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Једначина за процену годишње уштеде финалне енергије:

[kWh/(m2×god)] FES = UFES × A [kWh/god]

Потребни подаци за процену уштеде:

Општина: Topola

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 завршетка реализације пројекта: October 2015/

USAVE

0.85

A Укупна Површина соларних колектора   [m2]

Површина соларног колектора [m2]

n Укупан број уграђених колектора [-]

Електрична енергија (степен корисности грејача)

1.00

Чврсто гориво

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
Котлови до 50 (kW) са ручном регулацијом 0,80÷0,83
Котлови преко 50 (kW) са аутоматском регулацијом 0,83÷0,87
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
0.95Изолована 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
0.90Аутоматска централна регулација 0.95 0.92

Ручна централна регулација 0.92 0.9

0.85

Уградња соларног система за грејање потрошне санитарне топле воде у постојећим стамбеним, 
комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора

Просечна годишња уштеда енергије по [m2] соларног колектора, 
односно просечна годишња производња топлотне енергије по [m2] соларног колектора [kWh/m2] 
за територију Републике Србије - Табела 20 у прилогу 3

η_stock_average_heating_system - Просечна вредност степена корисности постојећих система за грејање потрошне санитарне 
воде у години када су уграђени соларни колектори.

Acs × n =

ASC

ηk - Степен корисности котла ηk

0,92÷0,97

Гасовито 
гориво

ηc - Степен корисности цевне мреже η
c

ηr - Степен корисности система аутоматске регулације
η

r

η_stock_average_heating_system= ηk ×ηc ×ηr 
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