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Рівень C муніципального енергоменеджменту
Енергоаудити

Фелікс Гейер
Консультант проекту “Енергоефективність у громадах II”
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Рівень C
Закупівлі

Впровадження

Рівень B Енергоаудити

Звітність Звітність
Оптимізація Оптимізація

Рівень A Енергомоніторинг Енергомоніторинг

Інституційна спроможність Інституційна спроможність Інституційна спроможність
Аналіз портфоліо Аналіз портфоліо Аналіз портфоліо 

Інвентаризація будівель Інвентаризація будівель Інвентаризація будівель 
Основи Основи Основи

Вуличне освітлення 
Центральне опалення 

Багатокартирні будинки ОСББ 
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 Визначення: Енергоаудит = системне обстеження та аналіз

використання та споживання енергії об'єктами, будівлями, 

системами або організаціями

 Мета: 

визначення та відображення в звіті енергопотоків та 

потенційних вдосконалень

Енергоаудити
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• Енергоаудит = 
 «одноразова» дія з метою визначення потенційних 

вдосконалень

• Енергоменеджмент = 
 безперервний процес постійних вдосконалень
 План – Виконання – Перевірка – Заходи
 Необхідне рішення вищого керівництва

Енергоаудит  Енергоменеджмент
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• Енергоаудити є 
частиною
муніципального 
енергоменеджменту

• Основа для відбору 
будівель:

- Орієнтир
- Аналіз портфоліо

Енергоаудити
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• Після отримання інформації про споживання енергії та 
визначення пріоритетності будівель необхідно відвідати 
об'єкти для проведення інвентаризації будівель

• Відвідування об'єктів має наступні цілі:
 Отримати інформацію про енергетичний стан та стан 

ремонту окремих будівель
 З'ясувати чи є пошкодження корпусу будівлі або дефекти 

технічної інфраструктури? 
 З'ясувати чи існує потреба в негайних діях / ремонтних 

роботах?

Енергоаудити
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• Під час відвідування об'єктів необхідно:
 Перевірити технічну інфраструктуру 
 Перевірити налаштування і параметри
 Визначити безвитратні та маловитратні заходи
• Документація відвідування об'єктів забезпечує огляд можливих 

заходів з підвищення енергоефективності будівель.
• Необхідно зазначити часові рамки для реалізації заходів та / 

або реконструкції всієї будівлі.

Енергоаудити
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• Експрес-аудити:
• Огляд енергетичного стану та стану ремонту будівель
• На основі відвідування об'єктів 
• Використання стандартизованого контрольного переліку
• Визначення безвитратних та маловитратних заходів
• Підрахунок заощаджень 

• Детальні аудити:
• До реалізації заходів
• Детальний розрахунок енергетичних потреб
• Розрахунок заходів - енергозбереження та рентабельність

Енергоаудити
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Енергоаудити – відвідування об'єктів

• «Слідкуй за рухом енергії»:

• Генерація тепла (котел, станція теплообміну)

• Контур опалення, насоси контуру опалення

• Система контролю та регулювання

• Нагрівання води

• Розподіл тепла (трубопровідна мережа)

• Теплопередача (радіатори, підлоги з підігрівом, тощо)

• Вентиляція (вікна, механічні системи, тощо)

• Екстер'єр / фасад будівлі (стіни, вікна, дах…)

• Освітлення
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Енергоносій

Ідея:
«Слідкуй за рухом енергії 
в будівлі»
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опалення

Ідея:
«Слідкуй за рухом енергії 
в будівлі»
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тепла

Ідея:
«Слідкуй за рухом енергії 
в будівлі»
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води

Ідея:
«Слідкуй за рухом енергії 
в будівлі»
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передача

Ідея:
«Слідкуй за рухом енергії 
в будівлі»
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Вентиляція

Ідея:
«Слідкуй за рухом енергії 
в будівлі»
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будівлі

Ідея:
«Слідкуй за рухом енергії 
в будівлі»
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Освітлення

Ідея:
«Слідкуй за рухом енергії 
в будівлі»
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Стандартизований контрольний перелік

Оцінка будівель за допомогою контрольного 
переліку.
Система кольорового кодування = легко 
сприймається.

Контрольний перелік містить всі важливі пункти:

• Генерація тепла
• Розподіл тепла
• Теплопередача
• Теплові насоси
• Система контролю та регулювання
• Температурний графік опалення
• Гідравлічне балансування
• …
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Стандартизований контрольний перелік
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Оцінка якості

Експрес-аудит = Оцінка якості будівлі та 

технічної інфраструктури.

Для визначення енергетичного стану будівлі 

та стану ремонту компонентів необхідні 

знання та досвід.

Система кольорового кодування допомагає 

визначити слабкі сторони будівлі та технічної 

інфраструктури.
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• … Безвитратних та 
маловитратних заходів:

• Часові налаштування системи контролю

• Зниження температури на нічний період

• Нагрівання води

• Ізоляція стелі верхнього поверху

• Гідравлічне балансування

• …
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Приклад безвитратних і маловитратних заходів

• Налаштування параметрів:

• В чому проблема?
Коли будівля не використовується, температура приміщення може бути 
нижчою. Зниження температури на нічний період необхідно пристосувати до 
використання та енергетичного стану будівлі.

• В цьому випадку:
Зниження температури на нічний період з 24°C до 14°C є відносно великим. 
Якщо вночі температура знижується занадто, для розігріву будівлі 
необхідно витрачати велику кількість енергії. Кількість енергії, яка 
витрачається при такому режимі опалення, перевищує заощадження в 
нічний період.

• Рекомендація:
Ми рекомендуємо знижувати температуру на нічний період на 6°С і також 
зменшити денну температуру в приміщенні. 
Пропонується наступне налаштування: 22°C вдень / 16°C вночі.
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Приклад безвитратних і маловитратних заходів
• Температурний графік опалення:

• В чому проблема?
Правильне налаштування температурного графіку опалення є надзвичайно 
важливим для енергоефективної роботи системи опалення з одного боку і 
для задоволення та добробуту користувачів будівлі з іншого боку.

• В цьому випадку:
Налаштування кривої графіку опалення регулює температуру відповідно до 
температури зовнішнього повітря!

• Рекомендація:
Відрегулювати криву графіку опалення відповідно до будівельного 
стандарту. Нахил кривої визначає наскільки змінюватиметься температура 
потоку, коли змінюється температура зовнішнього повітря. Необхідно 
встановити такий нахил кривої, який враховує теплоізоляцію будинку та тип 
поверхонь нагріву (радіатори, підлога з підігрівом, тощо).
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