
 

Siltuma enerģijas patēriņa aprēķins pēc Euronet50/50max metodes 

Visu aprēķinu izdara programma pēc izejas datu ievadīšanas.  

http://www.euronet50-50max.eu/lv/energy-savings-calculation-tool , paņemt 3.versiju 

Programma iebūvētā loģika   

Aprēķins siltumenerģijas tēriņam:  

1.SOLIS – enerģijas patēriņa vienības (C.U. = Consumption Unit ) uz vienu dienas grādu katrā 
no trijiem iepriekšējiem  gadiem aprēķins:  

Enerģijas patēriņš 1. gadā  / dienas grādu summa 1. gadā = 1. gada patēriņa vienība 
 
Enerģijas patēriņš 2. gadā  / dienas grādu summa 2. gadā = 2. gada patēriņa vienība 
 
Enerģijas patēriņš 3. gadā  / dienas grādu summa 3. gadā = 3. gada patēriņa vienība 
 
 Piezīme :Kā variants var ņemt aprēķinā  dienas grādu summu no mēnešiem kad ir 
ieslēgta apkure. 
  

2.SOLIS –  bāzes patēriņa (reference value)  vienības  noteikšana:        

 
(1. gada patēriņa vienība + 2. gada patēriņa vienība +3. gada patēriņa vienība) / 3 = bāzes 
pateriņa vienība 
 

3. SOLIS – bāzes vērtības   noteikšana, ar kuru tiks salīdzināts tekošā  gada  patēriņš: 

Vidēja patēriņa vienība  X  dienas grādu skaits tekošā gadā = enerģijas patērinā bāzes lielums . 

Bāzes vērtība ir gipotetisks enerģijas patēriņa lielums tekošā gada, kurš ir aprēķināts, izejot no 
pieņemuma, kas būtu ja bāzes patēriņa vienība tekošā gadā  paliktu nemainīga.     

4.SOLIS – faktiskās ekonomijas  noteikšana : 

Enerģijas patērinā bāzes vērtība  -  tekošā gada faktiskais  enerģijas patēriņš = sasniegtā enerģijas 
ekonomija 

Dienas grādi ( Degree Days) -  http://www.degreedays.net/. 

http://www.euronet50-50max.eu/lv/energy-savings-calculation-tool
http://www.degreedays.net/


 Ļoti būtisks parametrs, analizējot mājokļu un publisko ēku enerģijas patēriņu apkurei un 
kondicionēšanai.  Dienas grādi ir grādu starpību starp telpas un āra temperatūru  summa noteiktā 
periodā. 

Pieņemsim, ka tiek noteikts - telpās jābūt nodrošinātai 20°C temperatūrai. Tad, ņemot vērā ka  
ēkā ir papildus siltuma avoti, kas uzsildīs telpas vel par 1,5°C, apkurei jāuzsilda āra gaiss līdz  
18,5°C. 

Starpība starp 18,5°C un āra temperatūru ir dienas grāds. Piemēram, ja āra temperatūra ir par 
vienu grādu zemāka par 18,5°C , tad  tas skaitās viens Dienas grāds. 

 Dienas grādu summa par gadu nosaka cik "bargs" šis gads ir bijis no apkures sistēmu viedokļa. 

 Dienas grādus  izmanto  lai noteiktu kondicionēšanas sistēmu darbības  regulēšanu vasaras 
periodā. (Te dienas grādi ar pretējo zīmi). 

 

 

 


