на енергия в банята

Tagesverbrauch – дневна консумация

Datum - дата

Фиг. 4.1: Консумация на група 1 (Баня)
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Energieverbrauch Köche/Wohndiele – потребление на енергия кухня/хол, вестибюл

Tagesverbrauch – дневна консумация

Datum - дата

Фиг. 4.2: Консумация на група 2 (Кухня / Хол (Вестибюл) )
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Energieverbrauch Büro/Schlafzimmer – потребление на енергия бюро/спалня

Tagesverbrauch – дневна консумация

Datum - дата

Фиг. 4.3: Консумация на група 3 (Бюро / Спалня)
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Energieverbrauch Wohnzimmer – потребление на енергия дневна

Tagesverbrauch – дневна консумация

Datum - дата

Фиг. 4.4: Консумация на група 4 (Дневна)
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Energieverbrauch Wohnzimmer – потребление на енергия дневна

Tagesverbrauch – дневна консумация

Datum - дата
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На Фиг. 4.5 са представени дневните суми за групите на консуматорите 

Energieverbrauch gesamt – общо потребление на енергия

Tagesverbrauch – дневна консумация

Gruppe - група

Datum - дата

Фиг. 4.5: Обща дневна консумация на енергия за всички групи 

Общата консумация за инфрачервеното отопление през целия период на измерване 
обхваща сумарно  7305,92 kWh.

Изследователски проект за сравнително измерване при отоплението с инфрачервено лъчение и газовото, д-р инж. Peter Kosack, 
Технически университет Кайзерслаутерн                    

48



Консумация на енергия при  газово отопление 
Консумацията при газовото отопление се отчиташе ежеседмично посредством газов брояч. 
Консумираното количество газ беше преизчислявано в енергия посредством коефициент, 
даден от местния доставчик. 

Това е представено на Фиг. 4.6.

Energieverbrauch Gas gesamt – общо потребление на енергия от газта

Wochenverbrauch – седмична консумация

Kalenderwochen – календарни седмици (номер по ред)

Фиг. 4.6: Седмична консумация на енергия при газовото отопление 
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За сравнение на  Фиг.  4.7  е представена седмичната  консумация при инфрачервевното 
отопление.  

Energieverbrauch IR gesamt – общо потребление на енергия при инфрачервеното отопление

Gruppe - група

Wochenverbrauch – седмична консумация

Kalenderwochen – календарни седмици (номер по ред)

Фиг. 4.7: Седмична консумация на енергия при инфрачервеното отопление 

Общата енергийна консумация при инфрачервено отопление  за целия период на 
измерването беше 34742,33 kWh.

Отделното измерване на  енергийното  количество  за  затоплянето  на  питейната  вода  би 
предизвикало изключително голям разход при инсталациите и затова не беше извършено. 
Тъй като топла вода беше потребявана главно за къпане с душ, беше определена една 
обща стойност от 400 kWh на човек за времето на измерването от 5,5 месеца  (обичайни 
стандартни стойности включително водата за къпане във вана са между 800 kWh и 1000 
kWh на човек за година). За редовно присъстващ обитател се получава консумация от 1200 
kWh.

Коригираната обща консумация на газовото отопление през времето на провеждане 
на измерването беше 33542,33 kWh.

За  да  се  направи  възможно  едно  сравнение  с  днешното  състояние  на  стандартите  в 
техниката  за  оползотворяване  на  топлината  от  изгаряне,  се  намалява  коригираната 
стойност на общото потребление с още 10 %. Тази стойност съответства на стойностите за 
потребление, каквито са достижими чрез газово отопление на обекта за измерване. 
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Изчислената обща консумация при газовото отопление според стандартите в техниката за 
оползотворяване  на  топлината  от  изгаряне  през  времето  на  протичане на  измерването 
беше 30188,1 kWh.

4.2 Сравнение на общата стойност на потреблението на енергия за времето на 
провеждане на изследването 

За  да  се  осъществи  база  за  сравнение  за  потребленията  на  енергия,  консумацията  се 
отнасяше към  действителната жилищна площ. 

По този начин се постигна:  

Отнесената  към  жилищната  площ   обща  консумация  на  енергия  при  инфрачервеното 
отопление през време на протичане на експеримента беше  7305,92 kWh/102,6 m2 = 71,21 
kWh/m2 .

Отнесената  към жилищната  площ коригирана обща консумация  при  газовото  отопление 
през време на протичане на експеримента беше  33542,33 kWh/160,7 m2 = 208,73 kWh/
m2.

Отнесената  към  жилищната  площ изчислена  обща  консумация  при  газовото  отопление, 
според стандартите в техниката за оползотворяване на топлината от изгаряне по време на 
протичане на експеримента беше 30188,1 kWh/160,7 m2 = 187,85 kWh/m2 .
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Отнесените към жилищната площ стойности за консумацията за представени на Фиг. 4.8.

Wohnflächenbezogener  Energieverbrauch  - потребление на енергия,  отнесено към единица 

жилищна площ

Energieverbrauch in – енергийна консумация в

Heizungstechnik - отоплителна техника

NTG - ниско-температурно газово отопление

BWG – газово отопление, според стандартите в техниката за оползотворяване на топлината 

от изгаряне

IR – инфрачервено отопление

Фиг.  4.8:  Сравнение  на  отнесеното  към  жилищната  площ  потребление  при 
различните видове отопление 

За сравнение спрямо нискотемпературното газово отопление (NTG) енергийната консумация 
при  инфрачервеното  отопление  (IR)  е  само  34,1%,  спрямо  газовото  отопление,  според 
стандартите в техниката за оползотворяване на топлината от изгаряне (BWG) е само 37,9%. 
Това означава, че енергийното потребление при газовото отопление съставлява повече от 
2,5 пъти  потреблението при инфрачервеното отопление. 
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5 Интерпретация на резултатите 

5.1 Интерпретация по отношение на енергийната консумация

Въпреки  предполаганата  като  тенденциозна  информация  на  различни  производители  и 
техни вътрешни изследвания, от които са развити изследователските хипотези, разликата в 
консумациите на енергия се откроява изненадващо ярко. 
Тъй  като  систематичните  грешки  чрез  избора  на  обекта  и  схемата  използвана  за 
измерването практически бяха изключени и обитателите бяха ангажирани да сътрудничат в 
посока  на  получаване  на  достоверни  резултати   (няма  промяна  в  поведението  им  при 
потребление  по  време  на  изследването),  то  резултатите  от  изследването  могат  да  се 
приемат като типични за старото строителство.  

Разликите могат да се сведат до следните точки:  

a)  Загуби  при  пренасяне  между  газовата  горелка  и  отоплителните  тела;  загубите  при 
провеждането на електричния ток са пренебрежимо малки.  

b)  Загуби  от  регулирането  (поради  инертност)  посредством  регулирането  на  газовото 
отопление и акумулиращата маса на отоплителните тела.  
Докато отоплителните тела при газовото отопление имат нужда отчасти  от повече от 10 
минути от отварянето на вентила до загряването им и след (ръчно) завъртане още най-
малко 30 минути за загряване на помещението,  то времето за загряване (до най-малко 
60°C)  при инфрачервените излъчватели е по-малко от 4 минути и времето за охлаждане 
(от 60°C до под 30°C) е по-малко от 7 минути. Решаващо при това беше, че времето, през 
което  инфрачервеният  нагревател  функционира  като  конвекционно  отопление,  беше 
възможно най-късо. 
Освен  това  цялостната  концепция  за  регулиране  на  инфрачервеното  отопление  като 
регулиране в отделното помещение, без да се използва температурна сонда за външната 
температура, е съществено по-гъвкава от тази на газовото отопление.  
Ясно  може да  се   наблюдава  предимството  на  високата  скорост  на  регулиране  на  по-
ниската консумация в дневни помещения с южно изложение през студените или хладните, 
но предимно слънчеви дни от края на януари и в преходното време в началото на април. 
Избягването на загубите от регулиране е също едно от главните предимства по отношение 
на всички отопления с голяма площ, при които инерцията е още по-голяма, отколкото при 
радиаторите. 

c)  Различни  загуби  при  проветряване  посредством  различни  температури  на  въздуха  в 
помещенията. В двете жилища беше проветрявано по един и същ начин.  

d) Загубите при пренасянето на топлина (суха/влажна стена): Загубите при пренасяне на 
топлина чрез влажни стени са  огромни.  Ниските температури на вътрешната  страна на 
външните  стени  при  температури  на  замръзване  отвън  при  неизолирани  стени  са 
обусловени  основно  чрез  намалените  стойности  на  изолация,  поради  проникване  на 
влагата.  Измервания с избирателно изпитване показват, че в жилища, отоплявани с газ, 
температурите на горната повърхност на вътрешната страна на външните стени са с до 
около 14°C по-ниски.  
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Горните  повърхности  на  стените  на  отопляваните  с  инфрачервени  лъчи  жилища  бяха 
поддържани при най-малко около 19°C и температурите бяха средно винаги по-високи от 
температурите на  въздуха.   Посредством  високите  температури  на  горните  повърхности 
беше в най-голяма степен предотвратено поемането на водни пари през стените. 

За една значителна разлика, посредством изсъхването на стените и поддържането им сухи, 
говорят  също  и  проведените  измервания  в  жилища  при  други  проекти,  където  върху 
вътрешната страна на външните стени са били поставяни възпрепятстващи водните пари 
покрития. Температурите на горната повърхност на стените в тези случаи са оставали много 
малко (около 1 K) под температурата на въздуха. (сравни на www.hygrosan.de)

Влажни зидарии имат за разлика от сухите драстично намалени стойности на изолацията. 
Дори влажност от  4% понижава изолационните стойности с около 50%. Поради изсъхване 
на външните стени  посредством инфрачервеното отопление (изсъхването на сградите е 
едно класическо  приложение на  инфрачервените  излъчватели)   вероятно  се  повишават 
изолационните  стойности  толкова  силно,  че  нарастването  на  загубите  от  пренасяне  на 
топлината посредством по-голямата температурна разлика между вътрешната и външната 
повърхност на външните стени е компенсирано. 

(Ernst Vill: "Влажност на зидарията  - причини, зависимости, решения", издателство - Ernst 
Vill, Sauerlach
2002)

5.2 Интерпретация по отношение на цените 

Цени на електричния ток 

Като база за сравнение бяха използвани намиращите се на разположение в цялата страна 
стандартни  тарифи  на  четирите  „класически“  надрегионални  електроснабдителни 
организации  EnBW,  EON,  RWE,  Vattenfall  и  четирите  намиращи  се  на  разположение 
доставчици на екологичен (добит по екологичен начин) електричен ток EWS, Greenpeace 
Energy,  Naturstrom,  Lichtblick  със  100%  сертифициран  регенеративен  електричен  ток. 
Цифрите биха могли, според намиращия се на разположение доставчик, да се отклоняват 
леко надолу или нагоре.  

Най-ниската стандартна тарифа (работна цена за 4.000 kWh при състоянието лято 2009) 
беше  19,5  цента/kWh,  най-високата  -  23,8  цента/kWh.  Тъй  като  основните  такси  при 
всичките осем доставчика бяха приблизително равни и пренебрежимо малки за постигане 
на различия в работните цени, те не бяха взети предвид при сравнение на разходите.   

Цени на газта 

Тъй като четирите големи електроснабдителни организации EnBW, EON, RWE und Vattenfall 
се явяват на пазара също и като газоснабдители, техните намиращи се на разположение в 
цялата страна стандартни тарифи бяха избрани също като база за сравнение. И тук би 
могло  също,  според  намиращия  се  на  разположение  доставчик,   числата  леко  да  се 
отклоняват надолу или нагоре. 
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Най-ниската стандартна тарифа (работна цена за 20.000 kWh при състояние лято 2009) е 
5,0  цента/kWh,  най-високата  -  5,9  цента/kWh.  Тъй  като  основните  такси  при  всичките 
четири доставчика, както и по-горе, бяха почти едни и същи и пренебрежимо малки, те не 
бяха взети предвид при сравнението на цените. 

Развитие на цените на електричния ток и на газта 

Цените  на  електричния  ток  през  последните  10  години,  откакто  се  либерализираха 
пазарите,  са  нараствали средно с  около 2,25% годишно,  цените на газта с около 7,1% 
годишно.  Свързването  на  цената  на  газта  с  тази  на  течното  гориво  ще  се  запази  в 
обозримото бъдеще и двата вида изкопаеми горива като количество ще намаляват силно. 
Нарастването при цените на тока се причиняват до към 40% посредством държавни такси и 
се  появяват  първите  ефекти  на  затихване  на  нарастването  на  цените  посредством 
регенеративното производство на електричен ток.  
Поради това  една прогноза за такова разнопосочно развитие изглежда много вероятна. 
Това означава, че цената на газта и в бъдеще ще нараства значително по-бързо от цената 
на тока. 
При  това  допускане  развитието  според  гореспоменатите  скорости  на  нарастване  е 
представено на  Фиг. 5.1.

Сините  криви  показват  развитието  на  цените  на  газта,  зелените  криви  развитието  на 
цените на електричния ток в бъдеще през годините започвайки от 2009.
Тъй като консумацията на газ за отопление в киловатчаса е най-малко 2,5 пъти по-голяма 
от консумацията на електричен ток за едно инфрачервено отопление, трябва цената на 
газта  да  се  промени  с  този  корекционен,  отчитащ  консумацията,  коефициент.  Това  е 
представено с червената крива. 

Оценка  на  сравнението  на  разходите  между  инфрачервеното  и  газовото 
отопление 

Фиг.  5.1  показва, че долната коригирана крива за цената на газта и горната крива за 
цената на електричния ток ще се пресечат след около 14 години, което означава, че най-
късно тогава използването на инфрачервено отопление ще стане по-изгодно от газовото 
отопление. Тъй като обаче инвестиционните разходи за инфрачервеното отопление според 
първи  груби  оценки  съставляват  около  половината  от  тези,  които  са  необходими  за 
газовото отопление, предимството по отношение на разходите се достига много по-рано, 
евентуално даже вече е достигнато. Цялата област на припокриване, в която разхдите за 
потребление  на  газ  биха  могли  да  станат  по-високи  от  тези  за  електричен  ток,  е 
защрихована.   

Регионално от някои доставчици се предоставя специална тарифа за така наречения  ток за 
отопление  посредством  пряка  доставка.  По  този  начин  консумативните  разходи  за 
инфрачервеното отопление по правило стават веднага по-изгодни от газовото отопление. 

В  случай,  че  все  пак  действителното  развитие  се  отклони  от  показания  на  Фиг.  5.1 
предполагаем  спектър,  може  въпреки  това  да  се  използва  с  много  голяма  вероятност 
подобно развитие.   

(www.verivox.de)
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Cent – Цент

Spektrum der vermuteten Entwicklung der Strom-Preise – спектър на предполагаемо развитие 

на цената на електричния ток

Gewichtete Gaspreiskurven – коригирани криви на развитието на цените на газта 

Streuung  der  vermuteten  Gaspreisentwicklung  –  разпределение  (отклонение)  на 

предполагаемото развитие на цените на газта

Jahre ab – години от 

Фиг. 5.1: Предполагаемо развитие на цената на електрическия ток по отношение 
на цената на земния газ 

5.3 Интерпретация по отношение на трайност/екология

CO2-Емисии

Средната  стойност  на  CO2-емисията  съставлява  541  g/kWh  при  производството  на 
електричен  ток  в  Германия  през  2007  година  (източник:  BDEW  -  Федерален  съюз  за 
енергийното  и  водното  стопанство).  По-нови  данни  още  не  са  публикувани,  затова  се 
базираме  на  тази  стойност.  Тъй  като  компонентата  на  регенеративната  енергия  в 
използвания електричен ток непрекъснато нараства, актуалната стойност на емисия е по-
скоро по-ниска. 

При сравняване на CO2-емисията се основавахме съзнателно на целогодишната стойност за 
електричния  ток,  въпреки  че  компонентата  на  електричния  ток,  получаван  от 
топлоелектричните централи (т.е. електрични централи на въглища) и с това стойността на 
CO2-емисията  е  по-голяма  през  зимните  месеци,  отколкото  през  летните.  Същото  важи 
обаче  и  за  компонентата  на  електричния  ток  от  вятърните  електроцентрали,  чийто 
капацитет постоянно се разраства.  На първо място става въпрос за това да се достигне 
една груба изходна точка.  За да се справим с различните стойности на CO2-емисиите в 
момента,  би  трябвало  последователно,  заедно  с  времевите,  да  се  вземат  пред  вид  и 
пространствените (в зависимост от мястото) колебания на стойностите. При това положение 
едно детайлно разглеждане би ни отклонило от тенденцията, всичко да се  прехвърли на 
регенеративна енергия, колкото се може по-бързо. Една препоръка за изкопаеми горивни 
материали, поради кратковременно по-ниската CO2-емисия, би била контрапродуктивна по 
отношение на тази тенденция, тъй като ползата трябва да се определи най-малко за 20 
години. 

Като величина за сравнение при газовото отопление се използва стандартната стойност от 
249 g/kWh (IWU 2006) при газовата техника за оползотворяване на топлината от изгаряне, 
въпреки че в обекта за измерване е инсталирано нискотемпературно газово отопление с 
повишена емисия. По тази причина за сравнението в обекта на измерване се използва също
числено коригирана стойност за потреблението при газовата техника за оползотворяване 
на топлината от изгаряне. 

Ако се сравняват емисиите с отнесена към единица жилищна площ консумация на енергия, 
се получава: 
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Отнесена към единица жилищна площ  CO2-емисия при инфрачервеното  отопление 
(IR):
541 g/kWh * 71,21 kWh/m2 = 38,52 kg/m2.
Отнесена  към  единица  жилищна  площ  CO2-емисия  при  газовото  отопление 
(BWG):
249 g/kWh * 187,85 kWh/m2 = 46,77 kg/m2.
Стойностите са онагледени на Фиг. 5.2.

Фиг. 5.2: Сравнение на CO2-емисиите

Разликата между двете стойности е достатъчно голяма, така че е възможно общовалидното 
твърдение,  че  инфрачервеното  отопление  по  отношение  на  емисиите  на  CO2 е  по-
благоприятно от  газовото  отопление.   Това важи повече от всякога при използване на 
100% регенеративен ток. 

Дискусия за качеството на енергията 

При дискусията за използването на електрическа енергия за отоплителни цели често се 
използва понятието ексергия, което е една мярка за тази енергийна част на използваната 
енергийна  форма,  която  може  да  се  оползотвори  максимално.  Колкото  е  по-висока 
ексергията,  толкова  по-високо  е  физическото  качество  на  енергийната  форма. 
Електричната  енергия  има  следователно  едно  съществено  по-високо  качество  от 
топлинната енергия. Поради тази дефиниция за качество се изказва често мнението, че да 
се използва електричната енергия за отопление е „много жалко” (”разсипничество”). 
(С Exergie (ексергия) се означава тази част от общата енергия на една система или масов 
дебит, която може да извършва работа, ако тя се приведе в термодинамично (термично, 
механично или химично) равновесие с нейната окръжаваща среда.)  
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Тази  оценка  се  разминава  напълно  с  темата  за  трайността.  Както  беше  представено  в 
уводната информация към темата за енергийните форми, е съществено на първо място, 
дали  една  енергия  има  регенеративен  източник  или  не.  Това  определя  екологичното 
качество на една енергийна форма.  Точно съдържащите в себе си най-висок потенциал 
регенеративни енергийни източници като слънцето и вятъра могат особено лесно да се 
използват за получаване на електрическа енергия. Следователно, на крайната енергия под 
формата на електричен ток от регенеративни източници, трябва да се отдаде най-висок 
приоритет. 

Едно инфрачервено отопление, използващо 100% регенеративно произведен електричен 
ток, е от най-устойчивите отопления изобщо. Тъй като разходите за 100% регенеративна 
електроенергия  за  домакински  нужди  междувременно  са  приравнени  с  тези  за 
конвенционално предлаганите електроенергии, и няма повече икономическа причина, за да 
бъде тя предпочитана пред класическата  смес от видове енергии при електричния ток (виж 
по-горе).  

5.4 Интерпретация по отношение на медицинския аспект и на доброто здраве 

Въпреки че не са предприемани изрично медицински или по отношение на доброто здраве 
изследвания,  от  обитатели  или  посетители  са  правени  в  тази  посока,  без  специално 
запитване набиващо се на очи, често субективни оценки. 
Типични изказвания бяха:
 няма  неприятна  миризма  от  прах/самото  отопление;  тази  особеност  беше  позитивно 
отбелязвана особено от лица боледуващи от астма, които представляват една голяма част 
от посетителите; 
 топли крака (за разлика от предишното състояние при конвекционното отопление);
 свеж въздух;
 уютна (приятна) топлина.

В обекта на измерване не се наблюдават острите проблеми с образуване на плесен. При все 
това  може  да  се  каже  генерално,  че  изсъхването  на  стените  противодейства  на 
образуването на плесен и на всички свързани с него здравословни проблеми.   

5.5 Критични забележки по отношение на съдържанието на интернет страници и 
рекламни изказвания в проспекти на производители 

През време на изпълнение на проекта се състояха много разговори с посетители на обекта 
на измерване.  Освен това имаше много запитвания по отношение на проекта,  както от 
специалисти,  така  и  от  страна  на  интересуващи  се  непрофесионалисти,  на  които 
вниманието към проекта  е било насочено от интернет страница му. При тези разговори или 
запитвания имаше много въпроси към интернет страниците и проспектите на производители 
на  отоплителни  тела.  На  това  място  ще  обърнем  внимание  на  най-често  допусканите 
грешки в тези рекламни изказвания:

 Перпетум мобиле и недействителни коефициенти на полезно действие на излъчването  

Поради неправилно прилагане на физическите уравнения за излъчването многократно се 
твърди,  че  от  инфрачервените  излъчватели  се  отдава  повече  излъчвателна  мощност, 
отколкото се подвежда под формата на електрическа мощност.  
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Инфрачервеният излъчвател би бил тогава перпетум мобиле, това би било нарушение на 
закона за  съхранение на  енергията  във  физиката.  Такива изказвания са  безмислени до 
несериозни. 

Също толкова несериозни са екстремни стойности на коефициента на полезно действие при 
излъчването. Стойности от над 90% за тъмните излъчватели по технически причини не са 
постижими. Данни от 98% до 100% се базират на коефициента на полезно действие на 
превръщането на електричната енергия в топлинна енергия изобщо, т.е. инфрачервеното 
излъчване и конвекционната компонента заедно, а не само единствено на инфрачервеното 
излъчване.  В действителност се създава впечатлението,  че се касае за коефициента на 
полезно действие на излъчването.

 Инфрачервени отопления, които всъщност не са такива 

От някои посредници се предлагат на пазара класически електрически отоплителни системи 
като  подово,  таванно  или  стенно  отопление  с  вградено  отоплително  фолио,  както  и 
използващи електричен ток радиатори, които се представят като инфрачервено отопление. 
При това се касае в същност за конвекционни отопления с  повишена в някаква степен 
излъчвателна  компонента  по  отношение  на  традиционните  конвекционни  отопления. 
Постигнатите  икономии  в  изследователския  проект  с  истинските  инфрачервени 
излъчватели по всяка вевроятност няма да могат да се постигнат с посочените отопления. 

Същото важи и за използващите електричен ток, свободно разполагаеми плоски радиатори, 
чиито температури на горната повърхност са под 60°C (типично 30°C до 50°C) или при 
които  посредством  начина  на  поместването  (разстановката)  се  предизвиква  силна 
конвекция (коминен ефект). И при тях също преобладава конвекционната компонента.
Също и тези видове отопление се рекламират като инфрачервено отопление, въпреки 
че те, според горната дефиниция, не са такива.

6 Заключения и перспектива 
 
В настоящото  изследване е  показано,  че  инфрачервеното  отопление представлява  една 
разумна алтернатива на традиционните отоплителни системи.  

Досега  тя  не  е  разглеждана  достатъчно  в  нормите  (например  коефициент  на  полезно 
действие при електрически площни (плоски) отопления) и предписанията (напр.  EnEV – 
предписания за енергийно спестяване).
В  предписанията  за  енергийно  спестяване  то  се  поставя  наравно  с  традиционните 
електрически директни отопления, въпреки че на базата на принципа на излъчвателното 
отопление  могат  да  се  очакват  значителни  икономии  в  сравнение  с  иначе  обичайните 
електрични директни отопления на базата на конвекцията. 

При по-горе споменатите,  вътрешнофирмени сравнения на инфрачервеното отопление с 
подовото  или  нощното  акумулиращо  отопление,  се  говори  за  икономии  типично  от 
порядъка  на  около  50%.  Тези  изявления  се  потвърждават  индиректно  посредством 
настоящия  проект,  тъй  като  вътрешнофирмените  сравнения  между  газовото  и 
инфрачервеното отопление в общи линии бяха директно потвърдени. 

Точно заместването на нощното акумулиращо отопление и електричното подово отопление 
било  поради  простото  изпълнение  (малко  или  никакви  допълнителни  елекрическим 
инсталации, само монтаж на инфрачервени излъчватели) и особено поради малките 
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инвестиционни разходи (типично половината или по-малко от разходите за едно съответно 
газово  отопление)  го  правят  лесно  за  реализиране  мероприятие  за  нарастване  на 
ефективността.  

По-нататъшни критерии за качество, които говорят в полза на инфрачервеното отопление, 
са:
 малки инвестиционни разходи,
 няма допълнителни разходи (напр. прочистване на горивната тръба)
 няма разходи за поддръжка,
 100% регенеративно използваем.

Въпреки  че  не  са  направени  сравнителни  изследвания  на  различни  производители,  от 
проекта  могат  да  се  изведат  общи  свойства  за  инфрачервените  излъчватели  (тъмни 
излъчватели) за жилища:
 температури на горната повърхност между 60°C и 120°C,
 няма акумулиращи маси,
 възможно прости,  плоски конструкции, за да се минимизира конвекционната 
компонента.

При по-нататъшни изследвания трябва характерните резултати на настоящото изследване 
да се поставят на една по-широка база.  Би било целесъобразно да се изследват критериите 
по отношение на избор и оразмеряване на инфрачервените системи за отопление, както 
при подобряване на наличното, така и при новото строителство.  Особено интрересно е 
заместването на нощните акумулиращи отоплителни системи. 
Освен това в допълнение към казаното трябва да се развият разумни алтернативи за едно 
възможно по-трайно и ефикасно затопляне на водата за пиене в сравнение с традиционата 
процедура.
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Приложения
Приложение A: Таблици
Таблица 1: Дневни измерени стойности на консумацията на електричен ток за 
инфрачервено отопление по измерителни групи 

Дата Група 1
[kWh]

Група 2
[kWh]

Група 3
[kWh]

Група 4
[kWh]

16.11.0
8   

3,257 2,953 26,739 14,517

17.11.0
8    

3,315 3,153 24,995 13,064

18.11.0
8    

5,724 2,953 27,581 17,812

19.11.0
8    

3,824 3,623 28,052 14,595

20.11.0
8    

2,687 2,937 29,465 15,728

21.11.0
8    

2,233 2,834 28,239 16,828

22.11.0
8    

3,369 3,194 24,664 18,079

23.11.0
8    

3,543 3,375 25,364 17,131

24.11.0
8    

2,957 3,520 24,997 17,697

25.11.0
8    

3,842 3,261 26,415 14,635

26.11.0
8    

3,750 3,465 26,348 14,369

27.11.0
8    

3,885 3,544 26,546 13,572

28.11.0
8    

3,975 3,648 26,901 14,598

29.11.0
8    

4,199 3,757 26,448 13,738

30.11.0
8    

3,967 5,202 25,856 8,896

01.12.0
8    

4,636 2,990 26,293 14,686

02.12.0
8    

3,949 3,502 25,245 16,293

03.12.0
8    

3,719 3,465 28,555 14,503

04.12.0
8    

3,907 3,204 23,987 11,793

05.12.0
8    

3,354 3,120 25,323 10,242

06.12.0
8    

2,664 3,199 18,922 12,618

07.12.0
8    

2,775 2,996 22,896 12,983

08.12.0
8    

3,419 3,238 25,765 14,439

09.12.0
8    

3,976 3,476 26,298 14,675
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10.12.0
8    

3,968 3,681 25,748 14,480

11.12.0
8    

4,103 3,558 26,260 14,363

12.12.0
8    

4,336 3,479 26,707 14,752

13.12.0
8    

4,609 3,723 27,223 15,136

14.12.0
8    

5,218 4,193 28,501 14,713

15.12.0
8    

5,015 3,759 26,927 15,165

16.12.0
8    

3,941 3,791 26,914 15,092

17.12.0
8    

4,740 3,709 27,309 14,795

18.12.0
8    

4,463 3,761 26,870 14,788

19.12.0
8    

4,031 3,630 26,618 14,694

20.12.0
8    

3,855 3,615 25,165 13,680

21.12.0
8    

2,291 3,251 23,854 10,399

22.12.0
8    

2,340 2,707 23,950 8,533

23.12.0
8    

2,110 2,628 24,445 9,465

24.12.0
8    

2,611 3,134 25,748 13,507

25.12.0
8    

3,716 3,238 25,415 14,370

26.12.0
8    

3,886 3,260 26,679 14,820

27.12.0
8    

5,044 4,560 27,586 15,593

28.12.0
8    

4,760 4,351 27,773 16,391

29.12.0
8    

5,722 4,748 28,633 16,421

30.12.0
8    

5,643 4,837 28,976 17,438

31.12.0
8    

5,892 3,835 27,954 19,099

01.01.0
9    

5,173 2,612 26,402 18,545

02.01.0
9    

5,724 2,852 27,263 17,806

03.01.0
9    

5,071 3,769 31,755 21,423

04.01.0
9    

6,304 4,233 30,499 22,104

05.01.0
9    

5,882 4,016 29,528 19,537

06.01.0 5,936 4,036 30,918 22,210
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9    
07.01.0
9    

7,344 3,770 30,765 24,626

08.01.0
9    

7,023 3,933 31,659 30,812

09.01.0
9    

7,655 3,643 33,737 32,188

10.01.0
9    

7,362 3,268 33,983 29,199

11.01.0
9    

8,136 3,359 32,511 32,990

12.01.0
9    

7,562 3,453 32,379 33,142

13.01.0
9    

6,148 3,519 32,154 31,586

14.01.0
9    

5,450 3,689 28,003 26,967

15.01.0
9    

5,571 3,749 28,112 32,583

16.01.0
9    

5,744 2,933 27,107 18,532

17.01.0
9    

5,622 4,112 28,329 17,541

18.01.0
9    

3,299 3,240 24,440 16,852

19.01.0
9    

3,645 4,419 23,062 20,770

20.01.0
9    

3,310 4,070 24,458 20,234

21.01.0
9    

3,973 3,911 18,963 17,031

22.01.0
9    

4,432 3,952 27,609 23,820

23.01.0
9    

3,813 3,871 23,546 14,870

24.01.0
9    

3,567 4,413 23,461 9,166

25.01.0
9    

1,823 5,856 24,489 13,040

26.01.0
9    

4,529 3,765 28,138 2,297

27.01.0
9    

5,185 3,818 30,266 14,056

28.01.0
9    

5,014 3,667 28,195 11,254

29.01.0
9    

4,645 3,589 28,635 12,546

30.01.0
9    

5,084 3,570 29,308 13,144

31.01.0
9    

5,553 3,966 31,194 19,531

01.02.0
9    

4,930 4,721 28,633 27,281

02.02.0
9    

4,607 4,404 28,691 26,619
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03.02.0
9    

1,224 6,303 26,122 18,594

04.02.0
9    

4,791 4,255 21,824 25,427
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