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Анализата на предлог мерки вклучува проценка и пресметка на
заштедите во енергетска смисла и се однесуваат на следното:


Подобрување на топлинските карактеристики на надворешната обвивка на
зградата;



Подобрување на енергетските карактеристики на системите за греење,
ладење, вентилација и климатизација;



Подобрување на енергетските карактеристики на системот за припрема
на санитарна топла вода (СТВ);



Подобрување на енергетските карактеристики на системите за осветление
(внатрешно и надворешно);



Подобрување на енергетските карактеристики на системите кои трошат
електрична енергија;



Подобрување на енергетските карактеристики на одредени специфични
подсистеми;



Подобрување на карактеристиките на системите за управување и
регулација;

Овие параметри се покажани во продолжение според редоследот на
внесување во ENSI.
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Општи податоци за проектот


Податоци за почетокот и крајот на грејната сезона добиени од страна
на сопственикот на објектот/техничкиот персонал/законска регулатива;



Податоци за празниците добиени од законска регулатива – Табела од
Правилник за енергетски карактеристики на згради;
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Градежна обвивка на зградата


Да се пресмета површината на надворешните ѕидови, посебно за секој
тип на ѕид и соодветна ориентација;



Да се пресметаат/проценат U вредностите за сите видови на надворешни
ѕидови и соодветни ориентации и тоа за постоечка состојба, како и
состојба после примена на мерки за ЕЕ (Табела);



Да се пресмета површината на сите видови на прозорци, посебно за
секоја ориентација на објектот;



Да се пресметаат/проценат U и g – вредностите за сите видови на
прозорци и соодветни ориентации и тоа за постоечка состојба, како и
состојба после примена на мерки за ЕЕ (Табела);



Да се пресметаат површините на сите видови на покриви;



Да се пресметаат површините на сите видови на кровни прозорци,
посебно за сите ориентации и наклони;



Да се пресметаат U-вредностите на сите видови на покриви, и тоа за
постоечка состојба (Табела), како и за состојба после примена на мерки
за ЕЕ;



Да се пресмета површината на сите видови на подови;



Да се пресметаат U вредностите за сите видови на подови, и тоа за
постоечка состојба, како и состојба после примена на мерки за ЕЕ
(Табела)
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Општи податоци за зградата


Да се пресмета вкупната површина на сите простории кои треба да
се загреваат според стандардите. Да се земат во предвид
препораките на ENSI (негрејани скалила и сл.);



Да се пресмета вкупниот волумен на сите простории кои би требало
да се загреваат според стандардите (површина на загреваните
простории помножена со нивната нето висина);



Да се процени типот на зграда/класата на градба (Табела);



Да се пресмета просечниот број на луѓе во објектот во текот на денот,
тој број да се помножи со топлината на метаболизмот добиена од
еден човек и потоа да се подели со кондиционираната површина.
Добитоците на топлина од луѓето во зависност од активноста се дадени
табеларно;



Податоците за деновите на употреба по месеци, часовите на употреба
во денот и деновите на употреба годишно, како и работното време се
дадени табеларно
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Греење


Да процени вредноста на инфилтрација (според Табела);



Да се пресмета вредноста за внатрешната и „намалена – setback“
температура;



Да се пресмета/процени емисионата ефикасност (од Табела);



Да се пресмета ефикасноста на дистрибутивниот систем или да се
процени вредноста од Табела дадена понатаму во презентацијата;



Да се процени ефикасноста на автоматската регулација од Табела;



Да се процени вредноста на ефикасноста ТЕиО/ЕМ (Техничко
управување со енергијата/Енергетски мониторинг) од Табела во
упатство за ENSI;



Да се пресмета ефикасноста на изворот на топлина согласно
резултатите од извршените мерења или да се процени вредноста од
Табела во упатство за ENSI;
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Вентилација (греење)


Податоци за режимот на работа добиени од сопственикот/техничкиот
персонал во зградата. Да се пресмета вкупното неделно време на работа;



Податок за количината на свеж воздух врз основа на извршени мерења или
податок од постоечката техничка документација. Вредноста на количината
на воздух да се подели со кондиционираната површина;



Податок за температурата на воздухот кој се внесува во зградата врз
основа на извршени мерења или техничка документација;



Да се пресмета вредноста на рекуперација на топлина врз основа на
измерени вредности на протокот и температурата на воздухот или од
техничката документација;



Да се процени емисионата ефикасност (од Табела);



Да се процени ефикасноста на разводниот (дистрибутивен) систем;



Да се процени ефикасноста на автоматската регулација;



Да се процени влијанието на овлажувачот врз потрошувачката на енергија;



Да се процени ефикасноста на ТЕиО/ЕМ;



Да се пресмета ефикасноста на изворот на топлина според извршените
мерења или проценка од Табела.
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Санитарна топла вода (СТВ)


Податокот за потрошувачка на СТВ, доколку не е можно да се добие од
страна на сопственикот/техничкиот персонал на зградата да се
пресмета врз база на препораките за потребна количина на вода за
различни објекти во зависност од нивната намена (Табела). Оваа
вредност да се подели со кондиционираната површина;



Податоците за температурата на испорачаната СТВ и водата добиена
од водоводната мрежа се дадени во Табела. Да се внесе разликата на
овие две вредности во софтверот;



Да се процени ефикасноста на разводниот (дистрибутивен) систем;



Да се процени ефикасноста на автоматската регулација;



Да се процени ефикасноста на ТЕиО/ЕМ;



Да се пресмета/процени ефикасноста на изворот на топлина;



Да се процени ефикасноста на користење на сончеви загревачи
(колектори) за загревање на СТВ.
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Вентилатори и пумпи, осветление


Податоците за режимот на работа се исти како и за позицијата
„Вентилација“;



Да се пресмета вкупната снага на сите вентилатори на свеж и
повратен воздух во системот. Вкупната снага да се подели со
кондиционираната површина;



Да се пресмета вкупната снага за сите пумпи во системот за
вентилација. Вкупната снага да се подели со кондиционираната
површина.



Да се пресмета годишната потрошувачка на енергија за работа на
пумпите и вентилаторите во системот за ладење. Вкупната снага да се
подели со кондиционираната површина.



Да се процени ефикасноста на ТЕиО/ЕМ;



Да се процени вкупното неделно време на работа на светлечките тела
врз база на податоците добиени од сопственикот/техничкиот персонал
на зградата;



Да се пресмета вкупната снага на сите светлечки тела. Вкупната снага
да се подели со кондиционираната површина.
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Разна опрема


Да се процени вкупното неделно работно време на потрошувачите кои
придонесуваат кон греењето на објектот врз база на добиените
податоци;



Да се пресмета вкупната снага на сите потрошувачи кои
придонесуваат кон греењето на објектот. Вкупната снага да се подели
со кондиционираната површина.



Да се процени вкупното неделно време на работа на потрошувачите
кои не придонесуваат кон греењето на објектот врз база на добиените
податоци;



Да се пресмета вкупната снага на сите потрошувачи кои
придонесуваат кон греењето на објектот. Вкупната снага да се подели
со кондиционираната површина.
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Ладење. Надворешни потрошувачи


Да се пресмета годишната потрошувачка на енергија за работа на
системот за ладење (врз база на податоците за снагата на системот,
како и податоците добиени од страна на сопственикот/техничкиот
персонал на зградата за режимот на работа на системот за ладење).
Вкупната потрошувачка на енергија да се подели со
кондиционираната површина;



Да се пресмета годишната потрошувачка на енергија за работа на
сите надворешни потрошувачи на енергија (врз основа на податоците
за снагата на потрошувачите, како и податоците добиени од страна на
сопственикот/техничкиот персонал на зградата за режимот на работа).
Вкупната потрошувачка на енергија да се подели со
кондиционираната површина
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Изглед на извештај
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