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     Υπολογιστικό εργαλείο για τη διάγνωση, 

     χαρακτηρισµό και βελτίωση   

           της ενεργειακής αποδοτικότητας  

     σε βιοµηχανικούς κλάδους.  

     Φάση αναζήτησης           

 

www.pineaudit.eu 

Απαλλακτική ρήτρα  

Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο της ιστοσελίδας έχουν οι συγγραφείς 

αυτής. Το περιεχόµενο δεν αντανακλά κατ 'ανάγκη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ούτε ο EACI ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε πιθανή 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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2. Εισαγωγή 

Σκοπός 

Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να αποτελέσει το εργαλείο, για τον χαρακτηρισµό και τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης σε βιοµηχανικούς τοµείς, και να χρησιµοποιηθεί κατά την πρώτη φάση της αναζήτησης 

ενεργειακών ελέγχων στα πλαίσια του σχεδίου PINE. 

 Σκοπός της εφαρµογής είναι να δηµιουργήσει µια έκθεση αυτοαξιολόγησης, καταδεικνύοντας κλαδικά και µε ένα 

προσαρµοσµένο τρόπο, την αποτελεσµατική χρήση των ενεργειακών πόρων των επιχειρήσεων, επιτρέποντας τον 

καθορισµό των πλεονεκτηµάτων και αδυναµιών της καθεµιάς ξεχωριστά, βελτιώνοντας συνεχώς την 

εξοικονόµηση κατά τις δραστηριότητές τους και παρέχοντας έτσι µεγαλύτερη αξία στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες 

τους. 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Αυτό το εργαλείο απευθύνεται σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες εµπίπτουν σε 

µια από τους ακόλουθους βιοµηχανικούς τοµείς και υποτοµείς που περιλαµβάνονται στον πιο κάτω πίνακα. 

Γεωργικά είδη διατροφής 

1.15 
3.15 
4.15 
7.15 
15.81 / 15.82 
15.91 to 15.97 
15.98 

Βιοµηχανία παραγωγής κρέατος 
Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

Βιοµηχανία παραγωγής λιπών και ελαίων 
Βιοµηχανία παραγωγής ζωοτροφών  
Βιοµηχανία µπισκότων, ψωµιών και αρτοσκευασµάτων  
Παραγωγή αλκοολούχων ροφηµάτων  
Μεταλλικό νερό και αλκοολούχα ποτά  

Κατασκευή µεταλλικών ντεποζίτων, δεξαµενών και δοχείων  
Σφυρηλάτηση, τύπωση και έλαση µετάλλου, µεταλλουργία σκόνης 

Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων  
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων µε εξαίρεση τα έπιπλα  
Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού 
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων, ειδών εξοπλισµού και υλικών που χρησιµοποιούνται κατά βάση σε µηχανές  

Κατασκευή γεωργικών µηχανηµάτων 
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων για συγκεκριµένες χρήσεις  

Παραγωγή βασικών χηµικών προϊόντων 
Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών προϊόντων  

Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, τυπογραφικής µελάνης και µαστιχών 

Φαρµακευτική Βιοµηχανία  
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης. Παραγωγή αρωµάτων και προϊόντων 

οµορφιάς και υγιεινής.  

Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων  
Παραγωγή τεχνητών και συνθετικών ινών  

Παραγωγή γυαλιού και προϊόντων γυαλιού 
Παραγωγή πυρίµαχων προϊόντων, µε εξαίρεση προϊόντων για κατασκευές  

Παραγωγή κεραµικών πλακιδίων  

Μέταλλα 
2.28 
4.28 
5.28 
7.28 
1.29 
2.29 

3.29 
5.29 

Χηµικά  
1.24 
2.24 
3.24 

4.24 
5.24 

6.24 
7.24 

1.26 
2.26 

3.26 

Μη µεταλλικά ορυκτά 
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4.26 Παραγωγή τούβλων, πλακιδίων και πήλινων προϊόντων για κατασκευή  

Υφάσµατα  
1.17 
2.17 
3.17 

Προετοιµασία υφαντικών ινών  
Βιοµηχανία υφασµάτων  
Φινίρισµα υφασµάτων  

Πλαστικά προϊόντα  
Πλαστικά 
2.25 

Στα αριστερά φαίνονται οι κωδικοί NACE. Ωστόσο, το λογισµικό θα σας ζητήσει να επιλέξετε ένα πεδίο

δραστηριότητας το οποίο ταξινοµείται µε βάση την περιγραφή. Σε αυτή την περίπτωση, οι κωδικοί NACE είναι

ενδεικτικοί. 

Το µοντέλο αυτό αποτελείται από περίπου το 80% έως 85% του συνόλου των ΜΜΕ του βιοµηχανικού κλάδου. 

∆εδοµένου ότι το είδος των βιοµηχανικών διεργασιών διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των τοµέων, 

πραγµατοποιείται µια διαφορετική ανάλυση, ανάλογα µε τον τοµέα δραστηριότητας. Πολλές ενότητες είναι 

ισοδύναµες (κινητήρες, θέρµανση, εξαερισµός, κλιµατισµός (HVAC), θέρµανση, κλίβανοι, ψύξη, φωτισµός, 

πεπιεσµένος αέρας, ...), ενώ οι υποενότητες ονοµάζονται ανάλογα µε τις ανάγκες. 

Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για να εφαρµόζεται µέσα στο πλαίσιο του µοντέλου «δέντρα απόφασης». Ως εκ 

τούτου, οι αποφάσεις που λαµβάνονται και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στην ανάντη θα καθορίσουν τα 

θέµατα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην κατάντη. Για το λόγο αυτό, ορισµένες πληροφορίες δεν µπορούν 

να ανακτηθούν κατά τη διάρκεια συλλογής πληροφοριών. Με την ολοκλήρωση της τελικής έκθεσης δεν υπάρχει

δυνατότητα τροποποίησης των καταχωρήσεων καθώς αυτές µπορούν να επηρεάσουν ολόκληρη τη διαδικασία του 

ερωτηµατολογίου. Συνεπώς, ο µόνος τρόπος διόρθωσης ή τροποποίησης των καταχωρήσεων είναι η δηµιουργία 

ενός νέου αρχείου, ξεκινώντας ξανά από την αρχή. 
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3. Απαιτούµενα χαρακτηριστικά εργαλείου 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί µια διαδικτυακή εφαρµογή, απαραίτητη είναι η πρόσβαση 

στο διαδίκτυο από τον υπολογιστή ο οποίος θα έχει πρόσβαση στο ερωτηµατολόγιο για το «Εργαλείο αναζήτησης, 

χαρακτηρισµού και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στους βιοµηχανικούς κλάδους».  

Το εργαλείο έχει βελτιστοποιηθεί για τα ακόλουθα προγράµµατα περιήγησης:   

�  Internet Explorer 6.0 and later 
   �  Mozilla Firefox 2.0 and later 
   �  Google Chrome 
   �  Opera 8.0 and later 

Για τη σωστή λειτουργία του εργαλείου απαραίτητη είναι η ενεργοποίηση των λειτουργιών javascript στο 

πρόγραµµα πλοήγησής του υπολογιστή σας.  

Είναι επίσης σηµαντικό να έχετε το πρόγραµµα ανάγνωσης αρχείων PDF, δεδοµένου ότι το τελικό έγγραφο του 

εργαλείου χρησιµοποιεί τη λειτουργία αυτή. 

Η εγκατάσταση και πρόσβαση στο εσωτερικό του προγράµµατος είναι αδύνατη µε τη βοήθεια σκληρού 

δίσκου.   

Πρόσβαση στο υπολογιστικό εργαλείο  

Για να έχετε πρόσβαση στο εργαλείο λογισµικού πρέπει να πληκτρολογήσετε τον σχετικό σύνδεσµο, 

όπως φαίνεται πιο κάτω:  

http://circe2.deweb.es/herramienta 

Η αρχική οθόνη του εργαλείου είναι ως ακολούθως. Πρώτα θα σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν από τους 6 βασικούς 

βιοµηχανικούς τοµείς, και µία 



ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: %ztokenexec_continue

STACK:

-filestream- 


