o Од Правилникот за енергетски карактеристики
на згради
o МКС ЕN 15240 – Општо
o Прибирање на податоци (табела за основни
податоци и прилог шема)
o Пред-контрола и прибирање на документација
o Методологија
o Извештај за спроведената контрола на
системот за климатизација
o Препораки за подобрувања
o Форма и содржина на извештајот за
спроведената контрола на системот за
климатизација

Член 22
(1) Сопственикот на зграда или градежна единица треба да обезбеди спроведување на редовна контрола на системите за климатизација (СК) во зградите со ефективна моќност поголема од 12 kW.
Член 23
(1) Периодот на контрола на СК зависи од видот и ефективната
моќност на системите за климатизација, и тоа:
1) најмалку еднаш на 5 години, за поединечните уреди со вкупна
ефективна моќност за ладење > 12 kW, а ≤ 35 kW; и
2) најмалку еднаш на 3 години, за СК со централизирана
подготовка на воздух и со ефективна моќност за ладење > 12 kW
како и за други уреди со ефективна моќност за ладење > 35 kW.

Член 24
(1) Со цел да се извршат контролите на СК од ч.22 с.(1) од овој
правилник, сопственикот на зградата треба да обезбеди на енергетскиот контролор увид во достапните податоци, информации, извештаи, тех. документација за зградата и инсталираните системи во
неа, како и други значајни документи кои особено се однесуваат на:
Член 25
(1) Контролата на СК од член 22 став (1) од овој правилник ги вклучува следните активности:
1) преглед на: техничка документација; извештаи на претходните
контроли и извештај за спроведена енергетска контрола нa зградата или градежната единица, заедно со инсталираните системи
во неа.
2) визуелна и функционална контрола на системите за
климатизација:
3) подготовка на предлог мерки за подобрување на карактеристиките на системите за климатизација, кои вклучуваат:
4) изготвување на извештај за спроведена контрола на СК

Овој европски стандард опишува општа методологија за контрола
на системите за климатизација за разладување и/или загревање на
простор во од аспект на потрошувачка на енергија. Контролата на
пр. може да ги опфати следните аспекти за проценка на енергетскиот учинок и коректното димензионирање на системот:
 Усогласеност на системот на оригиналните и последователните
проектни модификации, реалните потреби и моменталната
состојба на зградата.
 Правилното функционирање на системот.
 Функционалноста и нагодувањето на различни контроли.
 Функционалноста и соодветноста на различни компоненти.
 Електрична енергија на влез и резултирачката добиена
енергија.

Контролата започнува со испитување на релевантната проектна и системска документација
и визуелни проверки со намера да се утврди
дека опишаната опрема е постоечка и според
наведените спецификации. Ако нема расположива документација, тогаш како дополнителна
активност треба да се предвиди лоцирање на
опремата и составување на минимум потребна
релевантна документација.

Да се приложи шемата на СК на локацијата.

Табела за основни податоци:
Сопственик, корисник или задолжено лице:
(име и презиме)
Адреса:
Користени системи за климатизација:
Број на независни системи:
Вкупно димензиониран проток на воздухот на излезот [m3/h]:
Година на инсталирање на системот:
Број на компресори:
Произведувач и вид на компресор:
Номинална моќност на електромоторот по компресор [kW]:
Год. на производство и год. на инсталирање на локацијата:
Начин на ладење на компресорот (пр.ладење со вода):
Годишни работни часови (опис на сите релевантни фактори и карактеристики како пример,
промена на работните услови):
Дневно работно време (опис):
Температура на воздухот [оС]:
Вид на регулација:

Документи – треба да се прибере и определи
расположивата релевантна документација која
служи за поддршка на контролата на СК и
релевантните подсистеми и компоненти.
Ако нема расположива соодветна документација,
треба да се формира минимален сет на информации за СК и намената и користењето на зградата.
Ако постои енергетски сертификат – треба да се
користи.
Треба да се провери усогласеноста на документацијата со постоечките инсталирани компоненти.
Ако има било какви разлики, истите треба да се
наведат во извештајот.

Карактеристики на системот – работните или изведбените
шеми треба да се проверат дали одговараат со постоечката
инсталација и користење на зградата.
Треба да се набави или подготви листа на вградена опрема.
Ако има на располагање документација од технички прием –
треба да се провери дали одговара на постоечкиот систем.
Состојба на функционалност и одржување на СК - Треба
да се определи дали СК, подсистемите или компонентите се
редовно и правилно одржувани и ставани во функција од
страна на квалификуван и/или овластен персонал според:
 Упатствата на проектантот на системот
 Упатствата на производителите на подсистемите и
компонентите
 Законските барања и прописи.
Важен аспект од контролата е да се проверат записите од
одржувањето на системот и за неговите индивидуални
делови, како и оперативните дневници за зградата и системот.

Корисникот треба да се советува да ги чува и одржува сите
документи претходно определени и спомнати, а сите истражувања или пресметки направени во тек на прелиминарната
контрола да се соберат во наменска папка за да бидат расположиви за понатамошните контроли на зградата и системите.
Кај постоечките згради, проектната документација за зградата
и системите може да биде некомплетна или воопшто да не
постои. Постоечката документација може да биде делумно
застарена заради незаведени промени во користењето,
оптоварувањата, конструктивните елементи или услужни
системи на зградата во тек на нејзиното постоење. Во ваков
случај, документацијата која недостасува треба да се определи и заведе, а лицето или фирмата која ја спроведува контролата треба да обезбеди препораки на корисникот како да
развие план за комплетирање на документацијата.

Контролата треба да определи дали опремата работи во соодветна
околина и со прифатлива ефикасност и дали редовно се спроведуваат проверки за одржување и преглед на системите.
Контрола на опрема за ладење – Овие проверки типично
вклучуваат:
 ладилната постројка и нејзиното непосредно опкружување
 компресори
 записи од мерења
 способност да обезбеди ладење: работни температури,
полнење со ладилно средство, протекување на ладилно
средство
 изолација на ладилните линии
 вибрации и ниво на бука
 притисок на кондензација
 податоци за ефикасноста на чилерите
Ако било каков пропис бара периодична детекција и поправка на
протекувања, документацијата од спроведените проверки треба да
се проучи.

Контрола на пумпите и цевководите кои содржат оладена
вода – Да се провери состојбата и работата на студените
цевки, како и нивната изолација. Добрата изолација, особено
кај системите кои разведуваат оладена вода и каде должините на овие цевки се значителни, може да има битно влијание
на енергетската ефикасност на системот. Да се провери дали
има протекувања, пумпите и вентилите.
Контрола на ефективноста на надворешното ослободување на топлина – Да се лоцираат и проверат условите и работата на надворешните единици за ослободување на топлина.
Контрола на ефективноста на топлинската размена на
ладилниот систем (внатрешни единици кај сплит системи и
дистрибуирани системи) – Да се проверат условите и работата на топлинските изменувачи внатре во единиците инсталирани во просториите кои се кондиционираат.

Контрола на влезните отвори за воздух во системот – Да се
лоцираат и проверат влезните отвори во системот.
Контрола на контролниот систем на зградата – Да се оформи и
обезбеди соодветна препорака за сите контроли, сензори и индикатори кои се релевантни за енергетскиот учинок, за:
 локацијата
 фунцијата
 нагодувањето.
Да се лоцираат и проконтролираат контролите одговорни за работа
на климатизацијата или системот за комфорно разладување, контролите на системот за загревање и нивните придружни температурни сензори.
Да се прегледа документацијата или други извори на информации
за да се определат индивидуалните контролни зони за загревање и
ладење. Да се определи соодветноста на зонирањето во однос на
факторите како локални нивоа на внатрешни добивки, ориентација
и изложеност на сончево зрачење.
Каде што е применливо, да се определи методот користен за нагодување, модулирање или контрола на протокот на воздух во каналите за снабдување, рециркулација и испуштање. Да се обезбеди
увид во ефикасноста споредена со моменталната добра практика.

Мерење – Кај системите за климатизација може да има инсталирани мерачи за потрошувачка на енергија или мерачи на оперативно
време. Обично, ништо од отчитувањата на вакви мерачи неможе да
помогне во проценката на работата на системот за климатизација.
Таму каде што редовно се запишува потрошувачката на енергија,
проценката дали опремата работи соодветно на намената на зградата, се прави со користење на потрошената-внесена електрична
енергија и записите за потрошена енергија. Ако не, контролата треба да вклучи препорака како да се намали потрошувачката на
енергија.
Таму каде има инсталирани мерачи, но нема на располагање записи за енергетска потрошувачка, контролата треба да вклучи препорака – редовно да се запишуваат отчитувањата на мерачите.
Таму каде не постојат мерачи, дел од препораките треба да се насочат кон инсталирање на соодветни мерачи на енергетската потрошувачка, барем за делот на СК кој е најголем потрошувач на енергија и отчитувањата редовно да се запишуваат.

Контрола на системите за доведување на воздух во кондиционираните простории - Да се лоцираат и проверат отворите за
довод на воздух, решетките или дифузерите, и да се лоцира рутата
на прибирање и отстранување на воздухот од просториите. Ако постојат забелешки од корисниците во однос на доведувањето на третиран воздух, треба да се земат впредвид. Да се процени позиционираноста и геометријата на отворите за снабдување со воздух во
однос на отворите за вшмукување – дали постои потенцијална
кратка врска.
Контрола на системите за довод на воздух до единиците за
вдувување на воздухот и поврзаниот канален развод – Единиците за вдувување на воздух може да имаат залепена ознака која
укажува дека вентилаторот треба да се исклучи и протокот на воздух треба да се стопира пред да се отвори вратичката на единицата
за да се изврши проверка. Ако нема таква ознака, тогаш контролата
треба да даде препорака да се прикачи. Да се определи и запише
колку често филтерот се заменува или чисти, како и поминатиот период од последната замена или чистење. Да се процени моменталната состојба со чистота, оштетувања и затнувања на филтрите. Да
се процени состојбата на топлинските изменувачи.

Потребно е да се изготви извештај за
спроведената контрола на системот за
климатизација.
Минимално потребната содржина на
извештајот дадена е во прилог на
Правилникот за енергетски контроли.
Извештајот дава и проценка на вкупната
енергетска ефикасност на прегледаните
системи.

Препораки за подобрувања

Можните препораки зависат од конкретниот случај, но
воглавно се однесуваат на:
 Прилагодување кон реалното користење/намена на
зградата
 Намалување на разладното оптоварување
 Подобрување на одржувањето
 Неправилно функционирање на системот, подсистемите и
компонентите
 Замена на системот, подсистемите и компонентите
За овие проценки не се потребни детални студии за
економска оправданост, но секако генералните рамки можат
да се утврдат.

Форма и содржина на извештајот за
спроведената контрола на системот за
климатизација

Содржина:
- Општо
- Методологија
- Препораки за подобрување

ОПШТО
Овој стандард ја нуди потребната методологија за преглед на СВ
(со принуден и природен провев) во однос на нивната потрошувачка
на енергија. Се однесува на станбени и нестанбени згради. Со цел
да се определат енергетските карактеристики на зградата и
нејзините придружни механички/електрични постројки, контролата
може да вклучи проверка на:
• Усогласеност на системот во однос на оригиналните и направените проектни модификации, реалните потреби и моменталната
состојба на зградата.
• Правилното функционирање на механичките, електричните или
пневматските компоненти.
• Обезбедувањето на соодветно и чисто снабдување со воздух за
вентилација.
• Функционирање на сите вклучени компоненти.
• Абсорбирана моќност од страна на вентилаторите и нивната специфична моќност.
• Заптиеност на зградата.

Стандардот нуди и препораки за можни подобрувања на системот.

Предконтрола и собирање на документи

Подготовката за контрола на СВ треба да опфати прибирање
на расположиви и корисни податоци, како:
• Најновите расположиви проектни документи, кои ги даваат
внатрешните и надворешните проектни температури и
намена на објектот по проект, топлински добивки и загуби.
• Информации за просториите кои треба да се вентилираат
природно, механички, да се загреваат или овлажнуваат.
• Информации за користењето на зградата, нејзина
зафатеност и фреквентност на зафатеноста во споредба со
забелешките на производителот и моделот (типот) на СВ.
• Производител на системот и модел.
• Препорачан работен притисок.
• Препорачани работни температури.
• Работни часови.
• Волуменски проток на воздух (довод и одвод)
• Простории / волумени кои се снабдуваат.

• Технички цртежи или шеми на механичкиот СВ.
• Копии од работни книги и сервисни книги (од
фирмата која сервисира и одржува).
• Ако во зградата има инсталиран систем за управување, да се приберат информации кои се однесуваат на опремата и системите кои се
контролираат.
• Копии од извештаи за технички прием и последниот извештај од контролата на СВ.
• Извештаи од одржување на системите за снабдување со воздух вклучително чистење и замена на
филтри, и чистење на топлински изменувачи.
• Во случај да нема расположива документација,
треба да се обезбедат минимални потребни
информации за вентилацијата.

Генерален пристап
Постојат многу разлики во проектирањето и изведбата на инсталациите во зградите. Затоа, секоја
проверка на карактеристиките на вентилацијата
треба да се прилагоди на конкретниот случај.
Бројот на извршени мерења и проби треба да се
внесат во извештајот.
Таму каде евидентно се спроведува добар
програм за одржување, определени аспекти од
контролата опишана во стандардот можат да
се поедностават и редуцираат.

Препораки за подобрување на СВ
Еден од резултатите од контролата на СВ се предлог препораките за подобрување на енергетската
ефикасност на системот. Извештајот од извршената анализа служи како основа за формата на
препораките.
Препораките за подобрување треба да содржат:
 Секција која се однесува за прилагодувањата
кои треба да се направат за да се обезбеди
усогласеност со проектот, т.е. правилно ниво на
термален комфор, проток на воздух и
користење на енерија,
 Секција која дава препораки за подобрување
на резултатите во смисла на влијание на
енергетската потрошувачка, вклучително со
економската исплативост на предложените
подобрувања.

