
STATINIŲ ENERGINIS VALDYMAS 

1. Energinė diagnostika 

2. Energijos auditas 

3. Efektyvumo veiksniai 

4. Teisinis reglamentavimas 



1. Energinė diagnostika 

 Pastato aplinkos sąlygos ir naudojimo veiksniai 

 Ypatingos konstrukcijos sąlygos 

 Tikslų formulavimas 

 Dabartinis energijos valdymo planas 

 Pagrindiniai duomenys (kontrolinis sąrašas) 

Tai, į ką reikia atkreipti dėmesį: 



Užduotys energinei diagnostikai: 

1. Inventoriaus kūrimas 

2. Dabartinės padėties analizė 

3. Pagerinimo veiksmų vertinimas 

4. Įgyvendinimo planas 

5. Galutinė vertinimo ataskaita ir diskusijos 

1. Energinė diagnostika 



1 užduotis: Inventoriaus kūrimas  

 

  

 

 

  

• Pradiniai veiksniai ir bendrosios sąlygos. 

• Išsami pastatų ir įrenginių analizė. 

• Išsami prietaisų analizė ir panaudojimas. 

• Šiandienos energijos valdymo analizė. 

1. Energinė diagnostika 



2 užduotis: Esamos situacijos analizė  

• Pastato energijos balansas. 

• Dabartinis efektyvumo vertinimas. 

• Palyginimas su standartiniais ekvivalentiniais pastatais. 

• Išvados ir pagrindinės pirmosios veiklos kryptys. 

1. Energinė diagnostika 



3 užduotis: Pagerinimo veiksmų vertinimas 

• Tobulinimo sąrašas, gautas pagal 1 ir 2 užduotis. 

• Kiekvieno veiksmo vertinimas pagal jo poveikį, susijusį su komfortu, 

investicijomis ir amortizacija. 

 

1. Energinė diagnostika 



4 užduotis: Įgyvendinimo planas 

 Priemonių paketo formulavimas 

 

  Vertinimo procedūrų formulavimas 

 

  

1. Energinė diagnostika 



5 užduotis: Galutinė vertinimo ataskaita ir diskusija 

•Galutinių ataskaitų pristatymas 

 

•Susitarimai su viešintoju / savybės 

 

•Susitarimai su montuotojais ir darbo grupėmis   
 

1. Energinė diagnostika 



Reikalinga detali informacija: 

  Išsamus energijos suvartojimas per pastaruosius 2-3 metus 

  Įrenginių statybinės plokštumos ir struktūrinės diagramos 

  Pastatų statybos datos ir vėlesnės reabilitacijos 

  Įprasta pastato veikla 

  Įprastas pastato tvarkaraštis 

  Įrenginių valdymo ir kontrolės sistemos 

  Ankstesnės energetikos vadybos studijos 

  Apsvarstytos ankstesnės efektyvumo priemonės 

  Komforto sąlygos 

  Investavimo politika 

1. Energinė diagnostika 



Rekomendacijos: 
 STRUKTŪRINĖS PRIEMONĖS: 
   Statybos pokyčiai ar reformos. 
   Pagrindinių sistemų ir įrangos vieta. 
  TECHNINĖS IR SISTEMOS PRIEMONĖS: 
   Kontrolės sistemų implantavimas. 
   Esamų įrenginių pakeitimas. 
  PROCEDŪRINĖS PRIEMONĖS: 
   Veiksmai, susiję su naudotojų elgesiu. 
   Ekotūrių kūrimas. 
   Tvarkaraščių / reglamentų koregavimas. 

 

 

1. Energinė diagnostika 



Standartinių matavimų rezultatai 

 

PRIEMONĖS TIPAS               NRG. TAUPYMAS                       AMORTIZACIJA 

 

1. Energinė diagnostika 

STRUKTŪRA      5 %    5 - 10 metų 

 

SISTEMOS     3 %     2 - 5 metai 

 

PROCEDŪROS      6 %     1 - 2 metai 



Papildomos paslaugos: 

 Diegimo plano stebėsena 

Energijos suvartojimo registravimas („Energiser“) 

Patarimai dėl energijos įsigijimo 

Atsinaujinančios energijos integracijos projektai 

1. Energinė diagnostika 



Taikymo pavyzdžiai: 
1. Energinė diagnostika 

Elektros energijos tarifas standartinėse laisvosiose rinkose yra toliau pateiktas 

pasaulinėje struktūroje : 

ENERGETIKOS ĮSIPAREIGOJIMO 
IŠLAIDOS 

• Energijos rinkos operatorius 

• Sistemos operatorius 

• Pajėgumų mokesčiai 

• Energijos nuostoliai 

TIEKIMO PRIEIGOS TARIFAI 

• Galios komponentas 

• Aktyvus energijos komponentas 

• Reaktyviosios energijos 

komponentas 

• Vartojimo mokesčiai 

 

• RINKOS 

NAUDINGUMAS 

 

• PASAULINIAI 

MOKESČIAI 

Naudodami realią sąskaitą-faktūrą, atitinkančią jūsų namų elektros energijos 

suvartojimą, analizuokite ir nustatykite kiekvieną iš šių komponentų savo sąskaitoje. 

Palyginkite jį su lygiavertėmis kitų įmonių ar šalių sąskaitomis. 



 Įvadas 

 Techninė taikymo sritis 

 Įranga/priemonės 

 Išsami metodika 

 Galutinė energijos audito ataskaita 

 Pasiūlymai gerinti energijos panaudojimą 

2. Energijos auditas 

Tai, į ką reikia atkreipti dėmesį: 



Įvadas į energijos auditą 

Energijos auditas yra sistemingas procesas, kurio metu: 

1 Galima gauti pakankamai patikimų žinių apie pastato energiją. 

2 Nustatomi veiksniai, turintys įtakos energijos suvartojimui. 

3 Galima įvertinti skirtingas energijos taupymo galimybes, priklausomai nuo jų pelningumo, parametrų, atsižvelgiant 
į jų energijos vartojimo efektyvumą. 

 

Energijos audito papildymai (Energijos optimizavimo planas (EOP) 

 

1 Energijos valdymo planas: ENERGIJOS VEIKSMINGUMAS 

• Energijos suvartojimo stebėjimo procedūros.  
• Ryšys su saugumo, kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemomis. 
 

2 Taupymo priemonių įgyvendinimas 

• Nėra jokių išlaidų. 
• Mažos kainos. 

• Didelės išlaidos. 
 

3 Įrenginių ir įrangos modernizavimas 

2. Energijos auditas 



Standartas UNE 216501: 2009 (energijos auditas), pagrįstas UNE 216301: 2007 (energijos valdymo sistema), nustato 

reikalavimus, kurie turi turėti energijos auditą, atliekamą įvairių tipų pastatuose, apibūdinant pagrindinius poveikio 

aspektus gerinant energijos taupymą ir vykdant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo prevenciją. 

Šis standartas taikomas energijos auditams, atliekamiems bet kuriame pastate, kuriame naudojama bet kokia forma 

energija, nepriklausomai nuo jų dydžio ir veiklos. 

2. Energijos auditas Įvadas į energijos auditą 

Eco-efficiency in domestic sector 
Number of houses 

Energy consumption per house 

CO2 emissions per house 
Waste production per house 

Water consumption per house 

Gross income per house 



Techninė taikymo dalis 

I LYGMUO II LYGMUO III LYGMUO 

Bendros įrangos būklės įvertinimas 

atliekant techninį patikrinimą, 
sąskaitų-faktūrų peržiūrą ir 

pagrindines sąnaudas. 

Įrenginių statuso ataskaitos 

gavimas. 

Energijos taupymo priemonių ir 

rekomendacijų pasiūlymas. 

Sistemų ir įrenginių, kurių gylis 

didesnis nei prieš diagnozę, 
analizė. 

Išsamesnės matavimo kampanijos 

su elektros ir šilumos prietaisais. 

Investicijų, taupymo ir 

amortizacijos ekonominių įverčių 

realizavimas. 

Išsamus visų paslaugų, įrenginių ir 

sistemų su energijos vartojimu 

tyrimas. 

Visiškas sistemų sąrašas, 
analizuojant visų įrenginių 

naudojimą, priežiūrą, režimus ir 

veikimo sąlygas. 

Sistemų kompiuterinis 

modeliavimas ir šilumos ir elektros 

prietaisų naudojimas. 

Išsamūs energijos taupymo 

skaičiavimai, sąnaudų ir emisijų 

mažinimas. 

2. Energijos auditas 



Vertinimo ir kontrolės instrumentai 

Vandens srauto 

matuoklis 

ultragarsu 

Maitinimo tinklų 
analizatorius 

Terminio vaizdo 

kamera 

Duomenų rinkimas iš 
aušinimo mašinų 

Elektrinių 
apkrovų 

valdymo fazės 

Objektų ir apšvietimo 

laikinai užimtose vietose 

analizatorius 

2. Energijos auditas 



Išorinės 
temperatūros ir 

drėgmės matavimas 
bei registravimas 

CO2, SO2, NO ir O2 

analizė deginimo 
katiluose metu 

Vandens 

temperatūros ir 
vartojimo kontrolė 

Temperatūros 
valdymas ir 

matavimas 

infraraudonųjų 
spindulių įrenginiais 

Vidinis temperatūros, 
drėgmės, apšvietimo 

ir būvio valdymas 

Įranga, skirta realiu 
laiku nustatyti 

kintamuosius 

Vertinimo ir kontrolės instrumentai 
2. Energijos auditas 



1. DUOMENŲ 
RINKIMAS 

•Vartojimo analizė 

•Įrangos ir procesų inventorius  

2. MATAVIMAI IR 

PROCESO 
STEBĖSENA 

•Vartojimo prietaisų analizė 

•Apkrovos kreivių analizė 

3. POTENCIALIOS 

ENERGIJOS 
IŠSAUGOJIMO 
PRIEMONĖS 

•Energijos taupymas ir 

išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo analizė 

•Pasiūlymų vertinimas 

GALUTINĖ 
ATASKAITA 

Pasaulinė energijos audito metodologija 2. Energijos auditas 



 

Šilumos energija dėl: 
 

a) Saulės radiacijos 

b) Vidaus ir išorės temperatūros skirtumo 

c) Lauko oro įsiskverbimo 

d) Dirbtinio apšvietimo kaip šiluminės energijos sąnaudų 

e) Pastato įrenginių, mašinų ir įrenginių 

f) Viduje gyvenančių žmonių profesijos ir veiklos 

2. Energijos auditas 
PASAULINĖ METODOLOGIJA: Pagrindinis pastatų energijos balansas 



Pastato techninė apžiūra 

(konstruktyvios savybės, orientacija, izoliacija, įrenginiai, oro kondicionavimas, karšto vandens gamyba ir energiją vartojanti įranga) 
 

a) Dabartinės energijos padėties analizė ir vartojimo suskirstymas. Pastato naudotojų naudojimo būdai ir įpročiai 
 

b) Energiją vartojančių prietaisų efektyvumo analizė 

 

c) Karšto vandens gamybos tyrimas (SHW) 

- Prietaisų taisymas nepriimtinomis sąlygomis 

- Nemokamas aušinimas 

- Izoliacija, infiltracija ir vėdinimas 

- Šilumos siurblių technologijos taikymas 

- Tinkamas klimato kaitos sistemų reguliavimas ir kontrolė 

- Karšto vandens gamyba (SHW) naudojant atsinaujinančius išteklius 

 

e) Dangos sąnaudų taupymo priemonės 

- stiklo tipo keitimas 

- Durų ir langų dailidžių kokybės gerinimas 

- Saulės apsaugos įrengimas. 

- Sienų ir stogų šiluminės izoliacijos gerinimas 

 

f) alternatyvių sistemų galimybių studijos 

2. Energijos auditas 
DETALI METODOLOGIJA 



Energijos tiekimo analizė : 

a) Elektra 

• Atnaujinta elektros schema. Tiekimo kokybės analizė. 
• Įdarbinimas: tiekėjai ir sutartinės pardavimo sąlygos. 
• Vartojimas: instaliuota galia, dienos apkrovos kreivė ir vartojimas per pastaruosius 12 mėnesių iš eilės.  

• Kiekvienos sąskaitos faktūros sąvokos kaina ir jų raida per pastaruosius 12 mėnesių iš eilės.  
• Atsinaujinančios energijos naudojimas: įnašo tipas ir procentas. 
• avarinių generatorių naudojimas: stiprumas, autonomija ir garantuotos paslaugos.  
• Pagrindinių vartotojų įrangos galių sąrašas. Vienalaikio koeficiento nustatymas . 
 

b) Kuras: 

• Tiekimo tipas: kanalizuotas, iškrautas arba sukurtas savo įrenginyje. 
• Įdarbinimas: tiekėjai ir sutartinės pardavimo sąlygos. 
• Vartojimas: skirtingų kintamųjų ir sąskaitų faktūrų raida per pastaruosius 12 mėnesių iš eilės .  
 

c) Savarankiška energijos gamyba 

• Įrengimo tipas ir savarankiškos gamybos bei pertekliaus nustatymas. 
• Gamyba: skirtingų gamybos kintamųjų pokyčiai per pastaruosius 12 mėnesių iš eilės . 

• Įdarbinimas: tiekėjai ir pagamintos energijos pardavimo sutartinės sąlygos .  
 

d) Kiti energijos šaltiniai (garas, karštos dujos, karštas/šaltas vanduo, kt.). 

• Įdarbinimas: tiekėjai ir sutartinės pardavimo sąlygos. 
• Vartojimas: skirtingų kintamųjų ir sąskaitų faktūrų raida per pastaruosius 12 mėnesių iš eilės . 

Detali metodologija: ĮRENGINIAI (i) 
2. Energijos auditas 



Vartojimo naudojimo analizė : 

a) energetikos sistemų eksploatavimo grafikas ir pagrindinis suvartojimas. 

b) apkrovos režimas: proceso ir veiklos režimo sezoniškumas. 

c) įrenginio pagrindinės įrangos ar sistemų registravimas ir vartojimo analizė. 

d) įrangos ir sistemų bendrojo išsaugojimo ir jų techninių charakteristikų analizė. 

Paslaugų ir poreikių analizė 

a) Pastato šiluminis elgesys: šiluminio voko savybės, pastato orientacija, klimato zona, kondensacija, pralaidumas, šiluminiai tiltai, 

saulės apsauga ir funkcinės sąlygos. 

b) Elektros sistema: sujungimas, transformavimas, vidinis paskirstymas, vartojimo taškai. 
c) dienos šviesa ir dirbtinis vidinis ir išorinis apšvietimas. 

d) Šiluminis pastato kondicionavimas, šildymas, vėsinimas, vėdinimas ir oro kokybė. 

e) Suslėgto oro gamybos ir paskirstymo sistemos. 

f) Šiluminė elektrinė: karšto vandens ir perkaitinto vandens katilai, garo generatoriai, šiluminė alyva ir karštos dujos. 

g) Karšto vandens sistemų gamyba, kaupimas ir paskirstymas. 

h) degimo ir šilumos atgavimo sistemos. 

i) Šaldymo įrenginys: atšaldyto vandens ir kondensacijos sistemų gamyba. 

j) Karšto, atšaldyto skysčio paskirstymo ar slėgio tinklai, skirti oro kondicionavimui. 

k) Oro kondicionavimo sistemos šilumos įrenginių išmetimas ir keitimas. 

l) Elektrinės mašinos ir jų valdymas. 

m) šalto vandens tiekimas ir paskirstymas, slėgio reguliavimas ir srauto kontrolės grupės. 

n) Kiti vandens surinkimo šaltiniai. 
o) Kiti įrenginiai: generatoriai, kondensatorių bankai, įrenginių valymo įrenginiai ir transportavimo sistemos. 

p) Energijos sistemų savarankiška gamyba. 

Detali metodologija: ĮRENGINIAI (ii) 
2. Energijos auditas 



Energijos apskaita 

− Gamybos ir energijos suvartojimas bei susijusios išlaidos pagal išteklius. 
- Energijos vartojimo balansas pagal įrenginių rūšis (įrangą ir paslaugas). 
- Laikinas kiekvieno energijos vektoriaus vartojimo suvartojimas kiekvienoje sistemoje mažiausiai per vienerius metus.  

- Vidutinė kiekvienos energijos formos kaina per nagrinėjamus metus. 
- Gamybos ir specifinio vartojimo santykiai. Reikšmingi energijos santykiai. 

Tobulinimo pasiūlymų analizė 

Siūlomi patobulinimai turėtų atitikti vieną ar kelis iš šių tikslų: 
- Vartojimo, galutinių prekių arba lygiavertės pirminės energijos mažinimas. 
- Su energijos suvartojimu susijusių sąnaudų sumažinimas. 
- Suvartojamos energijos diversifikavimas į pigesnes, švaresnes ir mažiau aplinkai kenksmingas formas. 
- Efektyvumo didinimas arba konkrečių suvartojimo mažinimas. 
- Geriausių ir ekonomiškai prieinamų technologijų naudojimas arba įgyvendinimas. 
- Energijos gamybai, gamybos didinimui, našumo didinimui ir nuostolių mažinimui. 

Detali metodologija: PAJAMOS 
2. Energijos auditas 



I. BENDRI DUOMENYS 

II. ENERGIJOS BENDRIEJI DUOMENYS 

III. ENERGETIKOS APSKAITA: šilumos ir elektros energijos poreikis 

IV. PASLAUGŲ PASKIRSTYMAS IR VARTOJIMAS: Išlaidų analizė 

V. PASIŪLYMAI ĮGYVENDINIMUI. VERTINIMAS 

VI. REZULTATAI IR IŠVADOS 

VII. DUOMENŲ RINKIMO FORMA 

ENERGETIKOS AUDITO GALUTINĖ ATASKAITA 

 

Galutinėje ataskaitoje turi būti pateikiamas objektyvios ir techninės audito apimties, iš pradžių sutartos tarp 

nuosavybės ir auditoriaus, paaiškinimas. Turi būti išsamiai aprašyta naudojama metodika ir jos pobūdis. Į šią 

ataskaitą turėtų būti įtrauktas skyrius, kuriame aprašoma siūlomų patobulinimų analizė. Pagrindinis šios 

ataskaitos turinys turi būti: 

2. Energijos auditas 



Klimatas ir kondicionavimas 

klimatinė aplinka (šilta, drėgna, šalta, minkštas oras ir t.t.) reiškia pagrindinį pasaulinės 

architektūros linijų pakėlimą. Svarbu žinoti mikroklimatą ir vietos aplinkos sąlygas. 

 

 

Šilumos izoliacija 

Šiluminių perdavimų mažinimas perduodant apvalkalo paviršius (klotuvai, sienos ir stogai) ir 

šiluminių tiltų pašalinimas kartu su dvigubais stiklais su oro kamera. 

Terminė inercija 

Galimybės, turinčios didelio tankio medžiagų (betono konstrukcijos, plytų sienos ir kt.), Siekiant 

išsaugoti šiluminę energiją, bendradarbiaujant mažinant šildymo ir vėsinimo reikalavimus. 

Naudojant filtrus, kad sumažintumėte ar išvengtume daugumos spindulių, gali sumažėti iki 50% 

mažesnis aušinimo poreikis.  

Yra taikomųjų programų, kurios leidžia iš esmės sumažinti vidinę temperatūrą vasarą, 
švirkšdamos orą iš šaltojo pastato paviršiaus (krypties kryžminės ventiliacijos) arba natūralaus 

aušinimo (vandens garavimo, požeminiais tuneliais ir t.t.). Tokio tipo ventiliacija gali būti 
naudojama taip pat pastato konstrukcijoje (veikiant vidinei atmosferai, naudojant alveolinius 

vėdinamus kaltinius ir t.t.). 

2. Energijos auditas PASIŪLYMAI ĮGYVENDINIMUI. PASTATAI IR KONSTRUKCIJOS  



1.) APŠVIETIMO SISTEMŲ REGULIAVIMAS IR KONTROLĖ. NEBALANSUOTŲ ETAPŲ ANALIZĖ. 
      

2.) ELEKTRONINIŲ AUKŠČIŲJŲ DAŽNIŲ BALLŲ ĮRENGIMAS APŠVIETIMUI. 
     

3.) NAUDOJIMAS NAUDOJANT AUKŠTOJO AUŠINIMO TEMPERATŪRĄ. 
      

4.) ORO KOMPRESORIAI ŠILUMOS ATKŪRIMAS. 
     

5.) VARIKLIO KOMPRESORIŲ NAUDOJIMAS SU KINTAMOSIOS GREIČIAI. 
     

6.) KATILŲ EFEKTYVUMO STIPRINIMAS PAGRINDINIO SUDĖTINIMO OPTIMIZAVIMO BŪDU. 
      

7.) ŠILDYMO PAVOJO AUTOMATINAVIMAS IR SUSIGRĄŽINIMAS GARO GENERATORIU. 
      

8.) ŠALDYMO MAŠINŲ KONDENSACIJOS ŠILUMOS NAUDOJIMAS. 
      

9.) EKSPLOATUOJAMAS DAŽNIO ELEKTRONINIŲ VARIATORIŲ VADOVAS. 
      

10.) IZOLIACIJOS OPTIMIZAVIMAS. ŠALTO/KARŠTO ORO KONTROLĖ. ŠILUMINIŲ TILTELIŲ KONTROLĖ. 

 

11.) ELEKTROS TIEKIMO KIEKIO KONTROLĖ, STIPRINIMO SRAUTO REGULIAVIMAS IR ENERGETIKOS KONTROLĖS NUSTATYMAS.  
 

12.) PRISTATINIS PRIEŽIŪRA. 

PASIŪLYMAI ĮGYVENDINIMUI. ENERGIJOS VERTINIMAS. EKONOMINIS VERTINIMAS 2. Energijos auditas 



Praktinė užduotis: 

2. Energijos auditas 

Naudodamiesi žemiau pateiktomis formomis 

pradėkite audito procesą esamame pastate. 

Norėdami gauti konkrečius duomenis, 

naudokite gyvenamuosius pastatus, kuriuose 

yra jūsų gyvenamoji vieta. 



Pagrindiniai duomenys: 

1.- Savininko duomenys: 

2.- Diegimo duomenys: 

3.- Audito dalyviai: 

4.- Audito data: 

5.- Energijos ištekliai: 

6.- Metinės energijos sąnaudos 

 

 

2. Energijos auditas 



Pagrindiniai duomenys: 

 

7.- Kuro ir kitų energijos išteklių analizė : 
 tipas / aprašymas 

 našumo ribos 

 tiekimo įmonė 

 metinio vartojimo apimtis 

 vidutinė išteklių kaina 

 vidutinė kaina (galia) 

 vidutinė apkrovos kreivė 

 sezoniniai apkrovos kreivės pokyčiai 

 kiti veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti  

 

2. Energijos auditas 



Pagrindiniai duomenys: 

 

8.- prietaisai ir įrenginiai su energijos suvartojimu : 
konstrukcijos / vardinės charakteristikos 

pagaminimo data 

eksploatavimo sąlygos 

energijos išteklių poreikis 

dizaino energijos suvartojimas 

metinis energijos suvartojimas 

vidutinė apkrovos kreivė 

sezoniniai apkrovos kreivės pokyčiai 

kiti veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti  

 

2. Energijos auditas 



Šilumos įrenginiai turi turėti mažesnį įprastinės energijos suvartojimą ir dėl to mažai išmetamų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų ir atmosferos teršalų. Siekiant šių tikslų būtina : 

 

1 Energijos gamybos ir transportavimo sistemų ir įrangos parinkimas, naudojant aukštą efektyvumą bet 

kokiomis eksploatavimo sąlygomis. 

 

2 Tiekimo skysčių paskirstymo tinklų šiluminė izoliacija. 

 

3 Įrenginiai su reguliavimo ir valdymo sistemomis projektavimo sąlygoms išlaikyti ir energijos 

suvartojimui reguliuoti. 

 

4 Energijos suvartojimo apskaita, leidžianti dalytis sąnaudomis tarp skirtingų vartotojų. 

 

5 Į išorę išskirtų skysčių šiluminės energijos perkėlimas. 

 

6 Naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, kad patenkinti bent dalį pastato energijos poreikio. 

3. Efektyvumo veiksniai 



Reikalavimai aplinkos šiluminei kokybei 

 

 

 

 

Aplinkos temperatūros kompensavimas 

esant lauko temperatūrai 

- Dinamiškas drėgmės reguliavimas tarp sveikų ribų iki nepalankesnio terminio tilto rasos taško. 

 

- Mažos apkrovos metu (naktį) galima išlyginti sąlygas iš vidaus ir išorės tik ventiliuojant. 

 

- Laisvam vėsinimui ar nemokamam šildymui skirtų šliuzų / vartų terminis valdymas. 

Gerai išspręsta oro kondicionavimo sistema turėtų leisti reguliuoti keturis objektyvius veiksnius (oro 

temperatūrą, paviršių spinduliuotę, drėgmę ir oro cirkuliacijos greitį) ir taip pat turėti pakankamai lankstumo 

(reguliavimas, komfortas, skaidymas ir kt.), kad prisitaikytų prie skirtingų naudotojams. 

3. Efektyvumo veiksniai 

Žiema                   Vasara 
Temperatūra Drėgnumas 

Vasara 23…25°C 45…60% rH 

Žiema 21…23°C 40…60% rH 

Darbinė temperatūra ir santykinis drėgnis 

standartinėse erdvėse 



Šiomis priemonėmis galima taupyti trejopai: 

 

- Energijos taupymas: nepriklausomai nuo energijos rūšies (elektros, dujų ir tt). 

- Energijos poreikio sumažinimas. 

- Taupymas įsigyjant / keičiant įrangą. 

 

Ekonominis pasiūlymų vertinimas. 

 

Patobulinimai be investicijų (Temperatūros nustatymo verčių skirtumai, naudojimo tvarkaraščių kitimas, energijos 

sutarčių optimizavimas ir kt.). 

 

Investicijų patobulinimai, kuriems reikalingos investicijos į įrangą, kuri apima energijos taupymą (Šiluminių 

generatorių pakeitimas, lempų keitimas, dažnio keitikliai, elektroniniai balastai, geresnė šilumos izoliacija, saulės 

energijos implantavimas karštam vandeniui, fotovoltams, kogeneracijai ir kt.). 

POTENCIALIOS ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONĖS 
3. Efektyvumo veiksniai 



Pagrindiniai veiksniai, į kuriuos turi būti atsižvelgiama dažnio elektroninio reguliavimo sistemose, yra šie: 

a) Kontrolės ar reguliavimo ribos.  

b) Reguliavimo lankstumas. 

c) Ekonominis pelningumas.  

d) Stabilumo operacija pagal konkrečias greičio arba režimo reikšmes. 

e) Reguliavimo būdas (padidėjimas arba sumažėjimas, susijęs su vardiniu greičiu). 

f) Leistina apkrova skirtinguose režimuose. 

g) Apkrovos tipas (pastovi pora, pastovi galia ir tt). 

h) Paleidimo ir stabdymo sąlygos. 

PASIŪLYMAI ĮGYVENDINIMUI. Elektroninio reguliavimo dažnumas 3. Efektyvumo veiksniai 



Variklis EFF1: vidutinis praranda 40% sumažėjimą. 

 

Variklis EFF2: vidurkis sumažėja 20%. 

 

Variklis EFF3: Apskritai EFF3 varikliai turi labai mažą efektyvumą ir neekonomiškas investicijas, todėl nėra 

rekomenduojamas sprendimas. 

Aukšto efektyvumo varikliai yra diegiami šiose situacijose: 

Nauji įrenginiai. 
Dideli esamų sistemų pakeitimai. 

Nevykęs mašinų keitimas. 

Mašinų keitimas, kai įprastos situacijos yra mažos įkrovos / per didelės. 

Elektros energijos vartojimo ir energijos poreikio taupymo sąnaudų sumažinimas. 

3. Efektyvumo veiksniai 
PASIŪLYMAI ĮGYVENDINIMUI. Siurbliai, varikliai ir vamzdžiai 



4. Teisinis reglamentavimas: pastatų energinis sertifikavimas 

Visuose energiją vartojančiuose įrenginiuose turi būti 
etiketė, kurioje septynių dydžių skalėje nuo raidės A 

iki raidės G nurodoma kategorija, kuriai priklauso 

prietaisas. 



Energijos vartojimo efektyvumo kvalifikacija yra energijos suvartojimo 

išraiška, kuri laikoma būtina norint patenkinti pastato energijos poreikį 
įprastomis eksploatavimo ir okupacijos sąlygomis. Jis nustatomas pagal 

konkrečią skaičiavimo metodiką ir bus išreikštas energijos rodikliais naudojant 

energijos vartojimo efektyvumo ženklą. 

 

Pastato energinio naudingumo kvalifikaciją galima gauti taikant skaičiavimo 

metodiką kompiuterių programomis arba supaprastinta galimybe, kuria 

plėtojama netiesioginio skaičiavimo metodika. 

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas - tai pastato projekto metu gauto energijos vartojimo 

efektyvumo kvalifikacijos atitikimo ir tikrojo pastato statybos procesas, siekiant gauti projekto energijos 

vartojimo efektyvumo sertifikatą ir pastato energinio naudingumo sertifikatą. 

4. Teisinis reglamentavimas: pastatų energinis sertifikavimas 



Energijos vartojimo efektyvumo sertifikate turi būti bent tokia informacija: 

 

Pastato identifikavimas. 

 

b) Energetikos teisės aktai, kurie turi būti taikomi šiame pastate jo statybos metu. 

 

c) pastato energetinių charakteristikų, terminio paketo, įrenginių, įprastos eksploatacijos ir užimtumo aprašymas 

ir kiti duomenys, naudojami pastato energiniam naudingumui pasiekti. 

 

d) pastato energinio naudingumo kvalifikacija, išreikšta atitinkama etikete. 

 

e) pastato vykdymo metu atliktų bandymų, patikrinimų ir patikrinimų aprašymas, siekiant nustatyti, ar energijos 

vartojimo efektyvumo sertifikate pateikta informacija atitinka užbaigtą pastatą. 

4. Teisinis reglamentavimas: pastatų energinis sertifikavimas 



Io: CO2 emisijos ribojimas, susijęs tik su  

šildymo, aušinimo ir karšto vandens 

paslaugomis. 
 

I–r-: naujų gyvenamųjų pastatų, kurie 

griežtai atitinka pastatų techninius kodus, 

išmetamo CO2 kiekio vidurkis. 
 

R: santykis tarp I – r- ir CO2 emisijos vertės, 
atitinkančios 10% naujų gyvenamųjų pastatų  

procentilę pagal pastatų techninius kodus. 
 

Is –-: Atitinka vidutinę esamų gyvenamųjų 

pastatų CO2 kiekio vertę 2006 m. 
 

R’: 2006 m. esamų gyvenamųjų pastatų  

vertės 10 ir 10 procentiliui priklausančio CO2 

vertės santykis. 

4. Teisinis reglamentavimas: energijos vartojimo efektyvumo ženklas 

Pastato / projekto energijos 

vartojimo efektyvumo kvalifikacija 

Energijos vartojimo 

efektyvumo kvalifikacija 

Kvalifikacijos 

indeksas 



ŠALTINIAI: European Parliament. Directive 2002/91/CE. Buildings Energy Efficiency 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0091 

 

European Parliament. Directive 2010/31/UE. Energy performance of the buildings.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:en:PDF 

 

European Parliament. Directive 2012/27/UE. Energy efficiency.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0027 
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STATINIŲ ENERGINIS VALDYMAS 
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