DOTAZNÍK

Obnova osvětlení
– montážní a skladovací haly
Následující dotazník umožní prvotní posouzení, zda může být obnova osvětlení
provedena ekonomicky a zda může být EPC vhodnou volbou.

Dotazník lze využít následujícím způsobem:
Vyplňte tabulku „OK a KO kritéria“ (strana 3)
Pokud je většina odpovědí pozitivních, vyplňte také tabulku
„Základní data o existující instalaci osvětlení“
Vyplněnou tabulku údajů pošlete na adresu:
Energy Centre České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25
370 01 České Budějovice
e-mail: eccb@eccb.cz
kontaktní osoba: Bohuslav Čtveráček

ECČB vás bude následně kontaktovat
a získáte informace o dalším postupu

Proč renovovat osvětlení?
Doposud je mnoho velkokapacitních hal (pro různé využití
– výroba, skladování, sportovní nebo kulturní akce) osvětleno
staršími zdroji světla (např. kompaktní ﬂuorescentní nebo vysokotlaké rtuťové nebo sodíkové). Zdroje osvětlení jsou často
instalovány v poměrně komplikovaných prostorových podmínkách a tudíž průběžná údržba osvětlení je složitá a ﬁnančně
náročná. Mnoho hal je využíváno na maximum provozního času
a náklady na elektřinu jsou tudíž vysoké, především pro instalace
s neefektivními zdoji světla.
Moderní zdroje na bázi LED nabízí jednak dlouhou životnost
(čímž dochází k výraznému snížení nákladů na údržbu), ale
také výrazně nižší spotřebu elektrické energie, což přináší
další výrazné úspory.
Je důležité také připomenout, že současná technologie LED umožnila dosáhnout dostatečné osvětlenosti a tedy
uspokojit nároky technických norem.
Především v posledních 3 letech se LED technologie vyvíjely velmi rychle. Již dnes je LED osvětlení ekonomicky
velmi zajímavou alternativou s potenciálem více než 50 % úspor, především v provozech s delší pracovní dobou.
LED osvětlení je ekonomickým řešením, vezmeme-li v úvahu náklady celého životního cyklu.
V případě projektování renovace osvětlení je třeba vycházet z požadavků normy ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení –
osvětlení pracovních prostor – č.1 Vnitřní pracovní prostory pro jednotlivé typy provozů. Hlavními ukazateli jsou osvětlenost a barevné podání.

Porovnání ekonomiky provozu instalace osvětlení HPM a LED
náklady za 5 let (Kč)

náklady za 15 let (Kč)
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HPM= vysokotlaké rtuťové, HPS= vysokotlaké sodíkové, další úspory mohou být dosaženy snížením nákladů na údržbu
Porovnání provedeno pro 4.000 pracovních hodin ročně a 100 svítidel a cenu 2,3 Kč/kWh.

Jak můžeme využít tento dotazník?
Tento dokument má za cíl ve dvou krocích pomoci provozovateli při posouzení, zdali by mohla být metoda EPC vhodná
volba pro renovaci jejich kompletního systému osvětlení (nebo dílčí části):
Krok 1: OK a KO kritéria: projděte níže uvedenou tabulku a odpovězte na otázky ohledně vašeho systému osvětlení (nebo
jeho části). Pokud jsou všechny nebo téměř všechny odpovědi „Ano“, můžete postoupit na Krok 2.
Krok 2: Tabulka „Základní data o existující instalaci osvětlení“: Vyplňte jmenovanou tabulku (je součástí této složky)
a odešlete ji na adresu ECČB. Budete zpětně informováni o dalších možných krocích směrem k renovaci osvětlení
ve vaší provozovně.

OK a KO kritéria pro obnovu osvětlení haly
metodou EPC
POZITIVNÍ / NEGATIVNÍ FAKTORY

ANO

NE

(kritérium OK)

(kritérium KO)

NEVÍM

Zdroje světla / instalace
jsou provozuschopné, ale ve špatném stavu

Zdroje světla jsou starší než 10 let

Instalace obsahuje zdroje stahované
z prodeje (HPS, HPM)

Existující instalace neodpovídá požadavkům
norem – osvětlení pracoviště

Cena elektřiny je vyšší než 3 Kč/kWh

Instalovaný příkon osvětlení je více než 30 kW

Provozní doba je více než 3000 hodin/rok
(rok má 2016 pracovních hodin)

Existující instalace neumožňuje automatickou
regulaci a programování

Na osvětlení haly se podílí i denní světlo

Investiční náklady představují problém

Pokud jsou všechny nebo téměř všechny odpovědi „Ano“, můžete vyplnit tabulku „Základní data o existující instalaci
osvětlení“.

Co je metoda EPC?
EPC (anglicky „Energy Performance Contracting“, překládáno jako „energetické služby se zárukou“) je smluvní vztah
mezi příjemcem (např. obec) a poskytovatelem opatření na zlepšení energetické účinnosti, tzv. ESCO (společnost
poskytující energetický servis). ESCO ﬁnancuje a realizuje energeticky účinnou investici – např. renovaci osvětlení
technologií LED pro průmyslovou halu. Roční úspory energie jsou použity k pokrytí investičních a kapitálových výdajů.
Po skončení kontraktu proﬁtuje klient z úspor energie a nákladů.

Tento dotazník byl navržen v rámci evropského projektu „Veřejné osvětlení - EPC“

Evropský projekt „Veřejné osvětlení - EPC“
Projekt ﬁnancovaný z programu Intelligent Energy Europe byl zahájen v dubnu 2014 s cílem nastartování trhu a poptávky po EPC prostřednictvím projektů renovace veřejného osvětlení. Projekt zvaný „Veřejné osvětlení - EPC“ podpoří
vytvoření nabídky a poptávky v 9 regionech EU, mj. zřízením regionálních poradenských center. Tato servisní centra
budou poskytovat ucelenou podporu jak městům a obcím, tak SME (malé a střední ﬁrmy) jako potenciálním ESCO
dodavatelům. Tým projektu zahrnuje 9 regionálních agentur, které budou poskytovat EPC poradenský servis, dále 9
samospráv z různých zemí EU a evropskou síť Fedarene.

Více informací: www.streetlight-epc.eu a www.eccb.cz (sekce „Veřejné osvětlení - EPC“)

Další informace
Pro jakékoliv další informace, prosím, kontaktujte:

Energy Centre České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25
370 01 České Budějovice
telefon: 387 312 580
mobil:

773 124 580

eccb@eccb.cz
www.eccb.cz
Obsah této publikace zavazuje pouze její autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie.
Evropská komise ani agentura EASME nenesou odpovědnost za jakékoliv případné využití zde obsažených informací.

vydalo: Energy Centre České Budějovice
vydání: první
rok vydání: 2016
(tato publikace je distribuována zdarma)

Základní data o existující instalaci osvětlení
Aby bylo možné provést prvotní posouzení, zdali je metoda EPC vhodná pro váš případ, je nutné získat následující data.

PROJEKT:

..........................................................................................................................

JEDNOTKY

Firma / společnost
Druh projektu
Typ instalace (montážní hala, sklady,...)
Stáří světelné instalace
Rok poslední rekonstrukce
Počet světelných bodů

[ks]

Nejčastější zdroj světla
Počet světel tohoto typu
Druhý nejčastější zdroj světla
Počet světel tohoto typu
Výška montáže osvětlení
Stav nosných / závěsných konstrukcí
Typ použitých předřadníků / balastu
Rozsah využití denního světla
Celkový instalovaný příkon
Celková roční spotřeba

dobrý / špatný
kW
kWh / rok

Celkové roční náklady na energii

Kč / rok

Celkové roční náklady na údržbu

Kč / rok

Provozní doba (nebo hodiny za rok)

od - do
hodin / rok

Existující problémy se stávající instalací
Speciﬁcké požadavky na osvětlení (zraková činnost)

Prosím připojte: fotodokumentaci haly a osvětlení, účty za elektřinu (nejméně za poslední rok)
a kontakt na odpovědnou osobu za ﬁrmu / společnost.
Dostupnost údajů: pokud je pro vás složité získat relevantní údaj, napište „nevím“.

ÚDAJE

