Projekt:
Licencja dla: ENERGO-PRO Agnieszka Syrzistie [L01]

1

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową
1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i
wentylacji
1.1.1. System projektowany
Lp.

Rodzaj paliwa

Udział %

QH,nd [kWh/rok]

1

Paliwo - gaz ziemny

100,0

10438,7

Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 707,78 kWh/rok
1.1.2. System alternatywny
Lp.

Rodzaj paliwa

Udział %

QH,nd [kWh/rok]

1

Paliwo - gaz ziemny

100,0

10438,7

2

Paliwo - biomasa

100,0

10438,7

Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 707,78 kWh/rok
1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania
ciepłej wody
1.2.1. System projektowany
Lp.

Rodzaj paliwa

Udział %

QW,nd [kWh/rok]

1

Paliwo - gaz ziemny

100,0

1806,5

Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych
systemu przygotowania ciepłej wody: 620,83 kWh/rok
1.2.2. System alternatywny
Lp.

Rodzaj paliwa

Udział %

QW,nd [kWh/rok]

1

Paliwo - gaz ziemny

100,0

1806,5

2

Paliwo - biomasa

100,0

1806,5

Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych
systemu przygotowania ciepłej wody: 620,83 kWh/rok
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2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej
Lp.

Nazwa systemu

Wariant projektowany

Wariant alternatywny

1

System ogrzewania

Kocioł gazowy kondensacyjny

Kocioł na pelety

2

System wentylacji

Grawitacyjna

Grawitacyjna

3

System ciepłej wody

Kocioł gazowy kondensacyjny z
zasobnikiem

Kocioł na pelety

3. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zapotrzebowania w energię

4. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię
4.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji
Nazwa
Koszty eksploatacyjne KH,E zł/rok
Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych %
Koszty inwestycyjne K H,I zł
Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych %
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m2rok
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m
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Projektowany

Alternatywny

3177.75

...

-

...

0.00

0.00

-

...

18.86

...

0.00

0.00
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Roczne oszczędności kosztów Or zł/rok

-

...

Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT

-

...

Projektowany

Alternatywny

1048.86

...

-

...

0.00

0.00

-

...

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m rok

6.22

...

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m2

0.00

0.00

Roczne oszczędności kosztów Or zł/rok

-

...

Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT

-

...

Opłacalność

SPBT

System ogrzewania i wentylacji

nie

...

System przygotowania ciepłej wody

nie

...

4.2 Analiza systemu przygotowania ciepłej wody
Nazwa
Koszty eksploatacyjne KW,E zł/rok
Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych %
Koszty inwestycyjne KW,I zł
Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych %
2

4.5 Analiza zbiorcza opłacalności
Nazwa
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