Vyhodnocení spotr̆eby energie za zimu 07/08

VÝCHOZÍ SITUACE
Výchozí situace
Pro vyhodnocovací fázi byl k dispozici jednostrannĕ pr̆istavĕný rodinný dvojdomek ve Wolhusenu. Jedna strana budovy byla
vytápĕna olejem, druhá strana nejnovĕjs̆í generací topení infraSWISS. Spolec̆nost CKW Connex vybavila pr̆i instalaci topení
ves̆keré tepelné elementy infraSWISS separátními elektrom˘
ĕry. Samotná stavební podstata je u obou polovin domu od roku
výstavby identická a nezmĕnĕná.
Stavební podstata zdaleka nespln̆uje dnes̆ní standard. Na základĕ pr̆esných údajů o spotr̆ebĕ obou polovin domu za nĕkolik let
bylo moz̆né doloz̆it nejen aktuální spotr̆ebu, nýbrz̆ i průmĕr za toto období. Chování pr̆i vytápĕní poloviny domu, novĕ vytápĕné
pomocí infraSWISS, bylo stále stejné, protoz̆e nájemníci v tomto bytĕ bydlí jiz̆ nĕkolik let. Pr̆íprava teplé vody probíhá v obou
bytových jednotkách separátnĕ na elektrické bázi. V následujícím textu je uvedeno srovnání obou polovin domu ohlednĕ
spotr̆eby energie

Popis objektu
Místo
Rok postavení
Sklep
Stĕny venkovní

Burghalde 35 a 37, 6110 Wolhusen
1987, rodinný dvojdomek
vybetonovaný, strop sklepu 40 mm,
izolovaný
s̆krábaná jádrová omítka, deska Perfekta 40 mm, dr̆evotr̆ísková deska 19 mm,
dr̆evĕná konstrukce 120 mm

Burghalde 35
Olejový hor̆ák

Zásobník
Ovládání

Stĕny vnitr̆ní

obloz̆ení, lat˘ování 24 mm, Flamex, izolace
100 mm
Str̆echa venkovní hlinĕná tas̆ka, lat˘ování 24 mm, kontralatĕ
50 mm, Pafarok 4 mm, dr̆evĕná konstrukce
160 mm
Str̆echa vnitr̆ní
obloz̆ení, lat˘ování 24 mm, Flamex, izolace
100 mm
Okna
izolac̆ní sklo, koeficient prostupu tepla 1.8

Burghalde 37
Minox IV Modul Therm, typ 3.0 – 5–7 kgh
úc̆innost dle výrobce ca. 95%
obnova hor̆áku 04.11.1994
zásobník vody 6000 litrů (bez boileru)
ovládání topení prostr̆ednictvím venkovního c̆idla
pr̆ízemí s podlahovým vytápĕním
nadzemní podlaz̆í a podkroví s radiátory
a ventily Danfos

elektrické
Infrac̆ervené
vytápĕní
Ovládání

nízkoenergetická topná tĕlesa infraSWISS, 11
zar̆ízení, instalovaný pr̆íkon celkem 5.8 kW
ovládání Siemens, typ Synco-living s c̆idly
v jednotlivých prostorách

SPOTr̆EBA ENERGIE
Doba mĕr̆ení: od 1.10.2007 do 30.4.2008 (7 mĕsíců)
Poc̆et dnů mĕr̆ení: 213

Burghalde 35

Burghalde 37

Spotr̆eba energie, olej
(bez spotr̆eby proudu olejovým hor̆ákem)
Litrů:
2’760
kWh / na litr topného oleje:
9.9
Topný výkon, celkem kWh:
27’324

Spotr̆eba energie zar̆ízení infraSWISS
Instalovaný topný výkon:
5.8 kW
Poc̆et hodin vytápĕní:
1’399.14 h

Litrů oleje
2’760

faktor *
9.9

celkem kWh
27’324

* 1 litr topného oleje vyrobí 9.9 kWh energie

NT nízký tarif (%):
HT vysoký tarif (%):
Topný výkon, celkem kWh:
Průmĕrná doba vytápĕní:

2’346 (28.9)
5’769 (71.1)
8’115
6.57 h/den

kWh / odbĕr proudu efektivní
8’115

Vyrobený topný výkon pomocí oleje
Spotr̆eba energie v kWh zar̆ízením infraSWISS
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Shrnutí
Doba mĕr̆ení obou c̆ástí domu je absolutnĕ totoz̆ná. Moderním způsobem vyrábĕné teplo pomocí zar̆ízení
infraSWISS potr̆ebuje navzdory stavební podstatĕ, která má relativnĕ s̆patnou energetickou charakteristiku, extrémnĕ málo energie.
Olejové vytápĕní spotr̆ebovalo 2760 litrů topného oleje, coz̆ v pr̆epoc̆tu c̆iní 27324 kWh. Za totéz̆ období
mĕr̆ení spotr̆ebovalo vytápĕní zar̆ízením infraSWISS 8115 kWh. Vyhodnocení efektivních c̆ísel spotr̆eby
potvrzuje v pr̆ímém srovnání u zar̆ízení infraSWISS poslední generace výkonové c̆íslo o hodnotĕ 3.37.

Topný výkon v kWh pomocí oleje

27’324

Topný výkon v kWh pomocí infraSWISS 8’115

faktor
3.37

Vynaloz̆ená energie u vytápĕní pomocí zar̆ízení infraSWISS je 3.37krát niz̆s̆í nez̆ u vytápĕní pomocí oleje, a
tolikrát je i efektivnĕjs̆í. V separátním hodnocení spotr̆eby oleje za roky 2004, 2005 a 2006, kdy jes̆tĕ obĕ
c̆ásti domu mĕly olejové vytápĕní, spotr̆ebovala jedna c̆ást domu průmĕrnĕ 2395 litrů oleje. Z průmĕrné
hodnoty tĕchto 3 let vychází pro vytápĕní zar̆ízením infraSWISS výkonové c̆íslo 2.92. Kalkulace vypadá
následovnĕ:

Topný výkon v kWh pomocí oleje

23’718

Topný výkon v kWh pomocí infraSWISS 8’115

faktor
2.92

Pr̆i srovnání s jinými topnými systémy je zar̆ízení infraSWISS asi na úrovni výkonových c̆ísel tepelného c̆erpadla (vzduch/voda). Pokud se jes̆tĕ zohlední s̆˘edá energie (výroba/instalace) a nepotr̆ebná údrz̆ba u zar̆ ízení
infraSWISS, pak nález̆í infraSWISS k nejefektivnĕjs̆ím a nejlevnĕjs̆ím topným systémům.

V KONKRÉTNÍM Pr̆ÍPADĕ
Celkové náklady na energii v CHF pr̆i vytápĕní olejem
Celkové náklady na energii v CHF pr̆i vytápĕní pomocí zar̆ízení infraSWISS
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Shrnutí
Elektrická energie by musela stát více nez̆ tr̆ikrát tolik, co dnes, aby se pr̆i vytápĕní olejem dosáhlo
obdobných výsledků. Navíc nejsou zohlednĕny náklady na údrz̆bu olejového vytápĕní, ani jeho krats̆í
z̆ivotnost.

Komfort
Nájemníci zjistili, z̆e doba reakce topení je mnohonásobnĕ leps̆í. Zároven̆ pozorovali znatelné zleps̆ení
kvality ovzdus̆í.
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