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Inšpekcije in energijski pregledi klimatskih sistemov 
Novi dokumenti in orodja v sklopu projekta AuditAC 
 
Člen 9 direktive o energetski učinkovitosti stavb zahteva redno inšpekcijo 
klimatskih sistemov (AC) glede na energijsko učinkovitost sistema. Skladno s 
projektom AuditAC, ki je podprt s strani EIE, organizacija EUROVENT-
CERTIFICATION nudi bazo podatkov s podatki o učinkovitosti za od leta 1995 
naprej EUROVENT certificirane AC proizvode. Ti podatki bodo omogočili lažje 
vrednotenje energijske učinkovitosti AC sistema tekom inšpekcije. Projektna 
skupina AuditAC nudi tudi nove dokumente za podporo k izvedbi pregleda AC 
sistemov ter o tehničnih možnostih izboljšanja učinkovitosti AC sistemov.  
 
V naslednjih letih se bo evropski trg s stavbami spremenil zaradi zahtev EPBD 
direktive. Certificiranje energijske učinkovitosti stavb bo imelo osrednjo vlogo, vendar 
obstajajo tudi druge zahteve EPBD, ki bodo imele vpliv na trg s stavbami. Člen 8 
direktive namreč zahteva redno inšpekcijo kotlov, člen 9 pa redno inšpekcijo AC 
sistemov. 
Za člen 9, na katerem je fokus projekta AuditAC, so podane dodatne zahteve za 
doseganje ustrezne energijske učinkovitosti in pravilne dimenzioniranosti AC sistema 
z nasvetom za zmanjšanje potreb po AC sistemih z drugimi ukrepi. 
V Evropi je na splošno zelo malo dokumentiranega o teh novih zahtevah kakor tudi ni 
pravih izkušenj. Tako je za zagotovitev učinkovitosti inštrumenta inšpekcije glede 
zagotavljanja energijske učinkovitosti AC sistemov potrebno ponuditi ustrezna orodja 
in prave informacije tržišču. 
S strani EIE podprti projekt AuditAC (AuditAC je akronim za polno ime projekta "Field 
Benchmarking and Market Development for Audit Methods in Air Conditioning" 
oziroma Benchmarking in razvoj trga metod za pregled klimatskih sistemov) 
namerava ponuditi podporo, potrebno za implementacijo EPBD inšpekcij, na več 
načinov. Predvideno idealno zaporedje faz inšpekcije in energijskih pregledov je: 
inšpekciji sledi energijski pregled, energijskemu pregledu pa investicija za prihranke 
energije. Za tak scenarij bo AuditAC ponudil tehnična navodila in priročnike, 
dokumente za šolanje inšpektorjev in pregledovalcev ter pregled trga za podporo 
inšpekciji. 
Projektna skupina AuditAC v trenutni fazi projekta nudi dva tehnična priročnika in 
bazo podatkov s pregledom energijske učinkovitosti vgrajenih sistemov. Tehnična 
priročnika sta na voljo na spletni strani projekta. 
V tehničnem priročniku št. 2 (Guideline 2) je povzeta in razložena EPBD in člen 9 v 
smislu zahtev in ciljev glede AC sistemov. Priročnik je namenjen informiranju 
lastnikov in uporabnikov o novih zahtevah. V drugem tehničnem priročniku (Volume 
4) je predlagana tipična metodologija energijskega predpregleda AC sistema. 
Energijski predpregled AC sistema je namreč bolj obsežen kot je zahtevana osnovna 
inšpekcija AC sistema. 
V naslednjih mesecih bo na voljo še več tehničnih priročnikov. Na spletni strani 
AuditAC je na voljo tudi 10 člankov, ki so odraz znanja ekspertov v skupini glede 
obravnavane tematike energijskih pregledov in inšpekcije AC sistemov. 
 
Povezava organizacije Eurovent Certification v AuditAC projekt posledično pomeni, 
da je tudi široko znanje tega evropskega združenja del projekta. Od leta 1995 
Eurovent publicira kataloge certificiranih produktov v tiskani verziji. Dodatno je od leta 
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2002 na voljo tudi zgoščenka s podatki v elektronski obliki, od leta 2000 pa so 
certificirani proizvodi objavljeni tudi na njihovi spletni strani www.eurovent-
certification.com. Cilj teh publikacij je podati informacije tako trgu kot tudi 
strokovnjakom. 
 
Kot partner projekta AuditAC je Eurovent pripravil vsebino tiskanih in elektronskih 
katalogov na njihovi spletni strani v obliki, ki omogoča tudi iskanje po bazi podatkov. 
To bo omogočilo pregledovalcem lažjo identifikacijo učinkovitosti vgrajenih 
certificiranih AC proizvodov, ki jih bodo srečali tekom inšpekcije ali energijskega 
pregleda AC sistema. 
Število preizkušenih produktov v posameznih letih je navedeno v spodnji tabeli po 
klasifikaciji organizacije Eurovent. Na spletni strani www.eurovent-certification.com, 
se s klikom na napis Consultants in nato na želeno leto izpišejo certificirani AC 
proizvodi z ustreznimi podatki. 
S pomočjo teh informacij bo inšpektorjem oziroma pregledovalcem veliko lažje oceniti 
učinkovitost AC sistemov, vgrajenih po letu 1995. 

 
 Tabela 1: Število certificiranih enot po letih in programih 

  AC1 AC2 AC3 CC FC FCP LCP 
1995 1528 383 26 429 702    
1996 1127 320 72 232 847  125 
1997 1563 455 66 238 1168  459 
1998 1979 528 125 213 1630  552 
1999 2070 566 140 257 1816  564 
2000 1898 458 126 203 1106  764 
2001 3107 708 145 250 2415  1079 
2002 4005 816 172 187 3098  1777 
2003 4944 1256 118 169 4100  4003 
2004 4732 911 220 185 4373  3435 
2005 4448 904 236 108 3942 386 5409 

AC1: Klimati CAC do 12 kW; AC2: Klimati CAC med 12 kW in 45 kW; AC3: Klimati CAC 
med 45kW in 100 kW; Klimati CC: (Close Controls Air Conditioners); FC: Ventilatorski 
konvektorji; FCP: Kanalski ventilatorski konvektorji (Ducted Fan Coils); LCP: Hladilne 
naprave (Liquid Chilling Packages). 

 
Čeprav je bilo certificiranje nekaterih proizvodov in/ali nekaterih karakteristik uvedeno 
kasneje, kot na primer kanalski ventilatorski konvektorji ter EER oziroma COP, se je 
privzel kar format zapisa iz leta 2006 tudi za starejše proizvode. 
V prihajajočih mesecih bo projekta skupina AuditAC ponudila še več orodij za 
podporo pospeševanju implementacije inšpekcij na Evropskem trgu. Poleg tehničnih 
priročnikov bo na voljo tudi predstavitveni material za predavanja in tečaje s prikazom 
pomena inšpekcij in tudi preprosto orodje za izračun možnih energijskih prihrankov. 
Projektna skupina ostaja odprta za morebitne pripombe za zagotovitev, da so 
informacije, ki so nastale tekom projekta resnično uporabne.  
 
Več informacij: Spletna stran AuditAC: 
  http://www.energyagency.at/(en)/projekte/auditac.htm 
 
Spletna stran Cardiff: http://www.cardiff.ac.uk/archi/research/auditac/index.html 
Spletna stran EUROVENT-Certification: http://www.eurovent-certification.com 
 
Vodja projekta: Jerome Adnot, Armines- Ecole des Mines de Paris 
 
Diseminacija: Georg Benke, Austria Energy Agency 


