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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ. 



ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель
ДСТУ Б EN 15232:2011 Енергоефекивність будівель.  
Вплив автоматизації, моніторингу та управління будівлями
ДСТУ Б EN 15316-1:2011 Система теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку
енергопотребита енергоефективності системи.  Частина 1. Загальні положення
ДСТУ Б EN 15316-2-1:2011 Система теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку
енергопотребита енергоефективності системи. Частина 2-1. Тепловіддача системою опалення
ДСТУ Б EN 15316-2-3:2011 Система теплозабезпечення будівель
Методика розрахунку енергопотребита енергоефективності системи.
Частина 2-1. Теплорозподіленняв ситемі опалення
ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 Енергоефективність будівель.
Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження
ДСТУ Б EN 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектуваннята оцінки
енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, 
освітлення та акустики будівель
ДСТУ Б EN ISO 7730:2011 Ергономіка теплового середовища.
Аналітичне визначення та інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків показників PMV 
і PPD і критеріїв локального теплового комфорту
ДСТУ Б EN 15603:2012 Енергоефективність будівель. Загальне енергоспоживання та визначення
енергетичних показників.
ДСТУ Б EN 15217:2012 Енергоефективність будівель. Методики представлення енергетичних

характеристик
та енергетичного сертифікату
ДСТУ –Н Б В. 2.5.-62:2012 Натанова з проектування та монтажу систем опалення із застосуванням

сталевих
панельних радіаторів

НормативніНормативні посиланняпосилання



Система чинних норм та стандартів у сфері енергоефективності
будівель
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Система чинних норм та стандартів у сфері енергоефективності
будівель



Енергетичний аудит - це комплексне обстеження підприємств, 
організацій і окремих виробництв, яке включає в себе:  
- визначення споживання і вартості паливно-енергетичних ресурсів

(далі – ПЕР);  
- визначення потоків енергії; 
- критичний аналіз потоків енергії; 
- розробку енергозберігаючих заходів; 
- оцінку енергозберігаючих заходів на основі діючих норм та
нормативів і урахування міжнародного досвіду.



- Енергетичний аудит проводиться з метою пошуку можливостей енергозбереження
та допомоги суб'єктам господарювання у визначенні напрямів ефективного
енерговикористання, а також: 
оцінки ефективності,  повноти і обґрунтованості енергозберігаючих заходів,  що
вживаються суб’єктом господарської діяльності – замовником енергетичного аудиту;           
- визначення відповідності фактичних питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів
нормам питомих витрат;
визначення шляхів раціонального використання паливно-енергетичних
ресурсів,   запровадження енергозберігаючих заходів та енергетичного
менеджменту,  вдосконалення енергетичного менеджменту;                    
уникнення необґрунтованих витрат на проведення енергозберігаючих заходів;          

- встановлення обґрунтованих обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у
порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;
- розв’язання конкретних завдань щодо підвищення ефективності використання
паливно-енергетичних ресурсів в кожному окремому випадку визначеному
замовником,   виходячи з його потреб;
- надання висновків щодо ефективності використання паливно-енергетичних
ресурсів у разі поширення на цих споживачів дії економічного механізму
енергозбереження;
- визначення потенціалу зменшення забруднення навколишнього природного
середовища.

Мета енергетичного аудиту







Основний інструмент системи енергомоніторингу – це діаграма «Енергія-
Температура» (ЕТ). Кожна будівля має свою унікальну ЕТ-криву (лінія на
діаграмі), яку можна установити для енергетичних розрахунків. ЕТ-діаграма
справа включає ЕТ-криву і дані щотижневих вимірів енергоспоживання при
відповідній середній тижневій зовнішній температурі. 
ЕТ-крива показує, яке повинно бути споживання енергії (цільове значення) 
при різній зовнішній температурі.



Програмі комплекси, які використовуються для розрахунку
енергетичного аудиту, зокрема:

- ENSI EAB 8.1 – програмний комплекс для розрахунку
енернгетичних балансів будівлі. 

- ENSI Profitability Software – програмний комплекс економічних
розрахунків.



• Одним з основних приладів, що
використовується КП «Група
впровадження проекту з
енергозбереження в
адміністративних і громадських
будівлях м. Києва» при
проведенні енергетичного
обстеження об’єктів, що
споживають теплову енергію, – є
тепловізор – прилад, що фіксує
витоки теплової енергії через
огороджувальні конструкції (вікна, 
стіни, двері). Даний пристрій є
найбільш ефективним засобом
для виявлення понаднормових
втрат теплової енергії через
огороджуючі конструкції. 
Тепловізор формує термограму –
зображення об’єкту з розподілом
температури по його поверхні по
якій можна визначити місця втрат
теплової енергії. 

•Обладнання для виконання робіт з енергетичного
аудиту



ОбстеженняОбстеження огороджувальнихогороджувальних конструкційконструкцій заза допомогоюдопомогою
тепловізійноїтепловізійної зйомкизйомки, , щощо дозволяєдозволяє виявлятивиявляти місцямісця тепловтраттепловтрат вв

конструкціяхконструкціях будівельбудівель..

Рис. 1 Видиме і інфрачервоне зображення будівлі
На рис. 1 зображена будівля, одне з вікон якої має
подвійне скло, що зменшує втрати теплової енергії. 
Очевидно, що заміна всіх вікон на енергоощадні
склопакети дозволить значно зменшити
теплоспоживання даної будівлі. 



Рис. 2 Тепловізійне зображення
будівлі дитячого садку, в якій за
радіатором опалення не
встановлений рефлектор, що є
причиною підвищених втрат через
огороджуючі конструкції.

Рис. 3 Тепловізійне
зображення дефектів в
конструкції будівель
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Рис. 4 Можливість виявлення прихованих дефектів в
огороджувальних конструкціях

Рис. 5 Суміщення
видимого і
інфрачервоного
зображень дозволяє
точніше визначати
місця дефектів



•тепловізор для виявлення прихованих дефектів в системах
теплопостачання;
•набір контактних і безконтактних термометрів;
•диференційні манометри для балансування систем
теплопостачання;
•ультразвуковий витратомір для визначення витрат теплоносія без
врізки в трубопровід.

ОбстеженняОбстеження системсистем
теплопостачаннятеплопостачання::



ПрикладиПриклади застосуваннязастосування тепловізійноїтепловізійної зйомкизйомки длядля обстеженняобстеження
системсистем теплопостачаннятеплопостачання

Рис. 6 Тепловізійне зображення дефектів в системах
теплопостачання



Рис. 7 Тепловізійне
зображення дефектів в

системах теплопостачання
(закупорка батарей)

Рис. 8 Тепловізійне
зображення витоку

теплоносія в «теплій
підлозі»
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Рис. 9 Дефекти в обмурівці
димової труби

Рис. 10 Дефекти
в теплоізоляції
трубопроводу



ОбстеженняОбстеження системсистем
електропостачанняелектропостачання, , освітленняосвітлення тата

електроприводуелектроприводу::
• Для комплексного обстеження систем
електропостачання та визначення режимів
споживання електричної енергії
використовуються:
- Аналізатор параметрів електроенергії
дозволяє отримувати графіки споживання
електроенергії (активної і реактивної), а
також для аналізу параметрів якості
електроенергії (частоту, вищі гармоніки, 
коефіцієнт потужності). 

-Ці дослідження дають змогу визначити
слабкі місця в режимі споживання
електричної енергії.



Рис. 11 Аналіз електроспоживання
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Рис. 12.  Коливання частоти в мережі.
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Рис. 13.   Добовий графік навантаження (активне і реактивне). 
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Рис. 14 Неякісний
контакт

Рис.15
Перевантаження
однієї з фаз

•Струмовимірювальні кліщі-ватметри дозволяють отримати баланс
споживання електричної енергії для різних споживачів;
•Тепловізор дозволяє дистанційно визначити дефекти в контактах, 
перевантаження елементів системи електропостачання та інші;
•Люксметр дозволяє ефективно налаштувати систему освітлення для
отримання оптимального освітлення при мінімальних витратах на
електричну енергію.



ОбстеженняОбстеження системсистем вентиляціївентиляції тата
визначеннявизначення параметрівпараметрів

мікрокліматумікроклімату вв приміщенняхприміщеннях::

•Термоанемометр дозволяє визначати параметри повітряного потоку
(температура, швидкість та витрата повітря.
•За допомогою електронного термогігрометру визначається
температура та вологість повітря в середині приміщень, та
перевіряється їх відповідність санітарним умовам.
•Аналізатор параметрів електроенергії та струмовимірювальні кліщі-
ватметри дозволяють визначити витрати електроенергії на роботу
системи вентиляції і оптимізувати її графік. Обстеження систем
вентиляції та визначення параметрів мікроклімату в приміщеннях



ОбстеженняОбстеження системсистем
водопостачанняводопостачання::

• Портативний ультразвуковий витратомір
дозволяє без врізки в трубопровід визначати
витрати води, а комплекс приладів для
вимірювання параметрів енергоспоживання
насосів. Це дає змогу визначити ефективність
системи водопостачання, а також
запропонувати заходи по зниженню споживання
електричної енергії, зокрема застосування
вентильного електроприводу.



• Окрім зазначених вище приладів при проведенні енергетичного
обстеження спеціалісти з енергозбереження оперують рядом інших
приладів для визначення ефективності використання енергетичних
ресурсів, оцінки параметрів мікроклімату та налаштування систем
теплопостачання. Це дає змогу ефективно знаходити нові шляхи для
економії тепла, електроенергії, води, і як результат – бюджетних
коштів.



ПідприємствоПідприємство виконуєвиконує::
-- обстеженняобстеження станустану використаннявикористання енергетичнихенергетичних
ресурсівресурсів нана обоб''єктієкті;;
-- тепловізійнітепловізійні обстеженняобстеження огороджуючихогороджуючих конструкційконструкцій тата системсистем
енергоспоживанняенергоспоживання;;
-- розробленнярозроблення організаційноорганізаційно--технічнихтехнічних заходівзаходів, , 
спрямованихспрямованих нана зниженнязниження енергетичнихенергетичних витратвитрат; ; 
-- визначеннявизначення потенціалупотенціалу енергозбереженняенергозбереження; ; 
-- економічнеекономічне обґрунтуванняобґрунтування організаційноорганізаційно--технічнихтехнічних заходівзаходів;;
-- заповненнязаповнення енергетичнихенергетичних паспортівпаспортів;;
-- розрахунокрозрахунок питомихпитомих нормнорм енергоспоживанняенергоспоживання;;
-- розробкарозробка іі впровадженнявпровадження системсистем дистанційногодистанційного контролюконтролю;;
-- проектніпроектні роботироботи..



ДякуємоДякуємо заза увагуувагу

««ГрупаГрупа впровадженнявпровадження проектупроекту зз енергозбереженняенергозбереження вв
адміністративнихадміністративних іі громадськихгромадських будівляхбудівлях містаміста КиєваКиєва»»

мм. . КиКиївїв, , вулвул. . ББ. . ХмельницькогоХмельницького, 3, 3АА, , телтел. 234. 234--5454--10 10 фф. 234. 234--5454--2727




