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2. Úvod
Cieľ
Účelom tohto dokumentu je, aby slúžil ako manuál – užívateľská príručka nástroja na
diagnostikovanie, charakterizovanie a zvyšovanie energetickej efektívnosti v priemyselných
sektoroch, ktorý bude používaný v prvej fáze skautingu pri energetickom audite v rámci
projektu PINE.
Cieľom použitia tohto nástroja je vytvoriť sebahodnotiacu správu, ktorá by v rámci
jednotlivých sektorov ukázala efektívnosť využívania podnikových energetických zdrojov,
umožnila určiť ich silné a slabé stránky a postupným zvyšovaním úspory energie poskytla
vyššiu hodnotu ich produktom a službám.

Pre koho je tento nástroj určený
Tento nástroj je určený pre malé a stredné podniky, ktorých aktivity spadajú do jedného z
priemyselných sektorov a podsektorov, ktorých zoznam je uvedený nižšie.
Poľnohospodársky a potravinársky priemysel
1.15
3.15
4.15
7.15
15.81 / 15.82
15.91 to 15.97
15.98

Mäsopriemysel
Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
Výroba tukov a olejov
Výroba živočíšnych krmív
Výroba chleba, sušienok a pekárenských výrobkov
Výroba alkoholických nápojov
Minerálne vody a alkoholické nápoje

Kovy
2.28
4.28
5.28
7.28
1.29
2.29

Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
Kovanie, lisovanie, tvarovanie kovov, prášková metalurgia
Opracovanie a povrchová úprava kovov
Výroba kovových produktov s výnimkou nábytku
Výroba strojov a zariadení
Výroba iných strojov, zariadení a materiálov bežne používaných mechanicky

3.29
5.29

Výroba poľnohospodárskych strojov a zariadení
Výroba iných strojov na špecifické využitie

Chemikálie
1.24
2.24
3.24

Výroba základných chemikálií
Výroba pesticídov a iných agrochemikálií
Výroba farieb, lakov a podobných náterov, tlačiarenských farieb, a tmelov

4.24
5.24

Farmaceutická výroba
Výroba mydla a čistiacich, pracích a leštiacich prostriedkov. Výroba parfumov, hygienických
a krášliacich prostriedkov.

6.24
7.24

Výroba iných chemických produktov
Výroba človekom vyrábaných vláken

Nemetalické minerály
1.26
2.26

Výroba skla a sklenených produktov
Výroba žiaruvzdorných produktov okrem stavebných

3.26

Výroba keramických dlaždíc a obkladačiek
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4.26

Výroba tehál, dlaždíc a hlinených výrobkov pre stavebníctvo

Textil
1.17
2.17
3.17

Príprava textilných vláken
Výroba textilných tkanín
Konečná úprava textilu

Plasty
2.25

Plastové výrobky

Vľavo sú uvedené kódy NACE. Avšak softvér bude schopný zvoliť oblasť aktivity podľa
popisu. Kódy NACE sú vtedy kontrolné.
Tento model pokrýva približne 80% až 85% všetkých malých a stredných priemyselných
podnikov. Keďže druhy priemyselných procesov sa v jednotlivých sektoroch výrazne líšia,
vykonané analýzy sú rozdielne a závisia od aktivít jednotlivých sektorov. Mnoho modulov je
rovnocenných (motory, systém kúrenia, ventilácie a klimatizácie (HVAC), kúrenie, pece,
ochladzovanie, osvetlenie, stlačený vzduch atd.) a podprogramy budú doplnené podľa
potreby.
Tento program je koncipovaný tak, aby pracoval na základe modelu rozhodovacieho stromu,
preto rozhodnutia a informácie ukončené smerom hore určia otázky a požiadavky
požadované smerom dole. Z toho dôvodu niektoré informácie nemôžu byť vybrané ako
informačno-kompilačné postupy. Keď je už záverečná správa vygenerovaná, nie je viac
možné modifikovať vstupy, keďže tieto môžu ovplyvniť celú celý dotazník. Preto jediný
spôsob ako opraviť alebo modifikovať vstupy je vytvoriť nový súbor a začať znova.
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3. Nástroj - požiadavky
Keďže je to webová aplikácia, na prístup k dotazníku “ Nástroj pre skauting – charakterizácia
a zvýšenie energetickej efektívnosti v priemyselných sektoroch” musí mať váš počítač
pripojenie na Internet.
Nástroj je optimalizovaný pre nasledujúce vyhľadávače:
• Internet Explorer 6.0 a novšia verzia
• Mozilla Firefox 2.0 a novšia verzia
• Google Chrome
• Opera 8.0 a novšia verzia
Pre správnu činnosť je nevyhnutné, aby vo vašom vyhľadávači boli aktívne funkcie
javascript.
Je tiež dôležité mať program na čítanie PDF súborov, pretože záverečná správa je v PDF
formáte.
Nie je možné nainštalovať a sprístupniť tento program interne z hard disku.

Prístup k počítačovému nástroju
Aby ste mali prístup k tomuto nástroju, musíte zadať nižšie uvedený link:

http://circe2.deweb.es/herramienta
Úvodná obrazovka nástroja vyzerá takto. Najprv zvoľte jeden zo 6 hlavných priemyselných
sektorov a jeden z ponúkaných jazykov..

Obrázok 1. Úvodná obrazovka nástroja
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4. Predchádzajúce indikácie
Upozornenie:
Ak ste otvorili aplikáciu a uplynul určitý čas bez jej používania (približne 5 minút),vráti
sa na domácu stránku. Ak chcete pokračovať, musíte sa opäť zaregistrovať a vrátiť sa
na formulár, ktorý ste vyplnili ako posledný.
Odporúčame, aby ste si pred vyplnením dotazníka "Diagnostický nástroj na charakterizáciu a
zvýšenie energetickej výkonnosti v priemyselných sektoroch", preštudovali pokyny, ktoré
uľahčia následnú prácu a správne vyplnenie jednotlivých.

1. Osoba zodpovedná za vyplnenie dotazníka
Odporúča sa, aby osoba, ktorá je zodpovedná za doplnenie dát do dotazníka tohto nástroja,
bola plne oboznámená s existujúcim strojným zariadením v spoločnosti a s jeho činnosťou.
Keď začnete dopĺňať údaje do dotazníka, vždy existuje možnosť to ukončiť a pokračovať
neskôr. Napriek tomu odporúčame pripraviť si všetky nevyhnutné informácie vopred, aby sa
minimalizoval čas vypĺňania. minimum informácií, ktoré budú softvérom požadované je
nasledovné:
Posledné faktúry za dodávky energie za celý rok, účty za elektrickú energiu, plyn, benzín,
ropu, uhlie, biomasu a iné dodávky spolu s množstvom dodanej energie a jednotkovými
nákladmi vrátane dane.
Zoznam zariadení, ktoré spotrebujú energiu a ich hlavné charakteristiky: počet, typ
zariadenia, používané palivo, výkon, vek, priemerný počet pracovných hodín za rok, ročný
obrat
Všeobecné informácie o pravidelnej preventívnej údržbe, frekvencia a rozsah.
• Priemerný počet pracovníkov, pracovné dni za rok, pracovné hodiny za deň a objem
produkcie na vypočítanie energetickej intenzity.
Návrh, ako urýchliť proces zberu informácií: vopred kontaktujte energetického manažéra
alebo zodpovedného technika a oboznámte ho s minimálnymi požiadavkami na údaje, aby
ich mohol pripraviť vopred, pred návštevou.
Prvá sada údajov sa týka všeobecných údajov o spoločnosti a otázok týkajúcich sa
technickej charakteristiky a využitia rozličných zariadení nainštalovaných v prevádzkach
podniku.
V dotazníku nie je možné pokračovať bez ukončenia aktuálnej obrazovky. V prípade
chýbajúcich údajov v danom čase môžete prácu ukončiť kliknutím na link v pravom hornom
menu "log out” a vrátiť sa neskôr, ale nemôžete preskočiť a pokračovať ďalej, keďže
chýbajúce údaje môžu byť dôležité pre to, aká otázka má nasledovať.
Softvér uloží posledný formulár, v ktorom boli údaje vyplnené. Keď sa prihlásite opäť,
dostanete sa na poslednú vyplnenú časť.
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2. Popis zariadení
Vo formulároch týkajúcich sa vybavenia nainštalovaného v spoločnosti sa požaduje uviesť
počet a názvy prístrojov, kde názov bude uvedený v rozsahu menšom ako 50 znakov. Je
dôležité uviesť názov prístroja alebo zariadenia, pretože to je spôsob, ako sa budú uvádzať
kalkulované úspory pre jednotlivé zariadenia.
Príklad: Ak zadáte názov pre chladničku ako “chladnička jeden”, navrhované opatrenie sa
zobrazí takto:

Takýto názov sa neodporúča, pretože je veľmi generický a môže vás pomýliť pri interpretácii
záverečnej správy.
.
Ak zadáte názov kotla ako “ kotol kuchyne (15 kW”)”, bude daný kotol ľahko a dobre
identifikovateľný aj po istom čase pri kontrole navrhnutých úsporných opatrení.

3. Formát číselných údajov
V procese vypĺňania dotazníka pre tento nástroj budete musieť zadať série numerických
údajov (napr.: výkon), preto je nevyhnutné poznať, v ktorých tieto hodnoty budete uvádzať.
• Ak je to číslo v tisícoch, napr.:1540 -> nepoužívajte oddeľujúce bodky na oddelenie
hodnoty vyššej ako tisíc.
•

Ak je to desatinné číslo, napr.. 4.5 ->, desatinné miesta musia byť oddelené bodkou
".", nepoužívajte čiarku ",".

4. Pomoc
Niektoré otázky v dotazníku majú symbol , ktorý indikuje, že máte “pomocníka” v podobe
vysvetľujúcich informácií na správnu interpretáciu a vyplnenie otázky.

5. Oprava chýb
V prípade, že potrebujete vykonať opravu a vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku, použite
tlačidlo vľavo dole.
Ak sa vraciate späť na predchádzajúce obrazovky, je nevyhnutné opäť vyplniť dotazník od
bodu, v ktorom boli údaje zmenené.
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5. Krok za krokom
Každý súbor alebo údaje spoločnosti sú uchovávané a prístupné prostredníctvom
užívateľského mena (username) a hesla (password).
Tip: ako užívateľské meno použite meno spoločnosti alebo skratku. Heslom môže byť
osobné heslo užívateľa (vždy to isté pre každého užívateľa) alebo to môže byť opäť
užívateľské meno, aby to bolo ľahšie zapamätateľné.

Ak sa chcete dostať k existujúcemu súboru pre danú spoločnosť, zadajte svoj login
(užívateľské meno) a heslo zodpovedajúce spoločnosti.
Ak chcete vytvoriť nový súbor, kliknite na “Press here to proceed to the energy audit
questionnaire”.
Zhrnutie: Ak sa chcete dostať na hlavnú obrazovku nástroja, existujú dve možnosti:
1- Ak ste registrovaným užívateľom, zadajte užívateľské meno (login) a heslo
(password).
Táto možnosť sa používa predovšetkým na pokračovanie v dotazníku, keď ste v určitom
bode prestali, alebo na prístup k záverečným diagnostickým výsledkom vo formáte PDF, aby
boli kedykoľvek dostupné k nahliadnutiu.
2- Ak nie ste registrovaným užívateľom, musíte kliknúť na "here" a prvýkrát sa
zaregistrovať, aby ste získali prístup k počítačovému dotazníku tohto nástroja.
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Obrázok 2. Prihlasovacia obrazovka

Dotazník týkajúci sa "skautingového diagnostického nástroja na charakterizáciu a zvýšenie
energetickej efektívnosti v priemyselných sektoroch” obsahuje dva typy otázok: údaje o
spoločnosti a špecifické otázky týkajúce sa v spoločnosti nainštalovaných zariadení, ich
charakteristík, spôsobu práce, ako aj celkovej prevádzky objektu.
Prvá obrazovka po zaregistrovaní všeobecných údajov týkajúcich sa spoločnosti je na
obrázku 6.
Na konci dotazníka so všeobecnými údajmi budete požiadaný, aby ste zadali užívateľské
meno a heslo pre túto danú spoločnosť.
Ak sú akékoľvek políčka povinných údajov prázdne alebo nesprávne, budú po stlačení
tlačidla “Continue” / “Pokračovať“ vyznačené červenou.
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Obrázok 3. Obrazovka so všeobecnými údajmi

Aby ste mohli pokračovať v dotazníku a prejsť na nasledujúcu obrazovku, musia byť
vyplnené aspoň povinné políčka označené hviezdičkou (*). Potom kliknite na "Continue".
Po vyplnení obrazovky so všeobecnými údajmi sa dostanete k rozličným blokom, v ktorých
sa začínajú otázky rozdelené podľa sektorov, ku ktorým vaša spoločnosť patrí. (NACE).
Technické údaje
• Kotly
• Chladiace zariadenia
• Motory, ventilátory a klimatizačné zariadenia, čerpadlá, kompresory
• Pece.
Vľavo na obrazovke budete informovaný o module, v ktorom sa nachádzate. V pravom
hornom rohu sa zobrazí meno spoločnosti a tlačidlo na odhlásenie “log out”
Prvá obrazovka požaduje objem výroby za rok v m2, litroch, tonách alebo kilogramoch a
ponúka prázdny textový box na dodatočné vysvetlenia o type výrobku. Môžete uviesť jeden,
alebo viacero typov.
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Obrázok 4. Obrazovka s údajmi o objeme výroby.

Obrázok 6. zobrazuje rozličné moduly, do ktorých je vypĺňanie otázok rozdelené.
Štruktúra všetkých blokov je podobná.
1- Moduly nástroja: Vľavo od bloku, ktorý má byť vyplnený.
Môžete vidieť, že sú tam dva symboly.
: Označuje blok, v ktorého module sa teraz nachádzate.
Udáva, že blok bol úspešne ukončený.
2- Meno spoločnosti a tlačidlo odhlásiť “log out”: vpravo hore. Zobrazuje meno
spoločnosti, ktorá vykonáva prieskum.
Máte možnosť zvoliť "log out", čo vám umožňuje zavrieť nástroj a pokračovať od
daného bodu neskôr.
3- Forma: je to hlavný modul obrazovky, keďže zobrazuje otázky, možnosti odpovede a
pomôcky na ich vyplnenie.
4- “Back to the previous form”: späť do predchádzajúceho formulára – táto voľba
umiestnená vľavo dole vás vráti na predchádzajúce obrazovky na chybu pri
vyplňovaní údajov.
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Keď sa vrátite späť na potrebné obrazovky, je nevyhnutné nanovo opäť vyplniť
dotazník od bodu, v ktorom sa nástroj v tom čase nachádza. Dôvodom je skutočnosť,
že akákoľvek vykonaná zmena skôr uvedených údajov môže vyvolať zmenu v ceste,
ktorá povedie k rozhodnutiu prostredníctvom rozhodovacieho stromu.
Ak na ktoromkoľvek formulári chýba akákoľvek požadovaná informácia, táto bude pri
pokračovaní vyznačená červenou ako môžete vidieť na obrázku 5.

Obrázok 5. Zobrazenie označenia neúplných údajov

Na konci každého modulu vám bude prostredníctvom správy oznámené, že ste úspešne
ukončili modul a čoho sa bude týkať nasledujúci modul.
Niektoré otázky môžu byť nejasné. Ak sa objaví modrý , mate možnosť naň kliknúť a získať
ďalšie informácie, tak, ako je zobrazené v príklade nižšie.
Niektoré otázky sú iba otázky áno/nie, ako napr. v nižšie uvedenom príklade s návrhom
implicitne priradenej hodnoty.
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Obrázok 6. Otázky áno / nie

Obrázok 7. Zobrazenie pomoci / vysvetlenia otázky
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Každá časť začína otázkou týkajúcou sa počtu zariadení / prístrojov rôzneho druhu. Je
potrebné vyplniť formulár s údajmi pre každý z nich. Ak má spoločnosť niekoľko takýchto
rovnakých zariadení / prístrojov, môžete vyplniť údaje o jednom a kopírovať tieto údaje
vyberajúc ich z pravého stĺpca.

Obrázok 8. Zoznam zariadení / prístrojov, ktoré majú byť popísané.

Keď začnete pracovať s dotazníkom, budete požiadaný, aby ste doplnili údaje o
vlastnostiach zariadenia v závislosti od typu zariadenia, ktoré popisujete. Dôležité údaje
budú mať hodnotu od 0 do 1, ak je neznáma, bude mať implicitne priradenú hodnotu 0.75.
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Obrázok 9. Hárok pre technické údaje zariadenia.
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6. Správa
Po vyplnení všetkých stupňov softvérového nástroja sa dostanete na záverečnú správu o
navrhnutých opatreniach pre danú spoločnosť.
Správa je delená do niekoľkých blokov, ktoré sú detailne popísané nižšie .
Prvý blok bol vytvorený pre všeobecné údaje o spoločnosti.

Obrázok 10. Zobrazenie všeobecných údajov v správe

V správe ďalej nasleduje kruhový diagram zobrazujúci podiel aktuálnej spotreby spoločnosti
podľa typu zariadenia. Tento diagram zobrazuje iba spotrebiteľove distribučné výstupy, ak
chcete zobraziť aj vstupy, otvorte si energy Sankey diagram spoločnosti, v ktorom sú
zobrazené oba aspekty. Aby ste sa tam dostali, kliknite na "View". Tento diagram bude
pripojený na konci správy v pdf verzii.
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Obrázok 11. Diagram energetických výstupov spoločnosti

Obrázok 12. Sankey Diagram

Nasledujúci blok spávy ukazuje všeobecné opatrenia (bez kvantifikácie) navrhnuté na
zvýšenie energetickej výkonnosti spoločnosti. Pre každé opatrenia bude v zátvorke uvedený
názov zodpovedajúceho zariadenia.
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Obrázok 13. Všeobecné odporúčania na zvýšenie energetickej výkonnosti

Nasledujúci blok obsahuje také všeobecné opatrenia, kde možno energiu kvantifikovať

Obrázok 14. Zlepšenia energetickej efektívnosti, kvantifikované opatrenia

Nižšie je zobrazený prehľad počiatočnej situácie spoločnosti (červenou farbou) a spotreba po
implementácii opatrení navrhnutých v diagnostickej správe (zelenou farbou).
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Obrázok 15. ukazuje počiatočnú spotrebu energie a predbežne vypočítaný odhad konečnej
spotreby energie podľa typu. Je potrebné si uvedomiť, že toto je iba priemerný odhad úspory
dosiahnutý plným zavedením kvantitatívnych odporúčaní, Ak sú implementované aj
všeobecné odporúčania, úspory budú väčšie, hoci ich nie je možné odhadnúť.

Obrázok 15. Zobrazenie počiatočnej spotreby a odhadu konečnej spotreby

Na zhrnutie navrhnutých opatrení a očakávaných výsledkov slúži záverečná sumárna
tabuľka; prvá zobrazuje všeobecné kvalitatívne opatrenia a k tomu priradené zariadenia,
druhá ukazuje kvantitatívne opatrenia a množstvo a rozsah úspor podľa typu energie.
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Obrázok 16. Sumárna tabuľka so všeobecnými opatreniami a priradenými zariadeniami

Obrázok 17. Sumárna tabuľka s kvantitatívnymi odporúčaniami a priradenými zariadeniami udávajúca
odhad úspor.

Na konci je tabuľka s percentom úspor podľa typu energie, ktoré budú výsledkom
implementácie navrhnutých opatrení.
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Percento úspory tepelnej energie 5 - 7 %
Percento úspory elektrickej energia 7- 9 %
Percentuálne vyjadrenie úspory po implementácii opatrení

Je potrebné si uvedomiť, že
• toto je odhadnutý rozsah úspor od najnižšej po najvyššiu hodnotu. Tieto hodnoty sú
založené na implementácii všetkých odporúčaných opatrení a vždy porovnávané s
najnovšou dostupnou technológiou. Sú to teda hodnoty maximálneho rozsahu
predpokladaných úspor.
• Celková úspora bude závisieť od aktuálnej spotreby.
Ak chcete dokument so záverečnou správou uložiť, tlačiť ho a pod., kliknnite na "View
document in PDF format" v hornej časti záverečnej správy.
Záverečné prehlásenie o zrieknutí sa zodpovednosti (Final Disclaimer) obsahuje nasledujúce
stanovisko:

Výlučná zodpovednosť za obsah tohto softvéru je na autoroch.
Nemusí nevyhnutne vyjadrovať stanovisko Európskeho spoločenstva.
Európska rada nenesie zodpovednosť za akékoľvek využitie
informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.
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7. Pomoc
Pomoc 1: Je na rozvodnom potrubí izolácia?
Aby bolo možné vyhnúť sa stratám, je nevyhnutné zabezpečiť dobrú izoláciu potrubia a
rozvodov. V prípade spozorovania trhlín, celkového alebo čiastočného nedostatku izolácie,
alebo zvýšenej teploty, izolácia nie je dostatočne dobra a mala by byť opravená.

Pomoc 2: Existuje pri niektorom z výrobných procesov vo firme rastlinný odpad?
Rastlinný odpad je užitočnou znovupoužiteľnou biomasou. Preto je dôležité poznať presne,
koľko vznikajúceho odpadu sa dá recyklovať, či už interne alebo externou spoločnosťou,
s cieľom dosiahnuť takto zisk navyše, alebo analyzovať jeho energetický potenciál a hodnotu.

Nasledujúca tabuľka ukazuje energetický potenciál bežných rastlinných odpadov v priemysle.
Kalorická
hodnota
Odpad

kWh/ kg
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Ryžové lupy
Škrupiny mandlí
Kôra
Drevo a konáre ihličnanov
Tvrdé drevo, palivové drevo a konáre
Olivové výlisky
Hroznové výlisky
Steblá obilnín
Papier
Odpad po prerezaní stromov
Odpad po prerezaní olivových
stromov
Výhonky viniča
Piliny a hobliny
Handry

3,46
4,61
4,24
4,19
3,85
3,88
3,77
4,24
4,52
3,85
3,68
3,82
4,41
4,58

Pre porovnanie, kalorická hodnota zemného plynu alebo benzínu je približne 11.63 kWh / kg.
V spoločnostiach, ktoré sa venujú poľnohospodárskym plodinám a potravinám je jednoduché
získať odpad, ktorý sa dá spáliť na získanie dodatočnej energie pre sušenie, údenie
a dehydratačné procesy. V tejto súvislosti je však nevyhnutné poznať a dodržiavať miestne
zákony a požiadavky na ochranu životného prostredia.
Pomoc 3: Existuje vo vašej spoločnosti automatický proces riadenia a kontroly?
Automatické riadiace a kontrolné systémy vykonávajú svoju činnosť bez akéhokoľvek zásahu
človeka, keď zaznamenajú rozdiel medzi požadovanými a skutočnými hodnotami parametrov
procesu. Automatizáciou procesov môže byť vykonané presnejšie a detailnejšie riadenie
zvyšujúce energetickú, prevádzkovú a údržbovú efektivitu konečného produktu tým, že
zariadenie pracuje čo najoptimálnejšie.

Pomoc 4: Typ paliva
Palivá môžu byť klasifikované ako:
• Pevné: palivové drevo, drevné uhlie, uhlie, koksárenské uhlie, …
• Tekuté: ťažký olej, benzín, ropa, petrolej, palivový olej, alkoholy …
• Plynné:, zemný plyn, propán, bután, acetylén, LPG …

Pomoc 5: Keď kontrolujete výkon kotla, aplikujete opravné postupy na dosiahnutie
odporúčaných spaľovacích parametrov?
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Výkon kotla je pomer vyprodukovaného úžitkového tepla (po stratách) vzhľadom na energiu
paliva. Straty môžu pochádzať zo spaľovacích plynov, izolácie kotla, a pod. Na vyhodnotenie
výkonu je nevyhnutné mať analyzátor plynov na meranie koncentrácií O2, CO2 & CO a ich
aktuálnej teploty, ako aj vonkajšej teploty kotla. Správne hodnoty O2, CO a výstupná teplota
plynov závisia od typu paliva a horáka, ako aj od veľkosti kotla. Cieľové hodnoty sú uvedené
v príručke k zariadeniu alebo sú poskytované výrobcom.

Pomoc 6: Čo je prevádzkový čas pri plnej záťaži za rok ?
Plná záťaž znamená nominálne alebo konštrukčné podmienky zaťaženia. Teda práca
vykonaná počas 24 hodín pri polovičnej záťaži sa rovná práci vykonanej počas 12 hodín pri
plnej záťaži. Prevádzka pri plnej záťaži znamená používanie menšieho množstva paliva na
produktovú jednotku a je preto nákladovo efektívnejšia. Je teda efektívnejšie nainštalovať
niekoľko menej výkonných zariadení, ktoré môžu byť aktivované, alebo deaktivované v
závislosti od pracovného vyťaženia, aby bolo zabezpečené, že tieto zariadenia pracujú s
najefektívnejšími nastaveniami.
Pomoc 7: Je nainštalovaný systém na spätné získavanie tepla z kondenzátu?
Všetky teplo rozvádzajúce potrubia a zariadenia produkujú vďaka rozličným teplotám vo
vnútri (teplota pary) a mimo potrubia (vonkajšia okolitá teplota) istý kondenzát. Obsah
energie v kondenzáte môže byť vyšší ako 10% z celkovej energetickej kapacity pary v
typickom bežnom systéme. Účelom systémov na spätné získavanie tepla z kondenzátu
(kondenzovanej vody) je nielen získať späť kondenzovanú vodu, ale aj tepelnú energiu, ktorú
obsahuje.

Distribution
losses 5%
Combustion
losses 13%

DISTRIBUTION
FLASH STEAM
10%

STEAM
GENERATION

End of
boiler
purge 3%
FUEL PRIMARY
ENERGY 100%

WASTED
CONDENSATE

FINAL USER

CONDENSATE
FLOW BACK
Water refilling

FINAL ENERGY 74%
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Pomoc 8: Pokrýva steny skrine a výparníka ľad?

Námraza pokrývajúca vnútorne steny chladničky alebo mrazničky alebo chladiacu špirálu
redukuje prenos tepla a výrazne zvyšuje spotrebu energie. Účinné protinámrazové systémy,
ktoré merajú teplotu a zaznamenávajú pokles tlaku vo výparníku, alebo tie, ktoré merajú
vlhkosť a námrazu, sú oveľa lepšie ako tie, ktoré sa zbavujú námrazy na základe
naprogramovaných cyklov.
Pomoc 9: Je spínač tlaku nastavený na zmenené podmienky (zima/leto)?
Kompresory chladiaceho systému sú limitované horným tlakom (kondenzácia) a dolným
tlakom (vyparovanie) Tlak kompresora je riadený spínačom. Najnáročnejšie prevádzkové
podmienky sú v lete, v dôsledku vysokej vonkajšej teploty, ktorá ovplyvňuje výkon. Preto sú
kompresory navrhnuté tak, aby pracovali na úrovni horného tlaku, čo nie je v zime potrebné.
Ak nie je nastavenie spínača prispôsobené zmeneným podmienkam, zariadenie bude pracovať
ako v lete, bez možnosti podať efektívny výkon prispôsobený zimným podmienkam.
Pomoc 10: Je chladiace zariadenie vybavené senzorom na detekovanie otvorených
dverí?
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Senzory na detekovanie otvorených dverí a akustické signály upozorňujúce na otvorené dvere
počas dlhšej doby sú prvkami, ktoré pomáhajú užívateľovi uvedomiť si a vyvarovať sa
nesprávneho a energeticky veľmi neefektívneho používania zariadenia. Vaše zariadenie by
malo byť vybavené hore spomínanými prvkami, ktoré by mali riadne fungovať.
Pomoc 11: Je tesnenie v dobrom stave?

Tesnenie napomáha dobrej izolácii a redukuje straty tepla. Avšak v dôsledku intenzívneho
používania sa zvyčajne rýchlo opotrebuje a z času na čas potrebuje výmenu. Udržiavanie
tesnenia v dobrom stave je kľúčom k zaisteniu dobrého výkonu.
Pomoc 12: Je bežné, že zariadenie pracuje na polovičnú výkon?
Niekoľko chladiacich zariadení pracujúcich pri nastavenej teplote, ale prázdnych alebo
naplnených iba čiastočne, znamená mrhanie priestorom a kapacitou. Niekoľko takýchto
zariadení niekoľkokrát znásobuje spotrebu energie, ak to porovnáme s ideálnou situáciou, kde
je obsah umiestnený spolu v iba potrebnom počet zariadení, ktoré pracujú naplno a ostatné sú
vypnuté.

Pomoc 13: Sú vaše zariadenia vybavené invertorovou technológiu a pohonom s meniteľnou
rýchlosťou ?

Niektoré skrutkové kompresory klimatizačných zariadení sú vybavené invertorovou
technológiou. Táto technológia reguluje výkon pre dosiahnutie danej teploty v reálnom čase
bez cyklov zapínania a vypínania kompresora. Vrchný tlak je redukovaný a výkon je
prispôsobený aktuálnej potrebe. Spotreba energie sa výrazne zníži a životnosť zariadenia sa
predĺži.
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Pomoc 14: Máte motory s meniacim sa pracovným zaťažením?
Pre motory, ktoré pracujú pri premenlivom pracovnom zaťažením, je veľmi dôležité meniť
ich pracovnú rýchlosť tak, aby sa prispôsobila optimálnemu výkonu a tým zabrániť, aby
neustále pracovali na plný výkon. Odporúča sa to hlavne pre:
pohon čerpadla
pohon extraktora
pohon ventilátora
pohon kompresora
………
Pomoc 15: Koeficient vyťaženia
Tento koeficient udáva využitie elektrického zariadenia v prevádzke počas daného obdobia.
Je definovaný ako (lf) pomer medzi priemerným vyťažením za dané obdobie a maximálnym
vyťažením v tom istom období.
Priemerné vyťaženie
(lf) = ------------------------------Maximálne vyťaženie
Najviac odporúčaný koeficient vyťaženia je čo najbližšie k hodnote 1. Každá hodnota, ktorá
je nižšia ako 1 ukazuje, že systém je buď naddimenzovaný alebo sa nevyužíva v plnej
kapacite.
Ako vypočítať priemerné vyťaženie?
Spotreba energie
DP = ----------------------------------------Počet pracovných hodín
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Pomoc 16: Je nainštalovaný systém rekuperácie tepla?
Spaliny, ktoré vychádzajú zo spaľovacej komory pri vysokej teplote, môžu byť využité na
prenos energie do iných procesov, ako napríklad predohrev vody alebo vstupného vzduchu,
čím sa zníži spotreba paliva. Rekuperované teplo môže byť využívané v ďalších rozličných
procesoch, ako napr. nízkoteplotné sušenie.
Ekonomizéry: zariadenia pre predohrev procesnej vody
Predohrievače:. Sú to výmenníky tepla určené na zvyšovanie teploty vstupného vzduchu pri
spaľovaní.
Pre olejové palivá nie je v žiadnom prípade možné znížiť teplotu spalín pod 150 - 175ºC,
keďže kondenzácia kyseliny sírovej by spôsobila koróziu potrubí a zariadenia. V prípade
plynu sa teplota spalín môže znížiť pod teplotu kondenzácie vody.

Pomoc 17: Počet hodín prevádzky pri plnej záťaži?
Plná záťaž znamená nominálne alebo konštrukčné podmienky zaťaženia. Teda práca
vykonaná počas 24 hodín pri polovičnej záťaži sa rovná práci vykonanej počas 12 hodín pri
plnej záťaži. Prevádzka pri plnej záťaži znamená používanie menšieho množstva paliva na
produktovú jednotku a je preto nákladovo efektívnejšia. Je teda efektívnejšie nainštalovať
niekoľko menej výkonných zariadení, ktoré môžu byť aktivované, alebo deaktivované v
závislosti od pracovného vyťaženia, aby bolo zabezpečené, že tieto zariadenia pracujú pri
najefektívnejších nastaveniach. Počet prevádzkových hodín sa bude rovnať počtu pracovných
hodín, ak zariadenie pracuje pri plnej záťaži alebo v nominálnych podmienkach.
Pomoc 18 Úniky tlakového vzduchu v systémoch so stlačeným vzduchom
Únik tlakového vzduchu v neriadenom systéme so stlačeným vzduchom môže dosahovať až
40% z dodávaného tlakového vzduchu. Úniky tlakového vzduchu vedú k dodatočným
nákladom tým, že dochádza k
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•

výpadkom systémového tlaku, ktorý spôsobuje, že nástroje a iné zariadenia ovládané
tlakovým vzduchom pracujú menej efektívne, čím môžu negatívne ovplyvňovať
výrobný proces;
• redukcii životnosti a zvýšenej potrebe údržby zariadenia z dôvodu nevyhnutného
zvýšenia cyklovania a prevádzkového času kompresora.
• potrebe zvýšenia výkonu kompresora.
Je mnoho zdrojov únikov, ale najbežnejšími príčinami sú:
• ventily na ručný odvod kondenzátu sú ponechané otvorené
• uzatváracie ventily sú ponechané otvorené
• úniky cez hadice a spojky
• úniky cez potrubia a spoje potrubia
• úniky z tlakových regulátorov
• zariadenie používajúce tlakový vzduch sú ponechané v činnosti, keď to nie je nutné.
Pomoc 19 Rekuperácia tepla v systémoch tlakového vzduchu
Jedným z kľúčových opatrení pre zníženie nákladov je opätovné využitie odpadového tepla
generovaného kompresorom vo vhodnej aplikácii. Iba 10% elektrickej energie, ktorá poháňa
vzduchový kompresor je premenené na energiu stlačeného vzduchu. Zvyšných 90% sa bežne
stratí ako teplo. Správne navrhnutý systém rekuperácie tepla môže vrátiť až 80% z tohto tepla
pre ohrev vzduchu alebo vody.
Pomoc 20: Pozícia vstupu vzduchu v systémoch stlačeného vzduchu
Studený vzduch je hustejší ako teplý. Ak je vstupný vzduch hustejší, energia potrebná na jeho
stlačenie bude nižšia, takže sa odporúča umiestniť vstup vzduchu do vonkajších priestorov.
Pomoc 21: Elektrické pohony s premenlivými otáčkami
Frekvenčné meniče sú zariadenia, ktoré sú namontované na striedavé AC motory a riadia tak
štartovanie, ako aj chod motorov. Vhodné sú hlavne pri premenlivých záťažiach ako
napríklad:
motory, ktoré poháňajú čerpadlá
motory, ktoré poháňajú extraktory
motory, ktoré poháňajú ventilátory
motory, ktoré poháňajú kompresory.

Pomoc 22: Výbojky
výbojky potrebujú pomocný prvok, ktorý sa volá predradník, alebo indukčnosť, ktorého
účelom je spustiť výboj a riadiť ho.
Existujú 2 typy predradníkov:
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Magnetický predradník. Od použitia v priemyselných aplikáciách sa upúšťa z dôvodu
nízkej účinnosti a neschopnosti riadiť svetelný výkon svietidla.
Elektronický predradník. Je účinnejší, pretože umožňuje regulovať svetelný tok.

Ohrev
Vodné radiátory: je to najekonomickejší a najjednoduchší systém. Radiátory zo železnej
liatiny majú vyššiu tepelnú zotrvačnosť a sú odolnejšie než oceľové alebo hliníkové.
Distribúcia tepla je efektívnejšia pri dvojdutinovom usporiadaní ako pri jednodutinovom,
nakoľko sa zvyšuje distribúcia tepla. Povrchová teplota je 60 – 80° C.
Podlahové vykurovanie: Rôzne vzájomne poprepájané polyetylénové rúrky sú umiestnené 35 cm pod povrchom, s medzerami 10 až 30 cm medzi nimi. Cirkuláciou vody teplej 45°C cez
rúrky je teplota podlahy udržiavaná na 29°C.
Systém ventilátor – vodný had: zariadenie, ktoré je vybavené ohrievačom naplneným
horúcou vodou a ventilátorom, ktorý cez neho preháňa vzduch, čím ho zohrieva. Toto
zariadenie môže byť rovnako použité pre chladenie.
Priemyselné chladenie je zvyčajne riešené pomocou
•
•
•

chladiacej veže; použitými zariadeniami sú ventilátory a procesné chladiace čerpadlá
tlakového chladenia; použitými zariadeniami sú kompresory (odlišné od tých, ktoré sú
použité pri výrobe stlačeného vzduchu)
absorpčného chladenia; použitými zariadeniami sú chladiace čerpadlá

Akými typmi horákov sú vybavené vaše pece a sušičky?
•
•
•

Vysokorýchlostné horáky: pracujú vstrekovaním veľkého objemu nízko teplotného
plynu pri vysokej rýchlosti. Teplo je prenášané vedením.
Autorecyklujúce horáky: spaliny sú vedené do plameňa, emisie NOx sú tým
redukované.
Horáky impulzného spaľovania: Spaliny cirkulujú tak, že teplota je homogénnejšia v
celom objeme pece. Prívod plynu umožňuje optimálne využitie energie.

Aký typ vykurovacieho systému funguje vo vašej spoločnosti’
• Kotol: palivo + vzduch sú vstrekované do spaľovacej komory pomocou horáka.
Kombinácia paliva a kyslíka vydáva tepelnú energiu, dôsledkom čoho je vytváranie
množstva vedľajších produktov: pevných odpadov, (popol, troska) a spalín s vysokou
teplotou od 200 do 1000°C . Energia obsiahnutá v týchto plynoch je prenášaná do
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média (voda, vzduch, olej) pomocou výmenníka tepla predtým než sú vypustené cez
komín.
• Elektrické vykurovanie: Elektrický prúd je vedený cez rezistor, čím sa produkuje
teplo.
• Tepelné čerpadlo: je to zariadenie, ktoré vyrába teplo pre zimný ohrev a letné
chladenie jednoduchou zmenou pracovného cyklu. Je založené na princípe prenosu
tepla z chladnejšieho do teplejšieho prostredia pomocou mechanickej energie. Na
zmenu cyklu ventil prepne smer prúdenia a kondenzačná jednotka pracuje ako
výparník a naopak. Čo sa týka energie, je to veľmi účinný systém , pretože
produkovaná tepelná energia omnoho prevyšuje spotrebovanú elektrickú energiu.
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•

8. Odporúčania pre merania energie
Pre odporúčania označené žltou farbou je udávaný aj percentuálny odhad úspory
energie.

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčanie 1: VYTVORTE VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI POZÍCIU
ENERGETICKÉHO MANAŽÉRA.
Sledovanie spotreby energie je rozhodujúcim faktorom pri monitorovaní energetických
zdrojov na výrobnú jednotku a identifikácii odchýlky od priemerných a cieľových hodnôt.
Mali by ste určiť osobu alebo tím, ktorý túto úlohu prevezme a bude podporovať energeticky
efektívne postupy a výsledky správy.

Odporúčanie 2: ABY SA MINIMALIZOVALI STRATY, ROZVODY TEPLA MUSIA
BYŤ PRIMERANE ZAIZOLOVANÉ.
Energetické straty sa dajú výrazne zníži, ak sa použije vhodná izolácia na rozvodnom potrubí,
ventiloch, nádržiach a všetkých ostatných prvkoch, kde sa vnútorná teplota výrazne líši od
teploty vonkajšieho prostredia. Úspory: 3%.

Odporúčanie 3: ABY SA MINIMALIZOVALI STRATY, ROZVODY TEPLA MUSIA
BYŤ PRIMERANE ZAIZOLOVANÉ.
Energetické straty sa dajú výrazne zníži, ak sa použije vhodná izolácia na rozvodnom potrubí,
ventiloch, nádržiach a všetkých ostatných prvkoch, kde sa vnútorná teplota výrazne líši od
teploty vonkajšieho prostredia.
Pri chybnej izolácii potrubia od 1-10 m, úspory môžu dosiahnuť až 1% pôvodnej spotreby.
Pri chybnej izolácii potrubia od 10 – 50 m, úspory môžu dosiahnuť až 2% pôvodnej spotreby.
Pri chybnej izolácii potrubia nad 50 m, úspory môžu dosiahnuť až 3% pôvodnej spotreby.
Odporúčanie 4: ODPORÚČA SA VYPRACOVAŤ ŠTÚDIU O MOŽNOSTI
OPÄTOVNÉHO POUŽITIA RASTLINNÉHO ODPADU NA ENERGETICKÉ
ÚČELY.
Niektoré z produktov v poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle môžu byť
považované za recyklovateľné biomasy a znovu použité na rozličné účely, či už pre procesy v
inej spoločnosti alebo v domácej spoločnosti, zohľadňujúc ekonomické prínosy. Ak nie je
možné opätovne využiť tieto odpady ako produkty, stojí za zváženie ich využitie ako zdrojov
energie.
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Odporúčanie 5: PROCES AUTOMATICKEJ KONTROLY OPTIMALIZUJE
VÝROBNÉ PROCESY.
Mnoho výrobných procesov produkuje energetické straty, keďže manuálna kontrola je
neefektívna. Automatická kontrola môže monitorovať jednotlivé parametre procesov a
aktivovať naprogramované postupy na zlepšenie energetickej efektívnosti.
Odporúčanie 6: ČISTIACE PROCEDÚRY SÚ ZVYČAJNE ENERGETICKY
NEEFEKTÍVNE A PLYTVAJÚ
Čistenie znamená značnú spotrebu vody a energie na zohriatie vody, ktorá sa pri čistení
používa. Existujú však postupy, ktoré dokážu redukovať oboje. Niektoré z nich sú napr.:
o Čistene na mieste umožňuje vykonávať čistenie takmer automaticky, a tak aj
kontrolovať množstvo spotrebovanej vody, ako aj energie na jej prípravu.
o Čistenie pomocou nízko tlakovej peny na rozpustenie nečistôt, po ktorom nasleduje
oplachovanie. Tento postup redukuje množstvo použitej vody a energie.
o Jednokrokové čistiace prostriedky: tieto produkty redukujú počet jednotlivých
krokov čistenia (dezinfekcia, základná a kyselinová úprava) na jeden, čím znižujú
spotrebu vody a energie.
Tieto efektívne čistiace techniky môžu predstavovať dôležité, finančne nenáročné úspory.

KOTLY
VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dvere pece majte vždy dobre zavreté.
Redukujte čas nakladania a operácií.
Pracujte pri maximálnom naložení.
Použite izoláciu a redukujte straty tepla.
Používajte PLC na kontrolu spotreby pece a iných parametrov. Rozdiely medzi
spotrebou automaticky a manuálne riadených pecí sú približne 25%. Navyše
priemerná životnosť rezistorov v elektrických peciach môže byť takmer dvojnásobná.
Zabezpečte dobré zatvorenie a tesnenie dverí. Takmer 80% strát je spôsobených týmto
nedostatkom.
Používajte dvierka s nastaviteľnou veľkosťou otvoru, ktoré umožnia otvorenie iba
nevyhnutne veľkého otvoru na vstup materiálu, čím sa zabráni stratám.
Pracujte s plne naloženou pecou, vyhnite sa čiastočnému prikladaniu.
Vstupný materiál naložte rýchlo, čím znížite straty spôsobené sálaním pece.
Predĺžte dobu prevádzky čo najviac, aby ste sa vyhli zahrievaniu zakaždým, keď
chcete zariadenie použiť.
Zabezpečte, aby bola prevádzka naprázdno čo najkratšia. Redukujte čas na testovanie
a prípravu.
Ak je to možné, predhrievajte vstupný materiál spalinami z iných procesov.
Využívajte vedľajšie produkty, ako napr. spaliny, predohrev pece pomocou
rekuperovaného tepla, atď.
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Odporúčanie 7: KEĎ KONTROLUJETE ČINNOSŤ KOTLA, APLIKUJTE
OPRAVNÉ POSTUPY NA DOSIAHNUTIE ODPORÚČANÝCH SPAĽOVACÍCH
PARAMETROV.
Správne hodnoty O2, CO a teplota spalín sú závislé od typu paliva a horáka, ako aj od
veľkosti kotla. Mala by byť vykonávaná pravidelná kontrola spalín a výsledky kontroly by
mali byť porovnávané s parametrami danými výrobcom. Referenčné správne hodnoty sú:
Palivo

O2 max (%)

CO max (ppm)

Palivový olej
Benzín
Zemný plyn

3,5
3,5
2

200
200
50

Ak merané hodnoty nezodpovedajú odporúčaným hodnotám, potom kotol nepracuje správne.
Môžu byť potrebné zmeny v nastavení a niektoré úpravy, ako aj primeraná a správna údržba.
Úspory môžu dosiahnuť až 6.5% pôvodnej spotreby zariadenia.
Odporúčanie 8: VYKONÁVAJTE PRAVIDELNÚ ÚDRŽBU.
Pravidelná preventívna údržba riadiaca sa pokynmi výrobcu je veľmi dôležitá. Frekvencia je
daná výrobcom, mala by byť vykonávaná minimálne raz ročne v závislosti od používaného
zariadenia.
Odporúčanie 9: NAINŠTALUJTE SYSTÉMY NA ZACHYTÁVANIE
KONDENZÁTU, ABY STE UŠETRILI ENERGIU A VODU.
Tieto systémy majú za cieľ vrátiť kondenzovanú vodu pri maximálnej možnej teplote do
vodného napájacieho systému, aby sa ušetrila voda, ako aj tepelná energia v nej obsiahnutá.
Priemerné úspory:
Ak je teplota > 130º, tepelné úspory sú 4%.
Ak je teplota < 130º, úspory sú 2%.
Priemerné úspory: 3%.
Odporúčanie 10: ZISTITE TEPLOTU PROCESOV A SPALÍN, ABY STE MOHLI
UPRAVIŤ SPAĽOVACÍ PROCES.
Znalosť teploty procesov pri dodávkach teplej vody alebo pary umožní nastaviť výrobu tepla
pre tieto procesy tak, aby sa predišlo energetickým stratám.
Prekročenie teploty spalín môže spôsobiť straty energie výstupných plynov. Táto teplota sa dá
zistiť meraním priamo na výstupe kotla. Táto hodnota je vždy udávaná v ročnej správe o
údržbe a mala by byť zaznamenávaná v knihe údržby kotla.
Maximálna teplota spalín závisí od použitého paliva:
plynové palivá: 175ºC
tekuté palivá: 230ºC
pevné palivá: 230ºC
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Odporúčanie 11: KONTROLUJTE VONKAJŠIU IZOLÁCIU KOTLA A
REFRAKČNÝCH MATERIÁLOV.
Príliš vysoká vonkajšia teplota povrchu okolo kotla môže naznačovať, že zariadenie nie je
primerane zaizolované, a preto dochádza k stratám energie cez povrch kotla. Je potrebné
zlepšenie izolačných materiálov, navýšenie hrúbky izolačnej vrstvy a kontrola refrakčných
materiálov. Tieto opatrenia prispejú tiež k zvýšeniu bezpečnosti prevádzky a zabránia
popáleniam a nehodám. Straty tepla sa môžu znížiť až o 70-80%.
Úspory pre zariadení: 2%.
Odporúčanie 12: ČISTENIE KOTLA.
Príliš vysoká teplota spalín môže byť dôsledkom neefektívnej výmeny tepla vo vnútri kotla.
Tento problém sa zvyčajne rieši pomocou vnútorného čistenia. Toto čistenie by malo byť
vykonávané pravidelne, aby sa zvýšilo užitočné teplo a znížila teplota spalín.
Úspory sa odhadujú na 1% s ohľadom na súčasnú spotrebu na každých 20º teploty spalín,
ktorá prevyšuje maximálnu hodnotu.

Odporúčanie 13: INŠTALÁCIA SYSTÉMOV NA REKUPERÁCIU TEPLA
Spaliny pri vysoko tepelných procesoch môžu obsahovať dostatočné množstvo energie na
predohrev vstupného vzduchu spaľovania, čím sa dá dosiahnuť zníženie spotreby energie.
Tento efekt sa dá dosiahnuť nainštalovaním predohrievačov, ktoré sú výmenníkmi tepla a
slúžia na zachytávanie časti energie vypusteného vzduchu a jej prenos do vstupného vzduchu.
.
Odporúčanie 14: VÝMENA KOTLA ZA KOTOL NA ZEMNÝ PLYN
Po 15 rokoch je potrebné kotol vymeniť, keďže výkon kotla sa postupom času znižuje. Ak
existuje možnosť napojenia na zemný plyn, potom je najvýhodnejšie nahradiť starý kotol
kotlom na zemný plyn, keďže tento typ je najefektívnejší a najmenej škodlivý pre životné
prostredie.
Dajú sa dosiahnuť úspory až do 15% súčasnej spotreby, ak pôvodný kotol nebol na zemný
plyn.
Odporúčanie 15: VÝMENA KOTLA ZA KOTOL S ROVNAKÝM PALIVOM.
Po 15 rokoch je potrebné kotol vymeniť, keďže výkon kotla sa postupom času znižuje. Ak
neexistuje možnosť napojenia na zemný plyn, potom je voľbou nahradiť starý kotol kotlom na
rovnaké palivo.
Dajú sa dosiahnuť úspory až do 10% spotreby starého kotla.
Odporúčanie 19: NÁJDITE VHODNÉ APLIKÁCIE NA VYUŽITIE SYSTÉMOV NA
OBNOVU TEPLA ZACHYTÁVANÍM KONDENZÁTU, ABY STE UŠETRILI
ENERGIU A VODU.
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Tieto systémy majú za cieľ vracať kondenzovanú vodu pri maximálnej možnej teplote do
vodného zásobovacieho systému, aby sa znovu použila voda a tepelná energia v nej
obsiahnutá. Ak takýto systém nepoužívate, bolo by veľmi zaujímavé nájsť aplikácie alebo
procesy na využitie rekuperovanej energie, napríklad na doplnenie dodávok teplej vody.
Priemerné úspory:
Ak je teplota > 130º, tepelné úspory sú 4%.
Ak je teplota < 130º, tepelné úspory sú 2%.
Priemerné úspory: 3%.

CHLADIACE ZARIADENIA A CHLADNIČKY:
VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA
•

Existujú vysoko výkonné ventilátory pre odparovače a chladiče – kondenzátory, ktoré
potrebujú na prevádzku menej energie, a ktoré generujú menej tepla, čím redukujú
potreby chladenia. Úspory sa odhadujú na 3 až 15%. Rovnako existujú aj vysoko
efektívne kompresné systémy, ktoré umožňujú dosiahnuť úspory až do výšky 6 až
16% v závislosti od typu použitého chladiaceho zariadenia.

•

Odparovacie chladiče – kondenzátory využívajú vlhký filter na ochladzovanie
vonkajšieho vzduchu zvyšujúc tým svoju schopnosť odovzdávať teplo. Úspory sú
odhadnuté na 3 až 9%. Po nahradení suchých filtrov s vysokou spotrebou energie za
vyššie spomínané systémy.

•

Zosilňovačmi tlaku tekutého chladiva sú malé čerpadlá chladiva umiestnené za
kondenzátorom, ktoré zvyšujú tlak tekutého chladiva pred vstupom do expanzného
ventilu. Tento zvýšený tlak zabezpečuje dochladzovanie chladiva, čím sa zvyšuje
účinnosť systému. Dá sa ušetriť až 20% redukovaním výdavkov za energiu pre
spoločnosť.

•

Redukovanie teploty tekutého chladiva pod jeho kondenzačnú teplotu (dochladzovací
proces) zvyšuje chladiaci výkon na jednotku chladiva a zároveň sa tým znižuje doba,
počas ktorej musí byť kompresor v činnosti, pretože je potrebné menej chladiva. Je
možné použiť vonkajší vzduch (vonkajšie dochladzovanie) alebo prídavný chladiaci
systém (mechanické dochladzovanie). Úspory pri druhom spôsobe môžu dosiahnuť až
25%. Vonkajšie dochladzovacie kondenzátory vyžadujú väčšiu veľkosť, alebo
dodatočné výmenníky tepla, aby dochladili chladivo. Úspory sú v rozmedzí 1 až 9%.

•

Ohrievače vlhkosti sú elektrické ohrievače, ktoré sú inštalované v médiu a nízko
teplotných chladiacich systémoch, aby udržali vonkajšie povrchy bez kondenzácie.
Bežne sú tieto systémy v prevádzke neustále, ale nainštalovanie zariadenia na kontrolu
vlhkosti, ktoré vypne alebo zapne ohrievač podľa potreby, môžu ušetriť až 20%
energie.

•

Môžu byť nainštalované aj systémy na rekuperáciu tepla určeného na ohrev vody
zvyškovým teplom uvoľneným z chladiaceho systému. Týmto sa zníži spotreba
energie potrebnej na ohrev vody.
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Odporúčanie 20: VYKONÁVAJTE PRAVIDELNÉ KONTROLY ZARIADENIA A
PREVENTÍVNE PREHLIADKY.
Odporúča sa vykonávať pravidelné kontroly zariadenia a preventívne prehliadky, aby boli
zabezpečené najlepšie pracovné podmienky. Frekvencia údržby by mala byť taká, ako udáva
výrobca, minimálne však raz ročne.
Odporúčanie 21: ODMRAZUJTE PRAVIDELNE.
Dobrá údržba môže priniesť úspory až do výšky 25% redukciou prevádzkových nákladov
chladničiek. Jedným z odporúčaní je odmrazovať chladiacu časť a vyčistiť kondenzátor.
Výkonné beznámrazové systémy detekujú vlhkosť, merajú množstvo námrazy a detekujú
pokles tlaku vo výparníku a spustia odmrazovanie automaticky bez potreby
naprogramovaných odmrazovacích cyklov.
Odporúčanie 22a: NASTAVTE SPÍNAČ TLAKU NA ZARIADENÍ PODĽA
ROČNÉHO OBDOBIA (ZIMA /LETO).
Kompresory chladiaceho systému sú limitované horným tlakom (kondenzácia) a dolným
tlakom (vyparovanie). Tlak kompresora je riadený spínačom. Najnáročnejšie prevádzkové
podmienky sú v lete, v dôsledku vysokej vonkajšej teploty, ktorá ovplyvňuje výkon. Preto sú
kompresory navrhnuté tak, aby pracovali na úrovni horného tlaku, čo nie je v zime potrebné.
Ak nie je nastavenie spínača prispôsobené zmeneným podmienkam, zariadenie bude pracovať
ako v lete bez možnosti podať efektívny výkon prispôsobený zimným podmienkam. Úspory
energie sú približne 2% pôvodnej spotreby v závislosti od typu použitého zariadenia.
Odporúčanie 22b: ZABEZPEČTE SPRÁVNE ZATVORENIE DVERÍ CHLADNIČKY
A MRAZNIČKY POMOCOU SENZORA OTVORENÝCH DVERÍ .
Tento systém upozorňuje používateľa zariadenia, ak dvere ostali čiastočne alebo úplne
otvorené, čím sa predchádza stratám energie. Odporúča sa prinajmenšom nainštalovať na
zariadenie upozornenie pre užívateľov, aby dvere nenechávali otvorené.
Odporúčanie 23: ZABEZPEČTE DOBRÉ TESNENIE.
Tesné spoje zabraňujú stratám medzi dverami a skriňou telesa. Tieto spoje sa intenzívnym
používaním opotrebujú, preto sa odporúča ich pravidelná kontrola a výmena v prípade
potreby.
Odporúčanie 24: NASTAVTE SPRÁVNU TEPLOTU PODĽA POTRIEB
SKLADOVANÝCH PRODUKTOV.
Nižšia teplota, než je minimálna potrebná teplota na bezpečné skladovanie produktov, prináša
straty energie.
Odporúčanie 25: CHRÁŇTE CHLADIČ - KONDENZÁTOR PRED PRIAMYM
SLNEČNÝM ŽIARENÍM.
Chladiče - kondenzátory sú citlivé na vonkajšiu teplotu, ktorá keď stúpa, znižuje efektivitu
výmeny tepla. Preto by mali byť umiestnené mimo slnečného svetla a tepelných zdrojov na
dobre vetranom mieste.
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Úspory 2% pôvodnej spotreby zariadenia.
Odporúčanie 26: CHLADIACE ZARIADENIE BY MALO PRACOVAŤ PLNE
NALOŽENÉ.
Chladiace zariadenie by malo pracovať plne naložené. Ak niekoľko čiastočne zaplnených
chladničiek pracuje pri tej istej teplote, odporúča sa plne naložiť potrebný počet chladničiek a
ostatné vypnúť.
Odporúčanie 27: VÝMENA CHLADNIČKY / MRAZNIČKY ZA NOVÚ
S INVERTOROVOU TECHNOLÓGIOU.
Táto technológia zabezpečuje oveľa nižšiu spotrebu prispôsobením rýchlosti kompresora, čo
vplýva na tlak aktuálne potrebný pre dosiahnutie požadovanej teploty. Namiesto zvyčajných
cyklov vypínania a zapínania typických pre staršie technológie ju udržiava na stabilnejších a
konštantnejších hodnotách, čím sa zvyšuje životnosť zariadenia.
Takýmto spôsobom sa dá dosiahnuť úspora až do výšky 40% súčasnej spotreby.

Odporúčanie 28: ZAIZOLUJTE ČASTI TRUBIEK OD KOMPRESORA
K VÝPARNÍKU.
Celková efektívnosť systému vzrastie redukciou tepelných strát v kritických častiach, ako sú
trubky, ktoré vedy od kompresora k výparníku. Vhodnou izoláciou sa dá dosiahnuť úspora
približne až 3%.

Odporúčanie 29: VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA

ELEKTRICKÉ MOTORY, ČERPADLÁ, VENTILÁTORY,
KOMPRESORY
Odporúčanie 30: VÝMENA MOTORA ZA VÝKONNEJŠÍ.
Pre vysoko vyťažené motory (viac ako 15 hodín denne) sa odporúča ich výmena za
efektívnejšie u tých, ktoré sú staršie ako 10 rokov. Môže to priniesť úspory až do výšky40%
pôvodnej spotreby motora. Vysoko efektívne motory zabezpečujú ten istý výkon pri oveľa
nižšej spotrebe a predlžujú životnosť zariadenia. Pracujú lepšie aj mimo nominálnych
podmienok a pri nízkych teplotách.
Úspory môžu dosiahnuť až 45%.

Odporúčanie 31: VYKONÁVAJTE PRAVIDELNÉ REVÍZIE.
Periodické revízie a preventívna údržba sú potrebné na zabezpečenie najlepších pracovných
podmienok pre elektrické motory. Je nevyhnutné vykonávať ich minimálne raz a rok.
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Zvláštne

odporúčanie

32:

NAINŠTALUJTE

MOTORY

S

INVERTOROVOU

TECHNOLÓGIU - POHONOM S MENITEĽNOU RÝCHLOSŤOU.

Pre motory pracujúce pri premenlivej záťaži je zaujímavé modifikovať rýchlosť motora v
závislosti od momentálne potreby namiesto plytvania energiou tým, že motor pracuje neustále
na plný výkon. Dá sa to dosiahnuť pomocou invertorovej technológie.
Odporúča sa to hlavne pre:
pohon čerpadla
pohon extraktora
pohon ventilátora
pohon kompresora
Odporúčanie 33: NAINŠTALUJTE PRÍVOD KOMPRESOROVÉHO VZDUCHU DO
VONKAJŠÍCH PRIESTOROV.
Studený vzduch je hustejší ako teplý. Ak je vstupný vzduch hustejší, energia potrebná na jeho
stlačenie bude nižšia, takže sa odporúča umiestniť vstup vzduchu do vonkajších priestorov,
kde je vzduch, okrem horúceho leta, chladnejší ako vo vnútri.
Odporúčane 34: VYPÍNAJTE ZARIADENIE SO STLAČENÝM VZDUCHOM CEZ
VÍKENDY A PRI PRESTOJOCH.
Ak sa zariadenie so stlačeným vzduchom nepoužíva, vypnite ho cez víkendy a kedykoľvek,
keď sa nepoužíva. Dosiahnete tým zníženie spotreby energie a predĺženie životnosti
zariadenia.
Odporúčanie 35: VYMEŇTE KOMPRESOR.
Staré kompresory, ktoré pracujú viac ako 15 hodín denne, je potrebné vymeniť za výkonnejšie
a úspornejšie, čím môžete dosiahnuť úspory až do 40% pôvodnej spotreby kompresora.
Odporúčanie 36: ÚNIKY TLAKOVÉHO VZDUCHU V SYSTÉMOCH SO
STLAČENÝM VZDUCHOM – PREVENTÍVNA ÚDRŽBA.
Čím vyšší je tlak, tým sú vyššie úniky. Mali by byť vykonávané pravidelné revízie, aby sa
zabezpečilo, že v systéme nedochádza k únikom vzduchu.
Únik tlakového vzduchu v neriadenom systéme so stlačeným vzduchom môže dosahovať až
40% z dodávaného tlakového vzduchu. Úniky tlakového vzduchu vedú k dodatočným
nákladom tým, že dochádza k:
• výpadkom systémového tlaku, ktorý spôsobuje, že nástroje a iné zariadenia ovládané
tlakovým vzduchom pracujú menej efektívne, čím môžu negatívne ovplyvňovať
výrobný proces
• redukcii životnosti a zvýšenej potrebe údržby zariadenia z dôvodu nevyhnutného
zvýšenia cyklovania a prevádzkového času kompresora
• potrebe zvýšenia výkonu kompresora
Je mnoho zdrojov únikov, ale najbežnejšími príčinami sú:
• ventily na ručný odvod kondenzátu sú ponechané otvorené
• uzatváracie ventily sú ponechané otvorené
• úniky cez hadice a spojky
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•
•
•

úniky cez potrubia a spoje potrubia
úniky z tlakových regulátorov
zariadenie používajúce tlakový vzduch je ponechané v činnosti, keď to nie je nutné

Odporúčanie 37: REKUPERÁCIA TEPLA V SYSTÉMOCH TLAKOVÉHO
VZDUCHU.
Jedným z kľúčových opatrení pre zníženie nákladov je opätovné využitie odpadového tepla
generovaného kompresorom vo vhodnej aplikácii. Iba 10% elektrickej energie, ktorá poháňa
vzduchový kompresor, je premenených na energiu stlačeného vzduchu. Zvyšných 90% sa
bežne stratí ako teplo. Správne navrhnutý systém rekuperácie tepla môže vrátiť až 80% z
tohto tepla pre ohrev vzduchu alebo vody.

PECE
Odporúčanie 40: VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA.
Nahraďte palivo zemným plynom – prinesie to ľahšiu kontrolu, reguláciu a energetické
úspory, rovnako zlepší efektívnosť procesov a zníži emisie. Tesnenie stien pece redukuje
škodlivé emisie a spotrebu energie. Ďalšie zlepšenie refrakčných materiálov umožní
redukovať straty tepla z pece a predĺži životnosť zariadenia.
Odporúčanie 41: ZISTITE TEPLOTU SPALÍN, ABY STE MOHLI UPRAVIŤ
SPAĽOVACÍ PROCES.
Prekročenie teploty spalín môže spôsobiť straty energie výstupných plynov. Táto teplota sa dá
zistiť meraním priamo na výstupe kotla. Táto hodnota je vždy udávaná v ročnej správe o
údržbe a mala by byť zaznamenávaná v knihe údržby kotla.
Odporúčanie 42: VYKONÁVAJTE PRAVIDELNÉ REVÍZIE.
Pravidelné revízie a preventívna údržba sú nevyhnutné na dosiahnutie najlepších pracovných
podmienok pecí a mali by sa vykonávať minimálne raz ročne.
Odporúčanie 43: VYKONÁVAJTE REVÍZIE VONKAJŠEJ IZOLÁCIE PECÍ
A REFRAKČNÝCH MATERIÁLOV
Príliš vysoká vonkajšia teplota povrchu okolo pece môže naznačovať, že zariadenie nie je
primerane zaizolované, a preto dochádza k stratám energie cez povrch pece. Je potrebné
zlepšenie izolačných materiálov, navýšenie hrúbky izolačnej vrstvy a kontrola refrakčných
materiálov. Tieto opatrenia prispejú tiež k zvýšeniu bezpečnosti prevádzky a zabránia
popáleniam a nehodám. Straty tepla sa môžu znížiť až o 70-80%.
Úspory na zariadenie: 1.5%.
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Odporúčanie 44: TEPLOTA SPALÍN NAINŠTALUJTE REKUPERAČNÝ SYSTEM
NA OPÄTOVNÉ VYUŽITIE TEPLOTY SPALÍN.
Spaliny pri vysoko tepelných procesoch môžu obsahovať dostatok tepla na predohrev
vstupného stlačeného vzduchu a týmto spôsobom redukovať spotrebu energie. Dá sa to
dosiahnuť nainštalovaním predohrievača, ktorý je výmenníkom tepla na zachytávanie časti
energie vypusteného vzduchu a jej prenosu do vstupného vzduchu. Ak je prebytok tepla
znovu použitý na ohrev vody, potom je potrebné nainštalovať zariadenie, ktoré sa volá
ekonomizér.
Aby ste zistili, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašej prevádzke, vyhľadajte radu odborníka.
Úspory môžu dosiahnuť až 15%.
Odporúčanie 45: VYKONÁVAJTE REVÍZIU REKUPERAČNÉHO SYSTÉMU, JEHO
ÚDRŽBU A KONTROLUJTE PRACOVNÉ PODMIENKY A PARAMETRE.
Ak je nainštalovaný systém na rekuperáciu tepla, ale teplota spalín je príliš vysoká, môže to
znamenať, že rekuperačné zariadenie nepracuje správne alebo nie je správne dimenzované.
Vykonajte preventívnu údržbu (čistenie) a analyzujte, či toto zariadenie najviac vyhovuje
vašim potrebám.
Odporúčanie 46: ZISTITE TEPLOTU PROCESOV.
Je dôležité poznať rozsah teploty procesov, aby bolo možné nastaviť pec na správnu teplotu a
vyhnúť sa plytvaniu energiou.
Odporúčanie 47: NAINŠTALUJTE AUTOMATICKÝ KONTROLNÝ SYSTEM PRE
TEPELNÉ ZRIADENIA.
Odporúčanie 48: REGENERATÍVNE PECE.
Odporúčanie 49: VYMEŇTE REKUPERATÍVNU PEC ZA REGENERATÍVNU, AK
JE PRODUKCIA > 40 TN/DEŇ.
Rekuperatívne pece sa používajú hlavne pre pružné procesy s nízkou objemom (<40 tn/deň).
Pre vyššiu produkciu je lepšie nainštalovať regeneratívne pece.
Odporúčanie 50: VYMEŇTE ELEKTRICKÉ PECE ZA REKUPERATÍVNE PECE,
AK JE PRODUKCIA MEDZI 20 A 40 TN/DEŇ A ZA REGENERATÍVNE PECE, AK
JE PRODUKCIA VYŠŠIA AKO 40 TN/DEŇ.
Elektrické pece sú ekonomicky akceptovateľné pri produkcii do 20 tn/deň v závislosti od
nákladov za elektrickú energiu a ceny fosílnych palív. Pre produkciu medzi 20 a 40 ton denne
je lepšie používať rekuperatívne pece.
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Odporúčanie 51: KOMBINOVANÉ PECE.
Odporúčanie 52: VYMEŇTE KOMOROVÚ ODPOROVÚ ELEKTRICKÚ PEC ZA
REKUPERATÍVNU PEC, AK JE PRODUKCIA MEDZI 20 A 40 TN/DEŇ A ZA
REGENERATÍVNU, AK JE PRODUKCIA VYŠŠIA AKO 40 TN/DEŇ.
Komorové odporové elektrické pece sú vhodné pre nízku produkciu skla rôzneho typu. Pre
produkciu vyššiu ako 40 ton/deň sú najvhodnejšie regeneratívne pece.
Odporúčanie 53: VYMEŇTO HORÁK ZA JEDNU Z NASLEDUJÚCICH
TECHNOLÓGIÍ.
•
•
•

* vysokorýchlostné horáky
* auto recyklujúce horáky
* horáky impulzného spaľovania

Horáky zmiešavajú palivo a vzduch pred spaľovaním. Najefektívnejšie v porovnaní so
bežnými sú:
•
•
•

* vysokorýchlostné horáky
* auto recyklujúce horáky
* horáky impulzného spaľovania

Odporúčanie 54: ZNOVU POUŽITE VZDUCH REKUPEROVANÝ PO VÝSTUPE Z
PROCESU SUŠENIA.
Odporúčanie 55: VYMEŇTE VALCOVÝ EXTRUDEROVÝ OHRIEVACÍ SYSTÉM
ZA INDUKČNÝ OHRIEVACÍ SYSTÉM.
Keďže teplota valca je homogénnejšia, zabráni sa týmto energetickým špičkám a cykly
ohrevu a chladenia už nie sú potrebné. S touto technológiou sa dá dosiahnuť viac ako 95%
účinnosť, s redukciou energetických strát až do 98% a zníženie spotreby energie až o 70%.
Úspory vo výške 21% v porovnaní so spotrebou pôvodného zariadenia.
Odporúčanie 56: VYKONAJTE DÔKLADNÚ VÝMUROVKU (UTESNENIE) PECE A
POUŽITE VYSOKO EFEKTÍVNE ŽIARUODOLNÉ (REFRAKČNÉ) MATERIÁLY.
Toto opatrenie zabráni stratám, čím sa zvýši energetická efektívnosť.
Odporúčanie 57: VYMEŇTE KOMOROVÚ PEC ZA PRIEBEŽNÚ PEC.
Vo všeobecnosti sa odporúča použitie priebežného typu pecí (tunelových) oproti komorovým.
Priebežná činnosť môže zvýšiť množstvo a kvalitu produktov pri znížení nákladov za prácu a
výraznom znížení spotreby paliva. Zatiaľ čo účinnosť tunelovej pece je vyššia ako 70-75% ,
účinnosť komorovej pece sa pohybuje v rozmedzí 50-55%.
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Odporúčanie 58 VYKONAJTE ZLEPŠENIA V REKUPERAČNOM SYSTÉME
REGENERAČNÝCH KOMÔR.
Je vhodné skontrolovať vnútorné usporiadanie kvôli lepšiemu prenosu tepla.
Odporúčanie 59: NAINŠTALUJTE TEPELNO-ENERGETICKÝ SYSTÉM.
Odporúča sa preštudovať vhodnosť tepelno-energetického systému na znova využitie tepelnej
energie na výrobu elektrickej energie.
Odporúčanie 58a: VYMEŇTE BEŽNÚ SUŠIČKU ZA SUŠIČKU NA ZEMNÝ PLYN.
Zemný plyn je ako palivo účinnejší a vylučuje nižšie emisie SOx, znečisťujúcich častíc a
CO2.

Odporúčanie 59a: NAHRAĎTE BEŽNÉ HORÁKY HORÁKMI, KTORÉ
UMOŽŇUJÚ POUŽITIE ZEMNÉHO PLYNU.
Tieto horáky umožňujú prechod na zemný plyn (ako palivo) ťažiac z vyššej účinnosti a
nižších emisií SOx, CO2 a pevných častíc a zabezpečujú tým 5% úsporu paliva.

OHREV A CHLADENIE V BUDOVÁCH
Všeobecné odporúčania pre HVAC (vykurovanie, vetranie a chladenie)
•
•

•
•
•
•
•
•

Kedykoľvek je vonkajšia teplota nižšia ako 25 ° C a úroveň vlhkosti vysoká,
prirodzené vetranie môže vyriešiť problém chladenia miestností.
Vyhnite sa nepotrebným zdrojom tepla, ako sú napr. prílišné osvetlenie, príliš veľa
zariadení produkujúcich teplo atď. Všetky takéto spotrebiče majú byť vypnuté, keď sa
nepoužívajú.
V momente, keď zapnete klimatizáciu, všetky dvere a okná majú byť bezpečne
uzavreté, aby sa zabránilo stratám ochladeného vzduchu.
Ak miestnosť nebude používaná viac ako 4 hodiny, termostat musí byť nastavený na
28 ° C.
Vypnutím systému 30 minút pred odchodom z miestnosti sa dá dosiahnuť úspora bez
straty komfortu.
Zabráňte, aby chladný vzduch prúdil priamo na užívateľov miestnosti. Ak má
klimatizácia nastaviteľné lopatky, nasmerujte ich na strop.
Vzduchové potrubia musia byť dobre utesnené a dobre zaizolované bez vnútorných
prekážok. V opačnom prípade sa účinnosť centrálne klimatizácie výrazne zníži.
Servisný technik by mal tiež kontrolovať elektrické spoje a kontakty, ako aj náplň
chladiva. Elektrické spoje sú bežným zdrojom porúch, hlavne keď sa zariadenie často
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zapína a vypína. Účinnosť systému sa výrazne zníži, keď množstvo chladiva
nezodpovedá presne požiadavkám výrobcu.

Odporúčanie 60: NASTAVTE SPRÁVNU HODNOTU POŽADOVANEJ TEPLOTY V
ZÁVISLOSTI D ROČNÉHO OBDOBIA.
Každý stupeň nad 20°C znamená zníženie úspor v spotrebe tepla o 6%. Rozsah komfortnej
teploty je medzi 20 - 25ºC. Pre zimné obdobie je ideálne nastavenie teploty na 20ºC, zatiaľ čo
v letnom období je ideálne nastavenie na 25ºC.
Odporúčanie 61: NAINŠTALUJTE HVAC SYSTÉM S TEPELNÝM ČERPADLOM
VO SVOJICH VNÚTORNÝCH PRIESTOROCH.
Tepelné čerpadlá sú reverzibilné systémy, ktoré teplo z interiéru prenášajú do vonkajšieho
prostredia pomocou dodatočnej energie. Čím nižší je teplotný rozdiel, tým nižšia je spotreba
energie. Tento systém je samoregulačný na základe nastavenia vnútornej teploty a hodnoty
vonkajšej teploty.
Tepelné čerpadlá sú zvyčajne efektívnejšie než ostatné HVAC systémy.

Odporúčanie 62: NAINŠTALUJTE PODLAHOVÝ SYTÉM VYKUROVANIA.
Horúci vzduch je ľahký a má tendenciu stúpať hore. Systém vyžarovania tepla z podlahy
pokrýva celú plochu miestnosti, čím zabezpečuje homogénnejšiu teplotu a väčší pocit
komfortu pri nižšej spotrebe energie.
Odporúčanie 63: NAINŠTALUJTE REGULAČNÝ A RIADIACI SYSTEM.
Na prispôsobenie vykurovania vonkajším podmienkam sa odporúča nainštalovať regulačný a
riadiaci systém. Úspory môžu dosahovať až 20 % spotreby tepla.
Odporúčanie 64: POUŽITE TIENIACE PROSTRIEDKY, ABY STE ZABRÁNILI
PRIAEMU SLNEČNÉMU SVETLU V LETNOM OBDOBÍ.
Zabránenie prenikaniu priameho slnečného žiarenia je dobrým spôsobom, ako ušetriť
chladenie v letnom období.
Odporúčanie 65: OCHRÁŇTE HVAC KONDENZÁTORY PRED PRIAMYM
SLNEČNÝM ŽIARENÍM.
Keďže účinnosť HVAC systémov sa zvyšuje, keď je teplotný rozdiel nízky, odporúča sa
udržiavať kondenzátory mimo dosahu slnečného žiarenia.
Odporúčanie 66: UMIESTNITE OVLÁDAČE NASTAVENIA TEPLOTY NA
VHODNOM MIESTE..
Aby sa zabezpečilo správne automatické riadenie, snímač má byť umiestnený ďalej od okien,
dverí, radiátorov, vzduchotechniky a blízko pracovných miest.
Odporúčanie 67: VYKONÁVAJTE PAVIDELNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU
CHLADIACEHO SYSTÉMU.
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Preventívna údržba a pravidelné čistenie umožňujú účinnejšiu výmenu tepla a zvyšujú
účinnosť chladiaceho systému. Úspory chladenia dosahujú 6.5%.

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA PRE CHLADENIE.

VŠEOBECNÉ
ENERGETICKÁ SLEDOVATEĽNOSŤ.
Informácia o spotrebe energie v spoločnosti je nadmieru dôležitá, aby bolo možné
identifikovať nezvyčajné špičky spotreby v dôsledku nesprávneho používania alebo vadného
zariadenia. Informácia o tom, kde sa energia spotrebúva, je prvým krokom smerom k jej
efektívnemu využívaniu a môže tiež pomôcť identifikovať prvé jednoduché opatrenia na
úsporu energie. Odporúča sa tiež vytvoriť funkciu energetika, aby sa zabezpečila kontinuita
všetkých opatrení na zvýšenie účinnosti opatrení.
VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA PRE CHLADENIE.
Výmena niektorých častí existujúceho chladiaceho systému môže významne zvýšiť celkový
výkon systému. Úspory sa pohybujú v rozmedzí 1 až 20% v závislosti od použitej
technológie.
Ďalej sú uvedené zariadenia, ktoré môžu zvýšiť účinnosť systémov. Je potrebné si uvedomiť,
že nie všetky z nich sú komplementárne.
• Existujú vysoko účinné ventilátory pre výparník a kondenzátor, ktoré potrebujú menej
energie a vyvíjajú menej tepla, čím redukujú chladiacu záťaž. Odhad úspory energie sa
pohybuje medzi 3 až 15%.
• Rovnako existujú kompresné systémy, ktoré umožňujú vysoko efektívne úspory medzi 6 až
16% v závislosti od použitého typu chladiaceho zariadenia.
• Prispôsobte nastavenie tlaku kompresora vonkajším podmienkam. Odhadované úspory sú
medzi 3 až 10%.
• Odparovacie kondenzátory využívajú vlhký filter na ochladzovanie vonkajšieho vzduchu
zvyšujúc tým svoju schopnosť odovzdávať teplo. Úspory sú odhadnuté na 3 až 9% po
nahradení suchých filtrov s vysokou spotrebou energie za vyššie spomínané systémy.
• Zosilovačmi tlaku tekutého chladiva sú malé čerpadlá chladiva umiestnené za
kondenzátorom, ktoré zvyšujú tlak tekutého chladiva pred vstupom do expanzného ventilu.
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Tento zvýšený tlak zabezpečuje dochladzovanie chladiva, čím sa zvyšuje účinnosť systému.
Dá sa ušetriť až 20% redukovaním výdavkov za energiu pre spoločnosť.
• Redukovanie teploty tekutého chladiva pod jeho kondenzačnú teplotu (dochladzovací
proces) zvyšuje chladiaci výkon na jednotku chladiva a zároveň sa tým znižuje doba, počas
ktorej musí byť kompresor v činnosti, pretože je potrebné menej chladiva. je možné použiť
vonkajší vzduch (vonkajšie dochladzovanie) alebo prídavný chladiaci systém (mechanické
dochladzovanie). Úspory pri druhom spôsobe môžu dosiahnuť až 25%. Vonkajšie
dochladzovanie kondenzátory vyžadujú väčšiu veľkosť, alebo dodatočné výmenníky tepla,
aby dochladili chladivo. Úspory sú v rozmedzí 1 až 9%.
• Efektívne osvetlenie fluorescenčné T-8 alebo elektrické predradníky (časť 1.5.1) dokážu
znížiť spotrebu elektrickej energie a chladiacu záťaž kompresora.
Úspory môžu dosiahnuť až 10%. Dodatočné úspory sa dajú dosiahnuť nainštalovaním
riadenia osvetlenia, ktoré vypne osvetlenie, keď nie je potrebné.
• Ohrievače vlhkosti sú elektrické ohrievače, ktoré sú nainštalované v chladiacom médiu
a znižujú teplotu, aby udržali vonkajšie povrchy bez kondenzácie. Bežne sú tieto systémy
v prevádzke neustále, ale ak je nainštalované kontrolné zariadenie na detekciu vlhkosti,
ohrievače sú zapínané a vypínané podľa potreby, čo môže ušetriť až 20% energie.

• Námraza, ktorá sa objaví na stenách chladničky alebo mrazničky a pod. znižuje prenos tepla
a výrazne zvyšuje spotrebu energie. Systémy Frost zvyšujú účinnosť odmrazovacieho cyklu
pomocou identifikácie poklesu teploty alebo tlaku vo výparníku, alebo pomocou merania
hromadenia sa námrazy a detekovania vlhkosti. Tieto systémy sú účinnejšie než tie, ktoré
začínajú rozmrazovanie podľa naprogramovaných cyklov. Úspory sa pohybujú medzi 1 až
6%.
• Je možné nainštalovať aj systémy rekuperácie tepla, ktoré zahrievajú vodu teplom z
chladiaceho zariadenia, čo prináša úspory teplej vody.

Odporúčanie 70: NASTAVTE VHODNÚ HODNOTU TEPLOTY PRE HVAC
SYSTÉM.
Odporúčaná vnútorná komfortná teplota je 20°C v zimnom období a 26°C v letnom období.
Iné nastavenie teploty je mrhaním energie a nevedie k zvýšeniu komfortu. Každý stupeň nad
20°C môže spôsobiť zvýšenie spotreby energie o 5 až 7%.

Odporúčanie 71: NAHRAĎTE VYKUROVACÍ SYSTEM SYSTÉMOM S TEPELNÝM
ČERPADLOM.
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Tepelné čerpadlá sú veľmi účinné systémy, ktoré zabezpečujú viac tepelnej energie než
elektrickej energie, ktorú spotrebujú. Konečná spotreba môže byť o 50% nižšia než u
konvenčného vykurovacieho systému.

OSVETLENIE
Odporúčanie 90: NAINŠTALUJTE EKTRONICKÉ PREDRADNÍKY PRE
VÝBOJKY.
V prípade fluorescenčných svietidiel, nízkopríkonových svietidiel alebo svietidiel so
sodíkovými alebo ortuťovými parami nainštalujte elektronické predradníky, pretože redukujú
energetické špičky pri zapínaní svietidiel a pomáhajú kompenzovať jalovú energiu.

Odporúčanie 91: VÝMENA KLASICKÝCH ŽIAROVIEK ZA NÍZKO PRÍKONOVÉ.
Všade, kde je to možné, nahraďte klasické žiarovky nízko príkonovými. Ak je potrebné
dlhodobé svietenie, zvážte použitie LED svietidiel, u ktorých sú úspory energie ešte väčšie.
Odporúčanie 92: ZVÁŽTE POUŽITIE TECHNOLÓGIE LED .
Ak je svietidlo používané po dlhý čas počas celého roku, zvážte možnosť použitia svietidiel
na báze LED. Sú drahšie, ale úspornejšie.

Odporúčanie 93: VYTVORTE PLÁN PREVENTÍVNEJ ÚDRŽBY SVIETIDIEL.
Tento plán by mal obsahovať čistenie a kontrolu. Ak sú steny a stropy natreté svetlými
farbami, pomáhajú redukovať spotrebu energie na osvetlenie.

Odporúčanie 94: ZVÁŽTE VÝMENU VYSOKOTLAKÝCH VÝBOJOK S
ORTUŤOVÝMI PARAMI ZA VÝBOJKY SO SODÍKOVÝMI PARAMI.
Výbojky so sodíkovými parami sú účinnejšie než výbojky s ortuťovými parami a poskytujú
potrebnú kvalitu a kvantitu vonkajšieho osvetlenia, hoci ich svetlo je o dosť žltšie.
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Disclaimer

Výlučná zodpovednosť za obsah tohto softvéru je na autoroch.
Nemusí nevyhnutne vyjadrovať stanovisko Európskeho spoločenstva.
Európska rada nenesie zodpovednosť za akékoľvek využitie
informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.
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