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Ознака мере: ОПГ5 16000 Jul 2015

Назив мере:

Једначина за процену годишње уштеде финалне енергије:

Потребни подаци за процену уштеде:
Општина: Leskovac

Назив финансијера пројекта:

Назив и адреса објекта:

Назив и кратак опис пројекта:

Укупна инвестиција за примењену меру ЕЕ (РСД):

Укупна инвестиција за примењену меру ЕЕ (€):

Месец и година реализације пројекта: July 2015/

Корисна грејана површина објекта [m2]

Врста објекта:
1. Стамбене зграде [kWh/(m2×god)] [kWh/(m2×god)]

1.а) Стамбене зграде са једним станом 171 98 113
1.б) Стамбене зграде са два или више станова 171 90 105

2. Управне и пословне зграде (административне зграде) 319 83 98
3. Зграде намењене образовању

3. а) школе 192 98 113
3. б) вртићи 198 98 113

4. Зграде намењене здравству и социјалној заштити (Болнице) 250 150 180
5. Зграде намењене туризму и угоститељству 245 135 150
6. Зграде намењене спорту и рекреацији (СРЦ) 378 120 135

7. Зграде намењене трговини и услужним делатностима 195 105 120

Чврсто гориво

Пећ 0,55÷0,6

0.75

Котлови без регулације 0.65

Котлови до 50 (kW) са ручном регулацијом 0.68

Котлови преко 50 (kW) са добром ручном регулацијом 0.72

Котлови до 175 (kW) са механичком регулацијом 0.75

Котлови преко 175 (kW) са добром механичком регулацијом 0,80÷0,83

Течно гориво

Ливени котлови са накнадно уграђеним гориоником 0.75

Специјални котлови до 175 (kW) 0.78

Реконструкција грађевинског омотача и система грејања у постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама 
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Течно гориво
Котлови до 50 (kW) са ручном регулацијом 0,80÷0,83

Котлови преко 50 (kW) са аутоматском регулацијом 0,83÷0,87

Гасовито гориво
Котлови до 100 (kW) са природном промајом 0,80÷0,88

Котлови преко 100 (kW) са принудном промајом 0,88÷0,94

Неизолована цевна мрежа унутар термичког омотача зграде 0.95

0.98Изолована цевна мрежа у делу негрејаног простора зграде 0.98

Предизоловане цеви топловодне мреже даљинског грејања 0,88÷0,92

Начин регулације са поделом на зоне без поделе на зоне

Аутоматска централна и локална регулација 1 0.95
0.9Аутоматска централна регулација 0.95 0.92

Ручна централна регулација 0.92 0.9

Степен корисности система за грејање пре примене мера ЕЕ: 0.66

Степен корисности система за грејање после примене мера ЕЕ:

ηc - Степен корисности цевне мреже η
c,init η

c,new

ηr - Степен корисности система аутоматске регулације
ηr,init

η
r,new

ηinit= ηk,init∙ηc,init∙ηr,init

ηnew= ηk,new∙ηc,new∙ηr,new



Описати примењену меру ЕЕ:

Описати примењену меру ЕЕ:

Описати примењену меру ЕЕ:

Описати примењену меру ЕЕ:

Дати основне податке о:  
Година изградње објекта:                   год. 
Година реконструкције (адаптације) објекта:                   год. 
Година последње реконструкције (адаптације) објекта:                   год. 
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