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Cuvânt înainte
Această Carte Albă susţine categoric faptul că îndeplinirea normelor 
de emisii poluante stabilite prin Protocolul de la Kyoto nu va avea 
succes decât dacă Efi cienţa Energetică Activă devine obligatorie. 

Efi cienţa Energetică Activă este defi nită ca rezultatul schimbărilor 
permanente prin măsurarea, monitorizarea şi controlul utilizării 
energiei.  Efi cienţa Energetică Pasivă reprezintă instalarea 
contramăsurilor împotriva pierderilor termice, alegerea 
echipamentelor cu un consum redus de energie, etc. 

Este vitală dar nu şi sufi cientă utilizarea echipamentelor şi 
dispozitivelor economice, cum ar fi  becurile economice. Fără un 
control adecvat, adesea, aceste măsuri doar militează împotriva 
pierderilor energetice şi a modului de utilizare, în loc să realizeze o 
reducere reală a energiei consumate. 

Tot ceea ce consumă energie – de la consumul direct de 
electricitate prin iluminat, încălzire şi, cel mai important, motoare 
electrice, dar şi controlul HVAC, controlul cazanelor şi altele 
asemenea - trebuie controlat în mod activ dacă se doreşte 
obţinerea de rezultate mulţumitoare. Includem aici schimbări 
în cultura şi concepţiile grupurilor de persoane, cu rezultat în 
schimbări de comportament la locul de muncă şi acasă, dar, 
categoric, această necesitate este micşorată de utilizarea 
corespunzătoare a metodelor de control. 

Realizaţi economii permanente prin 
Efi cienţă Energetică Activă 



4 - Cartea Albă a Efi cienţei Energetice

Realizaţi economii permanente 
prin Efi cienţă Energetică Activă  

Introducere
Fără îndoială, în acest moment, efi cienţa energetică ocupă un 
loc de frunte în agenda majorităţii oamenilor. Cu toate astea, 
înţelegerea a ceea ce implică cu adevărat efi cienţa energetică 
precum şi modalităţile prin care pot fi  implementate iniţiativele de 
economisire a energiei rămân fragmentate.

Din acest motiv, unele companii printre care şi Schneider Electric, 
au defi nit două abordări ale efi cienţei energetice : Efi cienţa 
Energetică Pasivă; şi, mai interesantă, Efi cienţa Energetică Activă.

Pentru mulţi, măsurile de reducere a consumurilor energetice se 
învârtesc în jurul argumentelor de izolaţie termică la construirea 
clădirilor cu soluţii cum ar fi  izolaţia, geamurile şi contramăsurile 
aplicabile la pierderile de căldură. Pentru alţii acestea înseamnă 
iluminatul, cu toate că, de cele mai multe ori sunt constrânşi să 
instaleze sisteme având consum mic de energie. Cei care au 
necesităţi semnifi cative de încălzire pot considera un sistem efi cient 
de încălzire ca fi ind răspunsul la cerinţele lor. 

Toate acestea sunt lăudabile şi necesare, însă, în realitate doar 
contramăsuri pasive care, în principal, diminuează pierderile de 
energie în loc să diminueze consumul energetic.

Efi cienţa Energetică Activă poate fi  realizată nu doar prin instalarea 
de echipamente şi dispozitive de economisire a energiei dar şi prin 
controlarea acestora pentru a utiliza doar energia necesară. Acest 
aspect al controlului este aspectul critic la realizarea efi cienţei 
maxime. Dacă este necesară o ilustrare a acestor idei, să luăm în 
considerare o lampă efi cientă din punct de vedere energetic care 
este lăsată aprinsă într-o cameră goală. Tot ceea ce se realizează 
este faptul că se pierde mai puţină energie decât s-ar fi  pierdut cu o 
lampă obişnuită!

Managementul utilizării energiei, realizat prin măsurători, 
monitorizare şi control este acela care duce la schimbări 
permanente. Mai mult, prin comparaţie faţă de costurile 
(şi abilităţile tehnice necesare pentru evitarea riscurilor) 
instalării de soluţii termice, controlul energetic poate 
fi  implementat la un preţ relativ modest, recuperându-
se foarte rapid investiţia. Acest fapt este cu atât mai 
adevărat cu cât, în condiţiile escaladării preţurilor 
energiei, majoritatea soluţiilor de control energetic pot fi  
amortizate în câţiva ani.

Un factor şi mai important, care ar trebui să pună în 
mişcare Efi cienţa Energetică Activă de aici înainte, 
este nevoia de a îndeplini obiectivele ambiţioase de 
reducere a emisiilor de CO2, stabilite de ţările semnatare 
ale Protocolului de la Kyoto. În domeniul clădirilor, de 
exemplu, este cert faptul că dacă clădirile existente (ca şi 
cele noi) nu sunt construite să fi e efi ciente din punct de 
vedere energetic, va fi  pur şi simplu imposibil să atingem 
obiectivele stabilite pentru anul 2020.

Figura arată domeniile cheie ale utilizării energiei în 
funcţie de tip
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Reducerea emisiilor de gaze poluante este o ţintă globală stabilită 
la Summitul Pământului de la Kyoto în 1997 şi ratifi cată defi nitiv de 
către 169 de ţări în decembrie 2006.

Prin Protocolul de la Kyoto, ţările industrializate au fost de acord 
şă-şi reducă emisiile poluante cu 5.2% în perioada 2008-2012 în 
comparaţie cu cele din 1990 (totuşi, prin comparaţie cu nivelele 
preconizate pentru 2012 înainte de protocol, această limitare 
reprezintă o reducere cu 29%). Obiectivul pentru Europa este o 
reducere generală de 8% cu accent pe scăderea emisiilor de CO2 
cu 20% până în 2020.

Această Carte Albă trece în revistă abordările Efi cienţei Energetice 
Active ce pot fi  aplicate în clădirile noi şi existente – în domeniile 
comerţului, industriei, privat, public şi rezidenţial – dar şi în industria 
producătoare şi în infrastructură

Sursa: EIA 2003, International Energy Outlook 2007, World Resource Institute

Energia consumată 

comercializată la nivel mondial, 1980-2030

Emisiile mondiale de CO2
În miliarde de tone de CO2



Uniunea Europeană

planul de reducere a emisiilor poluante

Protocolul de la Kyoto 
@ Reducerea emisiilor poluante cu 5 % în perioada 2008 - 2012

Angajamentul din Martie 2007 - Spring Council

@ Reducerea emisiilor poluante cu minim 20 % până la sfârşitul lui 2020 
Obiectivele ar putea fi  mai mari dacă se fac înţelegeri la nivel mondial ( post-Kyoto)

Franţa, Germania, Marea Britanie ...
@ Anumite ţări europene sunt dispuse să ajungă la mai puţin de 50 % în 2050

Figurile anterioare: Obiectivele Uniunii Europene şi planifi carea 

   (baza = nivelul din 1990)
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Situaţia actuală
Energia este consumată într-o largă varietate de feluri în toate 
sectoarele vieţii, de la asigurarea resurselor vitale cum ar fi  apa, 
petrolul şi gazele, până la iluminatul şi încălzirea locuinţelor şi forţa 
necesară în industrie şi comerţ. Mare parte din această energie 
este consumată în mod util însă, cantităţi imense sunt risipite zi de 
zi.

Această Carte Albă examinează fi ecare aspect al utilizării energiei 
şi impactul său asupra mediului. Cu emisiile de gaze de seră în 
atenţie peste tot în lume, a venit momentul ca fi ecare să ia măsuri 
pentru economisirea energiei prin aplicaţii şi tehnologii inteligente 
ce determină Efi cienţa Energetică Activă.

La nivel european a fost introdusă Directiva privind randamentul 
energetic al clădirilor. Aceasta cere ca toate clădirile - inclusiv 
sectorul rezidenţial - să aibă evaluări energetice similare cu acelea 
întâlnite pe produsele electrocasnice, iar aceste consumuri să 
fi e afi şate în zonele publice ale clădirii sau, în cazul clădirilor 
rezidenţiale, acestea să fi e înscrise în documentaţia clădirii. 
Anumite guverne din UE au declarat că aşteaptă o reducere în 
medie cu 25% a consumului energetic odată cu introducerea 
acestei directive.

Oricât de pătrunzătoare ar fi  legislaţia, poate că impactul cel mai 
puternic asupra companiilor îl are creşterea continuă a preţului 
energiei. Între februarie 2005 şi februarie 2006, în anumite ţări 
a existat o creştere de aproximativ 74% a costului global al 
electricităţii şi gazului - preţul energiei a crescut cu 27% în Marea 
Britanie numai în luna ianuarie 2008. Aceasta pune o mare 
problemă companiilor pe măsură ce marjele de profi t se reduc, 
şi anume, să reducă profi tul sau să treacă această creştere a 
costurilor în preţurile produselor şi serviciilor, riscând astfel să 
devină necompetitive.

În diagramă: preţul gazului în industrie, în Europa 

În diagramă: Preţul electricităţii în SUA 
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Se pot face rapid economii în generarea şi distribuţia electricităţii, în 
utilizarea şi în modul în care aceasta poate fi  folosită raţional pentru a 
creşte efi cienţa utilizării altor tipuri de energie. 

Astăzi este disponibilă tehnologia de maximizare a efi cienţei 
electricităţii - inclusiv utilizarea sa pentru controlul folosirii altor tipuri de 
energie - şi a modului în care aceasta este distribuită.

În prezent există tehnologia necesară pentru controlul utilizării energiei 
în clădiri la iluminat, HVAC, managementul clădirilor şi distribuţie. Doar 
iluminatul reprezintă 40% din consumul unei societăţi comerciale. 
În birouri, explozia tehnologiei informaţiei a dus de asemenea la 
creşteri imense ale consumurilor, la fel şi folosirea sistemelor de aer 
condiţionat. Proliferarea centrelor de date şi industriile noi apărute 
au contribuit şi ele la creşterea foarte mare a consumului de energie 
electrică.

În industrie există sisteme verifi cate pentru reducerea consumului 
sistemelor de motoare electrice şi pentru controlul distribuţiei şi utilizării 
energiei în întreaga fabrică. Două treimi din energia electrică utilizată 
în industrie este folosită pentru alimentarea motoarelor. În majoritatea 
ţărilor, mai puţin de 10% dintre motoare au un sistem de control şi, 
de aceea, nu le poate fi  reglată turaţia sau nu pot fi  oprite automat. 
Automatizarea şi utilizarea tot mai crescută a electricităţii, ca şi 
utilizarea de sisteme hidraulice şi pneumatice inefi ciente, au crescut în 
regiunile industrializate.

În locuinţe, noi produse ce permit controlul iluminatului şi al încălzirii, 
cresc standardele de viaţă dar economisesc energie. În majoritatea 
ţărilor, fi ecare gospodărie individuală (inclusiv apartamentele 
individuale) contribuie cu aproximativ 6,5 tone de CO2 în fi ecare an 
- sau, cu alte cuvinte, destul gaz să umple 6 baloane cu aer cald. 
Cu toate acestea, numai oprind lumina în camerele neocupate s-ar 
putea reduce emisia cu 2,2 tone per gospodărie. Computerele, tot mai 
multe televizoare, electrocasnicele moderne, aerul condiţionat - toate 
au dus la creşterea exponenţială a consumului. Într-adevăr, în multe 
economii avansate, consumul casnic de electricitate depăşeşte chiar şi 
consumul industrial.

Pe scurt, nu există nici un motiv de a nu putea economisi în mod activ 
electricitate şi alte tipuri de energie, condiţia fi ind să se înţeleagă ce 
implică acest lucru şi să se dorească să se facă ceva în acest sens.

Se estimează o creştere a consumului mondial de energie cu 30% 
până în 2020, conform ultimilor previziuni ale Enerdata din mai 2007. 
Consumul global de electricitate în 2005 a fost estimat la 18,140 
TWh, 67% din această cantitate fi ind produsă în centrale pe bază de 
cărbune, petrol şi gaze.

Evident, consumul de energie electrică în următoarele decenii 
va creşte dacă nu se iau măsuri pentru economisire. Acest lucru 
este valabil în mod deosebit în ţările lumii a treia şi în economiile 
în dezvoltare unde, nu numai că există o creştere a cantităţii de 
echipamente noi utilizate, dar o mare parte a populaţiei din aceste 
regiuni, care în prezent nu are acces la electricitate, va avea acces în 
viitorul foarte apropiat.

Ar fi  foarte greu pentru majoritatea oamenilor să-şi închipuie viaţa fără 
electricitate, dar asta nu înseamnă că nu putem controla consumul 
astfel încât să obţinem Efi cienţa Energetică Activă. Fireşte, fără 
hotărârea fermă de aplicare a măsurilor de Efi cienţă Energetică Activă, 
ţările vor fi  nevoite să apeleze la măsuri legislative, pentru a avea 
şansa îndeplinirii obiectivelor stabilite la Kyoto.
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Măsuri în privinţa 
energiei
Oricine poate lua măsuri de economisire a energiei sau de utilizare 
mai raţională a acesteia. Tehnologia există, este relativ ieftină în 
cele mai multe situaţii şi se amortizează rapid.

Pe considerentul că este imposibil de controlat ceea ce nu poate 
fi  măsurat, pentru marii consumatori – ex.: alţii decât domeniul 
rezidenţial – procesul Efi cienţei Energetice Active trebuie să 
înceapă cu o evaluare a modului în care se consumă energia, a 
locurilor unde se consumă şi a cantităţii consumate.

Întrebări fundamentale pe care orice organizaţie trebuie 
să şi le pună:
@ Este organizaţia dumneavoastră dotată pentru efi cienţa 
energetică?

@ Modifi cările în legislaţie şi regulamentele obligă ocupanţii 
clădirilor să se pregătească pentru controlul emisiei de carbon. 
Personalul dumneavoastră este pregătit?

@ Echipa dumneavoastră fi nanciară este pregătită să gestioneze 
sumele alocate?

@ Cum v-aţi evalua succesul? 

@ Puteţi demonstra asta clienţilor dumneavoastră?

@ Puteţi justifi ca 90% din consumul de energie? În Marea 
Britanie, de exemplu, reglementările din construcţii cer ca 90% 
din energia folosită anual să fi e măsurată şi contorizată, incluzând 
electricitatea, gazul, apa, petrolul şi aburul.

@ Cine utilizează energia dumneavoastră? Aplicarea monitorizării 
efective şi a măsurilor de limitare a consumului de energie creşte 
succesul efi cienţei energetice. Cu toate astea, fără implicarea 
personalului care utilizează energie într-o organizaţie, economiile 
nu vor fi  susţinute.

@ Monitorizaţi nivelurile de înţelegere şi atitudinea vis-a-vis de 
Efi cienţa Energetică Activă din organizaţia dumneavoastră?

Evaluări suplimentare necesare:
@ Vă cunoaşteţi cerinţele? Pentru a afl a de unde să începeţi, 
trebuie să afl aţi unde sunteţi în prezent. Totuşi, sfaturile sunt 
riscante dacă nu sunt susţinute de experienţă şi cunoştinţe. Începeţi 
cu un studiu al instalaţiilor şi amenajărilor dumneavoastră ţinînd 
seama de obiectivele pe care le aveţi.

@ Recomandările vă arată traseul de urmat spre efi cienţa 
energetică? 

@ Înţelegeţi paşii ce trebuie urmaţi?

@ Cine realizează efi cienţa energetică? Sunteţi într-o poziţie 
de conducere şi dacă veţi face investiţiile potrivite veţi avea şi 
economii. O slabă implementare a unei scheme de efi cienţă poate 
să reducă semnifi cativ potenţialul de economisire. 

@ Dispuneţi de resursele necesare pentru a administra procurarea 
şi instalarea echipamentelor precum şi de a vă asigura că rămâneţi 
competitivi?
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Un audit energetic al consumurilor, însoţit de anumite recomandări, 
poate fi  un bun început. Există şi aparate de măsură şi control 
extrem de precise, ieftine şi uşor de instalat care pot ajuta la 
identifi care şi controlul consumurilor exagerate.

Schneider Electric militează pentru reducerea consumurilor 
energetice ale clienţilor săi oferind o gamă largă de produse 
efi ciente energetic precum şi servicii pentru consiliere, 
implementarea strategiilor, soluţii de monitorizare şi control şi 
produse dedicate, toate sprijinite de un service excelent pentru a 
ajuta la menţinerea economiilor.

Studii energetice
Consultanţi specializaţi în domeniul energetic pot măsura şi analiza 
consumul de energie al unei societăţi sau al unui proces pentru a 
identifi ca zonele în care se pot face economii de energie.

Monitorizarea de la distanţă a 
consumurilor energetice
Responsabilii energetici sau experţii externi pot monitoriza 
consumurile energetice de la distanţă utilizând legături prin cablu 
sau legături wireless. Pe baza datelor colectate, experţii vor putea 
face recomandări care să fi e aplicate în timp real.

Variatoarele de turaţie
Deoarece foarte multă energie este consumată de motoarele 
electrice (66% din energia utilizată în industrie este consumată în 
acest mod) variatoarele de turaţie realizează un management mai 
efi cient al aplicaţiilor cu consum energetic mare cum ar fi  aplicaţiile 
de ventilaţie, pompare şi aer comprimat. Aceste produse pot fi  
integrate în instalaţiile noi sau pot fi  folosite pentru modernizarea 
instalaţiilor existente.
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Soluţii tehnice
Soluţiile tehnice pentru optimizarea instalaţiilor pot include o gamă 
largă de produse, echipamente, controlere inteligente şi dispozitive 
de control, dar acestea sunt relativ ieftine şi pot reduce consumul 
energetic al unei amenajări comerciale sau industriale cu 20% în 
mod obişnuit.

Soluţii pentru iluminat
Soluţiile pentru controlul iluminatului pot permite optimizarea 
sistemelor de iluminat atât în ceea ce priveşte funcţionarea (confort 
şi siguranţă) dar şi în ceea ce priveşte consumul de energie. 
Iluminatul poate însemna aproape jumătate din consumul de 
energie din clădirile comerciale.

Calitatea energiei
Două domenii trecute adesea cu vederea sunt armonicile şi factorul 
de putere. Aceste caracteristici invizibile ale unui sistem electric 
pot infl uenţa consumul, costurile şi chiar durata de funcţionare a 
echipamentului. În Europa există legislaţie privitoare la armonici 
şi la interferenţele electromagnetice, dar chiar şi fără astfel de 
constrângeri legislative, este obligaţia companiilor să se asigure 
că nu poluează reţeaua electrică cu armonici refl ectate – în Marea 
Britanie acestea sunt măsurate până la armonica de rang 50!

Un impact şi mai mare îl are factorul de putere. Consumatorii 
cu factor de putere scăzut risipesc electricitatea şi suportă 
costuri suplimentare – adesea fără să ştie. Şi echipamentul de 
compensare a energiei reactive este uşor de ales şi de instalat. 
O altă consideraţie suplimentară este aceea că, datorită faptului 
că baza echipamentelor de compensare a energiei reactive o 
reprezintă condensatorii, iar aceştia se deteriorează spre jumătatea 
duratei lor de viaţă, ar putea fi  necesară efectuarea de modernizări 
pentru a păstra cel mai bun factor de putere posibil. Întreţinerea 
poate fi , de altfel, o altă condiţie de maximizare a economiilor.

În paginile următoare vom examina câteva sectoare specifi ce în 
care măsurile de Efi cienţă Energetică Activă pot fi  aplicate.
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Efi cienţa Energetică 
Activă în sectorul 
construcţiilor
Efi cienţa Energetică Activă în clădirile 
publice şi comerciale noi

În prezent este difi cil de înţeles de ce atât de multe clădiri sunt 
inefi ciente din punct de vedere energetic. Aici există posibilitatea ca 
Efi cienţa Energetică Activă să fi e tratată în diverse etape începând 
cu proiectarea, dezvoltarea, construcţia şi chiar eventuala ocupare 
a construcţiei. Cu toate astea, interesele diferite ale celor implicaţi 
în proiectarea şi mai apoi utilizarea unei clădiri, departe de a motiva 
managementul energiei, îl pot chiar împiedica uneori. 

De exemplu, arhitecţii pot considera conservarea energiei în 
termeni de materiale şi regimuri de izolaţie adoptate - adică 
Efi cienţa Energetică Pasivă. Managementul energetic este luat 
foarte rar în considerare în etapa de proiectare, de obicei fi ind lăsat 
în grija administratorului tehnic al clădirii. 

Constructorul este preocupat rareori sau apropare niciodată, 
de aspectul energetic, obiectivul său principal fi ind respectarea 
bugetelor, reducerea costurilor de construcţie şi evitarea clauzelor 
de penalităţi. Doar dacă li se solicită în mod special, constructorii 
vor ţine cont de sistemele din clădire sau de managementul 
energetic în faza de construcţie.

Cel mai probabil, inginerii de instalaţii electrice vor lua în 
considerare sistemele de control. Cu toate acestea, chiar şi în acest 
caz încă există nevoia de a adăuga valoare în termeni de confort şi 
control acces, iluminat ambiental şi aranjamente IT sofi sticate decât 
în control energetic.

În ceea ce priveşte clădirile comerciale, chiar şi utilizatorilor fi nali 
uneori le pasă foarte puţin de măsurarea şi economisirea energiei. 
Adesea, chiriaşii pe termen scurt ai acestor clădiri consideră că 
deşi ei ca şi ocupanţi plătesc factura de energie, sunt totuşi lipsiţi 
de putere sau că este prea târziu pentru a se mai face ceva.

Pe scurt, impunerea măsurilor de Efi cienţă Energetică Activă este 
mai uşoară atunci când acestea sunt integrate în completarea 
ofertei BMS. Acelaşi argument despre economisirea energiei poate 
fi  adus şi în fazele de instalare prin utilizarea cablării structurate,  
trasee combinate de cabluri de date şi forţă, şi accesorii adecvate 
(controlul părţii de putere, prize de date, control HVAC, control 
acces şi iluminat în reţele comune). 

BMS = Building Management Sistem

HVAC = Heating, Ventilation, Air Conditioning
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Măsuri legislative
Mulţi consideră că impunerea Taxei de mediu (Climate Change Levy) 
în Marea Britanie a avut un efect mai redus decât cel scontat în ceea 
ce priveşte conservarea energiei. Deşi s-a înregistrat o creştere 
a sistemelor de comandă inteligentă a motoarelor în specifi caţiile 
sistemelor de ventilaţie şi încălzire, cu toate acestea există prea puţine 
dovezi ale unei modernizări la scară largă. Necesitatea adoptării 
managementului energetic va deveni obligatorie datorită noilor măsuri 
legislative.

În Marea Britanie, în iulie 2004, Lord Rooker, Ministru de Stat în 
Cancelaria Primului Ministru, a scris într-o declaraţie ministerială: 
“Energia utilizată în clădiri este responsabilă de aproape jumătate din 
emisiile de dioxid de carbon în Marea Britanie. Realizarea Efi cienţei 
Energetice Active pentru clădirile noastre este o condiţie critică pentru 
îndeplinirea cu succes a normelor de reducere a emisiilor de dioxid de 
carbon.” 

Corect este să spunem că pentru majoritatea contează mai puţin 
salvarea planetei şi mai mult reducerea costurilor proprii. Preţul 
utilităţilor este principalul impuls pentru a fi  efi cient energetic dar, 
legislaţia de mediu din ce în ce mai strictă şi bunul renume al 
companiei, ‘de a fi  un bun cetăţean al corporaţiei’, au o reală valoare. 

Directiva de Performanţă Energetică a Clădirilor va obliga, de 
asemenea, multe companii să-şi evalueze regulat şi să-şi afi şeze 
public performanţa energetică, conferind transparenţă, dinamism şi 
valoare acreditării lor din punct de vedere al energiei.

Folosirea echipamentelor efi ciente energetic (Efi cienţă Energetică 
Pasivă) este vitală dar nu sufi cientă. Pentru a fi  efi ciente, clădirile 
trebuie monitorizate, conduse şi controlate pentru a realiza 
performanţe durabile şi pentru a preveni deteriorarea. Este la fel de 
importantă concentrarea pe procurarea, utilizarea, administrarea şi 
întreţinerea echipamentelor pe măsura implementării lor. Mai mult, 
reducerea costurilor şi a emisiilor de carbon sunt adesea obţinute rapid 
şi cu cheltuieli mici sau moderate.

În fi gură: Comisia Europeană impune un cadru dinamic prin directive dedicate efi cienţei energetice şi 
comunicare permanentă

Directive
dedicate
E�cienţei 
Energetice

Performanţa
Energetică
a Clădirilor

Clasi�care
Energetică a
Produselor
Electrocasnice

Plan de
Reducere
a Emisiilor

Încălzire şi
Putere
Combinate

Produse care
Utilizează
Energia

Utilizarea 
Energiei & Servicii
Energetice

Dec 02
EPB

2002/91

Iulie 03
ELDA

2003/66

Oct 03
ETS

2003/87

Feb 04
CHP

2004/8

Iulie 05 
Eco Design

2005/32

Comunicări

Aprilie 06
EUE & ES
2006/32

Iunie 05
Cartea verde

a EE

Oct 06
Planuri de Acţi-
une pentru EE

Ian 07
Pachetul
Energetic
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Efi cienţa Energetică Activă în clădirile 
publice şi comerciale existente
Începe să se pună accentul din ce în ce mai mult pe cantitatea de 
energie consumată de clădire în faza operaţională. Administrarea 
inefi cientă a clădirilor în timpul acestei faze poate duce la risipirea 
nedorită a energiei. Contorizarea inteligentă a energiei asigură 
un punct de vedere vital asupra consumului clădirii şi poate ajuta 
la identifi carea zonelor în care se pot realiza economii. În plus, în 
timp, costurile de utilizare ale unei clădiri pot ajunge la de trei ori 
mai mari decât costurile de realizare; iar costurile de întreţinere pot 
ajunge de două ori mai mari decât costurile de realizare a clădirii.
Investiţia în sisteme ce ajută la reducerea consumului energetic va 
duce în mod normal la reducerea costurilor de utilizare. 

Tradiţional, rolul întreţinerii a fost întotdeauna reactiv, dar cu 
sistemele de control inteligent al clădirii instalate, întreţinerea 
devine intuitivă şi poate fi  planifi cată şi programată. Acest lucru are 
avantajul că întreţinerea poate fi  planifi cată şi inclusă în buget în loc 
să fi e luată în considerare doar atunci când devine necesară. Astfel 
de practici au adesea ca rezultat întârzierea sau chiar ignorarea 
lucrărilor de întreţinere. În plus, este posibil în prezent ca un singur 
sistem să monitorizeze gazele, electricitatea, apa, aerul şi aburul. 

Managementul energetic inteligent este ieftin şi, în plus, simplifi că 
rolul echipei de întreţinere. De fapt, un studiu recent al Energy 
Saving Trust din Marea Britanie a dezvăluit faptul că instalarea 
tehnologiei de contorizare şi control al consumului de energie ar 
putea avea o perioadă medie de amortizare de sub 6 luni. O mică 
creştere a capitalului iniţial va duce la scăderea semnifi cativă a 
cheltuielilor operaţionale. Studii empirice ale soluţiilor de contorizare 
prezintă o reducere medie cu 5% a valorilor facturilor în diverse 
tipuri de clădiri. Dar recompensele fi nanciare nu se opresc aici. 
Pot fi  realizate economii de 2-5% doar printr-o mai bună utilizare 
a echipamentelor şi de până la 10% îmbunătăţind fi abilitatea 
sistemelor.

Modernizarea - nevoie nu 
inconvenient
Mulţi consideră că impunerea Taxei de mediu (Climate Change 
Levy) în Marea Britanie a avut un efect mai redus decât cel scontat 
în ceea ce priveşte conservarea energiei. Deşi s-a înregistrat 
o creştere a sistemelor de comandă inteligentă a motoarelor în 
specifi caţiile sistemelor de ventilaţie şi încălzire, cu toate acestea 
există prea puţine dovezi ale unei modernizări la scară largă. 
Dar necesitatea adoptării managementului energetic va deveni 
obligatorie datorită noilor măsuri legislative.

Contorizarea precisă este prima 
cerinţă în măsurile de efi cienţă 
energetică
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Efi cienţa Energetică Activă 
Soluţii pentru spaţii comerciale 
medii şi mari

@ Produse implicate
o Variatoare de lumină, temporizatoare, 
detectoare de mişcare şi de prezenţă, 
comutatoare

o Termostatare, control încălzire prin pardoseală

o Variatoare de turaţie pentru pompe, 
ventilatoare şi motoare HVAC

o Compensarea puterii reactive şi echipamente 
de fi ltrare

@ Sisteme de conducere
o Sisteme pentru managementul clădirilor

o Monitorizare şi analiză energetică

@ Servicii cu valoare adăugată
o Audituri energetice

o Colectare date şi analiză 

o Analiză fi nanciară & validare ROI (return of 
investement)

o Planifi carea modernizărilor

o Monitorizare şi optimizare 

Consumă 20% din energia totală
@ 3 zone cheie: HVAC, iluminat & soluţii 
integrate

@ Motoarele consumă 35 % din 
electricitate

Clădiri terţiare
Prin renovare puteţi economisi 
până la 30% din energie

Controlul HVAC
Controlul iluminatului
Sisteme de conducere inteligente

Compensarea energiei reactive

Mulţi cred că instalarea unor astfel de tehnologii în timpul 
modernizării clădirilor este costisitoare şi va cauza mult disconfort 
ocupanţilor. În realitate, echipamentele şi sistemele pot fi  instalate 
efi cient din punct de vedere al costurilor şi fără să cauzeze 
probleme atât în instalaţii noi cât şi în modernizări. În ambele situaţii 
poate fi  utilizată o reţea Ethernet existentă şi, de obicei, există 
destule cunoştinţe IT pentru a o întreţine. Tehnologiile Ethernet şi 
Wireless permit centralizarea controlului clădirilor prin simplu «plug-
and-play» 

În instalaţiile modernizate, încă un benefi ciu este acela că 
economiile de energie pot fi  normate cu uşurinţă. Atunci când 
o clădire a fost funcţională o perioadă de timp fără această 
tehnologie, efectele şi avantajele managementului inteligent al 
energiei sunt vizibile imediat.
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În Statele Unite, Energy Policy Act din 2005 - secţiunea 103 - 
cere ca “toate Agenţiile Federale să instaleze sisteme avansate 
de contorizare în toate clădirile federale peste tot unde se poate 
până la fi nalul anului 2012”. În Marea Britanie, revizuirea recentă 
a Buletinului Construcţiilor «UK Building Bulletin» 87  (BB87) 
– Indicaţii pentru Proiecte de mediu în şcoli, cere ca toate şcolile 
din Marea Britanie să se conformeze Regulamentului în Construcţii 
«Building Regulation» partea L2 – Conservarea energiei şi a 
combustibilului. În plus, Guvernul Britanic a lansat iniţiativa «Să 
construim şcoli pentru viitor» al cărei scop este ca în 15 ani toate 
clădirile şcolilor gimnaziale să fi e modernizate şi retehnologizate.

Factorul uman

Există şi aspectul uman al argumentelor pentru Efi cienţă Energetică 
Activă. Cea mai mare valoare în majoritatea clădirilor o reprezintă 
ocupanţii. Confortul şi siguranţa nu sunt negociabile. În mod 
obişnuit, o clădire îşi poate modifi ca destinaţia de mai multe ori 
în decursul duratei sale de viaţă. Uşurinţa cu care se pot face 
aceste modifi cări este un alt considerent semnifi cativ din punct 
de vedere al costului şi poate avea un impact asupra problemei 
managementului energiei.

Concluzia este că printr-o investiţie minimă pot fi  realizate un 
control inteligent şi Efi cienţă Energetică Activă. Rezultatul net este 
o clădire atractivă de care benefi ciază ocupanţii în termeni de 
confort, comoditate, funcţionare şi costuri, dar care oferă şi scăderi 
pe termen lung în facturile de energie.
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@ Produse implicate
o Produse pentru iluminat: variatoare de lumină, 
temporizatoare, detectoare de mişcare şi de 
prezenţă, întrerupătoare dedicate, detectoare 
crepusculare

o Compensarea puterii reactive şi produse 
de fi ltrare: termostate, control încălzire prin 
pardoseală

@ Sisteme de management
o Sisteme control ventilaţie

o Sisteme control iluminat

o Sisteme control locuinţe

20 ... 25% din energia consumată 
(UE & SUA)
@ Încălzire: 30 % din energia utilizată

@ Iluminat & electrocasnice: peste 40%

Rezidenţial
Produsele efi ciente energetic 
pot economisi 10% ... 40% din 
electricitate

Controlul iluminatului
Monitorizarea încălzirii
Controlul ventilaţiei

Soluţii pentru piaţa 
rezidenţială şi pentru micii 
comercianţi

Efi cienţa Energetică Activă în clădirile 
rezidenţiale

Clădirile rezidenţiale sunt rareori, de cele mai multe ori niciodată, 
potrivite pentru măsurători şi contorizare precisă. Cu toate acestea, 
există câţiva paşi ce pot fi  făcuţi spre adoptarea practicilor Efi cienţei 
Energetice Active.

Din nou, în sectorul rezidenţial s-a pus accent pe instalarea 
măsurilor Efi cienţei Energetice Pasive. Izolarea pereţilor, izolarea 
teraselor superioare, geamurile dublate şi eliminarea umezelii sunt 
măsuri de economisire comune atât proprietăţilor noi cât şi celor 
existente.

Intenţiile, cum ar fi  renunţarea în magazine la lămpile cu fi lament 
de tungsten în favoarea corpurilor de iluminat cu consum redus, vor 
sprijini în continuare iniţiativele pentru Efi cienţa Energetică Pasivă.
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Este rezonabilă ideea că cea mai mare infl uenţă asupra consumului 
energetic domestic va veni din schimbarea deprinderilor 
utilizatorilor, dar acesta este un proces de durată. Instinctul 
de a opri echipamentele care sunt în stand-by (LED-urile din 
echipamente precum televizoare, DVD playere, aparatura hi-fi , 
calculatoare etc., consumă cumulate cantităţi enorme de energie) 
se va educa în timp. Până atunci însă, există mijloace tehnologice 
care pot produce economii importante. O posibilitate este 
instalarea de echipamente necostisitoare de control al iluminatului. 
Acestea variază de la cele mai sofi sticate automatizări până la 
simple detectoare de prezenţă în încăperi. Familiile care au copii 
adolescenţi ştiu că nu este neobişnuit să fi e aprope toate luminile 
din casă aprinse, chiar şi atunci când este ocupată doar o singură 
cameră.

În clădirile cu mai mulţi ocupanţi, cum ar fi  blocurile de 
apartamente, Efi cienţa Energetică Activă se poate aplica în zonele 
comune prin controlul iluminatului, încălzirii şi ventilaţiei, în funcţie 
de ocupare. Şi în clădirile cu ocupare mixtă, în care apartamentele 
sunt construite peste spaţii comerciale, se poate benefi cia de 
asemenea de benefi ciile contorizării. Din nou, pot contribui în mod 
real, iluminatul şi încălzirea judicioasă.
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@ Produse implicate
o Variatoare de turaţie pentru motoare 

o PLC-uri pentru managementul şi optimizarea 
producţiei

@ Sisteme de conducere
o Monitorizare şi analiză

o Sisteme de supervizare proces

@ Servicii cu valoare adăugată
o Audituri energetice

o Colectare date şi analiză

o Analiză fi nanciară & validare ROI (return of 
investement)

o Planifi carea modernizărilor

o Monitorizare şi optimizare

Soluţii pentru industrie şi 
infrastructură

@ Reducerea consumurilor cu  25% va 
salva 7% din producţia de electricitate

@ Motoarele - cel mai mare consumator 
- consumă aproximativ 60% din energie

Industrie & infrastructură
Reducerea consumului instalaţiilor 
cu 10 ... 20 %

Sisteme de control pentru motoare electrice
Contorizare 
Sisteme de management energetic
Soluţii de automatizare

Efi cienţa Energetică Activă în 
Industrie
Consumul de energie în industrie variază enorm în funcţie 
de profi lul afacerii. Evident, vorbim aici şi de industrii mari 
consumatoare de energie cum ar fi  industria sticlei, oţelării şi 
activităţi de tratamente termice. Oricum, în ipoteza că folosirea 
energiei este esenţială în procesele de fabricaţie, există cu 
siguranţă în aceste procese, oricare ar fi  segmentul industrial, multe 
locuri unde se pot face economii substanţiale şi de durată.

Din aceste motive, în această carte albă am separat aplicaţiile 
referitoare la procese industriale de cele referitoare la clădiri şi 
infrastructură.
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Clădirea şi infrastructura fabricii
Consideraţiile privind infrastructura unei fabrici sunt similare, în 
multe privinţe, cu cele ale oricărei clădiri. Trebuie evitate iluminatul, 
încălzirea şi ventilaţia care nu sunt necesare, dar şi utilităţile 
suplimentare cum ar fi  extragerea fumului sau a aerului (dacă 
este sigur). Furnizarea aerului comprimat este adesea continuă, 
chiar atunci când nu este necesar. Benzile rulante sunt lăsate să 
meargă frecvent, chiar şi atunci când nu există produse sau marfă 
pe ele. Lichidele de ungere şi de răcire sunt circulate indiferent 
de nevoie. Există nenumărate domenii de potenţială risipă care 
rămân nedetectate şi nerezolvate. Ca şi la alte clădiri comerciale, 
contorizarea inteligentă poate ajuta la identifi carea acestora.

Un alt factor care poate avea un efect semnifi cativ în industrie 
este factorul de putere prea mic. Factorul de putere se referă 
la electricitatea utilizată pentru simpla energizare a înfăşurărilor 
(bobinelor) interne ale unei părţi a echipamentului. Există multe 
tipuri de echipamente care pot afecta negativ factorul de putere 
– inclusiv calculatoarele, variatoarele de turaţie şi chiar tuburile 
fl uorescente cu balast. Cu toate acestea, costurile acestei 
energii risipite sunt greu de identifi cat. Rezolvarea este simplă iar 
echipamentele de corecţie a factorului de putere (fi gura anterioară) 
ce utilizează condensatoare pentru stocarea energiei sunt 
disponibile şi uşor de procurat.

Procesele şi cerinţele lor tehnice

Două treimi din electricitatea consumată în industrie este utilizată 
pentru alimentarea motoarelor electrice. Acest lucru este adevărat 
pentru aproape toate naţiunile industrializate ale lumii. La fel 
de adevărat este însă faptul că nu mai mult de 10% din aceste 
motoare sunt controlate.

În procese, înţelegerea domeniilor în care se pot face economii de 
energie poate fi  mai mult tehnică. Multe aplicaţii ce implică fl uide 
(hidraulice, pneumatice sau altele mişcate de aer) pot prezenta 
oportunităţi pentru economisire. 

De exemplu, multe procese utilizează încă robineţi şi vane 
mecanice pentru a elibera aerul în atmosferă atunci când acesta 
nu este necesar. Un variator de turaţie, uşor de instalat, poate fi  
folosit pentru a controla pornirea sau oprirea ventilatorului. Mai 
mult, asemenea combinaţii de ventilatoare utilizează frecvent 
confi guraţii (cum ar fi  ventilatoarele centrifugale) ce pot fi  încetinite 
fără micşorarea semnifi cativă a performanţelor. De exemplu, un 
ventilator de 22 kW ce este încetinit de la 50 Hz la 47 Hz ar putea 
să economisească de două ori preţul şi costurile de instalare în 
primul an!

Datorită faptului că natura Efi cienţei Energetice Active în 
aplicaţii este în esenţă tehnică, există şi probleme inerente la 
implementarea sa. Ceea ce este fundamental în industrie este 
faptul că responsabilitatea consumurilor energetice trebuie să 
treacă în sarcina conducerii întreprinderii. Mulţi manageri de 
companii sunt preocupaţi mai mult de producerea unor volume mai 
mari la preţuri mai mici decât de minimizarea unor costuri “care nu 
ţin de noi”, cum ar fi  costul energiei.

Figura alăturată: Variatoarele de turaţie pentru motoare 
asincrone sunt uşor de instalat şi de exploatat – salvează 
cantităţi importante de energie 
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Concluzii
Efi cienţa Energetică Activă în rezumat: 

@ Începeţi cu măsurători (nu poţi schimba ceea ce nu ştii, nu ştii dacă 
nu măsori) 

@ Folosiţi “doar necesarul” de energie şi “doar când este necesar” prin 
automatizare şi control 

@ Îmbunătăţiţi procesele permanent, menţinând performanţa reală prin 
servicii de monitorizare şi întreţinere 

@ Amintiţi-vă că sunt multe măsuri uşor de instalat, având costuri mici 
de implementare şi cu recuperare rapidă a investiţiilor - în mod specifi c 
prin renovarea clădirilor sau modernizarea instalaţiilor 

@ Efi cienţa Energetică Activă poate fi  implementată în toate sectoarele 
(clădiri rezidenţiale, clădiri comerciale, industrie, infrastructură) 

@ Efi cienţa Energetică Activă este vitală, pe lângă măsurile de 
efi cienţă energetică pasivă, pentru atingerea obiectivelor de emisii de 
CO2 

Automatizarea intensivă, Controlul şi Monitorizarea 
energiei utilizate pot economisi până la 30% din 
consumul de energie
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Monitoring & Maintenance

• Up to 8% per year is lost without 
monitoring and maintenance program
• Up to 12% per year is lost without 
regulation and control systems
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Monitorizare & Întreţinere

• Până la 8% pe an se pierde fără programe
de întreţinere şi monitorizare
• Până la 12% pe an se pierde fără 
sisteme de reglare şi control

Timp

Audit energetic
& Măsură
clădiri, industriale 

proces

Stabilirea bazelor
Aparate cu consum 

redus,

Materiale izolatoare

Corecţia factorului de 

putere…

E"cienţă Energetică 

Pasivă

Optimizare prin 
Automatizare şi
reglare
Control HVAC, 

control iluminat,

variatoare de turaţie… 

Monitorizare, menţinere, 
îmbunătăţire
Contorizare 

Servicii de monitorizare

Software pentru analiza 

E"cienţei Energetice

E%cienţă Energetică

Activă

Control
Îmbunătăţire

Ciclul de viaţă al soluţiilor pentru E"cienţă Energetică
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