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Auditi tegemisel tuleb lähtuda Tellija nõuetest
• Energiaauditile olid esitatud spetsiifilised nõuded
• Nõeutesse tuleb suhtuda tähelepanelikult ja neid tuleb täita
• Nt
• Energiaauditi koostamisel juhindutakse vormi ja sisu osas majandus- ja taristuministri
8. aprilli 2015. a määruses nr 28 „Elamu energiaauditile esitatavad nõuded“…
• Olemasolev ETA
• Meetmepaketi ETA
• Hindamiskriteeriumid
• Hoone ülalpidamiskulude ja hoonesse tarnitud energia energiakasutuse muutumise
kalkulatsioonid soovituslike energiatõhususe tööde täiemahulisel tegemisel (NB! puudutab
vaid käimasoleva meetme hindamiskriteeriumite sisendiks olevaid arvutusi. Kõigi teiste auditi
koosseisu kuuluvate arvutuste tegemisel tuleb lähtuda heast auditi tegemise tavast ja
kokkulepetest auditi Tellijaga.)
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KEK, ETA ja prognoos tegelikel
•KEK: mõõdetud tarbimise alusel
kaalutud energiaerikasutus

•ETA: arvutuslik prognoos tüüpsetel
tingimustel
enegiatõhususarv

•Arvutuslik prognoos tegelikel tingimustel

• Ühiskondlik hoone erineb elamust!
• Ei tohiks lähtuda sama moodi nagu elamusse
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Kestvuskõver
Välisõhu temp.

Kuud
Esinemissagedus
(%, ööpäev, h)
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Kestvuskõver
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Soojuskoormus
Φ = Φpk + Φinf =
= ΣA  U  (ts – tv.a.) + ΣLinf  ρõ  cõ(ts – tv.a.)=
= (ΣA  U + ΣLinf  ρõ  cõ )
 (ts – tv.a.) ≈
≈ const  (ts

– tv.a.)=const . Δt = H. Δt

A - piirde komponendi pindala [m2],
U - piirde komponendi soojusläbivus [W/(m2·K)]
Linf - infiltreeruv õhuvool [m3/s]
ρõ - õhu tihedus 1,2 [kg/m3]
cõ - õhu erisoojus 1005 [J/kg·K]
ts - arvutuslik siseõhu temperatuur [oC]
tv.a. - välisõhu temperatuur [oC
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Vabasoojus
Sisemised
soojusallikad
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Vabasoojus ja ruumi temperatuur
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hoones energiabilansis osalev vabasoojus [W]
hoone kütte erisoojuskoormus [W/oC]

soojuserikadu
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Ruumi temp
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Tasakaalu temperatuuri leidmine
Vabasoojusega kaasnev temperatuuri muut:
t s 

 vabasoojus
H

Φvabasoojus
H

,kus

hoones energiabilansis osalev vabasoojus [W]
hoone kütte erisoojuskoormus [W/oC]

Tasakaalu temperatuur, to:
to=ts-Δts
ts
Δts

,kus

arvutuslik siseõhu temperatuur [oC]
vabasoojusega kaasnev siseõhu temperatuuri muut [oC]
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Vabasoojuse osakaal on väike ja konstantne
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Vabasoojuse osakaal on suur ja konstantne
28
ruumi temperatuur

tasakaalu temperatuur

18

temperatuur

vabasoojus

8

kütte tegelik soojuskoormus
konkreetsel välisõhu temperatuuril
välisõhu temperatuur

-2

-12
kütte arvutulik soojuskoormus

-22
0

50

100

150

200

250

300

350

päevi

14

7

Tegelik olukord
• Vabasoojus pole konstantne suurus
• Tasakaalu temperatuur pole konstantne
• Kui on soojapidav hoone ja palju vabasoojust,
siis kraadpäevade meetod ei ole sobilik
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Päeval väljas soojem, öösel jahedam. LA on
kasutuses päeval
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LA meetme energiaarvutuste loogika
• Energiabilansi koostamine vastavalt tegelikele näitajatele
• Vabasoojused
• Nt palju elektrist läheb vabasoojuseks?

•
•
•
•

Soe tarbevesi
Ventilatsioon
Piirded
Õhuleke jms

• Mudeli kalibreerimine
• Olemasoleva ETA arvutamine tüüpilistel tingimustel
• Lähtudes kalibreeritud mudelist pakettide energiaarvutused
• ETA arvutus tüüpilistel tingimustel (MTM 55 ja 58)
• Arvutuslik prognoos tegelikel tingimustel

Majandus(tasuvus)arvutused
• Paketi tasuvus
• Lähtuda parimast teada olevast infost, heast tavast, kliendiga kokkulepetest

• Hindamiskriteeriumid
• Tuleb lähtuda toetusmeetme nõutest

9

Olulisemad vajakajäämised
• Ei saadud aru määruse juhendist
• Dünaamilise simulatsiooni vajadus, dubleerimine nn kraadpäevade
meetoditega
• ETA-d
• Prognoosid
• Hindamiskriteeriumid
• Nt pole arvestatud ülalpidamiskulude kasvuga

• Pakettide kirjeldused
• hoone energiatõhususe parendamise pakett ehk soovituslik energiatõhususe tööde
loetelu peab olema projekteerimishanke ja ehitushanke lähteülesandeks
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PV-paneeli aastane toodang,
kWh/a

PV võimsus ja aastane toodang headel
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Eelised paneelid tekitavad järgnevatele
ridadele varju
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Olulisemad vajakajäämised
• Vastuolud auditis
• Nt piirete näitajad kraadpäevade (nn TTÜ elamute tabel) ja MTM 58 lähteandmete
tabel
• Esines võltsimist.

• Ebarealistlikud näitajad
• Nt 5 korda keskmisest suurem soojavee energia erikulu

• Loogika vead
• Ebapädevas
• Nt suviste temperatuuride kontroll ja jahutus
• Kui on jahutus, siis on vaja millegagi külma toota
• Energiaarvutustes oli jahutusenergia sees, kuid puudus jahutuse meede

• Ülevaatuse puudulik kajastus auditis,
• Nt kas hoones on ühe- või kahetoru küttesüsteem

Olulisemad vajakajäämised
• Polnud arvestatud ülalpidamiskulude suurenemisega
• Esines eksitavat teksti
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Olulisemad vajakajäämised

• Bilanss vigane
• Milline elekter läheb vabasoojuseks
• Elektriboilerid
• Jms

14

•Energiaauditisse tuleb suhtuda
vastutustundlikult ja pädevalt
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