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 Warunki środowiskowe i czynniki wykorzystania budynku
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 Formułowanie celów

 Aktualny plan zarządzania energią
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Zagadnienia do rozważenia:
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Zadania diagnostyki energetycznej:

1. Opracowanie zasobów

2. Analiza obecnej sytuacji

3. Ocena działań

4. Plan rozwoju

5. Końcowy raport oceniający i dyskusja
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Zadanie 1: Opracowanie zasobów

• Czynniki początkowe i warunki ogólne.

• Szczegółowa analiza budynku i instalacji.

• Szczegółowa analiza urządzeń i ich wykorzystanie.

• Obecnie analiza zarządzania energią.
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Zadanie 2: Analiza obecnej sytuacji

• Bilans energetyczny budynku.

• Bieżąca ocena wydajności.

• Porównanie ze standardowymi równoważnymi budynkami.

• Wnioski i główne linie dla pierwszej akcji.
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Zadanie 3: Ocena działań doskonalących

• Lista ulepszeń uzyskana z zadań 1 i 2.

• Ocena każdego działania zgodnie z jego efektami związanymi z komfortem, 

inwestycjami i amortyzacją.
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Zadanie 4: Plan implantacji

Sformułowanie pakietu środków

Formułowanie procedur oceny
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Zadanie 5: Końcowy raport oceniający i dyskusja

• Prezentacja raportów końcowych

•Umowy z promotorem / nieruchomością

•Umowy z instalatorami i grupami roboczymi
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Potrzebne szczegółowe informacje:
Szczegółowe zużycie energii w ciągu ostatnich 2-3 lat

Dokumentacja techniczna

Data budowy

Przeznaczenie budynku

Harmonogram budowy

Systemy zarządzania i kontroli instalacji

Wcześniejsze badania dotyczące zarządzania energią

Wcześniej brane pod uwagę środki efektywności

Warunki komfortu

Polityka inwestycyjna
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Zalecenia:
Środki strukturalne:

Zmiany konstrukcyjne lub reformy

Lokalizacja głównych systemów i urządzeń

Środki techniczne i systemowe:

Wszczepienie systemów sterowania

Zastępowanie istniejących urządzeń

Środki dotyczące procedur:

Działania związane z zachowaniem użytkowników

Tworzenie Ecoteamów

Dostosowanie rozkładów jazdy / regulacji
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Standardowe wyniki pomiarów

RODZAJ MIARY OSZCZDNOŚĆ AMORTYZACJA

ENERGII

STRUKTURALNE 5 % 5 - 10 lat

SYSTEMOWE 3 % 2 - 5 lat

PROCEDURY 6 % 1 - 2 lata
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Usługi uzupełniające:

Monitorowanie planu implantacji

Rejestracja zużycia energii (Enerlyser)

Porady dotyczące pozyskiwania energii

Projekty integracji energii odnawialnej
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Ćwiczenie aplikacyjne:
Taryfa energii elektrycznej na standardowych wolnych rynkach ma globalną strukturę
przedstawioną poniżej:

NABYCIE KOSZT ENERGII

Operator rynku energii
Operator systemu
Podatki od zdolności 
produkcyjnych
Straty energii

TARYFY DOSTĘPU DOSTAW

Komponent mocy
Składnik energii czynnej
Składnik energii biernej

Nadmiar opłat za zużycie

• KORZYŚCI RYNKOWE

• GLOBALNE PODATKI

Korzystając z faktury odpowiadającej zużyciu energii w domu, przeanalizuj i zidentyfikuj
każdy z tych elementów na fakturze. Porównaj go z odpowiednimi fakturami innych
firm lub krajów.
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 Wprowadzenie

 Zakres techniczny

 Oprzyrządowanie

 Szczegółowa metodologia

 Raport końcowy z audytu energetycznego

 Propozycje poprawy wykorzystania energii

2. Audyt energetyczny

Zagadnienia do rozważenia:



Wprowadzenie do audytów energetycznych

Audyt energetyczny to systematyczny proces, za pomocą którego:

1 Możliwe jest uzyskanie wystarczająco wiarygodnej wiedzy na temat zużycia energii w budynku.

2 Wykryto czynniki wpływające na zużycie energii.

3 Możliwa jest ocena różnych możliwości oszczędności energii, w zależności od ich rentowności,
sparametryzowanych pod względem efektywności energetycznej.

Uzupełnienia audytu energetycznego (Plan optymalizacji zużycia energii (EOP)

1 Projekt zarządzania energią: WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA
• Procedury monitorowania zużycia energii. • Relacje z systemami bezpieczeństwa, jakości i 
zarządzania środowiskowego.

2 Wdrożenie środków oszczędnościowych
• Bez kosztów.
• Niska cena.
• Wysoki koszt.

3 Modernizacja urządzeń i instalacji
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Ekoefektywność w budynkach mieszkalnych
Number of houses
Energy consumption per house
CO2 emissions per house
Waste production per house
Water consumption per house
Gross income per house
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Zakres techniczny

POZIOM I POZIOM II POZIOM III

Ocena ogólnego stanu obiektów
poprzez inspekcję techniczną,
przegląd faktur i głównych zużycia.
Uzyskanie raportu o stanie
obiektów.
Propozycja środków i zaleceń
dotyczących oszczędności energii.

Analiza systemów i urządzeń o
większej głębokości niż diagnoza
wstępna.
Szersza kampania pomiarowa z
oprzyrządowaniem elektrycznym i
termicznym.
Realizacja szacunków
ekonomicznych inwestycji,
oszczędności i amortyzacji.

Kompleksowe badanie wszystkich
usług, urządzeń i systemów ze
zużyciem energii.
Kompletna inwentaryzacja
systemów, analiza wykorzystania,
konserwacji, reżimów i warunków
działania wszystkich urządzeń.
Symulacja komputerowa
systemów i wykorzystanie
oprzyrządowania termicznego i
elektrycznego.
Szczegółowe obliczenia
oszczędności energii, redukcji
kosztów i emisji.
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Oprzyrządowanie do oceny i kontroli

Wodomierz za
pomocą

ultradźwięków

Analizator sieci
zasilających

Kamera 
termowizyjna

Zbieranie 
danych z 
urządzeń 

chłodzących

Rejestrator do 
sterowania 

obciążeniami 
elektrycznymi 

według faz

Wykrywanie 
obecności i 

oświetlenia dla 
przestrzeni 

sporadycznie 
zajmowanych
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Pomiar i rejestracja 
zewnętrznej 

temperatury i 
wilgotności

Analiza CO2, SO2, NO 
& O2 w spalaniu

kotłów

Kontrola temperatury 
wody i zużycia

Kontrola i pomiar 
temperatury za 

pomocą urządzeń 
na podczerwień

Wewnętrzna kontrola 
temperatury, 
wilgotności, 
oświetlenia i 

obecności

Sprzęt do 
wykrywania 

zmiennych w czasie 
rzeczywistym
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1. DANE •Analiza zużycia

•Inwentaryzacja sprzętu i procesów

2. SYSTEM 
REJESTRACJI 

DANYCH

•Analiza urządzeń konsumpcyjnych

•Analiza krzywych obciążenia

3. POTENCJALNE 
ŚRODKI 

OSZCZĘDNOŚCI 
ENERGII

•Analiza oszczędności 
energii i redukcji emisji

•Ocena wniosków

RAPORT 
KOŃCOWY

Globalna metodologia audytu energetycznego 2. Audyt energetyczny



Straty/zyski energii cieplnej dzięki:

a) promieniowanie słoneczne,
b) różnica między temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną,
c) infiltracja powietrza zewnętrznego,
d) sztuczne oświetlenie jako wkład energii cieplnej,
e) urządzenia, maszyny i instalacje budynku,
f) zawód i aktywność ludzi w środku.

GLOBALNA METODOLOGIA: Podstawowy bilans energetyczny budynku 2. Audyt energetyczny



a) Technical inspection of the building
(constructive characteristics, orientation, isolation, installations, air conditioning, production of hot water and energy consuming
equipment)

b) Analysis of the current energy situation and breakdown of consumption. Uses and habits of the building users

c) Analysis of the efficiency of energy consuming devices

d) Study of the production of hot water (SHW)
- Reparation of devices in non-acceptable conditions
- Free cooling y Free hitting
- Isolations, infiltration and ventilation
- Application of the technology of heat pumps
- Adequate regulation and control of the climatization systems
- Production of hot water (SHW) by renewable resources

e) Cost-saving measures in Epidermis 
- modification of the type of glass
- Improvement in the quality of the carpentry of doors and windows
- Installation of solar protections.
- Improvement of the thermal isolation of walls and roofs

f) Feasibility studies of alternative systems

Szczegółowa metodologia
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Analysis of energy supplies:

a) Electricity:

• Updated electrical scheme. Supply quality analysis.
• Recruitment: distributors and contractual terms of sale.
• Consumption: installed power, daily load curve and consumption for the last available 12 consecutive months.
• Cost of each invoiced concept and their evolution over the last available 12 consecutive months.
• Use of renewable energies: type, and percentage of contribution.
• Use of emergency generators: potency, autonomy, and guaranteed services.
• List of major consumer equipment power. Determination of the coefficient of simultaneity.

b) Fuels:
• Type of supply: canalized, discharged or generated in the own installation.
• Recruitment: distributors and contractual terms of sale. 
• Consumption: evolution of the different variables and invoiced concepts for the last available 12 consecutive months.

c) Self-production of energy
• Type of installation and determination of self-production and surplus.
• Production: evolution of the different variables of production for the last available 12 consecutive months. .
• Recruitment: distributors and contractual terms of sale of produced energy. 

d) Other energy sources (steam, hot gases, hot / chilled water, etc.).
• Recruitment: distributors and contractual terms of sale. 
• Consumption: evolution of the different variables and invoiced concepts for the last available 12 consecutive months.

2. Audyt energetyczny
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Analysis of consumption uses:
a) schedule of operation and main consumption of energy systems.
b) Load regime: seasonality of process and operating regime.
c) Recording, and analysis of the consumption of the main equipment or systems of the installation.
d) Analysis of the general conservation of the equipment and systems, and their technical characteristics.

Analysis of services and needs
a) Thermal behavior of the building: characteristics of the thermal envelope, orientation of the building, climatic zone, condensation,
permeability, thermal bridges, solar protection and functional conditions.
b) Electrical system: interconnection, transformation, internal distribution, points of consumption.
c) Daylighting and artificial interior and exterior lighting.
d) Thermal conditioning of the building, heating, cooling, ventilation, and air quality.
e) Compressed air production and distribution systems.
f) Thermal power plant: boilers of hot water and superheated water, steam generators, thermal oil and hot gases.
g) Production, accumulation and distribution of water hot systems.
h) combustion and heat recovery systems.
i) Cold storage plant: production of chilled water and condensation systems.
j) Nets of hot, chilled fluid distribution or pressure, intended for air conditioning.
k) Emitting and exchanging heat devices for the air conditioning system.
l) Electric machines and their control.
m) Supply and distribution of cold water, pressure regulation and flow control groups.
n) Other sources of water harvesting.
o) Other installations: generators, capacitor banks, plants treatment plants and transportation systems.
p) Self-production of energy systems.

2. Audyt energetyczny
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Rachunkowość energetyczna
- Wytwarzanie i zużycie energii oraz roczne koszty związane z zasobami.
- Bilans energetyczny zużycia według rodzajów obiektów (urządzeń i usług).
- Tymczasowy profil zużycia dla każdego wektora energii przez każdy system, przez co najmniej pełny rok.
- Średnia cena każdej formy energii w danym roku.
- Stosunki generacji i określonych zużycia. Znaczne współczynniki energii.

Analiza propozycji ulepszeń
Proponowane ulepszenia powinny mieć jeden lub więcej z następujących celów:
- Zmniejszenie zużycia, produktów końcowych lub równoważnej energii pierwotnej.
- Zmniejszenie kosztów związanych ze zużyciem energii.
- Dywersyfikacja zużywanej energii w kierunku tańszych, czystszych i mniej szkodliwych dla środowiska form.
- Zwiększenie wydajności lub zmniejszenie określonych zużycia.
- Wykorzystanie lub wdrożenie najlepszych i ekonomicznie dostępnych technologii.
- Do wytwarzania energii, zwiększenia produkcji, zwiększenia wydajności i zmniejszenia strat.

2. Audyt energetyczny
Szczegółowa metodologia, PROCES



I. DANE OGÓLNE

II. DANE OGÓLNE ENERGETYCZNE

III. RACHUNKOWOŚĆ ENERGII: Zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną

IV. DYSTRYBUCJA USŁUG I ZUŻYCIA: Analiza kosztów

V. WNIOSKI DOTYCZĄCE POPRAWY. OCENA

VI. WZROST I WNIOSKI

VII. FORMY ZBIERANIA DANYCH

RAPORT KOŃCOWY Z KONTROLI ENERGII

Raport końcowy musi zawierać wyjaśnienie celu i zakresu technicznego kontroli uzgodnionej początkowo

między właścicielem a audytorem. Zastosowana metodologia i jej rozwój powinny zostać szczegółowo

opisane. Raport ten powinien zawierać sekcję opisującą analizę proponowanych ulepszeń. Podstawowa treść

tego raportu musi być:
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Klimat i klimatyzacja
Środowiska klimatyczne (ciepłe-suche, ciepłe-wilgotne, zimne, łagodne itd.) Implikują
podstawową charakterystykę podnoszenia globalnych linii architektonicznych. Ważne jest
poznanie mikroklimatu i warunków lokalnego środowiska.

Izolacja termiczna
Redukcja transferów termicznych poprzez przenoszenie powierzchni kopert (układarki, ściany
i dachy) oraz eliminacja mostków termicznych w połączeniu z podwójnymi szybami z komorą
powietrzną.

Bezwładność termiczna
Możliwości, w których duże masy materiałów o dużej gęstości (konstrukcja betonowa, ściany z
cegieł itp.) Oszczędzają energię cieplną, współpracując w celu zmniejszenia zapotrzebowania na
ogrzewanie i chłodzenie.

Zastosowanie filtrów w celu zmniejszenia lub przesiewania znacznej części promieniowania może
spowodować do 50% mniejsze zapotrzebowanie na chłodzenie.

Istnieją aplikacje, które pozwalają znacznie obniżyć temperaturę wewnętrzną latem poprzez
wtryskiwanie powietrza z zimnych ścian budynku (kierunkowa wentylacja krzyżowa) lub naturalne
chłodzenie (przez odparowanie wody, pod tunelami pod ziemią itp.). Jest również używany. Ten
typ wentylacji może być używany w ten sam sposób w strukturze budynku (przez wystawienie na
działanie atmosfery wewnętrznej, przy użyciu wykuwanych pęcherzyków wentylowanych, itp.).

WNIOSKI DOTYCZĄCE POPRAWY. BUDYNKI I BUDOWNICTWO 2. Audyt energetyczny



1.) REGULACJA I KONTROLA SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH. ANALIZA FAZ NIEZRÓWNOWAŻONYCH.

2.) INSTALACJA ELEKTRONICZNYCH BALASTÓW WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI DO OŚWIETLENIA.

3.) UŻYCIE NISKIEJ TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ DO CHŁODZENIA WOLNEGO.

4.) ODZYSKIWANIE SPRĘŻAREK POWIETRZA.

5.) UŻYCIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI.

6.) POPRAWA EFEKTYWNOŚCI KOTŁÓW POPRZEZ OPTYMALIZACJĘ SPALANIA.

7.) AUTOMATYZACJA OCZYSZCZANIA I ODZYSK CIEPŁA W GENERATORZE PAROWYM.

8.) WYKORZYSTANIE CIEPŁA KONDENSACJI MASZYN CHŁODZĄCYCH.

9.) KONTROLA PRĘDKOŚCI PRZEZ ELEKTRONICZNE WARIANTY CZĘSTOTLIWOŚCI.

10.) OPTYMALIZACJA IZOLACJI. STEROWANIE I / O POWIETRZA. KONTROLA MOSTÓW TERMICZNYCH.

11.) KONTROLA JAKOŚCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ, REGULACJI PRZEPŁYWU NAPIĘCIA I LICZENIA KONTROLI ENERGII.

12.) PRZEWIDYWANA KONSERWACJA.

WNIOSKI DOTYCZĄCE POPRAWY. OCENA ENERGII. OCENA EKONOMICZNA 2. Audyt energetyczny



Ćwiczenie aplikacyjne:

Korzystając z poniższych formularzy, rozpocznij proces audytu
istniejącego budynku. Aby uzyskać konkretne dane, użyj
budynków mieszkalnych, w których masz miejsce zamieszkania.
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Podstawowe dane:

1.- Dane właściciela:

2. - Dane instalacyjne:

3.- Uczestnicy audytu:

4.- Data audytu:

5. - Zasoby energetyczne:

6.- Roczne koszty energii:
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7.- Analiza paliw i innych zasobów energii:

 typ / opis

 limity pojemności

 firma dostarczająca

 roczna wielkość zużycia

 średnia cena zasobów

 średnia cena za pojemność (moc)

 średnia krzywa obciążenia

 sezonowe zmiany krzywej obciążenia

 inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę

2. Audyt energetyczny
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8.- urządzenia i instalacje zużywające energię:

 projekt / charakterystyka nominalna urządzenia

 data produkcji

 warunki działania

 zapotrzebowanie na zasoby energii

 projektowe zużycie energii

 roczne zużycie energii

 średnia krzywa obciążenia

 sezonowe zmiany krzywej obciążenia

 inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę

2. Audyt energetyczny
Podstawowe dane:



Instalacje termiczne muszą mieć zmniejszone zużycie energii konwencjonalnej, a w rezultacie ograniczoną
produkcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń atmosferycznych. Aby osiągnąć te cele, konieczne
jest:

1. Wybór systemów i urządzeń do wytwarzania i transportu energii z wysoką wydajnością w każdych
warunkach pracy.

2. Izolacja termiczna sieci dystrybucyjnych płynów nośnych.

3. Instalacje z układami regulacji i sterowania w celu zachowania warunków projektowych i dostosowania
zużycia energii.

4. Rachunek zużycia energii, aby umożliwić podział kosztów między różnych użytkowników.

5. Odzyskaj energię cieplną płynów odprowadzanych na zewnątrz.

6. Użyj energii odnawialnych do pokrycia przynajmniej części zapotrzebowania na energię w budynku.

3. Współczynniki sprawności



Wymagania dotyczące jakości cieplnej środowiska

Kompensacja temperatury otoczenia
z temperaturą zewnętrzną

- Dynamiczna regulacja wilgotności pomiędzy zdrowymi ograniczeniami, a punktem rosy bardziej
niekorzystnego mostka termicznego.

- W okresach niskiego obciążenia (okresy nocne) możliwe jest wyrównanie warunków od wewnątrz i na
zewnątrz tylko przy wentylacji.

- Kontrola termiczna śluz / bram do FreeCoolingu lub FreeHeating.

Dobrze rozdzielona klimatyzacja powinna umożliwiać regulację czterech obiektywnych czynników (temperatura
powietrza, promieniowanie powierzchni, wilgotność i szybkość cyrkulacji powietrza), a także mieć wystarczającą
elastyczność (regulacja, komfort, sektorowość itp.), aby dostosować się do wymagań użytkowników.

Winter Summer
Temperature Humidity

Summer 23…25°C 45…60% rH

Winter 21…23°C 40…60% rH

Temperatura pracy i wilgotność względna
w standardowych warunkach

3. Współczynniki sprawności



Dzięki tym środkom można uzyskać trzy rodzaje oszczędności:

- Oszczędność energii: niezależnie od rodzaju energii (elektryczność, gaz…).
- Zmniejszenie zapotrzebowania na energię.
- Oszczędności w zakupie / wymianie sprzętu.

Ekonomiczna wycena propozycji.

Ulepszenia bez inwestycji. (Zmiana wartości zadanych temperatury, zmiana harmonogramów użytkowania,
optymalizacja kontraktów energetycznych itp.).

Poprawa dzięki inwestycjom, które wymagają inwestycji w sprzęt, który wymaga oszczędności energii. (Wymiana
generatorów termicznych, wymiana lamp, wariatorów częstotliwości, stateczników elektronicznych, ulepszona
izolacja termiczna, wszczepienie energii słonecznej do ciepłej wody, fotowoltaiki, kogeneracji itp.).

POTENCJALNE ŚRODKI OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
3. Współczynniki sprawności



Głównymi czynnikami, które należy uwzględnić w elektronicznych systemach regulacji 

częstotliwości, są:

a) Ograniczenia kontroli lub regulacji

b) Elastyczność regulacji

c) Rentowność ekonomiczna

d) d) Działanie stabilności przy określonych wartościach prędkości lub reżimu

e) Sposób regulacji (wzrost lub spadek związany z prędkością nominalną)

f) Dopuszczalne obciążenie w różnych systemach

g) Rodzaj obciążenia (stała para, stała moc itp.)

h) Warunki uruchamiania i hamowania.

WNIOSKI DOTYCZĄCE POPRAWY
Regulacja częstotliwości elektronicznej

3. Współczynniki sprawności



Motor EFF1: Średnie straty to 40%.
Motor EFF2: Średnie straty to 20%.
Motor EFF3: Ogólnie rzecz biorąc, silniki EFF3 mają bardzo niską wydajność i są nieekonomiczne, więc nie
jest to zalecane rozwiązanie.

Silniki o wysokiej wydajności są instalowane w takich sytuacjach:
Nowe instalacje.
Wielkie modyfikacje w istniejących systemach.
Zastąpienie uszkodzonych maszyn.
Zastępowanie maszyn o zwykłych sytuacjach niskiego ładowania / przeładowania.
Obniżenie kosztów oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i zapotrzebowaniu na energię.

3. Efficiency factorsWNIOSKI DOTYCZĄCE POPRAWY. Pompowanie, silniki i rury



Wszystkie urządzenia zużywające energię powinny
mieć etykietę, która w skali siedmiu wartości, od
litery A do litery G, wskazuje kategorię, do której
należy urządzenie.

4. Adekwatność prawna: etykieta efektywności energetycznej



Kwalifikacja efektywności energetycznej jest wyrażeniem zużycia energii,
które uważa się za niezbędne do zaspokojenia zapotrzebowania budynku na
energię w normalnych warunkach eksploatacji i pracy. Zostaną określone
zgodnie z określoną metodologią obliczeń i będą wyrażone wskaźnikami
energii za pomocą etykiety efektywności energetycznej.

Kwalifikację efektywności energetycznej budynku można uzyskać przy użyciu
metodologii obliczeń za pomocą programów komputerowych lub za pomocą
uproszczonej opcji, która rozwija metodologię obliczania pośredniego
sposobu.

Certyfikacja efektywności energetycznej budynku jest procesem sprawdzania zgodności kwalifikacji
efektywności energetycznej uzyskanej przez projekt budynku i rzeczywistą budowę budynku, w celu
uzyskania certyfikatu efektywności energetycznej projektu i certyfikatu efektywności energetycznej
ukończonego budynku.

4. Adekwatność prawna: etykieta efektywności energetycznej



Certyfikat efektywności energetycznej musi zawierać przynajmniej następującą informację:

a) Identyfikacja budynku

b) Prawodawstwo energetyczne do zastosowania w tym budynku w momencie jego budowy.

c) Opis charakterystyk energetycznych budynku, obwiedni cieplnej, instalacji, normalnej pracy i zajęcia oraz

innych danych wykorzystywanych do uzyskania charakterystyki energetycznej budynku.

d) Kwalifikacja efektywności energetycznej budynku wyrażona za pomocą odpowiedniej etykiety.

e) Opis badań, kontroli i inspekcji przeprowadzonych podczas realizacji budynku w celu ustalenia zgodności

informacji zawartych w certyfikacie efektywności energetycznej z ukończonym budynkiem.

4. Adekwatność prawna: etykieta efektywności energetycznej



Io - Emisja CO2 ograniczone do usług
ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody
użytkowej.

I– r - średnia emisja CO2 z nowych budynków
mieszkalnych, które ściśle odpowiadają
kodeksom technicznym budynków.

R - stosunek między wartością I – r- a
wartością emisji CO2 odpowiadającą
percentylowi 10% nowych budynków
mieszkalnych zgodnie z przepisami
technicznymi dla budynków.

Is –- Odpowiada średniej wartości emisji CO2
dla istniejących budynków mieszkalnych w
2006 r.

R’ - stosunek między wartością Is - a
wartością emisji CO2 odpowiadającą
percentylowi 10 dla istniejących budynków
mieszkalnych w 2006 r.

4. Adekwatność prawna: etykieta efektywności energetycznej

Energy efficiency qualification for 
building/project

Energy efficiency qualification Index for qualification 
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