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Енергоменеджмент
Витрати на енергію в Словенії у державному секторі становлять
приблизно 150 млн євро щорічно. Це відповідає приблизно 1,5%
загальнодержавного бюджету.
Згідно оцінок споживання енергії можна зменшити на 5–10% лише за
допомогою «м’яких» заходів (тобто без значних інвестицій – шляхом
раціонального використання енергії, моніторингу використання енергії,
належної організації, інформування та зміни звичок).
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Позитивні ефекти заходів у державному секторі сприятимуть
підвищенню енергоефективності загального фонду будівель.

Час

2

Регламент про енергоменеджмент у державному секторі
Республіка Словенія включила систему енергоменеджменту,
як визначено в Директиві про енергоефективність (2012/27/ЄС),
в Закон про енергію у 2014 р. та імплементувала через
Регламент про енергоменеджмент у державному секторі у
2016 р. (далі «Регламент»).
Енергоаудит

Енергетична політика
і стратегія

Звітування

Енергоменеджмент

Вимірювання
і перевірка

Імплементація
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EE та ВДЕ у Регламенті
Основні положення Регламенту у сфері енергоефективності
(ЕЕ) та відновлюваних джерел енергії (ВДЕ):
Стаття 1 (зміст)
... визначає зобов’язання створити систему енергоменеджменту
в будівлях державного сектора ...., з метою підвищення EE та
використання ВДЕ у будівлях, ...
Стаття 5 (зміст системи енергоменеджменту)
Система енергоменеджменту охоплює:
... облік енергії, звітування про використання енергії та
вартість ...
... визначити і впровадити заходи з підвищення EE та
використання ВДЕ
(для будівель з корисною площею понад 250 м2.)
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EE та ВДЕ у Регламенті
Для підвищення EE та використання ВДЕ у будівлях Регламент
передбачає періодичне звітування (щонайменше один раз на
рік) з таких питань:
використання енергії та
вартість енергії
технічні характеристики будівель і систем
заплановані та проведені заходи, зосереджені на
 організаційних заходах (інформування, навчання,
енергоаудит будівель, ...) та
 технічному обслуговуванні (регулярне технічне
обслуговування будівель і систем, ...)
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М’які заходи
Стаття 7 (заходи з підвищення EE та використання ВДЕ)
…заходи для досягнення мінімальних вимог щодо енергоефективності
будівель …
(3) Організаційні заходи для ефективнішого використання енергії:
 інформування та навчання у сфері ЕЕ для
користувачів будівель,
 впровадження належної природної вентиляції та
належного освітлення з урахування денного світла,
 запровадження енергоаудиту будівлі, а також
 подібних заходів з метою ефективнішого використання енергії.
(4) Технічне обслуговування - проведення регулярного технічного
обслуговування будівель згідно Регламенту з метою підтримання
або підвищення рівня енергоефективності будівель.
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Організаційні заходи
Серед організаційних заходів Регламент виділяє:
 Аналіз використання та заповнюваності будівлі
 Оптимізація часу опалення та освітлення
 Оптимізація температурного режиму опалення
 Оптимізація освітлення
 Енергетичний аудит будівлі
 Аналіз системи тарифів
 Перехід до системи дистанційного збору даних та
моніторингу у реальному часі / оптимізація
використання енергії
 Навчання користувачів будівлі
 Інше
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Інформування та навчання користувачів будівлі
Навчання користувачів будівлі ефективному використанню енергії
(ЕВЕ):
 навчання ЕВЕ з демонстрацією потенціалу економії;
 визначення та представлення основних споживачів електроенергії;
 суворе дотримання інструкцій виробників убудованих енергосистем;
 вимкнення живлення комп’ютерів, моніторів та інших пристроїв, коли
вони не використовуються;
 створення та запровадження правил організації енергоефективного
використання кондиціонерів повітря та зовнішніх віконниць влітку;
 послідовне запровадження правил організації вентиляції (влітку і
взимку),
наприклад,
проведення
регулярних
короткочасних
провітрювань у приміщеннях;
 навчання належному користуванню термостатами;
 вимкнення опалення у приміщеннях, що не використовуються;
…
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Заява через Інтернет про звітування згідно Регламенту
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Звітування – заплановані та проведені заходи
ОБОЛОНКА БУДІВЛІ

СИСТЕМИ БУДІВЛІ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
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Аналіз заходів технічного обслуговування –
на прикладі дитячого садочка
В Регламенті до заходів технічного обслуговування віднесено регулярне технічне
обслуговування будівель і систем, які підтримують або підвищують енергоефективність
будівель разом зі збільшенням частики ВДЕ

Аналіз капітального ремонту в дитячому
садочку муніципалітету Піран (Словенія)
UKREP

OS
Підведене тепло для опалення і охолодження (поточний стан)

NSV

- 694.954,58

€

ISD

-

%

Vračilna doba

-

let

NSV
1

Підведене тепло [Вт*год]

FINANČNI INDIKATORJI
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Час [год]
Підведене тепло для
охолодження

Підведене тепло для опалення

€

ISD

11,2

%

Vračilna doba

9

let

NSV

- 57.692,94

€

ISD

3,5

%

Vračilna doba

19

let

NSV
3

279.402,04

235.257,69

€

ISD

6,5

%

Vračilna doba

14

let

(EMISIJA)
ZMANJŠANJE
EMISIJE CO2
t/a

(RABA PRIMARNE
ENERGIJE)
ZMANJŠANJE PE
MWh/a

(46,10)

(231,27)

-

-

(36,22)

(170,83)

- 9,88

- 60,43

(27,65)

(139,10)

- 18,45

- 92,17

(22,51)

(106,17)

- 23,59

- 125,10
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Організаційні заходи – на прикладі СЦО
Оптимізація системи централізованого опалення (СЦО) та
експлуатаційні витрати
Аналіз і моделювання СЦО дозволив виконати:
 Повне і деталізоване вивчення усієї системи, а також поліпшення
управління витратами і теплоносієм у системі
 Виявлення і усунення проблем у системі в режимі реального часу
(виявлення помилок та простою у реальному часі)
 Покращення обізнаності керівника про систему і підвищення рівня
контролю до більш активного (зниження пасивності)
 Тестування варіантів стратегії розвитку джерел тепла, системи
гарячого водопостачання, накопичення, ... і, таким чином,
оптимізації капітального ремонту та нових інвестицій
 Конвертування даних в інформацію і знання з мультиплікативними
ефектами для людей, підприємств і керівників будівель (=
підвищення обізнаності, навчання).
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Організаційні заходи – на прикладі СЦО
Зразок аналізу: питомі втрати тепла до і після зниження температури теплоносія

Ефекти трьох запропонованих заходів ТО без інвестиційних витрат:
Захід
Зменшення температури теплоносія для
10 K
Під’єднання «турецького поселення» до
магістралі
Перекриття частин мережі гарячого
водопостачання, де не підключені
користувачі
РАЗОМ

Зменшення втрат

Зменшення витрат

11,3 % теплової енергії

16 941 євро

8,2 % теплової енергії

12 381 євро

9,1 % теплової енергії та
8,9 % електричної енергії

17 203 євро
46 525 євро
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Резюме
Заходи ЕЕ та використання ВДЕ в енергоменеджменті у будівлях
спираються на таку основу:
 Організаційні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності і
навчання користувачів будівель/приміщень

Система SCADA (диспетчерське управління і збір даних)

Рівень акумулятора, МВт*год/год

МВт*год/год

 Енергоефективна будівля/система, яка ще не забезпечує
підвищення ЕЕ і використання ВДЕ у будівлях, проте потребує
такого доповнення:
 професійне встановлення;
 ретельне введення в експлуатацію;
 постійний моніторинг та оптимізації параметрів системи під час
експлуатації;
 регулярне технічне обслуговування.

(Моделювання та аналіз системи централізованого
опалення з тепловим акумулятором, Б.M. Аккая,
Д.Романченко, Технічний університет Чалмерса, 2013 р.)
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Пріоритети - CA EPBD V у Лондоні (листопад 2018)

Досягнення і підтримання цих
показників залежить від
регулярного моніторингу і
обслуговування!
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Дякую Вам за увагу!
henrik.gjerkes@gi-zrmk.si

Більше інформації див. за посиланням:
http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/upravljanje-z-energijo-v-javnem-sektorju/
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