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овластен дистрибутер

ГРЕЕЊЕ СО TOSHIBA КЛИМА УРЕД ИНВЕРТЕР (ТОПЛИНСКА ПУМПА ВОЗДУХ / ВОЗДУХ)
ПРИМЕР СО СПОРЕДБИ: ПРИВАТНА СЕМЕЈНА КУЌА, ВО НАС. НЕРЕЗИ - СКОПЈЕ
Куќата на која се поставуваше новиот систем за греење и ладење е лоцирана во населба Нерези,
општина Карпош. Куќата зафаќа површина од 70 метри квадратни и има солидна топлинска изолација
меѓутоа е целосно насочена особено со прозорскиот и балконскиот дел према северната страна. Досега
станарите се грееа со 2 панелни греалки од 3,0 kW и 2,5 kW од кој поголемата по капацитет е користена
најмногу и тоа за греење на дневниот простор кој поврзан со трпезаријата и кујната заедно прави површина
од околу 42 метри квадратни.
Другата панелна греалка од 2,5 kW е користена како дополнително греење за дневниот простор при
многу ниски надворешни температури и за греење на спалната просторија за што и сеуште се користи.
Идеата на инвеститорот беше постепено да се замени постоечкиот систем за греење со панелни
греалки, особено таа со поголем капацитет во дневниот простор со еден поголем инвертер клима уред
(топлинска пумпа воздух-воздух) со моќност од 5,2 kW. Клима уредот е монтиран од средината на декември
2013 година.
Инвеститорот инсталира и посебен мерач за електрична енергија со цел анализа на потрошувачката на
енергија на новиот систем за греење. Подолу во анализата е даден преглед на месечните сметки за
електрична енергија како и подетална анализа на потрошувачката само на инвертер клима уредот.
Инвертер клима уред TOSHIBA AvAnt RAS-167SKV-E3,
со инсталиран капацитет од 5,2 kW на греење и 4,4 kW на ладење и следните карактеристики:










A / А+ висока енергетска класа при греење/ладење
SCOP = 3,8 и SEER = 5,8
Најнова DC Hybrid Inverter компресорска технологија
Ротациски клипен компресор за најдобар коефициент на
ефикасност во режими на работа со делумно оптоварување
функција за самочистење
3 вo 1 филтрирачки систем - со голем пластичен филтер
по целиот изменувач и катехин и активен јаглен
Екстремно тивок клима уред
опсег на работа ладење – надвор. темп. од -10 ÷ 46 °C
опсег на работа греење – надвор. темп. од -15 ÷ 25 °C

Без функција за самочистење:
По прекин на работа на клима уредот влагата
останува на изменувачот на внатрешната единици
и создава мувла и непријатни мириси.
Со функција за самочистење:
По прекин на работа на клима уредот
вентилаторот продолжува уште за кратко со
работа и на тој начин ја суши влагата останата на
изменувачот на внатрешната единица.

Toshiba активен јаглен + catechin
филтерскиот систем ефикасно ги отстранува
мувлата и други непријатни мириси во воздухот.
- Активиран јаглен - го дезодорира воздухот,
апсорбира непријатни мириси (чад од цигари) и
го прочистува воздухот од хемиски нечистотии.
- Катехин е екстракт од листови од зелен чај,
природен растворувач на испарливи органски
соединенија (VOC) и антибактериски филтер.

- Месечни сметки за електрична енергија со стариот (панелни греалки) и новиот систем (инвертер клима уред):
Meсец и година

просечна/min/max
месечна темп.

Потрошени kWh
електрична енергија
скапа
евтина
тарифа
тарифа

Единечна цена на kWh
електрична енергија
скапа
евтина
тарифа
тарифа

Сметка –
вкупно денари

2012 / 2013 - стар систем (панелни греалки)
Декември / Јануари
Јануари / Февруари
Февруари / Март

0,3 / -13 / 11 oC

635,0 kWh

537,0 kWh

4,18

2,09

6.146,00

o

549,0 kWh

389,0 kWh

4,18

2,09

5.038,00

o

483,0 kWh

280,0 kWh

4,18

2,09

4.237,00

3,4 / -10 / 15 C
7,0 / -3 / 22 C

Вкупно денари:

15.421,00

2013 / 2014 - нов систем (инвертер клима уред)
Декември / Јануари

1,4 / -8 / 10 oC

338,0 kWh

346,0 kWh

4,05*

2,03*

3.423,00

Јануари / Февруари

4,6 / -7 / 18 oC

385,0 kWh

342,0 kWh

4,05*

2,03*

3.681,00

249,0 kWh

182,0 kWh

4,05*

2,03*

2.338,00

Февруари / Март

o

7,4 / -3 / 20 C

Вкупно денари:

9.442,00

НАПОМЕНА:
* од летото 2013 нема дневна евтина тарифа.
* во ноќните часови во спалната просторија и понатаму беше користена панелна греалка од 2,5 kW.

- Преглед и споредби
Опис

Вредност на инвестицијата

Годишни сметки за енергија

TOSHIBA инвертер клима уред

890,00 euro

230,00 euro*
(2013/2014 година, 6 месеци)

Електрични панелни греалки х 2

260,00 euro

380,00 euro*
(20012/2013 година, 6 месеци)

Период на враќање на
инвестицијата

≈ 4 години

150 euro по сезона*

- Месечна анализа за потрошувачка електрична енергија за новиот систем за греење (инвертер клима уред)
со Engage Efergy мерач за потрошувачка на електрична енергија.

Предности:




Централен систем за греење и ладење – комплетно решение за цела година.
Дневен тајмер за стартување на клима уредот
Вграден филтерски систем за прочистување на воздухот од прашина и непријатни мириси

Недостатоци:


Mалку повисока цена на првична инвестиција.

Заклучок:
 Проектиран век на траење на TOSHIBA клима уред инвертер е 15 години. Од пресметката се гледа
дека период на враќање на инвестицијата е 4 години. Секоја дополнителна година со TOSHIBA
топлинската пумпа ќе се врши заштеда од 40% до 50% во однос на претходниот систем.
 Извршената анализа е направена на база на моменталните цени на електрична енергија. Цената на
електричната енергија за домаќинствата во иднина со либерализацијата на пазарот на електрична
енергија ќe е повисока за 15 - 20%, што значи дека со користење на клима уред инвертер ќе се зголеми
уште повеќе заштедата.
 Цените на топлинската и електричната енергија се во постојан раст како и цените на останатите
енергенси (дрва, нафта, јаглен, гас...) кои се користат во останатите системи за греење. Користејќи
енергетски ефикасни системи за греење и ладење се обезбедувате од високите цени за електрична
енергија во годините што следат.
 Ако месечните сметки за електрична енергија се намалиле за 40-50% со замена на само една панелна
греалка со инвертер клима уред, можностите за дополнителни заштеди се уште поголеми доколку се
замени другата.

Стручниот тим на ЕНЕРГИЈА доо Ве поканува во нашите простории за кратка презентација на сите системи со
топлински пумпи за централно греење/ладење, притоа изнаоѓајќи го најекономичното и најеколошкото
решение за греење/ладење преку целата година.
Со почит,
Енергија доо

