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Sistem energetskega menedžmenta prinesel občutne energetske prihranke 
Primer doma Reyes de Aragón, Zaragoza v Španiji 
 
CIRCE, eden izmed španskih partnerjev v projektu Save Age, je pred kratkim izvedel študijo o energetski 

učinkovitosti in znižanju CO2 izpustov po uvedbi sistema energetskega menedžmenta v domu Reyes de 

Aragón v Zaragozi. 

 

Dom Reyes de Aragón se je odprl januarja 2009 in je od decembra 2010 zasebni center znotraj Inštituta 

za socialno varstvo Aragon v skladu z Okvirnim sporazumom za storitve in nastanitve za starejše ljudi v 

Aragonu. 

 

Center ima 269 postelj, zaposleni pa skrbijo za vse potrebe stanovalcev: fizične, psihološke, socialne in 

čustvene. Dom ima veliko različnih prostorov (zajema 11 500 m2), od dnevnih sob, jedilnic, zdravstvenih 

sob, lekarne, telovadnice, zdravilišča, sob za terapijo, knjižnice, hodnikov, recepcije, kapelice, teras, 

frizerskih salonov, pedikerja, kuhinje, pralnice in garaž. Stavba ima 10 nadstropij – klet, pritličje in 8 etaž. 

 

  
 
Ukrepi za izboljšanje energetske porabe in zmanjšanje izpustov 

 

 

 

3D slika doma Reyes de Aragón 
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Po uvedbi sistema za energetski menedžment v omenjenem domu je bila izvedena študija o energetski 

učinkovitosti. Sistem nadzira in vzdržuje podjetje, ki je specializirano za energetske storitve. Orodji, ki 

omogočata prihranke, sta računalniška programa LIDER in CALENER, uporabo katerih spodbuja 

Ministrstvo za industrijo, turizem in trgovino s pomočjo IDAE (Inštitut za raznolikost energetskih virov in  

 

varčevanje z energijo) in Ministrstva za stanovanjsko upravo, ki določa zaželeno stopnjo energetske 

učinkovitosti zgradb. 

 

S pomočjo sistema za energetski menedžment je dom uvedel nekaj ukrepov: 

 

 Nadzorovanje temperature v sobah – 25°C v poletnih mesecih in 22°C pozimi 

 Izboljšanje solarnega sistema, tako da bi pokril 22,6 % letne potrebe po topli vodi 

 Zmanjšanje porabe energije za razsvetljavo za 5 % 

 Prilagoditev obratovanja HVAC sistema (sistem za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo) za 

posamezne prostore 

 

Pri zgoraj naštetih ukrepih je dom dosegel občutne prihranke: 

 

 Samo prvi ukrep je zmanjšal izpuste CO2 za 6,53 % 

 Prva dva ukrepa sta zmanjšala izpuste CO2 za 9,48 % 

 Prvi trije ukrepi so zmanjšali izpuste CO2 za 11,19 % 

 Vsi štirje ukrepi so zmanjšali izpuste CO2 za 25,51 % 

 

Doseženi rezultati so dokazali, da je uvedba sistema za energetski menedžment z nadzorovanjem 

temperature v sobah, razsvetljave in delovanja sistema HVAC prinesla velike prihranke. 


