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Контрола на системите за греење, вентилација и
климатизација
 Национален метод за контрола на системи за греење,
вентилација и климатизација
 МКС EN 15378 Системи за греење во згради – Контрола на котли
и системи за греење
 Контролна процедура за котли
 Извештај од контролата на котелот и препораки
 Контролна процедура за системи за греење
 Систем за подготовка на санитарна топла вода
 Форма и содржина на извештајот за спроведената контрола на
системот за греење
 Препораки

МКС EN 15239 Вентилација на згради –
Енергетски карактеристики на згради –
Упатство за контрола на системи за
вентилација
МКС EN 15240 Вентилација на згради –
Енергетски карактеристики на згради Упатство за контрола на системи за
климатизација
МКС EN 15378 Системи за греење во згради
– Контрола на котли и системи за греење
Национален метод за контрола на системи
за греење, вентилација и климатизација

Правилник за енергетски карактеристики на
згради - Сл.вес.на РМ, бр.94 од 04.07.2013 год.
V. НАЧИНОТ И ПЕРИОДОТ НА КОНТРОЛА НА СИСТЕМИТЕ
ЗА ГРЕЕЊЕ СО КОТЛИ ЗА ГРЕЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО
ЗГРАДИ СО ЕФЕКТИВНА МОЌНОСТ > 20 KW

Член 18
(1) Редовна контрола на системите за греење (СГ)
со котли за греење на просторот во згради со
ефективна моќност > 20 kW.
(3) Со контролата на СГ се утврдува ЕЕ, односно
КПД на СГ и се врши споредба на капацитетот на
СГ со потребите за греење на зградата.
(4) Контролата на СГ може да се врши поединечно или како дел од енергетската контрола на зградата каде се инсталирани предметните системи.

Член 10
(1) Периодот на контрола на СГ зависи од видот и
капацитетот на СГ, и тоа:
1) мин. еднаш на 4 години, за СГ кои работат на гас;
2) мин. еднаш на 5 години, за СГ кои работат на
тврди и течни горива и ефектив.моќност ≤ 100 kW и
3) мин. еднаш на 2 години, за СГ кои работат на
тврди и течни горива и ефектив.моќност > 100 kW.
(3) На барање на енергетскиот контролор, а во согласност со наодите од извештаите за спроведените
контроли, контролата на СГ од ч.18 с.(1) од овој правилник може да се спроведе пред истекот на роковите утврдени во с.(1) од овој член.

Член 20
(1)Со цел да се извршат контролите на СГ од ч.18 с.(1)
од овој правилник, сопственикот на зградата треба да
му обезбеди на енергетскиот контролор увид во достапните податоци, информации, извештаи, техничка документација за зградата и инсталираните системи во неа,
како и други значајни документи ...
(2) Сопственикот на зградата треба да обезбеди пристап до зградата и инсталираните системи во неа, како и
услови за спроведување на контролата на СГ.
(3) Сопственикот на зградата или градежната единица
треба да ги чува најмалку претходните два извештаи од
спроведените контроли на СГ од член 18 став (1) од
овој правилник.

Член 21
(1) Контролата на СГ од ч.18 с.(1) од овој правилник ги
вклучува следниве активности:
1) преглед на: тех.документација; извештаи од претходни
контроли на СГ, и извештај за енерг.контрола на зградата
и инсталираните системи во неа.
2) визуелна и функционална контрола на СГ.
Доколку нема расположиви извештаи и постојната документација не е доволна за проценка, тогаш енер.контролор може да побара спроведување на мерења и за котли со помала
ефективна моќност, во состав на тековната контрола, на
товар на сопственикот на зградата.
3) подготовка на предлог мерки за подобрување на карактеристиките на СГ.
4) изготвување на извештај за спроведена контрола на СГ,
во согласност со овој правилник и Правилникот за енергетска контрола.
(3) При спроведувањето на контролата на СГ се применува
македонскиот хармонизиран стандард МКС ЕN 15378.

Со овој стандард се утврдуваат процедури за контрола и расположиви мерни методи за проценка на енергетски карактеристики на
постоечки котли и системи за греење. Опфатени видови на котли:
• котли за греење на простор и/или санитарна вода;
• котли кои работат со гасно, течно или цврсто гориво.
Опфатени делови на системите за греење:
• котли, заедно со контролата на производството на топлина;
• други уреди за производство на топлина;
• уреди за производство на топла санитарна вода;
• дистрибутивна топлинска мрежа, заедно со придружните
елементи и контроли;
• емитери на топлина, заедно со елементи и контроли;
• контролен систем на системот за загревање на простор;
• складирање на топлина и придружни елементи;
• контролен систем за санитарна топла вода.

Редовна контрола на котли
Процедурите и методите за редовна контрола на
котли наменети се за:
 потврда дека котелот од аспект на енергетска
ефикасност е правилно нагоден (сетиран),
користен и одржуван;
 проценка на актуелните/реални енергетски
карактеристики на котелот;
 по потреба, како поддршка за можните подобрувања на енергетските карактеристики на
котелот.

Еднократна контрола на системот за греење
Процедурите и методите за еднократна контрола на
системот за греење наменети се за:
 потврда дека системите за греење од аспект на
енергетска ефикасност се правилно нагодени,
опремени, користени и одржувани;
 проценка на реалните/актуелни енергетски
карактеристики на системот за греење;
 поддршка за препораките за можни подобрувања
на енерг. карактеристики на системот за греење.
Процедурите за контрола и расположиви мерни
методи (ако има) специфицирани се поединечно за
секој подсистем од системот за греење.

Прилог шема на топловодниот, вреловодниот или парниот котел.

1. Ел.разводна табла
2. Дозирање на
хемикалии
3. Напоен резервоар
4. Стартување
5. Напојна пумпа
6. Ел.разводна табла
7. Напојна пумпа
8. Излез на пареа
9. Напојување

Шема на котел со среден притисок

Во табела се внесуваат податоци за корисникот, зградата и
податоци за котелот. Табела во 6.1 (Правилник за ЕК )
Сопственик, корисник или задолжено лице:
(име и презиме)
Извор/потекло на информациите:
Адреса:
Номинален капацитет [t/h]:
Топлинска моќност на котелот [kWth]:

Производител на котелот:
Работно време (сезонски или цела година):
Вид на котелот:
Година на производство:
Вид на гориво (природен гас, мазут или друго/ задолжително
да се наведе видот на користениот мазут):

Годишни работни часови на котелот [h/год.]:
Производител на горилникот на котелот:
Вид на горилник:
Година на производство на горилникот:
Максимална моќност на горилникот [kWth]:
Вид на регулација:
Количина на вода додадена во системот [m3/год.]:

Притисок на пареата на излезот од котелот [kPa]:
Температура на пареата на излезот од котелот [oC]:
Температура на водата на влезот од котелот [oC]:
Температура на воздухот за согорување [oC]:
Температура на гориво [oC]:

Податоци за димните гасови
Температура на димни гасови [oC]:
СО2:
О2:
СО:
N2:
Композитен возух:

Собирање на документација – Треба да се соберат
расположивите и релевантни документи кои ќе бидат
корисни за контролата. На пр. Упатство за ракување /
работа со котелот или системот за греење, претходни
извештаи од изведени контроли, извештаи од
одржување, сметки за гориво, податоци од технички
прием, проектна документација, шеми, дневник.
Визуелен преглед на котелот – Визуелно се проверува:
• Дали во просторијата – потстаницата има протекувања на гориво, гасови или греен медиум;
• Дали изолацијата на котелот е оштетена;
• Дали има саѓи или друга нечистотија кај горилникот,
ложиштето и топлинскиот изменувач.
Во извештајот да се наведе доколку се примети некоја од
горенаведените појави.

Состојба на одржување на котелот – Треба да се
определи дали котелот е редовно и правилно одржуван
од страна на квалификуван и/или овластен персонал.
Да се прегледаат:
• Упатствата од проектантот на системот;
• Упатствата од производителот на котелот;
• Други законски барања.
Проверка на функционалноста на котелот – Да се
провери дали котелот е во состојба да ги обезбеди
саканите и проектираните услуги.
Во извештајот да се наведе доколку има било каков
дефект.
Во извештајот, како расположива и соодветна, да се
наведе секоја релевантна информација добиена од
корисникот и персоналот за одржување и ракување со
котелот.

Контроли, сензори и индикатори на котелот – Да се најде и
обезбеди соодветна препорака за:
 Локацијата (надворешна, внатрешна или друга);
 Функцијата;
 Нагодувања на котелските контроли, сензори и индикатори
кои се битни за енергетскиот учинок.
Отчитувања на мерачите – Да се прочитаат расположивите
мерачи и бројачи, како:
 мерач на проток, но ако не се приклучени повеќе примени ;
 ниво на гориво во резервоарот (ако има);
 бројачи на работни часови;
 било кои помошни мерачи;
 мерач на напојна вода;
 мерач на топла вода во домаќинства;
 бројачи на циклуси;
 мерач на топлина;
Овие вредности да се внесат во извештајот.
Ако нема мерач на гориво, треба да се даде препорака за поставување на едноставни уреди за да се овозможи добивање на реални
податоци за потрошувачката на гориво.

Оценување на учинокот на котелот –
Контролата реалниот учинок на котелот може
да вклучи проверка на:
 моќта на согорување на котелот;
 потрошувачка на електрична енергија;
 основните нагодувања на котелот и
ефикасноста на согорување;
 други загуби на котелот (зрачење,
енергија за готовност, и др.);
 сезонската ефикасност на котелот;
 нагоденост на контролите;
 димензионираност на котелот.

Извештајот од контролата на котелот, според Правилникот за
енергетски контролори - заеднички за целиот систем за греење.
Препораки за учинокот на котелот – препораките за учинокот на
котелот треба да се конципираат според следните генерални
барања. Препораката/ите треба да се базираат на:
 резултатите од контролата;
 расположивоста на подобри компоненти и уреди, вклучително
контроли;
 споредба помеѓу запишаните реални својства, состојбата и
вредностите и соодветните референтни големини.
Впредвид се земаат следните референтни вредности:
 законски пропишани вредности;
 упатства и податоци од производителот;
 средни вредности од слични котли, дадени како национални
табели базирани на типот на котелот;
 проектни спецификации;
 најдобрите исплативи и достижни (целни) вредности.

Препораките треба да:
 бидат исплативи.
 вклучат можни моментални интервенции
(замена) и други интервенции кои би се направиле во случај на значителна реконструкција
или замена заради застареност или откажување на компонентите. Препораките треба да
водат сметка за меѓусебното влијание на
препорачаните интервенции.
 укажат на расположивите опции и сугестии за
рентабилно користење на обновливи енергии.
 вклучат совети дека редовното одржување од
страна на квалификувани лица е од суштинско
значење за одржување на добар енергетски
учинок на котелот.

Пред да започне контролата, треба да се лоцира
одговорното лице за работа и одржување на СГ.
Подготовка на СГ за контрола
Да се определи и побара потребна документација,
основни информации и др. соодветни материјали. На
пр. проектни основи на зградата, загреван волумен,
намена на просторот во зградата, проект за СГ, шеми и
дијаграми, упатства за СГ, водени работни книги, одржување и сервисирање; претходни контролни извештаи,
извештаи од одржување, сметки за гориво, податоци од
техн. прием, енергетски пресметки, енергетски изјави.

Прилог функционална шема на СГ.

Во табела се
внесуваат податоци релевантни
за СГ.

Одговорно лице за ракување и одржување: (име и презиме)
Адреса:
Топлински подстаници (доколку постојат на локацијата)
Топлинска моќност на подстаницата [kWth]:
Договорена моќност [t/h во случај на пареа, односно МW]:
Производител на изменувачите на топлина и година на производство:
Година на производство:
Видот на автоматика:
Година на изградба/реконструкција на топлинската подстаница:
Систем за дистрибуција на топлинската енергија за загревање
Број на гранки на цевниот развод на топлинска енергија на локацијата:
Должина на секоја гранка на цевниот развод на топлинска енергија на
локацијата [m]:
Дијаметар на гранките на цевниот развод на топлинска енергија [m]:
Вид на изолација:
Дебелина на изолација:
Година на пуштање во употреба на цевниот развод на топлинска
енергија:
Година на последна реконструкција на цевниот развод:
Наведете што е реконструирано во текот на последната реконструкција:
Систем за дистрибуција на пареа на локацијата
Број на гранки на цевниот развод за пренос на пареа на локацијата:
Должина на секоја гранка на цевниот развод за пренос на пареа
(паровод) на локацијата [m]:
Дијаметар на гранките на цевниот развод на пароводот [m]:
Вид на изолација:
Дебелина на изолација:
Година на пуштање во употреба на пароводот:
Година на последна реконструкција пароводот:
Наведете што е реконструирано во текот на последната реконструкција:

Потрошувачка на топлинска енергија
Име на потрошувачот на топлинска енергија:
Опис на функцијата на потрошувачот:
Топлинска моќност [kWth]:

Година на производство/пуштање во употреба:
Видот на автоматика:
Работно време (сезонски или цела година):
Вид на гориво (природен гас или мазут, задолжително да
се наведе видот на мазутот кој се користи):
Годишни работни часови [h/год. ]:
Систем за греење на просториите
Начин на греење на просторот (радијатори /
вентилконвекторски / инфрацрвени греалки):
Број на гранки за развод:
Број на грејни елементи (радијатори /
вентилконвекторски) по гранки:
Вид на радијатори (челични / алуминиумски):
Видот на автоматиката за регулирање на температурата
на просторот:
Работно време (сезонски или цела година):
Годишни работни часови на котелот [h/год. ]:

Ако нема потребна расположива документација, потребните
податоци за СГ треба да се набават со директна контрола /
преглед на системот.
Треба да се провери дали опремата во документацијата и
постоечката се совпаѓаат. Ако се воочи било каква разлика
тоа треба да се внесе во извештајот и да се направи
корекција во документацијата.
Проверка на фунционалноста на СГ – треба да се провери
дали СГ е способен да ги пружи посакуваните и проектираните услуги (т.е. загревање на просторот, загревање на санитарна вода и други барања).
Во извештајот треба да се заведат било какви неправилности
/ дефекти.
Во извештајот да се заведат било какви релевантни податоци
добиени од корисниците и лицата/персоналот задолжени за
ракување и одржување.

Состојба со одржување на СГ – Треба да се определи дали
СГ е редовно одржуван од квалификуван и/или овластен
персонал. Да се прегледаат:
 упатствата од проектантот на СГ;
 упатствата за уредите и деловите дадени од нивниот
производител;
 законски барања.
Контроли, сензори и индикатори на СГ – да се определат и
обезбедат соодветни препораки за:
 локацијата (надворешна, внатрешна или друга);
 функцијата;
 нагодувањата;
на контролите, сензорите и индикаторите кои се битни за
енергетскиот учинок.
Да се провери локацијата на сензорите за можни негативни
интеракции со околината, мебелот, можна директна изложеност на сончево зрачење, емитери на топлина и подсистем за
развод на топлина.

СГ - подсистем за емитирање на топлина во просторот
Да се соберат и запишат потребните податоци.
Да се определат и обезбедат соодветни препораки за:
 типот на грејните тела и нивната соодветност со типот на
просторијата и нејзината намена;
 димензионирање на грејните тела;
 позиционирање на грејните тела;
 изолација и пречки околу грејните тела;
 енергетски потреби за помошната опрема;
 потреби од одржување (за определени видови на грејни
тела);
 вид на хидраулична врска на грејните тела со разводот
 типови на вентили / контроли за простории со
специфични намени – ограничување на топлинското
снабдување (хидраулично бaлансирање).

СГ – подсистем за контрола на емитираната
топлина кон загреваниот простор
Да се определат и обезбедат соодветни препораки за:
 Видот на подсистемот за контрола на емитираната
топлина во однос на неговата способност да ја отчита внатрешната температура и да ја контролира
емитираната топлина според топлинските загуби и
добивки;
 Метода на нагодување со температурно зонирање и
метода на контрола според зафатеност на
просторот;
 Вид, локација, точност и одржување на контролите,
сензорите и индикаторите;
 Нагодување на контролите.

На колку места се превзема вода од јавните водоводни
мрежи?
Дали водата се користи за ладење на отворени
ладилни кругови?
Колкав е дијаметарот на влезниот цевковод?
Дали постои регулација на притисокот?
Колкава е должината [m] на водоводната мрежа на
локацијата?
Од кои материјали се направени водоводните цевки?
Да се наведе видот на материјалот и должината на
цевководот во метри.

Табела за прибирање на податоци за системот за
производство на санитарна топла вода
Тип на зграда
Номинална моќност на генераторот на
топлина
Вид на систем за произ.на топла вода (1)
Вид на топлински извор (2)
Номинална моќност на котелот/бојлерот
Капацитет на топлинскиот изменувач
Волумен на резервоарот
Вид на контрола на производството на
топла вода
Вид на циркулација (3)
Максимална декларирана моќност на
циркулационата пумпа(и)
Нагодена (сетирана) моќност на пумпата
Вид на циркулационата пумпа(и) (4)
Темпирање на циркулацијата
Состојба на изолацијата на цевките на
системот за санитарна топла вода
(1)
(2)
(3)
(4)

Проточен / со акумулација
Индивидуален / централен
Гравитациона / пумпна
Фиксна брзина / прилагодлива
брзина / константна разлика на
притисок / пропорционалнопроменлива разлика на притисоци

Станбена
< 100 kW > 100 kW

Нестанбена
< 100 kW > 100 kW

Можни препораки за подобрување на системот
за подготовка на санитарна топла вода
• Структура на системот;
• Реалната потрошувачка на топла вода споредена со
проектираната;
• Топлинска изолација на цевките од системот;
• Темпирање на работата, нагодување и контрола на
циркулацијата;
• Вид и големина на топлинскиот генератор;
• Димензии, топлинска изолација и температурна контрола
на резервоарот;
• Димензии, учинок (нечистотии и наслаги), топлинска
изолација и температурна контрола на топлинскиот
изменувач;
• Потреби од помошна енергија (на пр. за пумпата).

Препораките треба да земат впредвид дека можните причини
за зголемената потрошувачка на енергија можат да бидат:
 Намена на зградата/просторот (начин на користење);
 Несоодветно предвидени вентилациони протоци за
просторот;
 Високи загуби на топлина низ обвивката на зградата
(уништена или непостоечка топлинска изолација);
 Реални климатски услови, +степен денови и сончево
зрачење;
 Предимензионирани котли;
 Несоодветно нагодување на контролите на СГ;
 Прикриени загуби на греен медиум од цевките;
 Загуби на гориво.

За да се олесни откривањето на потрошувачката на енергија,
треба да се препорачаат следните постапки:
 Да се организира собирање на податоци од снабдување
со гориво и периодично читање на расположивите
мерачи и ниво на гориво во резервоарите;
 Да се организира собирање на реални климатски
податоци;
 Ако нема, да се обезбеди мерач на доставената топла
санитарна вода;
 Ако нема, да се обезбеди мерач на време паралелно со
вентилите од горилникот;
 Ако нема, да се обезбедат независни мерачи на електрична енергија за уредите кои се големи потрошувачи
(не пр. топлинска пумпа, загревачи на течно гориво,
разводни пумпи, котелска подстаница, итн.).

Препораките треба да вклучат совет за нагодување на
горилникот, како:
 Минималната потребна содржина на кислород
спречува големо загадување, загуба на енергија и
опасност од експлозија.
 Максималната дозволена содржина на кислород
содржина на кислород спречува повлекување на
големо количество на воздух, а со тоа големо
загадување и загуба на енергија. Големиот вишок на
воздух ја спречува кондензацијата.
 Потребна е минималната можна температура на
издувните гасови - за да се спречи појава на
корозија кај котелот или оџакот.
 Во секој случај содржината на СО треба да се
минимизира.

Да се спореди ефикасноста на генераторскиот подсистем или котел со
соодветни референтни вредности, како:
 Очекувана ефикасност (проектна спецификација или слична средна
вредност);
 Најдобра достижна вредност (средна ефикасност на најдобрите
расположиви системи).
Да се препорачаат соодветни активности во однос на факторите кои
влијаат на сезонската ефикасност:
 Да се подобри ефикасноста на согорување
 Да се намали моќноста на согорување;
 Да се зголеми топлинската изолација на обвивката на котелот;
 Да се ограничи протокот на воздух кога горилникот е исклучен
(затворен влез на воздух при состојба на готовност);
 Да се избегнува нерамномерна висока фреквенција (нагодувања на
котелскиот термостат);
 Да се модифицираат работните параметри или да се надгради
системот за контрола на разводот и емитирање на топлина за да се
намали средната повратна температура на водата во котелот.

Ако има нерамномерна распределеност на
температурата со студени и презагреани
делови, треба да се препорача балансирање
на разводниот систем или надградба на нивото
на контрола на внатрешната температура.
Ако има различни намени на просторот во
зградата или различни потребни внатрешни
температури, треба да се препорача одвоена
контрола на температурата и времето.

Овие препораки не се сеопфатни и
задолжителни.
Секоја препорака треба да ја земе впредвид
исплативоста.
Препораките треба да вклучат моментални
постапки и постапки во случај на значителна
реконструкција или замена заради дотраеност или откажување на компонентите.

 Сезонско одржување на горилници, печки, котли, оџаци.
 Проверка на мешавината гориво-воздух за да се постигне оптимална
ефикасност.
 Излезната температура на водата од котелот да се нагоди на најниска
можна вредност (таа зависи од топлинските потреби и од користените
материјали за котелот и излезните гасови /ризик од корозија/.
 Исклучување на котелот кога не се користи (на пр. во лето – ако не се
користи за загревање на санитарна вода). Да се користи временска
контрола за да се намали периодот на работа (на пр.во текот на ноќта).
 Да се провери температурата на излезните гасови. Треба да биде колку
што е можно пониска, но да не се предизвика корозија. Зависи од
материјалите користени за котелот и оџакот.
 Да се провери дали горилникот е прилагоден за котелот. Ако не е да се
замени со соодветен.
 Да се спореди моќноста на горилникот со реалните потреби при надворешна проектна температура. Ако е преголема, да се намали со промена на моќноста на горилникот (нова млазница) или целиот горилник.
 Да се додаде топлинска изолација на обвивката на котелот.

 Кога има повеќе од еден котел, да се провери
дали работат само тие кои се потребни во
зависност од променливото оптоварување.
 Да се провери дали каскадната контрола на
котлите го исклучува и хидрауличниот круг.
 Да се провери дали каскадната стратегија е
соодветна на видот на котелот. За кондензациониот котел континуираната работа на повеќе
котли со минимална излезна моќност може да
биде покорисна.
 Да се провери дали каскадната контрола дава
приоритет на уредите со повисока ефикасност
и/или подсистеми.

 Исклучување на циркулационите пумпи кога нема потреба од
загревање.
 Проверка дали циркулационите пумпи се соодветно димензионирани. Ако се предимензионирани, да се заменат со соодветни.
 Да се додаде топлинска изолација околу цевките кои ја разведуваат топлината, да се отстранат изолираните празнини (предизвикани со ширење на изолационите цевки), да се редуцираат
топлинските мостови (на пр. со примена на закачалки за
изолирани цевки).
 Да се провери балансот на разводната мрежа.
 Таму каде се очекува променлив проток, да се користат пумпи со
променлива брзина.
 Подобро е да се работи со низок проток и висока ∆Т, отколку со
висок проток и ниска ∆Т.
 Да се провери дали има загуба на греен медиум.

 Да се провери дали циркулационите пумпи се
коректно димензионирани и нагодени. Ако се
предимензионирани, да се избере нагодување на
пониски вредности или да се заменат со соодветни помали. Да се препорачаат пумпи со диференцијална контрола.
 Да се провери квалитетот на медиумот за пренос
на топлина.
 Да се провери дали потрошувачката на енергија
на циркулационите пумпи е висока во споредба со
современите видови. Ако е, да се заменат
пумпите со поефикасни.
 Да се додаде автоматска контрола на притисок за
секој круг кај постројки со повеќе од три кругови и
загуба на притисок поголема од 160 mbar.

 Да се заменат радијаторите кои се со димензии
под потребните, со тоа ќе се овозможи пониска
температура на загревната вода. Контролите
соодветно да се нагодат.
 Да се подобри ефикасноста на радијаторите,
да се избегнуваат завеси или кутии околу нив.
Периодично да се чистат од прашина и
внатрешна нечистотија.
 Да се избегнува раслојување. Да се внимава на
простории со високи таваници.

 Да се проверат нагодените темп.-и, да се постават најниските можни
вредности и да се нагодат температурите во секоја просторија.
 Да се вгради ноќен режим на работа/мирување (внимание – тоа не е
соодветно за кондензационите системи).
 Да се исклучи греењето (или разладувањето) во простории кои нема
потреба да се греат (или ладат).
 Да се подобри системот за контрола, да се додадат термостатски
вентили или термостати, особено во простории загревани со други
извори освен системот за греење.
 Хидраулично балансирање на секој радиј-р со пренагодување на THV.
 Подобрување на контролниот систем со хидраулично балансирање со
автоматски вентили за балансирање. THV-и со пренагодување на секој
емитер, на пр. со тајмер.
 Оптимизација на контролата со создавање на програми за загревање и
работа со намалена моќност.
 Да се додадат термостатски вентили поврзани на кондензните котли за
да се контролира повратната температура.
 Зградата да се подели во зони со кои ќе се одвојат просториите кои
имаат различни потреби за загревање и ладење, заедно да бидат тие
со слични потреби (на пр.делот од зградата изложен на сонце и делот
кој не е изложен на сонце).

 За заштеда на вода – да се поправат сите протекувања, да се
инсталираат штедливи глави за туширање, итн.
 Да се провери температурата на топлата вода – нетреба да биде
повисока од 60оС. 50оС е доволно за повеќето потреби, но не е
безбедно во однос на легионелата.
 Оптимизација на контролата преку создавање на режими на загревање.
 Исклучување на циркулацијата на топла вода кога нема потреба за неа.
Да се користи температурна контрола.
 Да се провери дали циркулационите пумпи се коректно димензионирани и нагодени. Ако се предимензионирани, да се неагодат на пониски
вредности или да се заменат со соодветни помали. Да се препорачаат
пумпи со температурна контрола или контрола преку разликата на
температури.
 Да се провери дали потрошувачката на електрична енергија на пумпите
е висока во споредба со современите типови. Ако е така, да се заменат
со поефикасни.
 Да се одвојат чешмите за топла вода и цевки кои водат до нив.

 Да се додаде изолација на цевките за топла вода,
особено на тие кои се секогаш топли, да се санираат
појавените празнини во изолацијата, да се редуцираат топлинските мостови со примена на изолирани
закачалки за цевки.
 Да се откријат и поправат сите протекувања, како и
протекувањата кај чешмите.
 Редовно да се отстрануваат наталожените наслаги во
бојлерот или да се инсталира омекнувач за вода таму
каде водата е тврда.
 Во лето, да не се користи котелот од системот за
греење за загревање на вода.
 Да се инсталира сончев топлински систем за
загревање на вода,
 Да се заменат одвоените чешми за студена и топла
вода со чешма за мешан проток.
 Да се заменат или обноват старите мешачки чешми.
 Да се инсталира индивидуален мерач за топла вода .

 Кај кондензните системи: да се проба да се минимизира повратната температура на водата во котелот. Да се избегнува било
какво мешање на топлата вода со повратната вода кон котелот.
 Просторијата-подстаницата редовно да се чисти.
 Да се почитува динамиката на одржување за горилниците; котлите; системите за греење, вентилација и климатизација; и др.
 Редовно да се запишува (се препорачува на ниво на седмица)
потрошувачката на енергија заедно со потрошеното гориво.
Пресметаната средна вредност на топлинска моќност во однос
на средната надворешна температура, помага во откривањето на
дефекти и неправилности.
 Станарите / корисниците на просторот, редовно да се информираат за користењето на енергијата и можните мерки за заштеда
на енергија.
 Да се користи обновлива енергија. Сончевите системи за
загревање на вода се исплативо решение.
 Да се замени системот за издувни гасови ако тоа овозможува
намалување на температурата на гасовите.

