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10.1

Во зависност од тоа колку време постои на располагање, обуката за енергетските советници
може да се спроведе во пет дена, дводневно или пак во вид на еднодневна обука.
Пример агенда за дводневна обука
2 наставни часа

2 наставни часа

2 наставни часа
2 наставни часа

1 ден
Вовед,
климатските
промени,
концептот
на
енергетската
сиромаштија.
Основите
за
енергијата
и
енергетските потреби, топлинската
енергија.
Електрична енергија, вода.
Вежби

2 ден
Комуникација,
постапката
на
спроведување
на
енергетско
советување.
Разбирање на формуларот и
софтверската алатка.
Користење на софтверска алатка.
Пример на енергетско советување.

Пример агенда за пет-дневна обука
2
наставни
часа
2
наставни
часа

2
наставни
часа

2
наставни
часа

1 ден
Вовед,
климатски
промени, енергетски
потреби.
Основни
поими.
Термичка удобност,
загуби на топлина,
греење на просторот,
вентилација. Мерки и
трошоци
за
(топлинската
енергија).
Подготовка на СТВ.
Потрошувачка
на
вода.
Мерки
и
трошоци за (вода).

2 ден
Електрична
уреди.

Предавање:топлинска
енергија.

Предавање:електрична
енергија.

енергија,

Расветни
тела,
(електрична енергија).

Режим на мирување.
Мерки и трошоци на
(електрична енергија).

3 ден
Концептот
на
енергетска
сиромаштија.
Спроведување на
енергетско
советување
на
домаќинство

4 ден
Комуникација
1

5 ден
Тест.

Комуникација
2

Преглед на
резултати.

Анализа
на
податоците
во
формуларот.
Софтверска
алатка.
Предавање:посета
на домаќинство.

Комуникација
3

Практичен
дел:посета
на
домаќинство.

Вежби:
Комуникација.

Практичен
дел:работа
на компјутер.
wwww.reach-energy.eu

5

Овој документ е наменет за образување на енергетските советници, кои што ќе имаат контакти
со енергетски сиромашните домаќинства. Тој опфаќа широк спектар на теми, од техничките
познавања за енергијата, мерките за енергетска ефикасност, употребата на енергијата во
домот па се до делот кој опфаќа запознавање со комуникациски вештини кој што е од големо
значење во спроведувањето на енергетското советување. Како додаток на едукативниот
модул прирачникот за обука на енергетски советници треба да биде дел од наставните
помагала, како што е формуларот за спроведување на посетите и софтверската алатка кои што
ќе ги користат енергетските советници при нивната посета на домаќинствата. Како
надоврзување на сето ова потребно е да се додадат материјалите за презентација на
енергетските советници како и опремата за заштеда на енергија и вода.

1 Основни принципи на енергијата и топлината
1.1 Физички единици и редослед по големина
Во повеќето од мерењата се употребува метричкиот систем, што значи дека броењето е
поделено во повеќе единици од 10, 100, 1000 и така натаму:
Растојание:

6

10 милиметри (mm)

=

1 сантиметар (сm)

100 сm

=

1 метар (m)

1000 m

=

1 километар (km)

Системот кој што ние го користиме за мерење на електричната и топлинска енергија е сличен:
Во домаќинството најмалата единица на енергија која што е земена во предвид како единица
мерка е ват (W). Еден ват е количината на енергија која што е потребна за нежно отфрлање на
едно јаболко во воздухот. Кога едно лице седи на столица и чита или гледа телевизија притоа
оддава топлинска енергија од околу 60W.
Електрична и топлинска енергија:
1000 вати

=

1 киловат (kW)

1000 kW

=

1 мегават (MW)

1000 MW

=

1 гигават (GW)

Последната мерна единица која што ни е потребна да ја знаеме е мерната единица за
времето. Времето како што сите знаеме не го следи метричкиот систем; наместо тоа времето
се мери во секунди, минути, часови, на единици од 60.
Време:
60 секунди

=

1 минута (min)

60 минути

=

1 час (h)

Енергијата што се користи во домовите се мери во киловат-часови. Таа се пишува во „kWh“, и
е мерката која се користи за употребата на енергијата во однос на времето. Најлесен начин да
се разбере и пресмета електричната енергија како една единица на електрична енергија која е
еднаква на еден kWh. Така што 2 kW електричен греач кој што е во функција за времетраење
од 1 час има потрошено 2 kWh на електрична енергија. Ова може да биде збунувачки концепт,
но овој начин на мерење на потрошувачката на енергија се користи бидејќи уредите ја
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Еден киловат час:

користат електричната енергија на различни нивоа. Заедно употребата на електричната и
топлинската енергија во зависност од времето се мери во kWh.
Нашите домови се полни со уреди кои што ја искористуваат енергијата на различни нивоа и
поради тоа се користи систем кој ја регистрира (мери) потрошената енергија како количина во
зависност од времето.

Показен пример – претставено на табела:
Замислете едно големо шише со течност со многу мала славина на дното. Течноста го
претставува изворот на енергија, а славината го претставува уредот кој што троши енергија и
базенот од вода кој е создаден со пуштањето на славината претставува излезот.
Споредете го ова со истото сценарио, но овојпат со отвор на славината кој што е двојно
поголем.
Ако двете славини се оставени да течат за истото време, поголемата славина ќе има двојно
поголема енергија и ќе користи двојно повеќе енергија и ќе има двојно поголем излез. Ако го
замислиме енергетското шише како 1 kW а времето за истекување на водата од славината на
еден час, поголемата славина може да се рече дека има искористено енергија во вредност од
1kWh за да ја заврши својата работа, додека помалата славина има употребено само половина
од овој износ за истото време = 0,5 kWh.

1.2 Примарна и финална енергија
Од каде доаѓа нашата енергија?
Примарниот извор на енергија на Земјата е Сонцето. Топлинската енергија од Сонцето се
пренесува на Земјата веќе милијарди години наназад, и дел од неа биле складирани во
растенијата и животните кои што живееле на Земјата. Како што растенијата и животните
изумреле во големи количини, во период од милиони години тие биле покриени од тиња или
талог и изложени на големи притисоци и количество на топлина како што се менувала
површината на планетата. Како производ на тие процеси, топлинската енергија од Сонцето
енергијата се складирала во вид на хемиска енергија во форма како јаглен, нафта или
природен гас.
Со тоа на нас денес ни се овозможени „фосилните горива“ и тие сега претставуваат она што го
нарекуваме примарен енергетски извор. Електричната енергија е секундарен енергетски
извор кој што се произведува со согорувањето на фосилните горива во енергетските централи
или пак по пат на нуклеарна фисија (процес на делење на јадрото на атомот).
За времетраењето на овој процес, се појавуваат некои губитоци на енергија, главно во форма
на топлинска енергија – помислете на големите оџаци кои можете да ги забележите покрај
енергетските централи. Одреден дел од енергијата се губи и за време на нејзиниот пренос од
енергетската централа до вашиот дом.
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1.3 Дефиниции: моќност, енергија, термодинамички науки, температура, топлина
Дефиниции:
a. Енергијата или движечката сила со која што еден физички систем
или машина се управува:турбини кои ги придвижува енергијата на
пареата; брод кој плови со помош на енергијата на ветерот.

Моќност

b. Капацитетот на еден систем или машина за да може да
функционира: возило коешто се движи со помош на сопствената
моќност.

8

c. Електрична или механичка енергија, особено која се користи како
помошна или пак како замена на човечката енергија.
d. Електрична енергија која што е обезбедена во домовите, зградите
или на ниво на една заедница.
a. Употреблива топлинска или електрична енергија: Секоја година
луѓето трошат голем процент од енергијата ширум светот.

Енергија

b. Извор на употреблива енергија, како нафтата или јагленот.
Топлина

Во физиката и темодинамиката, топлината претставува енергијата
која што е пренесена од едно тело или термодинамички систем на
друг поради термичкиот контакт, кога системите имаат различни
температури.

Загуби на топлина

Стапката со која домот ја губи својата топлина. Овој процес може да
се забави со употребата на изолација.

Термичка удобност

Термичката удобност на човекот е дефинирана со ASHRAE
методологијата како состојба на умот која што покажува задоволство
со опкружувачката околина.

Коефициент
топлинска
спроводливост
Температура

на Релативната способност на материјалот да пренесува топлина. (пр.
металот е добар спроводник на топлина, волната е слаб спроводник
на топлина.
Температурата е поврзана со количината на топлинска енергија која
ја содржи еден објект или простор. Вообичаено изразен како
„жешко“ или „ладно“ и измерена со употреба на мерката степени
Целзиусови ( C
̊ ).

1.4 Различните видови на пренос на топлина

Кондукција: Топлината може да се пренесува со допир помеѓу двa цврсти материјали со
различни температури. Некои материјали се добри спроводници, како што се металите. Кога
употребуваме лажиче за да го промешаме чајот во една чаша, после кратко време тоа ќе стане
топло. Во тој случај топлината е пренесена со кондукција. Користејќи материјали кои се слаби
спроводници можат да помогнат во намалувањето на топлинските загуби. Како на пример
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Топлината може да се пренесе на неколку различни начини:

облеката која ја користиме за да ги задржиме нашите тела топли или пак дрвената лажичка
која се користи за промешување на некоја топла течност.

Зрачење: Сонцето обезбедува топлинска енергија пренесена преку зрачење. Топлината преку
зрачењето се движи во права насока од еден извор на топлина. Како на пример, ако стоите на
сонце ќе можете да ја осетите неговата топлина, кога некој објект ја блокира светлината тој
фрла сенка преку вас и повеќе не можете да ја почуствувате топлината од сонцето. Други
форми на топлина кој се пренесува со зрачење во домот се печките на дрва или камините со
отворен оган.

1.5 Својства на материјалите
Некои материјали се подобри спроводници на топлина од други, така што ова својство може
да се искористи како предност. Воздухот и другите гасови се слаби спроводници на топлина
бидејќи нивните молекули се распсространети на пошироки растојанија. Поради тоа било кој
материјал, што содржи голема количина на воздух ќе биде добар изолатор.
Што мислите кои материјали вообичаено се користат за изолација? Кои својства ги прават нив
добри изолатори?
Во домот, минералната волна е еден типичен материјал кој се користи за да се изолираат
големите станови. Воздушниот простор кој се наоѓа кај прозорците со двојно застаклување
често е наполнет со аргон кој што е гас кој ќе помогне при намалувањето на топлинските
загуби.
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Конвекција: може да се случи во вода или во воздух. Пример на ова е чајникот кој го
користиме во домаќинството. Металното тело на чајникот станува топло и започнува да ја
загрева водата на дното од чајникот. Како што се загрева водата на дното од чајникот, таа
станува полесна и започнува да се движи нагоре при што е заменета од струја на ладна вода
која се движи кон дното на чајникот. Пример на конвекција во воздухот е добро познатиот
радијатор – (загревно тело), кој што се наоѓа во повеќето домови коишто главно се загреваат
со употреба на далечинско централно греење. Воздухот се загрева од радијаторот (или
поточно конвектор) и како што се зголемува топлината, ладниот воздух се повлекува на дното
од загревното тело создавајќи струење околу просторијата. Загревните тела при тоа струење
губат мала количина на топлина.

2 Заштита на климата и ресурсите
2.1 Енергетски контекст и ризиците

Записите за движењето на температурите
ширум светот од почетокот на нивното
редовно бележење изгледа вака (слика
лево), при што е лесно да се забележи
трендот
на
зголемувањето
на
температурата.
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Појаснување на ефектот на стаклена градина:
1. Активностите на земјата кои ја
користат енергијата од согорувањето
на горивата произведуваат гасови.
2.
Стакленичките
гасови
задржуваат во атмосферата.

се

3. Сонцето ја загрева земјата.
4. Земјата по пат на зрачење дел од
енергијата повторно ја враќа назад,
од кој еден дел се оддава на
отворениот простор во веселената.

Самата емисија на CO2 гасови всушност не е така опасна, ние го издишуваме овој гас мошне
природно цело време. Нашата планета е способна да го регулира ова преку растенијата кои
што се природни филтри за емисиите на гасови како што се азотот и јаглерод диоксидот, преку
нивниот циклус на растење при што како нус производи на овој процес се безопасниот
кислород и водата. Сепак човечката активност го оптоварила овој систем, со употребата на
фосилните горива како што се јагленот и нафтата коишто се користат за готвење, греење и
добивање на електрична енергија, со што се создало преголемо количество на гасови кои
навреме не можат да бидат апсорбирани. Проблемот е уште поголем со уништувањето на
шумите и отстранувањето на вегетацијата која што нормално би помогнала во процесот на
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5. Еден дел од топлината се
рефлектира назад од страна на
стакленичките гасови и ја загрева
земјата, со што се предизвикуваат
повисоките температури.

отстранувањето на штетните гасови. Земјата сега е надвор од рамнотежа, а тоа има влијание
на нашата животна средина.
Ефектите на животната средина:

Потенцијалот за крајбрежна ерозија делумно се зголемува и со дополнителните појави како
што се јаките ветрови и бури. Ерозијата ја менува формата на крајбрежјето; понекогаш
поголеми делови од земјиштето, населените домови и индустријата може да исчезнат со што
трајно се менува локалното земјиште и има влијание на локалната инфраструктура.

2.2 Различните форми на енергија и достапните ресурси
Фосилни горива
Најчесто употребуваниот извор на енергија се фосилните горива, кои се така наречени бидејќи
се оформени пред милиони години. Фосилните горива претставуваат количини на материјал
кои се наоѓаат меѓу карпестите формации и така се таканаречени поради начинот на кој се
формирани.
Прастарите растенија и животните коишто изумреле и останале закопани под нивото на
земјата биле изложени на топлина и притисок за времетраењето на еволуцијата на светот
милиони години наназад. Големиот притисок и топлината успеале хемиски да ја изменат
изумрената материја.
Јагленот бил оформен од остатоците на папратите, дрвјата, и тревата кои растеле во големите
мочуришта. Нафтата и природниот гас биле оформени од талозите депонирани од плитките
мориња пред милиони години. Остатоците од растенијата и животните кои живееле во тие
мориња останале како талог на дното каде што останале закопани под нивоа на разни талози.
За да се оформат фосилните горива потребни се милиони години; дури и најмладите извори
на овој вид на горива биле оформени пред појавувањето на диносаурусите на земјата. Ова е
важен дел бидејќи ни дава некоја идеја за тоа колку време е потребно за процесот на нивното
создавање, зависно од драматичните геолошки промени кои објаснуваат зошто овие извори
на енергија се сметаат за необновлив извор на енергија. Фактот дека фосилните горива се
создадени од растенијата и животинскиот свет пред милиони години е од голема важност за
мислењето дека сонцето се смета за најважен извор на енергија на земјата. Бидејќи секако без
него не би постоел животинскиот и растителен свет!
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Повисоките температури кои што се резултат на акумулираната топлина која е заробена со
ефектот на стаклената градина, во нашата атмосфера резултираат со потопли мориња и
топење на ледените врвови. Еден проблем го предизвикува следниот. Мразот кој некогаш
вршел добра функција во рефлектирањето на топлината од земјата исчезнува, оставајќи
поголемо количество на вода која што повеќе ја апсорбира топлината отколку што ја
рефлектира од земјината површина при се забрзува процесот на топењето на мразот.
Стопениот мраз предизвикува тешкотии за разниот животински свет кој живее на тие
површини со тоа што нивната животна средина полека исчезнува. Потоплите температури на
морето придонесуваат за подигнувањето на нивото на морето бидејќи загреаната вода зафаќа
поголем простор од ладната вода.

Обновливи извори на енергија

Енергијата на сонцето исто така се складира во растенијата во процесот на нивното растење.
Нивната складирана енергија се нарекува енергија од биомаса. Ова е исто така е обновлив
извор на енергија, но потребен е подолг временски период за процесот на растење на
растенијата или дрвата отколку што е потребно да се добие топлина директно од сончевата
светлина. Кога енергијата е складирана во еден материјал, тој материјал го нарекуваме
гориво. На овој начин на дрвата, растенијата и зеленчукот може да се гледа како гориво од
биомаса како и секое живо суштество кое што ја добива својата храна (енергија) од
конзумирањето на растенијата (или пак со јадењето на другите животински видови кои што ги
изеле растенијата!).
Обновливата енергија се произведува со помош на соодветна опрема, при што произведената
електрична енергија некогаш е достапна преку националната енергетска мрежа.
Нуклеарна енергија
Со делењето на мошне малите атоми преку нуклеарната фисија може да се ослободи нивната
голема енергија. Ураниумот се употребува бидејќи има најголем број протони и неутрони во
атомот и поради тоа е способен да ослободи поголемо количество на енергија. Останатите
атоми од процесот на фисијата се радиоактивни и имаат животен век од 10 000 години, што го
прави нуклеарниот отпад дологотраен ризичен материјал за животната средина.
2.3 Споредба цена помеѓу различните енергенти
Цената на електричната енергија може да се подели на „влезна“ и „излезна цена“ на
електричната енергија. Влезната цена ги опфаќа стандардизираните, признати трошоци на
производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија. Зависно од организациската
конструкција на поедини електрани се разликува нивното производство на електрична
енергија, цената на прагот на преносот и цената на прагот на дистрибуцијата (цена на крајниот
потрошувач). Цената на крајниот потрошувач се состои од трошоците за трансформација,
пренос, дистрибуција и услуги за продажба на електрична енергија.
Цени со ДДВ во месец март 2012
Електрична енергија (училишта)
Електрична енергија (градинки) =
домаќинства
висока
ниска

ден/литар ден/Nm3 ден/m3 ден/kWh €/MWh
9.33
152

5.96
2.98

97
48.5
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Енергијата на сонцето може да се искористи на директен начин за да произведе топлинска
енергија (преку сончеви термални колектори), а сончевата светлина исто така може да се
искористи и за производство на електрична енергија со помош на фотоволтаични панели. И
други енергетски извори исто така зависат од сонцето. Сонцето ја загрева површината на
земјата и воздухот над неа, со што се создава ветерот кој исто така може да се искористи за
погонување на ветерните турбини. Сонцето обезбедува топлина за процесот на испарување на
водата кој пак ги создава облаците и појавата на дождови кои што се значаен елемент за
хидроенергијата. Природните видови на енергија се насекаде, присутни се цело време, тие се
создаваат доста брзо и се обновуваат себеси како што ги искористуваме. Затоа и овие извори
на енергија ги нарекуваме обновливи извори на енергија.

63
47.9
35.44

4.79
3.26*
1.6*
682.59*
6.54
4.36
3.81
9.23
4.73

106.3
70.8
62
152
76.96

1.8

29.3

3000
2333
3.89
650
3000

77.8

2.4 Концепт на потребите, енергетската ефикасност и водата
Енергетската ефикасност претставува намалување на употребата на енергијата и водата со
истовремено подобрување на комфорот на живеењето. Ова може да се постигне на различни
нивоа, најпрво со употреба на методи на однесување за намалувањето на залудно
потрошената енергија. Како на пример исклучувањето на светилките кога ја напуштаме
просторијата. Втората можност е со употребата на енергетски ефикасна опрема, со тоа што ќе
се заменат обичните светилки со зажарено влакно со компактно флуоресцентни светилки кои
употребуваат 60W енергија за еден час, или пак со ЛЕД енергетски ефикасна светилка која
користи 11-19W. Последен чекор со употребата на обновливата енргија за обезбедување на
енергијата која што е потребна за работење на светилките.
Енергетски биланси, 2012
Набавка и
потрошувачка

Јаглен

Кокс

Лигнит

Бруто-примарно
производство

-

-

7310,276

-

Увоз

1,788

13,516

281,319

Берзанска
размена

0,587

0,301

-

Извоз
Вкупна потребна
енергија
Достапни за
финална
потрошувачка
Домаќинства

Сурова
Нафтени
нафта
продукти
‘000 тони

ТНГ

Бензин

-

-

-

259,354

941,988

50,875

105,741

94,735

0,252

28,967

2,443

1,651

0,385

32,940

-

232,107

3,450

37,697

2,375

13,433

7653,390

259,606

680,913

44,982

66,392

2,375

13,433

304,552

-

860,080

54,827

112,047

-

-

6,683

-

33,100

9,347

-
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еднотарифна
Ел. ен. со максиграф - ден
ноќ
Ангажирана моќ
Масло за ложење (ЕЛ-1)
Мазут
Природен гас
АД Топлификација -останати
Елем Енергетика Топлина - училишта
Дрво
Горивна моќ [kWh/m3]
Долна горивна моќ Hd [kWh/kg]
Густина [kg/m3]
Дрво

14
2.5 Проценка на енергетската сиромаштија во Македонија
Од енергетскиот биланс којшто е прикажан погоре дава основа за проценка на процентот на
застапеноста на енергетската сиромаштија во земјата. Подолу се порикажани, примарната и
финалната енергија што се користи од страна на македонските домаќинства се дадени во
следната табела.
564.296
70,68
563.182
39.805.865

6683
33100

тони
тони

[kWh/kg]
4
12

Примарна
енергија
[GWh/god]
26,73
397,2

23750

тони

11,7

9340
650870
1430,92
3262,56

тони
m3
TJ
GWh

12,7
3,83

Hd
Извор на енергија:
Лигнит
Нафтени продукти
Масло за
домаќинства
ТНГ
Огревно дрво
Централно греење
Ел. енергија

[домаќинства]
[m2]
[згради]
[m2]

0,5
0,6

Финална
енергија
[GWh/god]
13,37
238,32

277,875

0,6

166,73

118,618
1495,7
397,47
3262,56
5976,15

0,7
0,5
1
1

83,03
747,85
397,47
3262,56
4909,32

КПД

Годишна потрошувачка на енергија на едно домаќинство:

11,13

[MWh/god]

Потрошувачка на примарна енергија во секторот на
домаќинства во Република Македонија:
Потрошувачка на финална енергија во секторот на
домаќинства:
Вкупен износ на годишна потребна енергија за сите
домаќинства во Република Македонија:
Процент на домаќинства кои се опфатени со енергетскиот
биланс:

5976,15

[GWh/god]

4909,32

[GWh/god]

6280,61

[GWh/god]

78%

Пресметката која е направена на основа на статистичките податоци од пописот од 2002 година
(не се достапни податоци во периодот меѓу 2002-2012), покажува дека нешто повеќе од 20%
од станбениот простор во кој живеат домаќинствата воопшто не е загреан, или пак значи дека
поголем процент на домаќинства живеат во простори коишто не се доволно загреани.
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Број на домаќинства:
Просечна површина на стан:
Број на станови:
Вкупна површина на станови:

3 Енергетската сиромаштија
3.1 Концептот на енергетската сиромаштија

Енергетската сиромаштија има одреден број на причини, кои што вклучуваат:
 Слаба енергетска ефикасност на домот (вклучувајќи го недостатокот на соодветна
изолација како и/или грејни објекти или уреди);
 Домаќинство со мали финасиски приходи, вклучувајќи ги и финасиските придобивки
или помош;
 Цените на енергенсите и цената за загревањето на домот;
 Финансиска преоптовареност на домот (ова често се однесува на постарите
престојувачи во домот кои што остануваат сами во големи фамилијарни домови);
 Неефикасна употреба на енергијата во домот.
Групите на домаќинства кај кои постои ризик за енергетска сиромаштија се оние на кои мораат
да го поминат поголемиот дел од денот дома, па затоа мораат да потрошат поголема
количина на енергија на греење. Овие групи вклучуваат домаќинства кои се сочинети од:
невработени лица, акутно болни лица или лица со хендикеп, пензионери, семејства со мали
деца, семејства со ниски приходи.
3.2 Последиците од енергетската сиромаштија
Енергетски сиромашните домаќинства се соочуваат со одлуката дали да ги потрошат своите
финансии за соодветно загревање на домот, што може да доведе до добивање на сметки за
енергија кои што тие не се во можност да си ги дозволат. Поради тоа, тие се задолжуваат или
пак тие не ги загреваат своите домови соодветно. Недоволното загревање може да доведе до
здравствени проблеми што исто влијае и на влошување на состојбата во нивниот дом.
Енергетската сиромаштија и здравјето
Како што е ризикот од социјално исклучување кое што доаѓа со опаѓањето генерално, исто
така има и здравствени нееднаквости кои се поврзани со енергетската сиромаштија.
Престојувањето во ладни и влажни домови може да предизвика лошо здравје и понатамошно
да ги влоши постоечките здравствени состојби како што се, респираторните инфекции и
бронхитисот, астмата, грипот, пнеумонијата, срцеви компликации и влошување на
менталното здравје.
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Енергетски сиромашно домаќинство е она кое што не е во можност соодветно да го затоплува
својот дом со разумно потрошени средства за неопходната енергија. Ова генерално се
дефинира како 21°C (степени целзиусови) во дневната просторија и 18°C (степени целзиусови)
за останатите простории кои се користат во домот – овие температури се препорачани од
Светската здравствена организација (WHO). Дефиницијата усвоена од Велика Британија вели
дека енергетски сиромашно домаќинство е она на кое што му е потребно да потроши повеќе
од 10% од своите годишни приходи на енергенси за затоплување на домот на соодветна
стандардно ниво на топлина.

мажи
10136
5470
2195

жени
9072
5632
1459

1213

662

551

839
665

347
365

492
300

552

408

144

381
280
223

247
162
117

134
118
106

173

95

78

126

68

58

Доколку како пример се земе годишниот број на смртните случаи на национално ниво,
болестите кои се предизвикани како последици кои се поврзани со енергетската сиромаштија
(циркулаторни и респираторни болести) опфаќаат повеќе од 60% од смртните случаи во
Македонија за 2013 година. Прикажаните бројки не мора да значат дека енергетската
сиромаштија претставува главна причина за појавата на смртните случаи, но сепак се еден дел
од факторите кои имаат значително влијание.
Симптоми на влошување на здравјето
Како што е споменато погоре, постојат симптоми на влошување на здравјето, кои што можат
да бидат предизвикани од и да имаат понатамошни компликации со престојувањето во
ладниот и влажен дом.
Не постојат значајни здравствени ризици од температурите во просториите помеѓу 18 C
̊ - 24 ̊C,
иако луѓето во понискиот ранг од овие температури можат да почуствуваат студ ако не се
физички активни. На околу 16 C
̊ има намалување на отпорноста на респираторни инфекции.
Поладниот воздух не е со способност да задржи поголемо количество на влажност. Идеалните
нивоа за влажност кај луѓето се движат помеѓу 30 и 60%. Како што се намалува нивото на
влажноста, доаѓа до појава на ефектите како жедност и сува кожа. За да се бори со овие
појави, телото почнува да ослободува вишок на слуз во бронхијалните патишта, за да се спречи
сушењето на респираторниот систем. Вишокот на слуз може да стане мошне густ и да стане
тежок за исфрлување од телото.
Под 12 C
̊ се јавува зголемување на вискозноста на крвта и крвниот притисок кој што може да
биде предизвикувач на срцев удар како и предизвикувач на комплицирани срцеви болести.
Под 9 C
̊ после два или повеќе часа, се намалува телесната температура и постои ризикот од
појава на хипотермија.
Домовите кои се ладни исто така се изложени на ризик од појави на кондензациона мувла.
Ова може да се идентификува како црна мувла која што често се појавува во кујните и
тоалетите како и во негреаните простории, делумно и на надворешните
ѕидови. Кондензационата мувла може да се зголеми за време на ладниот
период. Спорите на мувла можат да бидат иритирачки за
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ВКУПНО
Болести на циркулаторниот систем
Неоплазми
Симптоми, знаци и абнормални клинички наоди,
кои не се класифицирани на друго место
Ендокрини, нутритивни и метаболички болести
Болести на респираторниот систем
Повреди, труење и одредени други последици од
надворешни причини
Болести на дигестивниот систем
Болести на генитоуринарниот систем
Болести на нервниот систем
Одредени состојби кои потекнуваат од
перинаталниот период
Останато

Сите
19208
11102
3654

респираторниот систем и може да дојде до појава на влошување на здравствените состојби
како што е астмата.
Како додаток на ефектите од ниските температури на специфичните здравствени услови,
ниските температури исто така можат да доведат до појава на влошување на артритис со
зголемените слизнувања и падови. Ладните температури исто така може да ги влошат
долгорочните здравствени проблеми што значи дека е потребно подолго време за
опоравување од влошеното здравје.

3.3 Показатели за енергетска сиромаштија
Видливи показатели на енергетска сиромаштија:


Астма или отежнато дишење;



Домот е премногу ладен/промаја/влажност/делумно греење;



Непријатни миризби на влага;



Докази дека се употребуваат само одредени делови од домот;



Домот е во лоша состојба/мувла;



Несреќни станари, депресија, вознемирени деца;



Неухранетост;



Носењето на повеќе облека во внатрешни услови;



Употребата на дополнително греење;



Спуштени завеси за време на денот;

Показатели за енергетска сиромаштија од интеракција:


Влошување или бавно опоравување од лошото здравје;



Повторување на алергиите;



Високи сметки за енергија/долгови кон снабдувачите на енергија (неплатени сметки);



Останување подолго време во кревет за да се остане топол;



Бедно чувство во домашни услови.
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Влажните и ладни домови се исто така поврзани со зголемувањето на менталните здравствени
проблеми. Постои ризикот некои луѓе да станат социјално изолирани затоа што не сакаат да ги
канат своите пријатели во нивниот недоволно загреан дом. Во ладните домови каде што се
загрева само една просторија, може да биде тешко за децата да ја завршат својата домашна
работа, што влијае на едукативната и долгорочна работа како и здравствените можности.

Показатели од истражувања за енергетска сиромаштија:
Мерач на енерија за предвремени платени трошоци;



Високи сметки за енергија;



Греење во лоша/опасна состојба;



Недостаток на заштита од провев;



Блокирана вентилација;



Докази на поправки од појава на влага или мувла на ѕидовите, таваните, околу
прозорците;



Користење на дополнително греење.

3.4 Постоечки начини за финансиска помош за ризичните домаќинства
ЕВН Македонија претставува единствениот дистрибутер на електрична енергија на
целокупната територија на Македонија.
Во Македонија процентот на домаќинствата кои што имаат тешкотии со неплатени сметки за
електрична енергија (е проценет на: 40000 домаќинства) што претставува очигледен показател
на енергетската сиромаштија на населението. Како дел од своите промотивни кампањи за
зголемување на процентот на корисници на електрична енергија кои што можат да си
дозволат да си ги подмират своите сметки, ЕВН Македонија започна акции со цел да се
отпишат долговите на оние домаќинства кои што спаѓаат во социјално ранливите групи.
Активностите се дел од програмата која ја започна Министерството за труд и социјална
политика која што вклучува отпишување на долговите за одреден дел од сметките за енергија.
Владиниот проект кој и е познат на јавноста како “енергетска сиромаштија“ е остварен на
основа на “Програмата за субвенционирање на потрошувачката на енергија“ која што
финансира 700 денари или (12 евра) месечно за секое домаќинство, кое што официјално спаѓа
во категоријата на привремен или постојан корисник на социјална заштита. Програмата ги
опфаќа месечните трошоци на домаќинставата за електрична енергија, централно греење,
јаглен и огревно дрво. Од неофицијалните проценки прикажани во медиумите за 2014 година
покажува дека околу 22000 домаќинства се пријавиле за користење на “Програмата за
субвенционирање на потрошувачката на енергија“.

4 Концептот на термичка удобност и загуби на греење
4.1 Фактори за удобност во домаќинството
Термичката удобност е дефинирана како состојба на умот кај луѓето кои што искажуваат
задоволство со околината што ги опколува (ANSI/ASHRAE Standard 55). Термичката удобност е
мерка за тоа колку „удобна“ е температурата за една личност. Бидејќи сите ние имаме
различни мислења за ова, сепак ова е субјективен термин. Некои луѓе се чувствуваат удобно
во просторија со 20 C
̊ други пак кои што се помалку подвижни или го чувствуваат студот
повеќе, може да им е потребна повисока температура за да се чувствуваат удобно.
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Постојат лични фактори кои што ќе имаат влијание на термичката удобност. Луѓето можат и
редовно да прават прилагодувања во однос на своите околности, за да ја подобрат својата
термичка удобност. Како на пример:
1. Метаболичка топлина – температурата која што вашето тело ја предава додека се
вршат физички вежби, ќе произведе повеќе топлина отколку кога би биле во
легната положба на телото.
2. Изолација од облека – Ако се чувствувате ладно од седење, сепак ќе сакате после
некое време да облечете уште еден слој на облека.
Постојат фактори на животната средина кои што исто така имаат влијание на термичката
удобност:
3. Температурата на воздухот (честопати под влијание на температурата која што
греењето е способно да ја постигне и воедно да ја одржува).
4. Температура од зрачење – температурата која што ја одаваат ѕидовите од една
просторија (често под влијание на нивото на изолација на самата зграда).
5. Брзината на воздухот – брзината на движење на воздухот (често под влијание на
промајата).
6. Влажноста на воздухот – нивото на влага во воздухот (препорачаното ниво на
влажност во внатрешни услови се движи во рангот помеѓу 30 – 60 %).
Како што може да видите, чувството за топло или ладно не е зависно само од температурата
на воздухот. Претходно наведеното е меѓусебно поврзано и индивидуално ќе има влијание на
температурата и последователно на термичката удобност.

4.2 Поврзаноста помеѓу температурата, изолацијата, влажноста и вентилацијата

Топлина од метаболизмот
Човечкото тело е термален систем кој што произведува внатрешна топлина. Зависно од
физичката активност, телото не произведува иста количина на топлина. Телото како
загревател, произведува топлинска енергија мерена во вати (W). Колку сме поактивни, толку
повеќе топлина ќе произведеме. Во овие случаи ние можеме да поднесеме многу пониски
температури, отколку кога би биле во седечка положба или кога би лежеле.


Телото во лежечка состојба оддава околу 45 W за еден квадратен метар.



За времетраење на интензивна активност, телото оддава околу 175 W
квадратен метар.

за еден

Други фактори како што се заморот, храната (која што е нашиот извор на енергија), може да
има влијание на температурата која што ја чувствуваме. Ние сме многу повеќе осетливи на
студ кога сме заморени или пак гладни.
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Изолација од облеката
Нашата облека игра улога како материјал за изолација. Исто како изолацијата на зградите,
облеката заробува слоеви на топол воздух околу телото. Поради ова се облекуваме потопло за
време на зимскиот период и повеќеслојна облека честопати е поефективна отколку еден слој
на облека.
Температура на воздухот

Температура од зрачење
Присуството на топлина од зрачење во една просторија ќе има влијание на термичката
удобност. Како на пример на едно чисто зимско утро кога температурата на воздухот е ниска.
Човек може да се почувствува удобно на сончева светлина. Подеднакво во една ладна
просторија, кога се седи близу до извор на топлина како што е оганот, ќе помогне за
подигањето на термичката удобност.
Брзина на воздухот
Иако луѓето често се жалат на ладните провеви, брзината на воздухот може да се искористи во
наша предност. Како на пример, телото само се лади со испарување – се ослободува водата во
форма на потење која што потоа се испарува, со што одведува одреден дел на топлина со
себе. Нежно ветре би можело да помогне во процесот на испарување. Постојат многу методи
за зголемување на движењето на воздухот. Мали персонални вентилатори можат да
обезбедат освежително движење на воздухот на лицето. Поголемите вентилатори можат да
обезбедат раздвижување на воздухот, иако некои луѓе тоа им делува премногу како провев.
Исто така може да се јават непријатни звуци.
Влажност на воздухот
Воздухот во внатрешни простории има одредено ниво на влажност, која што влијае на нашиот
ранг на удобност и здравје. Рангот на удобноста за нивоата на влажност во една куќа се
обично помеѓу 30% и 60%, но ова во голема мера ќе зависи од индивидуалното претпочитање
како и кај сите други сите други придонесувачки фактори.
Отежнувачки фактори:


Преголемо производство на влага;



Несоодветно греење – водата во воздухот ќе кондензира на ладните површини;



Несоодветна вентилација – обструкција на влезовите на воздухот;



Слаба термичка отпорност на ѕидовите (со тоа што температурата е пониска,
воздухот полесно кондензира во допир со ладните ѕидови).
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Температурата на воздухот ќе биде под влијание на изворите за греење во просторијата –
вклучително и нашето тело. Генерално е прифатено дека температурниот ранг помеѓу 18 ̊C и
21 C
̊ е во рамките на удобноста за повеќето луѓе. Сепак зависно од нивото на физичката
активност за некои луѓе тоа е многу ниско. Ова е точно особено кај личностите кои помалку се
движат.

Последици
Влажноста во воздухот се мери во проценти. Идеалната влажност би требало да биде помеѓу
40% и 60%.
Последици на ниска влажност (под 30%):
 Зголемување на статичкиот електрицитет (мали електрични празнења кога има допир
со метални објекти).
 Зголемување на неудобноста и иритацијата на чад од тутун.
 Зголемена концентрација на прашина во воздухот, што би можело да донесе бактерии
и влијае на здравјето (респираторни болести).
Последици на преголема влажност (над 70%)


Видливи ефекти во домовите: Истекување на вода по прозорците. Распаѓање на
ѕидовите и развој на мувла (појава на мувла на ќошот од ѕидовите и на најладните
делови).



Неудобност поврзана со ладните ѕидови:
Непријатност, видлива оштетеност, појава на нечистотија.



Видливи влијанија на здравјето: Преголемата влажност предизвикува појава на грини
(инсекти со големина под 1 мм) кои што сакаат топли и влажни места. Појавата на габи
и мувла предизвикуваат алергии (егзема, астма...). Бебињата и децата особено се
ранливи на респираторни проблеми, поради нивните слаби бели дробови.

Контролирање на влажноста
Намалување на зголемувањето на влагата во домот:


Вентилирајте го местото за отстранување на преголемата влажност.



Не ги блокирајте влезовите и излезите на воздух, кои што мора редовно да се
прочистуваат.



Не ги сушете вашите алишта внатре во домот.



Проветрувајте особено кога готвите, се бањате или вршите активности кои што
ослободуваат водена пара.



Грејте соодветно.

4.3. Влажноста и внатрешната температура
Греењето на просторијата овозможува да се контролира нивото на влажност, со
ограничувањето на кондензацијата на водата. Кондензацијата на водата е дефинирана со
преминувањето од една состојба на вода, пара (гас) во течна со допир на површината или
ладниот воздух.

wwww.reach-energy.eu

21

Што е повисока температурата, помал е ризикот од појава на кондензација и поради тоа
понизок е ризикот од појава на мувла. Греењето го „суши“ воздухот.
4.4 Обвивката на зградата
Некои важни термини:
Спроводлив материјал: еден материјал е спроводлив ако лесно ја пренесува својата топлина.
Пример: Повеќето метали.

Пример: стаклена волна, стиропор. Изолирачкиот материјал се вели дека е слаб проводник.
Физичката големина која што се употребува за да се опише проводничката вредност на еден
материјал е коефициентот U. Што поголема е U вредноста, подобар спроводник на топлина е
одреден материјал, така што со пониската вредност на U значи дека материјалот е подобар
изолатор е одреден материјал.
Максимално дозволени коефициенти на пренос на топлина Uw max на транспарентни фасадни
елементи

Постојат многу фактори кои што ќе влијаат на стапката со која што еден објект ја губи својата
топлина:


Процентот на надворешни ѕидови во однос на внатрешните
ѕидови;



Локацијата и изложеноста;



Делови од објектот кои се насочени кон север;



Несакана вентилација (провев).
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Изолирачки материјали: Еден материјал е изолирачки доколку брши слабо пренесување на
топлината или пак студот. Се карактеризира со својата способност да го зароби воздухот.

Изложени подови;



Ладни премостувања помеѓу подовите;



Методи на конструкција на зградите;



Големи прозорци (оние кои што се насочени кон север);



Ниско ниво на изолација.

Материјалите кои што се користат во една зграда ќе имаат влијание на брзината со која
зградата ја губи својата топлина. Ова е поради тоа што некои од материјалите од кои таа е
изградена се добри спроводници на топлина а други пак се слаби.
Од голема важност е да се направи една зграда колку што е можно термички ефикасна
бидејќи греењето на просторот опфаќа голем дел од вкупните енергетски потреби на една
зграда.
Максимално дозволени коефициенти на пренос на топлина Uw
градежни конструкции:

max

на нетранспарентни

Ако еден дом е добро изолиран, со тоа е забавена и стапката на загубите на топлина,
трошоците за неговото загревање ќе бидат помали.
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4.5 Вообичаени извори на топлински загуби
Бидејќи топлината е форма на енергија, таа секогаш се обидува да се движи од едно место кон
друго. Топлината се губи преку различни начини во еден објект.

Топлински загуби
Топлината се губи преку оние делови на
објектот кои што се изложен на негреан
простор
или
пак
изложен
на
надворешно влијание. Дури ако една
куќа е мошне добро изолирана сепак
топлината евентуално ќе се движи кон
надвор преку надворешните ѕидови,
таванот,
прозорците
и
вратите.
Топлината се губи (преминува) преку
материјалите од кои што се состои
обвивката на зградата преку кондукција.
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Загубата
на
топлината
преку
материјалите секако би можела да биде
доста висока, ако зградата се состои од
неизолиран ѕид кој се состои од цигла и
е изложен на надворешни влијанија.
Вентилациски топлински загуби
Топлината се губи како резултат на протокот на воздух кој што влегува и излегува од домот.
Ова се нарекува вентилација, што е од голема важност за да се одржува здрав дом.
Сепак, постојат и други примери на топлински загуби:
Топлински загуби преку водата
Кога се загрева водата дел од својата топлина ќе се загуби преку цевките преку кои се
пренесува водата пред да дојде до славината. Сепак оваа топлина може да биде корисна за да
се одржат делови од куќата топли, кои што немаат директен извор на топлина.

Со топлинските мостови се опфаќаат 5 до 10% од топлинските загуби. Топлински мост е делот
од структурата на зградата кој има висок коефициентот на пренос на топлина U и кој дод една
страна е изложен на внатрешниот греен простор од зградата, а од друга на надворешниот дел
од објектот. Ова и овозможува на топлината лесно да преминува од еден дел на просторот за
престојување на надворешниот дел од објектот. Топлината која бега преку надворешните
ѕидови е еден пример на топлински мост. Друг пример на топлински мост е балконот од бетон
во еден објект. Во прикажаниот пример подолу бетонскиот балкон всушност е продолжување
на бетонскиот под кој што нема термичка препрека помеѓу нив; со тоа балконот се загрева од
изворот на топлина кој што е внатре во станот кој пак со тоа се лади под влијанието на
пониските температури на воздухот.
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Топлински мостови

Попречен пресек на трикатен објект со станови кои што ги покажува топлинските мостови.

25
4.6 Намалување на топлинските загуби
За да се намали загубата на топлина ние мора да ги направиме зградите што е можно
термички поефикасни. Ова може да се направи со поставување на топлинска изолација на
надворешните ѕидови. Бидејќи воздухот е мошне слаб спроводник на топлина, повеќето
изолирачки материјали вклучуваат структура која што заробува голема количина на воздух.
Изолација на надворешните ѕидови
Топлинската загуба низ непровидните делови од ѕидовите многу придонесува кон трошоците
затоплување кај повеќето згради. Во нова конструкција, подобрувањето на карактеристиките
на надворешните ѕидови со топлинска изолација чини малку. Тоа може да ја намали вкупната
цена на конструкцијата со намалување на бараните капацитети за затоплување и ладење.
Добрата изолација на надворешните ѕидови може дури и да дозволи елиминирање на
системите за затоплување.

Подобрувањето на топлинските карактеристики на надвореншните ѕидови на основа на
вградување на нови делови е најпрактична кај згради со големи непровидни површини.
Опциите за изолација во празнините на ѕидот вклучуваат изолација од влакна или слична
растресита изолација од типот на перлит, вермикулит, површини од пена и други материјали.
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Изолација на ѕид

Изолација на таван
Топлиот воздух се крева нагоре и до 25% од топлината во домот
се губи преку покривот. Моменталниот стандард е 150mm за
изолација на таван, за значително намалување на топлинските
загуби. Ова е мошне едноставна мерка. Највообичаената форма
на изолација на таванот е стаклената волна.
Внатрешна изолација на ѕидови

Дополнителен ѕид се поставува во просторијата, кој што се
изолира со стаклена волна и врз изолацијата се поставуваат гипс
картонски плочи. Со тоа просторијата се преуредува.
Алтернативно стаклената волна може да се сече на парчиња кои
што ќе одговараат на поставените дрвени рамки кои се
прицврстени на ѕидот како што е прикажано на сликата.
Со овој начин на изолирање на внатрешните ѕидови внатрешната инсталација на електрични
приклучоци, радијатори и слично мора да се поместат што може да биде вознемирувачко за
сопственикот. Сепак доколку веќе е започнато со реновирање тогаш вознемирувањето е
сведено на минимум. Исто така, изолирањето на внатрешните ѕидови може да биде поволна
опција таму каде што планирањето нема да дозволи поставување на изолација на
надворешните ѕидови како што е некој заштитен објект. Овој вид на изолација може да се
употреби кај спуштениот таван во еден стан.
Надворешна изолација на ѕидови
Надворешната изолација на ѕидови ќе обезбеди повисоко ниво на термичка ефикасност
отколку изолацијата на внатрешните ѕидови. Постојат различни системи на пазарот, но едно
заеднички е фактот дека тие мора да се обработат со дополнителен завршен слој кој
потенцијално може да го промени изгледот на една куќа. Потребно е да се изолира и делот
околу отворите на прозорите со што ќе се изменат со поставувањето на изолација и на тие
делови од ѕидовите, со што самите ѕидови стануваат со поголема дебелина.
Спречување на провевот
Како што веќе претходно наведовме, несаканата вентилација исто така може да ги зголеми
топлинските загуби. Сепак ова често би можело да се спречи со едноставна мерка како што е
заптивањето на провевот од прозорците и вратите. Постојат голем опсег на материјали кои се
достапни за заптивање на провевот на прозорците, како гумените ленти кои се поставуваат
околу рамката на прозорците и вратите за спречување на протокот на воздух кога не се
отворени.

wwww.reach-energy.eu

26

Кога една куќа има полни ѕидови постојат две опции. Ѕидовите
можат да се изолираат или внатрешно или надворешно.

5 Електрична енергија
5.1 Потрошувачката на електрична енергија и пресметка
За да се разберат сметките е неопходно да се знае начинот како се мери и претставува
количината на искористената енергија. Употребената електрична енергија се мери во киловатчасови (kWh). Природниот гас се продаваат во m3, јагленот се продава според тежината во
килограми или пак тони и нафтата се продава според волуменот во литри.
Прегледување на сметките

Што правиме кога немаме достапни сметки за електрична енергија?
Доколку не се достапни сметките за електрична енергија, тогаш може да се провери начинот
на кој што корисниците ја плаќаат потрошувачката на енергија.

5.2 Читање и разбирање на електричните броила
Како да ги прочитате еднотарифните електрични броила
Читањето на електричните броила е во киловат часови (kWh). Има пет бројки кои треба да се
запишат, почнувајќи од лево. Бројката најдесно не се зема во предвид, бидејќи е десетинка од
еден kWh. За да се открие количината на искористената електрична енергија употребете ја
следната формула:
Моменталното читање на броилото – претходното читање = Вкупно искористените kWh.
Највообичаените броила се еднотарифните дигитални броила.
Подолу е прикажано како изгледаат:
Пример: отчитувањето на ова броило е: 04207.
Последната бројка е помеѓу 6 и 7 но секогаш треба да
се заокружуваат бројките на повисоката наместо на
пониската бројка кога се отчитуваат броилата.
Игнорирајте ја црвената стрелка, бидејќи тоа е многу
мал дел од измерената потрошена електрична
енергија.

Како да прочитате двотарифно електрично броило:
Ако сте на специфична тарифа со поефтина електрична енергија во одредено време,
најверојатно ќе имате двотарифно или седум цифрено дигитално броило, кое што изгледа
вака:
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Започнете со разговор за различните типови на информации кои корисниците ги добиваат на
сметките за потрошена енергија. Корисно е да се има колекција на различни сметки за
енергија, добра идеја е да се опфатат деталите во сметките за енергија.

Има две отчитувања кои што треба да се земат во
предвид кај ова броило. Домашните броила
вообичаено отчитуваат до десетици илјади од
еден kW.
Ова се отчитува:
Ниска (ноќна): 57657
Нормална (дење): 81229
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Како да прочитате обично електрично броило
Вака изгледа едно обично електрично броило:
Отчитувањето за секоја стрелка е бројката која таа ја
поминала. Бидете внимателни, бидејќи има стрелки кои
што се движат во спротивната насока (во насоката и
наспроти насоката на стрелките на часовникот).
Овие броила се тешки за отчитување поради бројките кои
што не се баш прецизни. Ако стрелката е веднаш до
некоја бројка, проверете ја следната стрелка десно до
неа. Ако е помеѓу 0 и 3, тогаш ставете ја бројката која што ја поминува стрелката. Ако стрелката
надесно се наоѓа помеѓу 7 и 0, ставете ја следната најниска бројка на која што покажува
стрелката.
Ова е поради тоа што кога стрелката ја достигнува нулата следната до неа од лево ја одминува
следната бројка.
Започнете со левата стрелка мерејќи десетици илјади од kW:
Стрелка 1: е на 6. Проверете ја стрелката надесно. Само што ја поминала нулата. Отчитувањето
за стрелката 1 е 6.
Стрелка 2: е помеѓу 0 и 1. Отчитувањето е 0.
Стрелка 3: е помеѓу 1 и 2. Отчитувањето е 1.
Стрелка 4: е помеѓу 6 и 7. Отчитувањето е 6.
Стрелка 5: е помеѓу 8 и 9. Отчитувањето е 9.
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Отчитувањето на ова броило е 60169.

5.3 Следење на потрошувачката на енергија во домовите
Прашање:
Кои можат да бидат причини, за водењето на сопствена сметка за потрошувачката на
енергија?
Одговор:


Да се открие колку финансиски средства се должат пред да стигне сметката, за да се
покријат трошоците од буџетот. Особено е од корист кога се плашите дека тие може
да бидат повисоки од нормалното (поради влијанието на времето, поголемото
време на престојување во просторот, итн.);



Да се проверат добиените сметки, особено проценетите сметки;



Да се спореди потрошувачката на енергија за одреден временски период и да се
откријат промените чекор по чекор за контролирање на потрошувачката;



За да се забележат ефектите од мерките на енергетската ефикасност;



Да се води сметка на грешките/протекувањата кои што можат да доведат до
зголемување на потрошувачката.
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6 Осветлување
6.1 Инженерски термини
Корисни термини во осветлувањето:
Ламба: Тоа е светилка која е попозната како ламба.
Лукс: Луксот (симбол: lx) е единицата на осветлувањето кое што паѓа на одредена површина.
Како на пример 60W компактно флуоресцентна светилка може да биде соодветна за
осветлувањето на мала просторија. Но истата светилка ќе даде многу помалку луксови,
доколку се користи кај високотавански складишта.

Бојата на температурата е важен концепт кој треба да се разбере, бидејќи често тоа е
причината зошто луѓето не ги сакаат енергетски ефикасни светилки. Традиционалните
светилки со зажарено влакно оддаваат температура на светлината од 2680K.
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Боја на температурата: Бојата на температурата на изворот на светлина е температурата на
идеално црно-тело (зрачно тело) кое што oсветлува со боја на светлина споредлива на онаа на
изворот на светлина. Бојата на температурата конвенционално се прикажува во единица на
апсолутна температура, келвин, означен со симболот K. Боите на температурите со преку
5,000K се нарекуваат ладни бои (плавкасто бели), додека пониските температурни бои со
(2,700-3,000K) се нарекуваат топли бои (жолтеникаво бели накај црвени). Ова би требало да
биде покажано на пакувањето од светилката.

Главната работа што треба да се запамети е дека на различни луѓе им е потребно различна
количина (и боја на температурата) на светлината за да се чувствуваат удобно. Ова исто така
може да варира од една просторија до друга во домот, зависно на дејностите кои се
обавуваат. Како на пример во трпезаријата може да е потребно пониско ниво на светлина
отколку во кујната. Класифицираната ефикасност е дефинирана според енергијата и дадените
луксови. Вообичаените светилки со зажарено влакно припаѓаат на енергетската класа D, E, F и
G. Халогените светилки со ниска моќност, кои обично работат на 12V често се наоѓаат во
енергетските каласи B и C. Халогените светилки со висока волтажа кои работат на 230V се
покомпактни, но честопати не се посветли или енергетски ефикасни од нормалните светилки
со зажарено влакно. Поради тоа тие се наоѓаат помеѓу енергетските класи D и F.
Лумени: Светлината се мери во лумени. Што е повисока бројката на лумените, посветла ќе
биде светилката. Ова е подобра мерка за споредување на светилките отколку нивната
моќност. Ова е поради тоа што мерката моќност ја мери количината на употребената
електрична енергија, а со тоа што оваа бројка само се намалува се потешко е да се направи
споредба меѓу светилките, додека количината на лумени за одредено ниво на светлина ќе
остане постојано.
Фасонски делови: Типот на застаклување на светилката кој се употребува ќе варира зависно
од количината на светлина која што ја апсорбира и поради тоа ќе има влијание и на
количеството на светлина кое што се предава во просторијата. Колку повеќе е провидно
застаклувањето на светилката, повеќе светлина ќе може да помине низ него, со што светилката
е поефикасна. Некои фасонски делови, особено рефлекторите користат рефлективни
површини од страните на светилката за насочување на светлината во бараната насока.
Халогените светилки вообичаено имаат таков вид на застаклувањена светилката по страните,
кој е наменет за насочување на светлината во бараната насока.
Различни типови на светилки
Светилка со волфрамово влакно: овие светилки се нарекуваат и традиционални или обични
светилки. Тие произведуваат светлина со употребата на електричната енергија за загревање на
волфрамовото влакно на висока температура со што почнува да свети. Само околу 5% од
употребената енергија се претвора во светлина што значи дека тие се мошне неефикасни. Не е
потребно долго време за волфрамовото влакно да исчезне, така што овие светилки не траат
подолг временски период. Тие се исфрлени од употреба од Европската Унија поради нивната
неефикасност.
Компактно флуоресцентни светилки (CFL’s): Овие светилки се познати како енергетски
ефикасни светилки. Тие се исполнети со гас којшто се загрева и зрачи, а внатрешната обвивка
на застаклувањето на светилката е флуоресцентна и поради тоа ја оддава потребната
флуоросцентна светлина. Тие употребуваат околу една четвртина од електричната енергија
која што им е потребна на вообичаените светилки со волфрамово влакно.
Светилките со волфрамово влакно и компактно флуоресцентните светилки вообичаено се
испорачуваат со навојни фасонски делови.
Халогени светилки: Тие користат слична технологија како и светилките со волфрамово влакно
и нормално се употребуваат како светилки кои светат надолу во кујните или купатилата. Иако
тие се поефикасни отколку светилките со волфрамово влакно, тие нормално одат во пакет од
повеќе светилки со што вкупната количина на потрошена електрична енергија е повисока.
Диоди кои емитуваат светлина (LED’s): Претставува уред кој што и овозможува на
електричната енергија да тече само во една насока со што диодата оддава светлина како што
електричната енергија тече низ неа. Тие се мошне енергетски ефикасни и моментално се
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еднакви кога ги заменуваат халогените светилки. Во иднина целта е да се има LED светилки
кои би ги замениле компактно флуоресцентните светилки за да се постигнат уште поголеми
заштеди на електрична енергија.

6.2 Критериуми при купување на нови светилки
Кога купувате нови светилки треба да ги барате оние светилки кои се со препорачано лого за
енергетски заштеди, со ознака која покажува дека тие се тестирани и имаат кратко време на
вклучување и гасење, траат за очекуваниот временски период и се енергетски ефикасни.
За да бидете сигурни дека сте ја одбрале светилката која што го има бараниот број на лумени,
прикажената табела подолу би можела да ви биде од помош.
Традиционални Светилки
100W
60W
40W
25W

Енергетски Ефикасни Светилки
20-25W
11-19W
8-10W
5W

Лумени
1,300
700
400
200

6.3 Совети за заштеда на енергија кај осветлението
1. Оставете ги вклучени светилките само кога тие ви се потребни, кога нема доволно природна
светлина за активностите што ги обавувате.
2. Исклучете ги светилките кога ја напуштате просторијата, бидејќи ова заштедува енергија
дури иако тоа е период на време од неколку секунди.
3. Ако користите надворешни светилки, обидете се да поставите сензор на нив така што тие би
се вклучувале само кога тоа би било потребно. Исто така би можеле да поставите временски
прекинувачи со што можете да одлучите кога тие да се вклучуваат. Не ви е потребно тие да се
вклучуваат во текот на денот кога веќе имате дневна светлина.
4. Користете го соодветното ниво на светлина за одредена активност која што ја обавувате,
како на пример кога гледате телевизија може да ви е потребно само ниско ниво на светлина,
додека ако читате ќе ви биде потребна поголема светлина.

6.4 Вообичаени аргументи против енергетски ефикасните светилки
‘На компактно флуоресцентните светилки им е потребно подолго време да се вклучат’ –
На компактно флуоресцентните светилки им беше потребно подолго време за да се вклучат,
но со напредоците во технологијата сега на нив им е потребно време помалку од неколку
секунди за да го постигнат максималното ниво на осветленост.
‘За производството на енергетски ефикасна светилка е потребно повеќе енергија така
што заштедите на електрична енергија не се исплатливи’ – За производството на
компактно флуоресцентните светилки потребно е поголемо количество на електрична енергија
за разлика од светилките со волфрамово влакно, сепак електричната енергија која што тие ја
заштедуваат за времетраењето на животниот век на светилката е доста поголема.
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‘Традиционалните светилки оддаваат подобар квалитет на светлина’ – Квалитетот на
светлината варира помеѓу светилките, затоа за да најдете светилка која што е најблиску до
традиционалните светилки е потребно да ги побарате оние светилки кои се со ознаки ‘топла
бела’ или ‘мека бела’ светилка со индекс на прикажување (CRI) од најмалку 0.8. Ова треба да е
бележано на пакувањето од светилката.
‘Неможете да добиете енергетски светилки што можат да се затемнуваат’ – Вистина е
дека не сите енергетски ефикасни светилки се компатабилни со приклучувачите за
придушување, сепак растечки е рангот на светилки кои што се целосно компатибилни со
приклучоците за придушување.
‘Компактно флуоресцентните светилки трепкаат’ – Ова можеби беше вистина, но ефектот
е мошне мал и е земен во предвид во дадените заштеди.

6.5 Земени во предвид здравствените услови и депонирањето на енергетски ефикасните
светилки
Совети за живата:
‘Ниедна количина на живата не е добра по здравјето, но многу малата количина која што се
содржи во една современа компактно флуоресцентна светилка е мошне мала веројатноста да
предизвика било каква штета дури иако би се скршила светилката. Сепак со скршените
светилки треба да се ракува внимателно. Испразнете ја просторијата и проветрувајте ја барем
15 минути. Не користете правосмукалка, но исчистете со употреба на гумени ракавици и
избегнувајте да кревате и вдишувате прашина. Исчистете ги сите честички и делови од стакло и
ставете ги во пластична вреќа. Избришете ја површината со влажна крпа и потоа ставете ја и
неа во пластичната вреќа и затворете ја. Живата е штетен отпад така што вреќата не треба да
се изложува во отворена канта за отпадоци.
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7 Апарати во домаќинството
7.1 Потрошувачката на енергија на главните апарати во домаќинството
Како да се пресметаат трошоците на одреден апарат:
Што треба да знаете:
1. Колку kW искористува еден апарат (може да ви е потребен уред за мерење за да го
дознаете ова),

3. Колку често се употребува апаратот.
Потоа сето ова треба да се пресмета на следниот начин:
Моќноста на апаратот (kW) x времетраењето на користење (часови) x цената на електричната
енергија (kWh)=цена/употреба.
За да се откријат трошоците за одреден временски период, тогаш е потребно:
Да се помножи:
 Цената на чинење/употребата x бројот на пати на употреба, неделно=1 неделна
употреба
 Цената на чинење/употребата x бројот на пати на употреба, месечно=1 месечна
употреба
 Цената на чинење/употребата x бројот на пати на употреба, годишно=1
годишна употреба

7.2 Енергетско етикетирање на апаратите за домаќинство
Енергетско етикетирање на Европската Унија
Почнувајќи од декември 2011та година има нова енергетска етикета од
Европската Унија која што ги опфаќа; апаратите за ладење, машините за
перење, машините за сушењена алишта, машините за миење на садови,
светилките и телевизорите. Во иднина исто така ќе бидат опфатени
правосмукалките и бојлерите.
 Апаратите во најтемната зелена категорија ќе бидат нај
енергетски ефикасни.
 На етикетата е прикажана енергетската потрошувачка, но
исто така и релевантните информации за производот.
Како на пример волуменот и капацитетот на елементите
за складирање на фрижидерите.
7.3 Загуби во режим на мирување
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2. Цената на чинење на електричната енергија за 1 kWh, која што може да се најде на
нивната цена.

Кога апаратите се оставени да бидат вклучени во режим на мирување, тие ќе продолжат да
користат одреден дел на електрична енергија за да ги напојуваат светилките кои што
означуваат дека апаратите се во режим на мирување. Ова во основа е енергијата која што се
троши непотребно кај едно домаќинство, поради растечкиот број на апарати кои што се
оставени да бидат вклучени во режим на мирување како што се микробрановите печки,
рутерите, телевизори, играчките конзоли и така натаму.
Да се намали количината на енергија која се троши непотребно, со оставањето на апаратите во
режим на мирување:


Исклучете ги апаратите од приклучокот кога тие не се во употреба, може да
користите продолжен кабел со повеќе приклучоци за апаратите кои што треба
да се исклучат истовремено. Како на пример вашиот телевизор и ДВД плеер.



Некои апарати е потребно постојано да бидат приклучени, дигитални кутии кои
што се ажурираат преку ноќ. Осигурајте се овие апарати да бидат приклучени
на посебни приклучоци за да се спречи целосното исклучување на другите
апарати.



Секогаш користете ги енергетските етикети за споредување на производите,
така што ќе можете да изберете апарати кои користат помалку енергија, што ви
заштедува пари а воедно и заштеда на електрична енергија.
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7.4 Апарати за ладење
И покрај тоа што имаат релативно мали енергетски побарувања, фрижидерите и
замрзнувачите конзумираат голема количина на електрична енергија токму поради фактот
дека тие треба да бидат вклучени постојано.
Додека новите фрижидери и замрзнувачи ќе чинат значително помалку при нивното
користење отколку постарите апарати, сепак постојат одредени работи кои што ние би можеле
да ги направиме за намалувањето на трошоците.
1. Поставете го вашиот фрижидер/замрзнувач подалеку од грејни тела/електрични
шпорети и од директен контакт со сончевата светлина.
2. Со поставувањето на вашиот фрижидер на 7 степени целзиусови, тој може да
користи околу 30% помалку електрична енергија во споредба со поставувањето на
2 степени целзиусови.
3. Не ставајте топла/жешка храна во фрижидерот/замрзнувачот; прво почекајте таа да
се олади.

5. Секогаш кога го полните/празните фрижидерот/замрзнувачот правете го тоа брзо.
За секоја минута која е отворена вратата од фрижидерот потребни се 3 минути за
да се постигне нормалната внатрешна температура во фрижидерот.
6. Чувајте го вашиот фрижидер/замрзнувач полн со околу 3/4 од неговиот капацитет
за да се постигне подобра ефикасност.
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4. Одмрзнувајте го вашиот фрижидер/замрзнувач редовно; на тој начин тој ќе работи
поефикасно.

7. Кога планирате да ја употребите храната од фрижидерот, извадете ја претходната
вечер за да се одмрзне, наместо да користите микробранова печка за да ја
одмрзните храната.
Кога стар фрижидер ќе се замени со нов енергетски ефикасен фрижидер, заштедите би
можеле да достигнат дури 50%.

Критериум при купување на нови апарати за ладење
1. Дали вреди да се купи фрижидер, сандак за длабоко замрзнување или пак
фрижидер со оддел за длабоко замрзнување или можеби комбинацијата од
фрижидер-замрзнувач би била доволна?
2. Доколку постоечкиот замрзнувач е премногу мал, подобро е да се купи поголем
апарат и да се исфрли стариот од употреба, отколку да се користи како втор апарат.
Фрижидерот ќе ја зголеми корисноста на волуменот и исто така троши многу
помалку енергија отколку два апарати. Кога се заменува еден неефикасен стар
апарат, покрај придобивката од поголемиот искористен волумен, енергетските
заштеди би можеле да достигнат повеќе од 50%.
3. Секогаш барајте го поефикасниот производ со тоа што ќе се осигурате дека бојата
на етикетата е со најтемната зелена боја.
Со купувањето на А++ рангиран производ ќе ги намалите тековните трошоци на енергија за
50% или повеќе во споредба со ‘A’ рангиран производ.

7.5 Апарати за перење и сушење
Енергетските побарувања за еден циклус на перење се зголемуваат со количината на
искористената вода и избраната температура на перење. Количината на вода која е потребна
за еден циклус на перење зависи од машината, но исто така и од избраната програма за
перење. Постарите апарати користеле повеќе од 100 литри вода за стандардно перење на
програма од 60 C
̊ . Денес околу 40 до 50 литри вода се потребни за 5 или 6 килограми на
алишта за перење.
Машините за сушење на алишта користат голема количина на електрична енергија, затоа е
подобро да се сушат алиштата надвор.
Намалување на тековните трошоци кај апаратите за перење и сушење алишта
1. Почекајте додека имате целосно полнење пред да го започнете циклусот на
перење, иако има подесување за половично полнење на машините за перење.
Сепак два вакви циклуси на перење ќе употребат повеќе електрична енергија
отколку целосното полнење на циклусот за перење на машината.
2. Перете ги алиштата на 30 степени целзиусови. Повеќето прашоци за перење на
алишта се така дизајнирани да ги дадат истите резултати и на оваа температура за
перење на алиштата.
3. Користете ги еко подесувањата кога е тоа можно.
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4. Користете помал број на вртежи, кога сте во можност да ги сушите алиштата на
надворешни услови.
5. Каде што е можно сушете ги алиштата на надворешни услови, отколку да користите
машина за сушење на алиштата.
6. Пеглајте ги алиштата додека се тие сеуште влажни, на пониска температура кога е
тоа можно. Правете подолги периоди на пеглање на алиштата за да заштедите на
топлината и времето на работа на пеглата.
Критериуми при купување на нови апарати за перење или сушење на алишта
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1. Видете која големина ви е потребна. Машина за перење со капацитет од 3kg би
требало да биде доволна за домаќинство со едно лице, за поголемо домаќинство
одберете машина за перење со капацитет од 5kg.
2. Секогаш барајте поефикасни производи, осигурувајќи се дека бојата на етикетите е
со најтемната зелена боја на енергетското рангирање.
3. Со купувањето на А++ рангиран производ, ќе ги намалите тековните трошоци за
50% или повеќе во споредба со ‘A’ рангиран производ.
4. Проверете дали упатствата се лесни за читање и контролите се лесни за употреба.

7.6 Апарати за готвење и машини за миење на садови
Постојат различни методи за готвење кои се достапни и понекогаш зависат од домот како и
опциите кои ги даваат домашните апарати. Како на пример тие ќе бидат достапни да имаат
рингли на гас доколку во домот има поврзано гасна мрежа. Во основа гасот е поефтино гориво
и има пониски емисии на јаглерод. Сепак некои луѓе повеќе сакаат да готват на еден тип на
шпорет и ова може да има ефект во изборот при купување на апаратите, како и на трошоците
од преминувањето од употреба на едно гориво на друго. Особено инсталирањето на доводна
цевка за гас таму каде веќе нема инсталирано.
Рерни:
Рерните можат да бидат на гас или пак електрични, од кои што мнозинството се електрични.
Тие се достапни во разни големини, што е поголема рерната повеќе енергија ќе искористи.
Рерните кои се со дополнителни вентилатори ќе користат уште повеќе електрична енергија.
Рингли:

Микробранова печка
Во зависност од нивното рангирање на микробрановите
печки би им било потребно околу час и половина за да
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Ринглите исто така можат да бидат на гас или на електрична енергија, сепак мнозинството на
рингли денешно време се на гас бидејќи тие овозможуваат пофлексибилна контрола на
температурите. Поголема е веројатноста да најдете електрични рингли во стамбените згради
поради против пожарните правила. Исто така поголема е веројатноста да најдете електрични
рингли во домовите кои се издаваат приватно поради помалите трошоци за одржување.

искористат 1kWh, што ги прави поефикасни од стандардните електрични рерни.

Намалување на тековните трошоци на апаратите за готвење

2. Микробрановите печки генерално користат помалку енергија отколку рерната кај
класичниот електричен шпорет, затоа кога сте во можност користете ги
микробрановите печки.
3. Кога готвите на рингла секогаш користете ги капачињата на тенџерињата. Ова ќе
овозможи топлината да се движи внатре и да се намали количината на влага која
што се ослободува во кујната.
4. Кога ќе се зоврие водата, намалете ја јачината на ринглата.
5. Гответе што е можно повеќе јадења истовремено, користејќи одделни тави. Исто
така гответе неколку јадења одеднаш во рерната и замрзнете го вишокот на
порции.
6. Одберете ја соодветната големина на тавата и големината на ринглата за она што
го готвите – на рингла на гас, пламенот не треба да ги опфаќа страните на тавата.
7. Обидете се да не користите премногу вода – за повеќето зеленчуци потребно е
само да бидат покриени со вода.
8. Сечете ја храната на мали парчиња за да се зготви побрзо.
9. Гответе кременадли на скара, отколу во рерна.
10. Тенџерињата на висок притисок и бавните рингли се енергетски поефикасни од
конвекциските рерни.

Машини за миење на садови
Кога ги користиме правилно, следејќи ги советите кои се опишани подолу тогаш машината за
миење на садови може да биде поефтина за употреба и да користи помалку вода отколку
рачно да ги миете садовите.
1. Секогаш чекајте додека немате доволно садови за миење за да го исполните
капацитетот на машината за садови пред да ја вклучите, (дури и кога машините за
миење садови доаѓаат со избор за половично полнење, доколку се пушти два пати
таа ќе искористи поголемо количество на вода отколку едно цело полнење).
2. Прво исплакнете ги чиниите со ладна вода.
3. Користете го економското или брзо подесување за миење на садовите.
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1. Отворете ја вратата што е можно помалку за да го задржите топлиот воздух внатре
– одржувајќи ја чиста вратата од рерната, ќе значи дека помалку ќе треба да ја
отварате вратата за да го проверите јадењето.

Прашање: Што треба да земете во предвид доколку сакате да купите нов апарат?
Критериуми при купување на нов апарат.
Рерни
1. Доколку претходните рерни биле електрични и има поврзано гасна мрежа во
домот тогаш побарајте гасна рерна, бидејќи гасот е поефикасен и има помали
трошоци во текот на употребата.
2. Барајте етикета за препорачаните енергетски заштеди.
Машина за миење на садови
1. Секогаш барајте што поефикасен производ, со тоа што ќе се осигурате дека бојата
на енергетската етикета е со најтемната зелена боја на неговото етикетирање.

8 Вода
8.1 Национален контекст
Македонија спаѓа во земјите кои немаат доволно водни ресурси со што веќе се чувствува
недостигот на вода во одредени периоди. Се смета дека 80% од расположивата вода во
Македонија се троши ненаменски, а само 20% се трошат наменски. Поради тоа потребно е да
бидеме внимателни во начинот на кој ја користиме водата, со цел да ја доволно за сите, сега и
во иднина. Треба рационално да ја користиме водата, што не значи дека треба да се откажеме
од некои потреби, но да ги вршиме сите потреби со минимална можна потрошувачка.
Чешмата која капе “троши”:
дневно – 72 литри
месечно – 2160 литри
годишно – 25920 литри или близу 26m3.
Неисправно WC казанче годишно, троши 260 m3.
Утврдено е дека околу 35% од вкупните загуби на вода во системот, отпаѓа на дистрибутивната
мрежа во населени места, 8% на главните цевководи, 28% на приклучните цевки, 3% во
резервоарите и пумпните станици, 11% на арматурите (затварачи и хидранти) и 15% од
загубите отпаѓа на куќните инсталации.
8.2 Потрошувачката на вода и пресметка
Во Македонија сметките за вода се пресметуваат со употребата на инсталиран мерач на вода
во домаќинството. Тоа значи дека ви се наплаќа за точната количина на вода која што сте ја
искористиле, како што е случај со броилото за електрична енергија. Мерачите на вода се
подобро објаснети подолу во текстот. Водата се наплаќа во метри кубни (М3). Исто така ќе ви
се наплати и за канализациските трошоци, доколку вашиот дом е поврзан на канализационата
мрежа. Во некои случаеви за руралните имоти кои се надвор од градот тие ќе имаат септички
резервоар или обична септичка јама. Во овие случаеви компаниите кои се бават со дејноста на
снабдување со вода неможат да наплаќаат за канализациони трошоци.
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8.3 Читање и разбирање на мерачот за потрошена вода
Новите домови мора да имаат инсталирано мерачи за
потрошувачка на вода и комерцијалните објекти се
обврзани со закон да имаат инсталирано мерачи за
потрошувачката на вода. Повеќето стари објекти може
да немаат мерач за потрошувачка на вода.

8.4 Топла вода
Постојат два главни методи за загревање на водата во домаќинството, но вообичаено се
загрева со употребата на истиот начин како кај системот за греење во домот.

Загревање на водата со употреба на гас или пак нафта.
Ова може да се изведе со користењето на водата која што ја загрева системот за загревање на
домот, кој обезбедува топла вода до радијаторите во секоја од просториите во домаќинството.
Комбинираните загревачи на вода се поефикасни за разлика од старите
бојлери, кај кои што беше потребно да се складира топлата вода. Овие
недостатоци на складирањето на големи количини на топлина, која ги
содржи водата се јавуваат дури и кај добро изолираните резервоари за вода.
Топлината полека ќе се изгуби. Исто така е зависи од загревањето на
волуменот на вода која може да биде голема количина, кога на вас ви е
потребно само мало количество на вода за миење на раце. Другата предност
на комбинираниот бојлер за загревање на топла вода е дека топлата вода ви
е достапна кога и да е таа потребна. Нема веќе чекање да се загрее водата во
резервоарот пред да се подготвите за бањање!
Ова е модерен комбиниран бојлер за
топла вода. Произведува топла вода
според потребите, а истовремено
обезбедува загревање на просториите.

Загревање на водата со употребата на електричната енергија
Кај повеќето случаеви на загревање на водата со употреба на електричната енергија мора да
има резервоар за топла вода. Ова е поради тоа што загреаната топла вода треба да се
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Мерачите за потрошувачка на вода се читаат прилично
слично како и останатите мерачи за потрошувачка на
енергија. Бројките се читаат од лево кон десно, а
помалите бројки кои се со црвена боја не се земаат во
предвид.

складира. Електричната енергија е поскапа за kWh отколку природниот гас. На пример многу
корисници ја искористуваат ефтината тарифа на електричната енергија односно вечерните
периоди.
Електричниот потопен бојлер функционира на истиот принцип како и електричниот бокал.
Додека електричниот бокал би можел да биде со капацитет од 3kWh, еден електричен
потопен бојлер би бил со слична моќност од 3kWh. Доколку топлата вода е потребна кога не го
опфаќа времето кога највеќе се користи, постои опција за забрзано загревање на водата. Ова
обично обезбедува загревање на водата во времетраење од еден саат. Сепак кај некои
постари модели оваа опција е потребно да се исклучи рачно.
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Пресек на цилиндер за топла вода со потопен грејач

‘Boost’ опцијата на програмерот
кај потопниот загревач на топла
вода, може да обезбеди забрзано
загревање
на
водата
во
времетраење до еден саат.
Во некои случаеви, би можело да има инсталирано одделен електричен туш во
домаќинството. Ова ќе произведе топла вода според потребите но ќе биде со вредност помеѓу
9 и 12kW, така што е погодно да се користат тушевите во кратки временски периоди!

Пожелно е топлата вода да се складира во рамките на одреден ранг за да се минимизира
ризикот од развој на бактерии како што е легионелата. Оваа бактерија опстојува во водата во
температурниот ранг од 25 C
̊ - 45 C
̊ . Поради тоа е препорачливо термостатите на
резервоарите за загревање на топла вода да бидат поставени на температура од 60 ̊C.
Загревање на водата во колективни згради
Во некои случаеви кај колективното домување може да има заедничко греење и
дополнителен систем за загревање на топла вода. Ова честопати ќе биде поефикасно отколку

wwww.reach-energy.eu

Температурата на топлата вода

индивидуалните системи, а со ова и тековните трошоци ќе бидат поефтини за лицата кои што
престојуваат во зградите.
Заштеди на вода
Најважниот совет е и наједноставниот – не оставајте ја славината да течи кога не ја користите
водата! Сепак денес постојат многу уреди кои што можат да се искористат за намалување на
протокот на водата кај славините или пак кај тушевите. Со мала значителна разлика на
количината на вода која што се пропушта да помине низ нив.

Ефикасните тушеви за вода исто така лесно можат да бидат приспособени на повеќето тушеви
со мрежи (кои се греат на гас), иако ова честопати не е возможно за тушевите кои се загреваат
со употреба на електрична енергија.
Едноставните мерки како што се туширањето наместо бањањето исто така ја намалува сумата
и потрошеното време кога се тушираме до 3 минути, може да има големо влијание на
сметките за потрошената вода.
Друга направа која што користи значително количество на вода во домот е тоалетот. Постарите
тоалети можат да користат до 15l при едно пуштање на вода.

9 Греење и вентилација
9.1 Греење
Најпрво едно домаќинство треба да ја земе во предвид опцијата за инсталација на изолација и
надоградба на неефикасниот систем за греење со цел да се намали побарувачката на енергија
за загревање на домот. Сепак однесувањето на лицата кои што престојуваат во домот имаат
значително влијание на нивната енергетска потрошувачка. Најдобриот начин на ‘однесување’
малку ќе варира во зависност од типот на системот за греење во домот. Најпрво ќе започнеме
со опишувањето на некои вообичаени начини за загревање на домот.
9.2 Различните типови на системи за греење
Како што споменавме претходно греењето и системите за загревање на топла вода
претставуваат голем дел од трошоците за енергија во едно домаќинство. Од значителна
важност е да се користат ефикасни и пристапни апарати за греење и загревање на топла вода и
да ги искористат контролните можности што тие ги нудат.

Вообичаени Системи
1 Системи за топловодно греење на гас, со котел и придружни радијатори.
2 Складирачи на топлина (ноќно време) - надополнети со конвектори (кои се ефтини за
користење бидејќи ја искористуваат ефтината тарифа).
3 Котлите на цврсто гориво или гас, радијатори и резервоар за топла вода.
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Ограничувачите на проток на славините го намалуваат протокот на водата (типично од 12
литри до 7,5 литри или пак дури до 4,5 литри за минута). Повеќе детали за ова како и останати
други направи кои што се опфатени во овој дел може да се најдат во делот Уреди од овој курс.

4 Одделни греачи на гас кои се поставуваат на ѕидот, како и одделни загреватели на
топла вода во една зграда.

Помалку вообичаени
1 Централно загревање на воздухот преку решетки или пак канали во една зграда.
2 Различни индивидуални загревни тела.
9.3 Потрошувачка на топлина и пресметка
Објаснување и анализирање на сметките за гас
Овие сметки се потешки за разбирање за разлика од сметките за електрична енергија бидејќи
се потребни дополнителните пресметки, за да се открие вредноста на гасот кој што се продава
на корисниците. Ова е поради тоа што гасот е природен производ и поради тоа е постојано
ист. Компаниите кои се во енергетската дејност го користат изразот ’калорична вредност’ (за
да се изрази потенцијалната енергетска вредност на гасот) и ‘фактори на конверзија на
волуменот’ (поради атмосферскиот притисок кој има влијание на гасот) во нивните пресметки
на сметките. Оваа информација е секогаш вклучена во сметките за гасот. Следниот пример ја
појаснува процедурата за наплаќањето на гасот.
Електрично греење
Греењето на електрична енергија е највообичаениот вид на загревање со помош на загревни
тела кои што ја користат ефтината-ноќна тарифа. Ефтината тарифа претставува тарифа каде што
корисникот добива поефтина тарифа на електрична енергија за времетраење на ноќта, а
повисока тарифа за време на денот. Загревачите на енергија со складирање на топлинската
енергија функционираат на тој начин што ја складираат топлинската енергија која се
произведува за време на ноќта со искористувањето на ноќната тарифа, со што понатаму оваа
топлинска енергија може да се искористи наредниот ден според потребите. Топлата вода исто
така би требало да се загрева за време на ноќта со користењето на поефтината ноќна тарифа.

9.4 Вентилациски системи
Вообичаени типови на вентилациски системи
Од голема важност е еден дом да има соодветна вентилација, со цел да се овозможи на
влажниот воздух да избега од домот наместо да кондензира на ладните ѕидови и областите со
мал проток на воздух, како што се деловите позади мебелот. Областите кои што немаат
соодветна вентилација ќе бидат склони на влага. Поради тоа е од голема важност да се
пронајдат начини за проветрување кои што можеби биле покриени или зафатени, што се
прави вообичаено кога системите за греење имаат потешкотии за соодветно загревање на
просторот и се блокираат отворите за вентилација за да се спречат загубите на енергија преку
нив. Доколку ова е случај тогаш потребно е да се појасни важноста на потребите за
вентилација на корисникот на просторот, бидејќи долгорочно гледано влагата може да
предизвика сериозни оштетувања на домот како и да има негативно влијание по здравјето.
Пасивна вентилација
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Овој тип на вентилација обично се среќава кај ‘влажните’ соби како што се купатилата или
кујните. Така што тие повлекуваат топол влажен воздух преку нив. Тие ќе бидат под влијание
на надворешното време така што дополнителната вентилација како (отворање на прозорците)
може да биде потребна за време на потоплите денови.
Вентилатори за извлекување и вентилација во позадината
Исто така се инсталира во ‘водените простории’ и функционираат наизменично или со
употреба на автоматски сензори за влажност или пак со рачна контрола, нормално со
прекинувач или пак би можел да биде поврзан со прекинувачот на светло. Тие можат да се
монтираат на надворешните ѕидови, тавани или пак прозорци.
Кај двата начини на вентилација е од голема важност вентилаторите да се одржуваат чисти за
да овозможат подобар проток на воздухот, ова особено е точно за кујната. Главната причина
за блокирање на вентилаторите која е предизвикана од насобирањето на нечистотија и
маснотии.
Механичка вентилација - рекуперација на топлината
Ова не се вообичаени системи кај постарите објекти бидејќи тие се потешки за
осовременување, но новите згради започнуваат да ги употребуваат. Тие функционираат
автоматски во позадина. Тие механички го вентилираат воздухот во домот и ја одземаат
топлината од воздухот кој што поминува низ системот и овозвожува да влезе свеж воздух.
Поради тоа ова помага за намалување на потребната количина за греење, бидејќи на овој
начин се губи помало количество на топлина од зградата.
Специјални карактеристики
Складирачите на енергија за време на вечерните часови можат да бидат тешки за
контролирање особено за луѓето кои што немаат претходно искуство со нив. Кога ги
посетувате лицата во домаќинствата кои што имаат загревачи со можност за складирање на
енергијата, лицето кое е дојдено да ја процени состојбата секогаш треба да провери дали
контролите се употребуваат на правилен начин како што е опишано подолу:

9.5 Правилно греење
Првата работа што треба да се направи кога се разгледува опцијата за нов дом е системот за
греење, колку доборо е изолиран објектот бидејќи неизолиран дом ќе троши многу повеќе
топлина така што таа ќе се губи преку надворешните ѕидови на објектот како и покривот.
Изолацијата на покривот: Препорачано е да има поставено изолација од минерална волна со
дебелина од 150mm на покривот. Во зависност од дебелината на поставената изолација, па се
до максималната препорачана дебелина на изолацијата, може да се постигнат заштеди на
трошоците за греење на годишно ниво. Важно е да се напомене дека е потребно да се
осигураме дека поставувањето на изолацијата е соодветно, така што нема да доведе до
проблеми од појава на влага.
Како и заштеди на енергија, инсталирањето на изолацијата го прави домот поудобен за
живеење бидејќи ќе се загрева побрзо и подолго време ќе ја задржува својата топлина.
Поради ова од голема важност е домаќинствата соодветно да ги прилагодат контролите на
системот за греење.
Совети за намалување на трошоците за греење:

wwww.reach-energy.eu

43

1. Инсталирање на термостат во просторија таму каде што нема поставено.
2. Поставување термостат на топловоден котел.
3. Поставете го термостатот на топла вода на 60 степени целзиусови, бидејќи
поставувањето на повисока температура е залудно трошење на енергијата, додека
пак поставувањето на пониска температура може да доведе на ризикот од појава
на бактеријата легионела.
4. Поставување на изолација на резервоарот за топла вода.
5. Во суштина вашиот термостат во просторијата треба да биде подесен на
температури помеѓу 18-21 степени целзиусови.
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6. Кога го подесувате програмот за управување, земете ги во предвид периодите за
загревање и ладење. Тоа се времињата потребни за загревање или ладење на
вашиот дом. Доколку сте несигурни, обидете се да го поставите на половина час
пред да ви е потребна бараната температура или пак пред нормално да го
исклучите греењето (на пример пред да станете наутро или пак нормалното време
кога се враќате од работа) и прилагодете го почнувајќи од таму.
7. Искористете ги вредностите на термостатскиот радијатор (TRV’s) овие вредности ви
овозможуваат да ја прилагодите количината на топлина според потребите на
секоја просторија, така што ќе можете да ручате во просторија која е попријатна и
има повискоа температура, додека ја оставате резервната соба на пониска
температура. Пожелно е да се инсталираат секаде каде е тоа можно.
8. Повремено отворете ги радијаторите за да се испушти вишокот на воздух со што ќе
се осигурате дека тие функционираат на поефикасен можен начин.
Правилно вентилирање
1. Никогаш не ги блокирајте отворите за вентилирање.
2. Искористете ги вентилаторите за извлекување на воздухот и вентилацијата особено
кога се туширате и кога готвите.

10 Заштеда на материјалите
Во овој дел ќе се осврнеме на деталите на уредите кои најверојатно ќе ги користиме при
работа со клиентите. Најдобар начин подобро да ги разбереме е доколку се обидеме да ги
користиме како и да пробаме самите да ги инсталираме.

Ова се чекорите кои треба да се следат при промена на светилката:




Исклучете го напојувањето на светилката
Оставете ја светилката да се олади пред да ја допрете
Употребете скала со цел да имате полесен пристап до светилката
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10.1 Компактни флуоросцентни светилки



Потоа треба да ја отстраните светилката и да ја замените со нова светилка. При
отстранување на светилката секогаш држете ја за надворешната обвивка, а не за
стаклото на светилката. Постојат 4 основни начини за поставување на светилките, кои
што се прикажани на сликите подолу со објаснување како се поставува секоја од нив:

Фасонски дел на светилката (со навој):

За отстранување на светилката: Нежно свртете ја светилката во насока
обратна од стрелките на часовникот се додека светилката не се разлабави
од приклучокот.
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За поставување на нова светилка: Вметнете ја новата светилка и нежно свртете ја во насока на
стрелките на часовникот се додека не можете повеќе да ја вртите.

Светилка со фасонски дел на прободување:

За отстранување на светилката: Држете ја светилката и притиснете ја нежно
во приклучокот, а потоа свртете ја во насока обратна од стрелките на
часовникот.
За поставување на нова светилка: Вметнете ја новата светилка и свртете ја во
насока на стрелките на часовникот така што таа ќе се заклучи на својата
позиција.
ГУ10:
За отстранување на светилката: Нежно притиснете ја светилката нагоре, а
потоа заротирајте ја во насока обратна од стрелките на часовникот додека
таа не се ослободи.
За поставување на нова светилка: Ставете ја новата светилка во приклучокот
и израмнете ги нејзините краци соодветно на отворите кои се наменети за нив, а потоа свртете
ја во насока на стрелките часовникот.
МР 16:

За поставување на нова светилка: Вметнете ја новата светилка со нејзино
лизгање во соодветните лежишта и заштрафете го склопот околу
светилката кој го отстранивте претходно.
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За отстранување на светилката: Најпрво отстранете го склопот околу
светилката со вртење или отштрафување и потоа повлечете ја светилката
нанадвор, со што таа би требало лесно да се отстрани.




Приклучете го напојувањето и вклучете ја светилката за да проверите дали таа работи
правилно.
Отстранете ја светилката во локалното складиште за рециклирање на светилки.

10.2 Исклучување на телевизорот

Прв чекор:
Од суштинско значење е вашиот ТВ монитор да го приклучите
на најгорниот приклучок.
Втор чекор:
Се што сметате дека ќе биде постојано вклучено како на
пример Sky Box, DVD и слично, ќе треба да го приклучите во
приклучокот на кој пишува “постојано вклучено”. Се останато
може да приклучите на другите приклучоци. Тоа е се, готови сте! Додека телевизорот е во
“standby” режим приклучокот ќе го прекине дотокот на електрична енергија!

10.3 Регулатори на протокот кај славините
(упатства од http://www.savewatersavemoney.co.uk)
1. Со помош на сината алатка отстранете го крајот од
славината. Постојат различни големини на приклучоци,
соодветно на нив осигурајте се дека алатката лежи удобно
на приклучокот.
2. Свртете го приклучокот обратно од насоката на стрелките
на часовникот, се додека тој не излезе на крајот од грлото
на славината.
3. Отстранете го од куќиштето. Изберете одредени делови кои се стари за кои е потребно
да се променат со нови (ќе видите дека само еден дел ќе одговара соодветно):
o Сивиот прстен се користи кај славините кои што веќе имаат внатрешен адаптер
за приклучување.
o Црниот прстен се користи кај славините кои што немаат видлив адаптер за
приклучување.
o За помалите славини само поврзете го регулаторот за проток на вода.
4. Инсталирајте го прстенот во славината и со помош на оригинална заптивка поместете
го кон грлото за да се оформи цврста врска. Доколку користите сив или црн прстен,
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Ќе забележите дека вашиот продолжен кабел има 3 приклучоци, а може да се најдат и повеќе
од 3 приклучоци на задниот дел од телевизорот. Може да вклучите склоп од приклучоци на
продолжениот кабел доколку овие помошни приклучоци се доволно долги за да не го влечат
продолжениот кабел кој може да се откачи од приклучокот во ѕидот.

вметнете го целосно регулаторот на проток во прстенот се додека регулаторот не се
израмни со врвот на прстенот.
Дали ќе одговара на мојата славина?
Приклучокот на славината треба да има два прави рабови. Ќе одговара на повеќето славини со
надворешен навој на приклучокот. Не одговара на големите славини кои ги има во бањите.
Приклучокот нема да влијае на ефикасноста на славините, само ако се регулира протокот на
3,5 литри во минута.
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10.4 Термометар за мерење на температурата во фрижидерот
Кога ќе пристигнете во едно домаќинство, потребно е да ги поставите
термометрите во фрижидерот и сандакот за длабоко замрзнување, за што
ќе бидат потребни околу 30 минути за што поточно да ја измерат
внатрешната температура на фрижидерот и сандакот за длабоко
замрзнување. Резултатите од достигнатите вредности на температурата
може да се земат на крајот од посетата.
Поставете го термометарот на најладниот
После 30 минути прочитајте ја температурата.

дел

од

фрижидерот.

Доколку температурата е многу ниска, соодветно прилагодете ја температурата на уредот
откако претходно ќе разговарате со луѓето од домаќинството за правилното користење на
соодветниот уред.
Поставете го термометарот за полесно следење и на крајот од посетата проверете дали ја
покажува точната температура. Температурата во фрижидерот треба да биде во границите од
0-5 ⁰C. Ова може јасно да се означи на термометарот со помош на пенкало кое е отпорно на
вода или пак со употреба на самолеплива лента.
Комората за замрзнување или замрзнувачот треба да биде на температура од -18 ⁰C.

Проверете доколку сопственикот поседува друг фрижидер/замрзнувач во домот, за кој е
потребно да се провери неговата температура.

10.5 Уред за следење на енергијата на еден апарат
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При отчитување на термометарот ќе забележите дека температурата се движи помеѓу 0 и 5
степени целзиусови. Повисока температура од оваа претставува опасност од појава на
бактерии, а пониска температура значи залудна потрошувачка на енергијата. За секој степен на
покачување на фрижидерот, растат и заштедите на енергија за 6%.

Овој уред за следење е дизајниран да провери колку електрична енергија користи еден
апарат. Може да се вклучи и да се остави одреден временски период за да даде точни
податоци на отчитувањето за тоа колку електрична енергија потрошил апаратот пресметано во
денари, kWh и kg/јаглерод диоксид.
Упатства:
Не вклучувајте два или повеќе мерачи заедно и користете го само за употреба во внатрешни
услови.
Не вклучувајте апарати кои што имаат оптоварување повисоко од 13 Amps. Осигурајте се дека
секој приклучок е добро вклучен во мерачот.
Единствено копче кое треба да се користи за целите на посетата е `func’ што ја означува
функцијата.
1. Поврзете го мерачот во приклучок на ѕидот и осигурајте се дека има доволно место за
да се поврзат апаратите како и да имате можност за лесно отчитување од мониторот на
мерачот.
2. Вклучете ги апаратите.
3. Поставете го мерниот уред на “Watts” со притискање на функциското копче. Ознаката
“Watts” ќе стои во горниот десен агол на екранот од мерниот уред.
4. Оставете го мерачот некое време додека се “смири ” и ги измери апаратите кои се на
“standby” режим, потоа отчитајте ги вредностите на мерачот.

10.6 Следење на потрошувачката на енергија во домовите
Следењето на енергијата во домовите ќе обезбеди краток преглед на потрошувачката на
енергија. Исто така ќе обезбеди графички приказ на користењето на електричната енергија во
текот на изминатите 24 часа. Другите модели на мерни уреди може да даваат различни
информации и имаат дополнителни функции но основниот принцип е ист. Дадените упатства
кои се прикажани тука, се за мерниот уред на тековните трошоци.
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Доколку сопственикот е корисник на економска тарифа 7, ќе имате можност да ги
соберете податоците од дневната и од ноќна тарифа, но за секоја тарифа ќе мора
одделно да извршите мерење. Наш предлог е да се изврши мерење на дневната
тарифа на потрошувачка на електрична енергија за една недела и истото да се повтори
и за ноќната тарифа.

3. Кога мониторот е вклучен може да започнеме со отчитувњето на вредностите.
Ознаките на екранот од мерниот уред се прикажани на сликата подоле:
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1. Прва работа што треба да се направи е да се лоцира
мерачот на потрошувачката на електрична енергија, кој
вообичаено е поставен надвор, а кај постарите куќи
можно е да се наоѓа внатре.
2. Потребно е да се закачи штипката околу главниот
доводен кабел кој обично се наоѓа најдесно од
бројачот. Никогаш не пробувајте да го закачите
сензорот доколку има оштетување на каблите од
електричниот мерач, исто така не сечете било какви
кабли. Доколку забележите одредени нерегуларности
во врска со снабдувањето со електрична енергија како
што се лабави кабли или пак знаци на изгорено, објаснете му на корисникот дека треба
да ги пријави проблемите на компанијата која врши снабдубање со електрична
енергија. При употребата на мерниот уред и поставувањето на штипката на додовдната
жица од мерачот за потрошувачката на електрична енергија, бидете внимателни да не
употребите преголема сила со што може да дојде до оштетување на каблите на
мерачот на потрошувачката на електрична енергија.
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10.7 Тајмер за туширање
Од суштинско значење е и песочниот часовник, кој само треба да се сврти наопаку кога
ќе се вклучи тушот. Предизвикот е да се заврши со туширање пред целиот песок да
допре до дното на часовникот, односно за 4 минути.

10.8 Ефикасна глава на тушот (користење на водата на ефикасен начин)
Едноставно треба да се одврти постоечката глава на тушот и да се наврти ефикасната глава на
тушот која ќе придонесе за заштеда на потрошувачката на вода. Моделите се разликуваат па
треба да се проверат одредени ограничувања на типовите на тушеви кои може да се
искористат.

Ефикасниот туш создава константен проток од 7,6 l/min , без
промена на притисокот на водата.
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10.9 Ефикасен туш

Ефикасниот туш не е соодветен за електричен или повеќекратен млазен туш.
Овие насоки се за Eon ефикасниот туш:

Да одговара на уредот:
1. Одвртете го цревото од приклучокот на вода (не од главата на тушот).
2. Има 2 црни подлошки кои доаѓаат со ефикасниот туш и се поставени на него. Навртете
го ефикасниот туш на приклучокот за вода и зацврстете го со
рацете.
3. Доколку има зјај кој што е поголем од 2 mm помеѓу
приклучокот за вода и ефикасниот туш, тогаш може да извадите
една подлошка. Како и да е би требало да има барем една
подлошка при користењето на ефикасниот туш.
4. Навртете го цревото повторно на ефикасниот туш и користете го
тушот на нормално вообичаен начин (проверете дали тушот добро функционира
според потребите на корисникот на домот).
Доколку корисникот почувствува големи температурни промени по инсталирањето, постојат
различни делови кои може да се добијат бесплатно од Eon.

10.10 Термометар и термо-хигрометар
За проверка на температурата во просторијата:
Дополнително, термо-хигрометарот ја мери и влажноста на воздухот.

Опсег на примена:
Проверете ја температурата на просторијата, особено во периодот на греење.
Препорачливи температури: 20 ⁰C за дневна соба, 18 ⁰C во кујна и ходник и 16 ⁰C во спалната
соба.
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За да се провери дали е соодветен на тушот, мора да се провери дали вредноста на протокот
во тушот е доволно голема. За да го проверите ова, искористете ја ќесата која доаѓа со уредот.
Вклучете го тушот на најсилен проток и ставете го во ќесата. Измерете 5 секудни со штоперица
додека е тушот во ќесата, а потоа извадете го тушот од кесата. Држете ја ќесата исправено за
нејзината рачка така што нивото на водата во кесата да биде во хоризонтална положба.
Доколку нивото е над линијата тогаш ефикасниот туш би бил корисен, бидејќи заштедува
значително количество на вода. Доколку е под линијата тогаш протокот на водата е премногу
мал.
Во
случај
да е
нејасна
постапката, повторете
ја неколку
пати.

Проверете ја влажноста на воздухот особено во периодот на греење и во случаите на појава на
мувла.
Инсталација/поставување:
Може да се постави да виси на ѕид, да се постави на маса или пак на плакарот во просторијата.
Потребно е да се постави на растојание од 1,5 до 2m од прозорците и од надворешни ѕидови
(поради
појавата
на
влажност).
Не го поставувајте пред прозорец или над радијатор.
Да не се изложува директно на сонце.
Термометар: Поставете го во дневната соба.
Термо-хигрометар: Поставете го во мокри или влажни простории како што се бањата, спалната
соба или кујната, особено користете го онаму каде што има проблем со појава на мувла или
каде што има тендиција за формирање на мувла.
Доколку има повеќе од 60% влага во воздухот = неопходна е редовна вентилација!

Заштеди на (енергија, трошоци)
За секој степен целзиусов
топлинска енергија.

во една просторија, потребно е 6% поголемо количество на

10.11 Заштеди на водата при користење на казанчето во тоалетот
Поставете го штедливото балонче на дното од казанчето така што ќе се осигураме дека не
попречува на деловите кои се во било какво движење. Во следните неколку часа тоа ќе се
исполни со вода, а со тоа ќе се заштеди 1 литар вода при секое користење на казанчето.

10.12 Продолжен кабел со вклучи/исклучи прекинувач или безжичен прекинувач
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Ги исклучува електричните апарати/уреди од електрично напојување и со тоа ја намалува
непотребно потрошената електрична енергија која е предизвикана од “standby” и “sleeping
mode” режимите на употреба.

Опсег на примена:
Можете да вклучите 1, 3, или 6 електрични уреди на продолжниот кабел.

Инсталирање/поставување:
Вклучете ги уредите на продолжниот кабел. Вклучете го продолжниот кабел во приклучокот за
електрична енергија.

Објаснете им на корисниците на домаќинството дека продолжниот кабел често треба да се
исклучува (доколку е можно веднаш после завршувањето на употребата на било кој од
уредите кои се приклучени на продолжниот кабел) за да се заштеди електричната енергија.
Бидете внимателни да не го преоптоварите капацитетот на кабелот, бидејќи може да дојде до
појава на пожар.
За безжичните приклучоци може да е потребно тие да се програмираат; осигурајте се дека
корисникот може да ракува и далечински да го вклучи или исклучи вистинскиот приклучок.
Ве молиме имајте во предвид:
Вклучувајте ги само оние апарати/уреди во продолжни кабли со 3 или 6 приклучоци кои се
користат во исто време (на пример компјутер и монитор за компјутер).
Не се препорачува за уреди кои треба да се програмираат, како што е видео или ДВД
рекордерот.
Прекинувачот од продолжниот кабел треба да биде на видливо место и лесно дофатлив.
Користете продолжен кабел со заштита од преголем напон за поскапи електрични уреди.
Кога користите приклучок со безжична контрола, информирајте го сопственикот на домот за
безжичниот опсег на приклучокот. Можно е тој да има влијание на уредите на нивните соседи
(испробајте го!).

11 Комуникација
11.1 Подготовка за советодавна средба
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Продолжниот кабел е корисен за сите апарати/уреди кои се со “standby” режим на користење,
со што се намалуваат непотребните загуби на електрична енергија. Со ова ќе се прекине
снабдувањето со електрична енергија на уредите како компјутери, монитори, принтери,
скенери, звучници, телевизори, ДВД, стерео опрема, ЦД плејери, сателитски ресивери,
конзоли за играње.

Процес на разговор

Премин кон фазата
советување
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Фаза советување

Во случај на проблеми

Завршна фаза

Што да направите
Претставете се, договорете
датум за посета на
домаќинството (времето на
посета, локацијата на станот
итн.)
Објаснете ја целта на
советодавната посета,
посебно појаснете го
процесот на функционирање
на станот. На лицата треба да
им се претстават аргументите
и предностите.
Објаснувајќи што точно ќе се
работи и зошто. Конкретно
појаснување на работата на
уредите во домот.
Секогаш кога е потребно да
влезете во друга просторија
од станот, секогаш прашајте
учтиво за дозвола.
Не ја прекинувајте
комуникацијата, поставувајте
прашања, како би се открила
причината на проблемите
(исто така може да ги
погледнете и одговорите на
критики).
Доколку лицата изгледаат
неубедени, користете
убедливи аргументи.
Пронајдете решение во кое
што во предвид ќе бидат
земени желбите на лицата
кои што престојуваат во
домот.
Поврзуваме краток преглед
на резултатите од
советодавната посета.
Започнете разговор за тоа
што ќе предложиме, како е
можно да се разјаснат

Цел
Воспоставување на добра
атмосфера за разговор.

Да го информирате лицето,
создадете чувство на доверба
со она што го знаеме.

Создадете чувство на доверба
на лицето во вас и во
неговата одлука.
Да придобиете доверба.
Почитување.
Изнаоѓање на решение кое
што е прифатливо за сите.
Секогаш се во согласност со
барањата на лицата кои
престојуваат во домот.

Појаснување како би
продолжиле понатаму.
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Фази на разговорот
Поздравен говор и
претставување

можните прашања.
Оставете го вашиот
телефонски број, за да може
лицето од домаќинството да
ве контактира доколку има
дополнителни прашања.
Срдечно заблагодарете му се
на лицето при напуштањето
на станот.
11.3 Перцепција
Општи коментари
 Перцепцијата е конструктивен процес. Перцепција на реалноста конституирана врз
основа на она што се перцепира од страна на сетилата.
 Перцепција за вистината се гради на основа на сетилата за перцепција, како и пораките
кои ги прифаќаме од говорот, со оглед на важноста на зборот што тој ја има за нас.
 Значењето на перцепцијата која ја има за нас, зависи од нашето минато искуство.
 Дополнување на перцепцијата од нашите минати искуства и предрасуди (принципот на
проекција).
 Согледување на светот преку филтри (селективна перцепција):
- Биолошки филтри. Како на пример неспособноста да се разликуваат боите,
глувонемост и слепост.
Различни видови на перцепција: на пример кои зависат и од ориентацијата на
мозокот на поединото лице.
* Визуелен тип – околната средина првенствено се перцепира на основа на она
што го гледа (на пример ликовните уметници).
* Аудиторен тип – околната средина првенствено се перцепира на основа на
слухот (како на пример, музичарите).
* Кинестетски тип – околната средина првенствено се перцепира на основа на
чувствствата во интеракција со други лица.
- Стрес хормони. На пример личност која што е заљубена, го прифаќа светот околу себе
и другите лица и гледаат со позитивна наклонетост на се околу нив.
Спротивниот став: >Сите возачи се идиоти и не се способни да возат кола<.
- Психолошки филтри.
- Образование. Добри и лоши и она што е добро и лошо, претставуваат вредности кои
што можат да бидат мошне силни филтри. Стекнувајќи ги во време на детството така што ќе
станат дел од нас. Процесот на перцепција често се случува мошне брзо и како резултат на
брзата проценка и убедувањето од нашето опкружување.
- Очекувања. Ние сме генетски ”програмирани” така што имаме очекувања. Ова е
резултат на нашето искуство – кога нешто се случува со нашите очекувања, често пати дури и
незабележливо. Меѓутоа резултатот е сосема поинаков од очекувањата кога се перцепира
како закана по живот или физичкиот интегритет (основното однесување). Сме разочарани и
реагираме со тоа што ослободуваме стресни хормони со што всушност стануваме агресивни
или фрустрирани.
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11.4 Облици на комуникација
Општи коментари
 Основното правило на комуникација е:
Не е возможно да не се комуницира.
- Ова значи дека е можно другите лица да не би сакале нешто посебно да
комуницираат. Така што на пример на еден или друг начин се остава впечатокот со тишината,
прејдувањето на другата страница, напуштање на просторијата, избегнувањето на контакт очи
во очи или пак неследењето на текот на разговорот.
- Дури и ваквото однесување на другото лице дава повратна комуникација.
Форми на комуникација
Постојат три форми на комуникација: вербална, невербална и парајазична.
 Вербална комуникација, кој се однесува на сите елементи на говорот.
- Зборови, букви, фрази и бројќи
- Чисто вербалната комуникација е мошне тешка. Кога веќе зборуваме
за перцепцијата, веќе научивме дека она што го кажува другата личност
честопати се сфаќа сосема различно, за разлика од како точно би ги разбрале
зборовите кои што ние сме ги избрале. Говорот создава слика на
соговорниците што честопати не ја сфаќаат на ист начин, што често претставува
извор и причина за недоразбирање и изразување на гнев.
 Парајазична комуникација, која што се однесува на начинот на кој ние зборуваме.
- Интонација, брзина на говорот, паузи, смеење, знаци
- Овие елементи влијаат на чувствата, како анкциозност која што се
покажува како “хм”, “еее”, брзината на говорот или пак зборувањето на
повисок тон кои што даваат впечаток на нервоза или пак лутина.
 Невербална комуникација, која вклучува
- Јазикот на телото: држење на телото, гестови и изрази на лицето.
- Надворешни карактеристики, како што е облеката.
- Држење на телото
- Начинот на кој што едно лице е поставено во однос на друго лице, со
кое би разговарало. Како на пример, спуштени раменици, исправена положба
на телото и слично.
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Што сме пронашле
 Секој има свои идеи, кои се изградени на основа на минато искуство.
 Секој од нас она што го гледа и искуства, го гледа како вистина.
Заклучоци
 Перцепцијата е субјективна и селективна.
 Вистината не е она што вие го кажувате, туку она шо го слуша другата личност.
 За нас и другите лица кои што ги советуваме, тоа значи дека пренесените информации
честопати водат до изобличување или губење на информации (на пример: >расипан
телефон<).
 Квалитетот на вашата работа е зависен од вашата способност да се пренесе некоја
информација што е можно поточно.

Дополнителни информации поврзани со јазикот на телото
 Ефектот на пораките со кои што комуницираме, се состојат од:
* 55% јазикот на телото,
* 38% говорни вештини,
* 7% изборот на зборовите.
Влијанието на јазикот на телото
 Јазикот на телото има значително влијание на комуникацијата, но нашите пораки
честопати можат да бидат двосмислени.
* На пример: солзите можат да изразат среќа или тага, но исто
така може да бидат резултат на сечење кромид.
* На пример: кренати раце во воздух и отворена уста, би
можело да претставува ситуација од фудбалски стадион или пак
ситуација во случај на куќа која гори.
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- Гестови
- Форми на телесно изразување
* Климање на главата – што означува дека се согласувате во
однос на нешто.
* Тапкање по грбот – што се однесува на одобрување.
* Ракувањето – поздрав.
* Овие гестови немат исто значење во сите култури.
- Изрази на лицето
- Можни изрази на лицето: сигнали, кои се изразуваат на лицето се
речиси идентични во сите културни групи. Затоа имаат големо влијание на
комуникацијата.
* Насмевката – покажува задоволство.
* Аглите на усната ако се надолу – укажува на тага.
- Поглед
- Очите се фокусна точка на лицето.
* Погледот претставува важна алатка за воспоставување на
контакт.
* Со нив може да се побара воспоставување на подобар контакт
за привлекување на вниманието.
* Може да се комуницира на поголема оддалеченост.
* Може да се изрази сочуство или пак изразување на чувствата.
* Исто така со нив може и да се одбие барањето за
воспоставување на контакт.
- Надворешни карактеристики
- Надворешни карактеристики како што се
* облеката,
* накитот,
* статусен симбол, автомобил, стан/куќа со што се дефинира
одреден впечаток.
* Ова е еден вид на код, што се карактеризира со одредена
слика на личноста, На пример, луксузна облека, хипи облека.

11.5 Модели на комуникација
Општи коментари
Психологот Friedmann Schulz von Thun развил нов модел на комуникација кој јасно ги објаснува
основните принципи на комуникацијата.
 Четири моделната комуникација на Schulz von Thun
Извор: Friedmann Schulz von Thun: Miteinander reden: Störungen und Klärungen
(Зборувајќи: Проблеми и решенија) Rohwolt Taschenbuch Verlag, Берлин, 1981 година.
 Четири страни пораки
Scuhlz von Thun претпоставува дека комуникацијата не само што содржи информации
во себе со комуникацијата, но е неопходно да се земат во предвид сите наредни
аспекти:
 Фактички информации
- За податоците и дејствата главно се разговара со конкретни изрази.
- Темата за која што даваме информација.
- Гледано објективно, кога една личност зборува навистина комуницира?
- Општо земено, кои се релевантни само на професионални конференции или
предавања.
 Откривање
- Што открива еднo лице кога зборува за себе?
- Што откриваме за нас.
- Чувства: како се чувствуваме, на пример:несигурност, самодоверба, страв.
- Често на невербално ниво.
- Свесно или несвесно, отвора скриени пораки.
 Нивото на однесување
- Како лицето кое зборува го гледа своето однесување во однос на лицето на кое што
му се обраќа?
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* Јазикот на телото ги изразува чувствата кои што влијаат на
сопствените чувства со електрични импулси помеѓу нервните
патеки.
* На пример: смеењето додека зборуваме влијае на нашата
емоционална состојба.
 Во секојдневниот јазик со сигнали, со кои што комуницираме преку говорот на телото,
ја изразуваме емоционалната состојба.
* Се тресеме кога сме во ладна вода.
* Кога аглите на усната се спуштени надолу.
Односот помеѓу вербална и невербална комуникација кај жените
 Своите вербални изразувања, подржани со невербални сигнали.
 Кога нашиот говор на телото изразува нешто друго во споредба со зборовите, лесно би
можело да дојде до конфузија на соговорникот.
 Поради примерите во образованието каде лицата од женски род често се смеат. Ова
претставува значителен ризик да дојде до недоразбирање или пак да не се сфати
сериозно, посебно лицата од машкиот род.
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- Кое е моето мислење за лицето на кое му се обраќам?
- Каков е нашиот однос (пријател, родител – работен персонал, итн.)?
- Претежно меѓу редови (интонација, изразот на лицето, начинот на создавање на
порака, изборот на зборови).
 Нивото на разговор
- Што сакате да постигнете со вашиот разговор?
- Што сакате да постигнете со лицето, на кое му се обраќате?
- Влијание: сакам да постигнам одредена цел, на лицето на кое му се обраќате
вклучете и нешто убедливо.
- Желбите и очекувањата на другите.
- Особено е важно, на пример, во рекламирањето и политичките говори.
 Модел на четири уши
Schulz von Thun не само што го опишува моделот на комуникација од гледна точка на
говорникот, но опишува сличен модел за лицето кое што му се обраќаме.
Факти кои ги слушаме
Како треба да се разберат разгледуваните факти?
Откривања со слушање
Што слушам во врска со особините на лицето на кое што му се обраќаме?
Какви се чувствата и благосостојбата на таа личност?
Интеракција со внимателно слушање
Што го поттикнува интересот на лицето кое стои пред мене?
Како таа личност гледа на нашиот однос?
Што очекува од мене, личноста на која што и се обраќам?
Што треба јас да мислам и чувствувам?
Затоа препратената порака од примачот е сфатена на различни начини. Лицето кое што
има слобода на избор, така што она што го слуша ќе биде прифатено и толкувано со
пренесената порака. Тоа зависи, на пример, од минатите искуства, ставови, очекувања,
стравови и имагинацијата.
Комуникацијата се отежнува, кога говорникот и лицето на кое што му се обраќаме
размислуваат на различни начини.
Заклучоци
 Примачот на нашата порака често разбира различно од тоа што ние го мислиме.
 Луѓето веруваат во она што го гледаат и слушаат, со што тоа го перципираат како
единствена вистина. Што всушност, постојат повеќе вистини.
 Она што ние го слушаме, не мора да значи дека е истото што го кажала другата
личност.
 Често пати ние го слушаме само она што е во согласност со нашето настапување.
 Случајните информации често се гледаат како делумно важни, што напротив
понекогаш примателот ги игнорира важните информации.
 Однесувањето на другите лица честопати претставува реакција на нашето однесување.
Доколку го промениме нивното однесување, ќе се промени однесувањето и на другите
лица.



Комуникацијата може да се подобри, така што ќе се осигураме дека она што самите
ние го перцепираме како вистина, дека и другата личност го перцепира на истиот
начин (Претпоставувам дека...; Мислите ли дека…?; Дали е тоа така?).
11.6 Насочено делување
Општи коментари
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 Експертско знаење
- Без стучно експертско знаење е тешко да се обезбеди високо ниво на квалитетна
услуга.
- Стручното познавање од искуство, одредува како се чувствуваат лицата на кои што им
се обраќаме за време на разговор.
 Брзина
- Понудете решение што е можно поскоро.
- Кога клиентите чекаат долго време, се чуствуват како да добиваат лош третман.
 Бидете формални
- Обраќајте им се на лицата по име.
- Доколку знаете некои детали за клиентот или пак доколку лицето сака да разговара
лични работи, поставете му прашање поврзано со нив.
- Внимавајте на личните побарувања на лицето на кое му се обраќате.
 Обврзувачки договори
- Испратете обврзувачка посветеност и држете се до неа.
- Бидете конкретни. Одлучете кој што ќе направи.
- Во однос на лицето на кое му се обраќате направете го тоа со сигурност во себе.
 Иницијатива
- Кога клиентот ќе изрази желба, превземете иницијатива пред лицето кога тоа се
очекува или бара од вас.
 Обрнете внимание на деталите
- Олеснете му ги работите на клиентот (со едноставни објаснувања, брошури итн.).
- Поставете се себеси на местото од соговорникот. На тој начин исто така личноста на
која што и се обраќате ќе сфати дека вие сте заинтересирани за нивните интереси.
 Искреноста кога ќе дојде до појава на грешка
- Ако дојде до појава на грешка, отворено признајте ја и понудете можни решенија.
- Љубезност, бодрост и насмевка за ублажување на ситуацијата.
- На лицата обраќајте им се со заинтересираност.
 Трпеливост
- Посветете 100% внимание на лицето на кое што му се обраќате.
- Трпеливо одговарајте на поставените прашања. Тоа им дава чувство на безбедност,
поради што соговорникот со кој што разговарате е тивок.
 Дискреција
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За оптимални совети на лицата на кои им се обраќаме, од голема важност е да сме
пријателски насочени со лицата на кои им се обраќаме.Тоа вклучува важни принципи во
делувањето кон давањето на услуги на клиенти...

* Одговор на жалбите во конфликтите
Во насоченото делување, исто така се гледа како ние се справуваме со конфликти во
решавањето на постоечките проблеми.
- Оставете го соговорникот да зборува. Не одговарајте на обвинувањата.
- Осигурајте се, дали правилно ве разбрал соговорникот.
- Колку што е возможно, игнорирајте ги нападите и не реагирајте на нив.
- Не дозволувајте да ве занесе динамиката на конфликтот.
- Бескрајната потрага по причината на проблемот нема никаква смисла, подобро е да
се фокусирате на изнаоѓање на решение.
- Прашањето како што е: “Како можеме да се движиме напред?”, сугерира дека
соговорникот сериозно сака да придонесе за решавање на проблемот.
* Златни правила во комуникацијата со клиенти
Превземено од D. Ternes, Kommunikation - eine Schlusselqualifikation (Комуникација - клучни
квалификации), Junfermann-Verlag Padrborn 2008, стр. 88f.
Предизвикувачи за добра комуникација
Добар почеток – да се промовира дебатата
Фрази (примери)
Отворени прашања
Кое е вашето мислење за ова?
Прашања со одговор
На што мислите кога велите ‘можно’?
Насочени прашања
Како ние можеме да ја подобриме
ситуацијата?
Сигнализирање на внимание
Воспоставување на контакт со очите, звуци
како мм, аха, климање со главата.
Сумирање
Па што мислите ...
Објаснувајње и истакнување на суштинските Ако ве разбирам правилно, ова е ...
точки
Земајќи ги во предвид желбите
Значи сте заинтересирани ... Јас би сакал да ...
Справување со емоции
Разочарани сте. Дали се чувствувате како да
ве игнорираат?
Обликување
на
пораки/конструктивно Веќе ме преќинувате три пати по ред. Тоа ми
решавање на конфликти
пречи бидејќи ја изгубив мислата.
Обраќање по име
Да, г-дин Владо.
Сигнализирање на разбирање
Потполно ве разбирам, да...
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- Приватниот живот на клиентите со кои разговарате е деликатна област. Никогаш не
откривате лични информации на трети лица, и осигурајте се тоа да не го направи
некое друго лице.
 Флексибилност
- Прифатете ги невообичаените желби на клиентите со интерес и пронајдете
креативни решенија.
 Посветеност и подготвеност да се помогне
- Подготвеноста да се помогне се изразува на тој начин што, ќе направиме лицето со
кое што разговараме да му појасниме што може да очекува.
- Енергетскиот советник кој што испраќа и лично доставува дополнителни
информации, покажува посветеност и грижа за клиентите.

Сигнализирање на обврзување

За тоа веднаш ќе се погрижам.

11.7 Подготовка за советодавен разговор
Општи коментари

Подготовка за советодавен разговор
 Корисни совети
- Пред посетата, осигурајте се дека ги имате целосните информации кои се поврзани за
случајот.
- Дали имате се што е потребно за да спроведете информативен разговор?
- Без разлика дали работи вашиот лаптоп, осигурајте се дека батеријата е целосно
наполнета?
- Дали сите мерни инструменти се исправни и фунционираат?
 Други подготовки
- Бидете сигурни дека ќе стигнете точно во договореното време.
- Размислете колку време ви е потребно за патување за да стигнете на договореното
место.
- Размислете за временската рамка на возниот ред на јавниот превоз.
 Облека
- Во својата облека се чувствувате удобно.
- Облеката треба да биде чиста и уредна.
- Облеката треба да биде соодветна на ситуацијата. Непријатност не предизвикува
само несоодветната облека, непријатност предизвикува и претерано формалната
облека.
- Кога се двоумите, изберете дискретна облека. Мини здолништа и длабоки деколтеа,
во оваа ситуација не се прифатливи.
- Накитот и додатоците треба да бидат соодветни на севкупниот изглед.
- Изберете дискретна шминка и парфем.
 Држење на телото
- Да не биде премногу стегнато или пак премногу лабаво. Индиферентниот однос
остава впечаток на невнимание.
- Отвореното држење на телото додека седите, покажува дека сте заинтересирани за
разговор (не го преминувајте временскиот рок).
- За времетраење на разговорот задржете пријателски израз на лицето со повремена
насмевка.
- Одржувајте контакт со очите. Гестови: својот говор можете да го поткрепите со
движење на рацете кои нагласуваат некои зборови. Сепак претераната употреба на
гестови може да го одземе вниманието и да ја намали концентрацијата.
 Начин на зборување
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Доколку сакате да се вклучите во професионална работа, тогаш ќе треба внимателно да се
подготвите и да размислите како проектот ќе биде претставен пред другите. При интервју за
работа често пати првиот впечаток на оние кои одлучуваат дали интервјуто е успешно или пак
не. Со тоа што сте добро подготвени, дава позитивно светло и се остава добар впечаток што
покажува почитување кон останатите соговорници.

- Зборувајте јасно, разбирливо, слободно и мирно.
- Користењето на големи зборови или пак употребата на технички термини
предизвикува недоверба и воздржаност. Од оваа причина соговорникот може да
добие чувство дека го убедуваат во нешто отколку дека го советуваат.
- Не употребувајте сленгови. Лицата со кои разговарате ќе имаат непријатно чувство, и
ќе имаат мислење дека сте неспособни за водење на разговорот на потребното
соодветно пристојно ниво.
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ВЕЖБИ
Активност 1
Киловат-час
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Киловат-час најлесно може да се објасни со користење на електричната енергија бидејќи една
единица од електричната енергија е еднаква на 1 kWh. Подолу во празниот простор направете
забелешка за тоа како ќе го објасните поимот kWh на некое лице; можеби сакате да користите
и дијаграм доколку ви биде од помош.
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Активност 2:
Воочливи показатели за енергетска сиромаштија

a) За имотот
b) За клиентот (здравствената состојба, облеката итн.)
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Што може да видите кога ќе воочите:

Имот

сиромаштија

преку

меѓусебна

интеракција

Истражувачки
показатели
за
енергетската
сиромаштија
Што би можеле да истражувате со клиентот, за да дознаете повеќе во врска со неговата
ситуација?

Активност 3:
Квиз за енергетска сиромаштија
1. Како се дефинира енергетската сиромаштија?
2. Именувај 5 знаци на кои ќе внимавате при посетата на клиентот, кои индицираат дека
домаќинството е енергетски сиромашно.
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Показатели
за
енергетската
Што би ни рекол клиентот?

Клиент

3. Која е препорачаната собна температура, со која што не постојат значителни ризици по
здравјето?
4. Како ќе му ги објасните на клиентот здравствените ризици од несоодветното ниво на
загревање?
5. Како ќе му ја објасните на клиентот, финансиската помош која е достапна за мерки на
изолација и греењето на едно домаќинство?

Активност 4:
Обиди се да ја довршиш оваа анкета за една просторија, за која што беше обучуван:
Фактор

Опис
Дали чувството на воздухот е топло или жешко?

ДА
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Температура
на воздухот
Температура
на зрачење

Постои ли извор на топлина во околината?
Постои ли опрема која што произведува пареа?
Дали на работното место влијаат надворешните временски
услови?
Дали чувствуваш дека воздухот е премногу сув?
Влажност
Дали чувствуваш дека воздухот е премногу влажен?
Движење на
Дали ладен или топол воздух дува директно во работното место?
воздухот
Дали чувствуваш дека можеби има појава на провев?
Дали темпото на работа во топли или жешки услови е умерено
или пак интензивно?
Дали сте во седечка позиција во студени или многу ладни
Стапка на
околини?
метаболизмот Можеш ли да направиш промени во нивното облекување, како
одговор на термалната околина?
Што мислиш
Дали мислиш дека има проблем со термичката удобност?

Активност 5:
Наведете ги можните извори на појава на влага во вашиот дом.

wwww.reach-energy.eu

67

Дали температурата на работното место е променлива во текот на
нормален работен ден?
Дали температурата на работното место значително се менува во
текот на ладните или топлите сезонски промени?

Активност 6:
Направете листа во која ќе ги внесете материјалите кои се добри или лоши проводници на
топлина:
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Опишете ги начините за намалување на ризикот од појавата на влага која што е поврзана со
кондензацијата.

Добри проводници на топлина

Лоши проводници на топлина

Активност 7:
На шемата која е прикажана подолу покажете од кои места може да излезе воздухот од
куќата.
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Активност 8:
Со употребата на пример од сметките за потрошената енергија од снабдувачката компанија,
направете листа од различни информации кои може да ги најдете на сметките.
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Што да се бара:
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За која вид на енергент се однесува сметката – Тоа може да биде гасот, електричната
енергија, нафтата или пак комбинација од претходно наведените енергенти?
Бројот на сметката на клиентот – кој што е потребен за воспоставување на
комуникација помеѓу клиентот и компанијата која го испорачува енергенсот.
Телефонски броеви за контакт како и за која намена е телефонскиот број, кој може да
биде за итни случаи, прашања и информации поврзани со сметките за енергија, служба
за корисниците.
Тип на тарифа.

Активност 9:
Двотарифни мерачи на електричната енергија:
Напишете ги отчитувањата од долу прикажаните мерачи на електрична енергија:
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Активност 10:
Обичен електричен мерач на електрична енергија
Обидете се да ги отчитате долу прикажаните примери:
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Отчитување од мерачот на електрична енергија: ____________________kWh
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Активност 11:
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Отчитување од мерачот на електрична енергија: _____________________kWh

Како група направете шаблон за забележување на потрошувачката на електричната енергија.
Врз основа на различни информации кои ќе бидат корисни, треба да се донесе одлука како
најдобро да се состави шаблонот.
Забелешки од менторот:
Даден е пример на табела во која ќе се запишува потрошувачката на енергијата:
Дата

Моментални
отчитувања

Предходни
отчитувања

Употребени
мерни
единици

Трошоци
/мерна
единица

Неделни
трошоци

забелешки
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На кандидатите доставете им информации за единечните трошоци и пополнете ја соодветната
колона. Како група одлучете колку често ќе се впишуваат вредностите прочитани од мерачот
(еднаш неделно) и впишете ги со соодветна дата.
Испишете неколку отчитувања од мерачот, но оставете некои места празни за да може
кандидатите да ги пополнат самите.
Сега кандидатите треба да ги комплетираат вежбите, со пресметка на деловите кои
недостасуваат за точно отчитување на мерачите на енергија. Кои мерни единици се
употребени, цената како и да предложената листа на причини за нивото на потрошувачка, кои
се дадени подолу во табелите.
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Да се согледаат промените на потрошувачката на електрична енергија од недела до недела и
да можат да дадат објаснување, дека кандидатите се способни да го раководат запишувањето
на потрошувачката на енергија на прикажаниот шаблон. Потоа следат прашања во врска со
изнесените информации во шаблонот кои ќе му помогнат да ги консолидира своите вештини.

Активност 12:
Игра со апаратите
Обезбедете слики од уредите на кои на задната страна им е напишана потрошувачката на
енергија:
Бокал за загревање на вода (2 kW)
Микробранова (800 W)
Тостер (900 W)
32’’ CRT TV (200 W)
32’’ LCD TV (120 W)
32’’ плазма TV (350 W)
Машина за перење (1.5 kW)
Фен за коса (1.8 kW)
Компактно флуоросцентни светилки – 60 W еквивалентни на (11 W)

Измешајте ги сликите и побарајте од групата да ги намести по редослед од апарати со најниска
потрошувачка кон апарати со највисока потрошувачка на енергија.
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Активност 13:
Обезбедете некои примери на енергетски етикети и прашајте ги колкави би биле трошоците
при нивно користење и како би ги намалиле истите. Замолете ги кандидатите да вежбаат во
парови и да ги објаснуваат етикетите, исто како тоа да би го правеле на вистински клиенти.
Која информација ќе ја предложите доколку размислувате при избор на повеќе продукти?
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Активност 14:
Наведи други уреди кои ги користиш во својот дом и притоа размисли за тоа колку енергија
трошат и што може да се направи за намалување на потрошувачката.
На пример телевизорите
Нивната потрошувачка се разликува во голема мера. На пример 32“ плазма телевизор троши
околу 350 W додека стар CRT TV може да троши помалку од 200 W, што е спротивно од
очекувањата на луѓето.
- Совети за однесување
1. Секогаш целосно исклучувајте го телевизиорот, не го оставајте во standby режим.
2. При купување на нов телевизор секогаш гледајте ја енергетската етикета и одберете го
оној телевизор кој има најтемно зелени линии на етикетата.
3. LCD телевизорите имаат тенденција кон пониска потрошувачка на енергија од CRT или
плазма телевизорите за иста големина на екранот.
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