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ПРОЧЕТИ МЕ
Единствената отговорност за съдържанието на наръчника и Инструмента за Одит е на
авторите. Не е задължително да отразява мнението на Европейският Съюз. Нито EACI
нито Европейската Комисия носят отговорност за действията направени въз основа на
съдържаната тук информация. Части от Инструмента за одит са разработвани с
Австрийската програма за предпазване на климата ”klima:aktiv” приведени и частично
адаптирани към проекта PINE (Промотиране на Индустриална Енергийна Ефективност),
която е финансирана от Програма „Интелигентна Енергия за Европа”.
Авторите са направили всичко възможно, за да осигурят точността на материала
залегнал в Инструмента за одит. Поради невъзможността да се гарантира пълна
точност, авторите не поемат каквато и да било отговорност за случаи на загуби или
повреди като последици, причинени от действия на човек, породени от дадена
информация съдържаща се в Инструмента за одит. Инструмента за одит може да се
използва за провеждане на енергийни одити без по нататъшни действия, при условие
че източникът (PINE и klima:aktiv) се признава.
Този Инструмент за одит прилага емисионни фактори. Ползвателите на Инструмента
за одит трябва да гарантират, че факторите са приложими. С напредването на
технологиите, е неизбежно актуализирането на числените стойности на някои от
факторите. Инструмента за одит е създаден да бъде инструмент който да подпомогне
взимането на решение, а не да даде такова. Ползвателите трябва да са убедени, че
решенията които предлагат са действителни и че началните стойности, ако са
приложени, отговарят на моментната практика на местно ниво.

ПРИЗНАТЕЛНОСТ
klima:aktiv е австрийска инициативна програма за защита на климата създадена от
“Федералното министерство на земеделието, горите, околната среда и управлението
на водите”, въведени в Австийската федерална стратегия за климата. Части от
Инструмента за одит първо са били създадени от Peter Sattler през 2006 г. и по-късно
актуализирани от Konstantin Kulterer работещ в Австрийската Енергийна Агенция,
която ръководи klima:aktiv програмата “енергийно ефективни предприятия”. Искаме
да благодарим допълнително на Австрийското Министерството и Австрийската
Енергийна Агенция за помощта им и правенето на работните листове за "Protool" на
разположение за изграждането на основата на този Инструмент (работни листове 1
до 15).
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0. Въведение
Целта на PINE е да повиши енергийната ефективност в промишлените малки и средни
предприятия МСП създадени на establishing a междусекторна, високо-скална система,
базираща се на опростени схеми на енергийни одити и последващо предоставяне на
технически съвети за въвеждането на съответните мерки, с дългосрочна цел- създаване
на самоподдържащ се модел, способен да продължи и разшири специфичните мерки
на проекта над определения технически живот на проекта.
За да достигне тази амбициозна цел, но въпреки това постижима такава, PINE извлича
различни умения от техническите си партньори и представителите на
заинтересованите страни, с цел да се предаде ноу-хау от по-опитните партньори и
държави към региони където промишлените постижения в енергийно отношение
изискват значителни усилия, за да бъдат въведени.
PINE предвижда създаването на синергична система включваща цялата мрежа от
партньори: използват се експертизите на представителите на заинтересованите
партньори, за да се определят специфичните нужди на МСП, докато техническите
партньори спомагат за изпълнение на енерго-ефективни мерки и постигането на
енерго-ефективни цели. Окончателните резултати включват: усвояването на
рентабилни мерки за подобряване на енергийните стойности на МСП; увеличаване на
инвестициите в енергийно ефективно оборудване и машини; насърчаване на
енергийните мениджъри да търсят потенциал за енергийни спестявания.

 Структура на инструмента
Инструмента съдържа 25 листа които са описани подробно по-долу.
1. Главна информация
2. Основни данни
3. Основна информация за електричеството
4. Основна информация за топлината
5. Отчет електричество
6. Топлинен отчет
7. Обобщение
8. Спестявания kWh, EUR
9. Обобщение електричество
10. Топлинно обобщение
11. Преглед електричество и топлина
12. Потенциални електрически спестявания
13. Потенциални топлинни спестявания
14. Потенциални електрически и топлинни спестявания
15. CO2
16. Котел
17. Компресиран въздух
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18. Индустриални пещи
19. Изолация
20. Помпи
21. Хидравлики
22. Охлаждане
23. Топлообменник
24. Показатели
25. Период на откупуване

 Как да използвате този инструмент
Ползвателят трябва да попълни/избере всички или повечето нужни клетки/опции, за
да осигури правилността на изчисленията. Тъмнозелените полета представляват
информация, която трябва да бъде въведена от ползвателя, а светлозелените ще бъдат
изчислени от инструмента. Има много падащи менюта, които позволяват да се избира
измежду няколко опции. Ако ползвателя иска да добави коментар, инструмента
предлага място встрани от изчисленията.
Моля използвайте диаграмите в лист “Обобщение” за да тълкувате резултатите си.
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1. Главна информация
Ползвателя трябва да въведе главната информация за компанията в този лист.
Моля въведете информация в “Информация за компанията”. Стойностите са важни за
следващите изчисления!

2. Основни данни
Моля въведете информация относно управление и запознанство.

3. Основна информация за електричеството
Ползвателя трябва да въведе месечна информация относно електрическата
консумация и цена.

Ако няма месечна информация, могат да се въведат годишни стойности.

Ако предприятието произвежда електричество, стойностите се нанасят в “Собствено
производство”.

4. Основна информация за топлината
Ползвателят трябва да въведе количеството гориво от изкопаеми източници.
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Ползвателят трябва да въведе количеството CO2-неутрален енергиен
източник.

Моля използвайте “Фактори на преобразуване” за да попълните информацията.
Ползвателят трябва да въведе месечни стойности относно изискваната енергия и цена.
Тази информация създава две различни графики.

5. Отчет електричество
Тук ползвателят трябва първо да въведе информацията относно електричеството.
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Има няколко вида консуматори. Ползвателят трябва да въведе информацията и да
отговори на няколко въпроса. Всеки консуматор получава средна оценка свързана с
отговорите. Скалата варира от 1 (мн.доб.) до 5 (мн. лош).
Оценките са основа за по-нататъшно оценяване на процента на потенциала за
спестяване на ел. енергия. Общата електрическа потребност е умножена с този
процент и отговаря на информацията от работен лист “Потенциални електрически
спестявания”.
Различните категории са:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Осветление
Компресиран въздух
Вентилация
Помпи
Задвижвания
Обекти за климатизиране и охлаждане
Електрическа топлина (включ. термопомпи)
Офиси/администрация
Други консуматори

В края на този лист, има обобщение на всичко въведено и четири графики.
Първата графика показва нужното количество оптимизация обвързана със средните
стойности изчислени чрез отговорите на потребителя “5” означава, че има много
голяма нужда от оптимизация.
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6. Топлинен отчет
Тук ползвателя трябва първо да въведе информацията за тяхното производство на
топлина.

След въвеждането на главната информация, потребителят трябва да отговари на
няколко въпроса.
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Ако потребителят иска да отчете и сгради към изчисленията си, те трябва да бъдат
въведени в съответните полета и да отговори на няколко допълнителни въпроса.

Потребителят може да избира от най-големите топлинни консуматори, да въвежда
информацията им и да задава въпроси.
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Отговорите на потребителя в “4. Извличане на топлина от ТЕЦ” предоставя средна
стойност, която показва дали би била уместно едно извличане.

Частта “5.1 Обобщен отчет топлина” сумира стойностите и показва някой резултати.
В “5.2 Отчет котел/смяна на котела” потребителят трябва да въведе информация дали
настоящият котел ще се сменя или модифицира.

В края на този работен лист има 5 диаграми. Потребителят може да ги използва за
последващи разяснявания. Първите три диаграми са за различни топлинни
консуматори.
Стойностите са основни за оценяването на процента за потенциални спестявания на
топлина. Крайната нужна топлина е умножена с този процент и отговаря на
информацията в работен лист “Потенциални топлинни спестявания”.
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7. Обобщение
Работният лист “Обобщение” предоставя възможността да се придвижвате по всички
предишни листове.
По-надолу има диаграми. Първите три предоставят оценка за възможни спестявания и
оптимизация. Следващите графики са свързани с CO2 емисиите. Последната показва
преглед на разпределението на енергийна консумация.
Ползвателят трябва да използва тази част от листа, за да определи реалната
консумация и до определи главните консуматори. Резултатите представляват база за
създаване на понататъчни мерки.

8. Спестявания kWh, EUR
Крайните спестявания (kWh) са изчислени на основата на въведените стойности от
листове The total savings are calculated on the basis of the entries and values of the
worksheets “Oтчет електричество” и “Топлинен отчет”. Месечните спестявания (EUR) са
изчислени чрез умножаване на крайните спестявания със средната стойност на цената
(c/kWh) , която може да се открие в работни листове “Основна информация за
електричество” and “Основна информация топлина”.
Този лист предоставя също така четири диаграми, които илюстрират резултатите.

9. Отчет електричество
Този работен лист предоставя информация за цялата консумация на всички
електрически консуматори. Стойностите се отнасят към тези от работен лист “Отчет
електричество”. Диаграмата визуализира резултата.

10.

Топлинен отчет

Този работен лист предоставя сума от всички крайни консумации на всички топлинни
консуматори. Стойностите са зависими от тези въведени в лист “Топлинен отчет”.
Диаграмата визуализира резултата.

11.

Преглед електричество и топлина

Работният лист сумира крайната употребена енергия, като събира резултатите на
работните листове “Отчет електричество 2” and “Топлинен отчет 2”. Диаграмата
визуализира резултата.
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12.

Потенциални електрически спестявания

Стойностите на този работен лист се отнасят към изчисленията от работен лист “Отчет
електричество” . Диаграмата визуализира резултата.

13.

Потенциални топлинни спестявания

Стойностите на този работен лист се отнасят към изчисленията от работен лист
“Топлинен отчет ” . Диаграмата визуализира резултата.

14.

Потенциални електрически и топлинни спестявания

Този работен лист сумира крайните възможни спестявания, като събира резултатите на
работните листове “Потенциални ел. спестявания” и “Потенциални топл. спестявания”.
Диаграмата визуализира резултата.

15.

CO2

Този работен лист предоставя преглед на реалните CO2 емисии свързани с различни
приложения.
Стойностите са изчислени чрез умножаване на необходимата енергия със съптветния
емисионен фактор (kg CO2/kWh), който може да се намери в работен лист “Основна
информация за електричеството 2 ” (електрически приложения) и на работен лист
“Отчет електричество 2 ” (топлинно приложение).
По-долу, този лист представя стойности относно възможните CO2 спестявания и
спестявания след оптимизация.
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16.

Котел

Този работен лист предоставя възможността да се оцени ефективността на котела ,
като се изчисли потенциалната загуба на топлина.
В началото ползвателя трябва да знае/изчисли някои стойности относно консумацията
на гориво и димните газове. След това има няколко секции, всяка от които анализира
различен източник на топлинни загуби.
В самия край, инструментът изчислява ефективността на котела.

17.

Компресиран въздух

Този работен лист помага на ползвателя да окачестви енергийните загуби причинени от
течове в системата за въздух под налягане.
Когато ползвателя тества системата и запише нужната информация, никакво
съоръжение не трябва да консумира въздух под налягане. След като компресора
достигне желаните нива на налягане, времето на натоварване и разтоварване трябва
да се запише като средна стойност на 6-8 продължителни цикъла.

18.

Индустриални пещи

Този работен лист подпомага потребителя в анализа на промишлени пещи. За това
трябва да има определена информация.
За входяща информация потребителят трябва да въведе стойности на консумирано
гориво, въздуха необходим за горенето и стойности за материала който се подгрява в
пещта. След това, инструментът пита за температурата на материалите и тези на
изгорелите газове на края. Използвайки тези данни, инструментът изчислява
възможните спестявания в края на работния лист.

19.

Изолация

Този работен лист предоставя възможност за изчисляване на възможните спестявания
в парична форма от изолация на тръбите.
Потребителят трябва да въведе данни като размер на тръбата, цена на изолацията,
както и данни за котела. Също така, температурата на повърхността и на
обкръжаващата среда трябва да бъдат измерени и въведени. Ако цялата тази
информация е налична, инструментът ще изчисли разходите за изолация и
спестяванията, които биха произлезли от изолацията на тръбите.
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20.

Помпи

В работният лист трябва да се въведе следната информация характеризираща помпата:
•
•
•
•

Налягане на помпата
Поток
Обороти
Плътност на транспортирания флуид

Чрез, специфична скорост, капацитет на помпата, и ефективност на помпата се
изчисляват типичните характеристики на мотора (мощност, електрическа ефективност).
Потребителят сега трябва да избере:
•
•
•
•

Използвания модел на управление (клапанов, промяна формата на
лопатките, рециркулиране на флуида)
Цена на енергията
Статично налягане
Ел. напрежение

След това трябва да се въведе приблизително разпределение на товара в проценти . С
тази информация работният лист прави изчисления за потенциални спестявания чрез
замяна на съществуващото управление с честотно регулиращо такова.

21.

Хидравлики

Този работен лист предоставя някои показатели относно оптималния диаметър на
тръбите и оразмеряване на тръбите за въздух под налягане.

22.

Охлаждане

Този работен лист помага на потребителя в изчисляването на подходящата мощност на
мотора в зависимост от температурата на охлаждане на помещението/материала и на
междинната охлаждаща температура на кондензатора.

23.

Топлообменник

Този работен лист предоставя изчисления на цената при поставяне на топлообенник.
Първо, ползвателят трябва да избере измежду трите вида топлообменници (ламелни,
кожухотръбни от черен метал, кожухотръбни от неръждаема стомана). Имайки
предвид U-стойността и делта- T, инструментът предоставя някои показатели в помощ
на потребителя. Само ако са въведени дължината на тръбите и обема на резервоара,
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са възможни изчисления за цената на инвестицията. Крайната цена включва цената на
помпите, измерването и управлението.

24.

Показатели

Този работен лист предлага обяснение на това как да се развиват показателите, така че
да се следят подобренията и мерките. Има няколко таблици, в които ползвателят може
да въвежда стойности относно месечните нужди. На тяхна основа, графиките създават
годишното развитие.

25.

Период на откупуване

Първо, потребителят трябва да избере от падащото меню обсег на намаляването. След
въвеждане цена на инвестицията и процент за работни загуби, инструментът ще
изчисли разходите за година. Стойността “Спестена енергия” се равнява на резултата
от работен лист “Потенциални ел. спестявания”. Именно затова е много важно да се
въведе информация в работни листове “Отчет електричество” и “Топлинен отчет”.
“Кредит за електричество” е изчислен чрез умножение на “Спестена енергия” с
“Кредитна цена на ел. енергия”. “Годишен кредит” е получен като от “Кредит за
електричество” се извади “Експлоатационна цена” за година. “Статистически период
на откупуване” е изчислен чрез отношението между “Цена на инвестицията” и
“Годишен кредит”.
Ако ползвателят иска да изчисли статистически период на откупуване включващ
инфлацията, инструментът изисква вкарването на инфлацията в проценти.
Ако инвестицията е финансирана, ползвателят трябва да въведе съответния процент в
“Субсидии”.
В края на работния лист има кратък отчет на резултатите и две диаграми съпоставящи
инвестициите и съответните периоди на откупуване с и без субсидии.

STENUM GmbH
Geidorfgürtel 21 A-8010 Graz
Tel.: +43 316 367156-0* Fax: -13
www.stenum.at
E-Mail:
Sebastian.Freiberger@stenum.at
Christina.Krenn@stenum.at
Johannes.Fresner@stenum.at
Единствената отговорност за съдържанието на наръчника и Инструмента за Одит е на авторите. Не е
задължително да отразява мнението на Европейският Съюз. Нито EACI нито Европейската Комисия
носят отговорност за действията направени въз основа на съдържаната тук информация.
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