Snabduvawe Istok dooel - Skopje
Dru{tvo za snabduvawe so toplinska energija

РАСПРЕДЕЛБА И НАПЛАТА СОГЛАСНО
ПОТРОШЕНАТА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА
НИВО НА СТАН

Почитувани потрошувачи,
Во услови кога цената на енергентите станува се поскапа со што значително се оптеретува и Вашиот
буџет, убедени сме дека секој од Вас си ги има поставено следниве три прашања:


Како да ги намалам трошоците за греење ?



Можaм ли да користам топлинска енергија колку што ми е потребно ?



Можaм ли да плаќам толку колку што сум потрошил, независно од потрошувачката на
соседот ?

Одговорт е

“да”,

бидејќи таквите можности ги нуди моделот

за распределба и наплата

согласно потрошената

топлинската енергија на ниво на стан , во зависност од остварената
потрошувачка на секој стан во објектот.

1. Што претставува моделот за распределба и наплата согласно потрошената
топлинската енергија на ниво на стан?
Моделот за моделот за распределба и наплата согласно потрошената топлинската енергија на
ниво на стан, овозможува распределба на вкупно потрошената топлинска енергија на ниво на
објект за секој стан поединечно, во зависност од остварената потрошувачка што ја направил
потрошувачот за тој стан.
Со други зборови потрошувачот плаќа за греењето на својот стан онолку колку што потрошил
топлинска енергија.
Имајќи можност на контрола над потрошувачката, потрошувачот со своето однесување директно
влијае и одговара за сопствените трошоци . При тоа штедејќи енергија и пари потрошувачот влијае и
врз намалувањето на загадувањето на човековата околина .

2. На кои цевни системи за греење се применува моделот за распределба и наплата
согласно потрошената топлинската енергија на ниво на стан?
Моделот за распределба и наплата согласно потрошената топлинската енергија на ниво на
стан се применува како кај двоцевните ,така и кај едноцевните системи за греење.

3. Од кои елементи се состои системот за распределба и наплата на топлинската енергија
на ниво на стан?
Основната конфигурација на опремата (препорачлива, но најскапа варијанта )за распределба и
наплата согласно потрошената топлинската енергија на ниво на стан (сл. 1) се состои од :


Централен мерач, кој ја мери и регистрира вкупната потрошувачка на топлинска
енергија на ниво на објект;



Топлински распределители (алокатори), кои се монтираат на секое грејно тело во
станот ;



Термостатски вентили , кои исто така се монтираат на секое грејно тело во станот (по
желба на потрошувачот);

Во дополнителна опрема спаѓа и евентуалната потреба од вградување на баланс вентили, заради
спречување на евентуална појава на шум кај термостатските вентили, или вградување на пумпа со
фрекфентна регулација.

4. Како се врши распределбата на топлинската енергија на ниво на стан?
Во топлинската станица (сл. 1) се наоѓа мерач на топлинска енергија М.Т.Е (калориметар,сл. 2) кој ја
мери и регистрира вкупната потрошувачка на топлинска енергија во објектот (Kwh).

Сл.1
Врз основа на измерената топлинска енергија се формира вкупниот износ за плаќање на
потрошената топлинска енергија на објектот.

(сл 2)
Топлинските распределители(сл.3)
регистрираат импулси.

(сл 3)
што се монтирани на секое грејно тело од секој стан

Вкупната потрошена енергија на ниво на објект се дели со вкупниот број на импулси од сите
топлински распределители во објектот и на тој начин се добива податок за потрошувачката на
енергија по импулс ( Kwh / Imp) на ниво на објект.
Потрошувачката на енергија за секој стан Kwh (Stan ) се добива кога потрошувачката на енергија по
импулс ( Kwh / Imp) на ниво на објект, ќе се помножи со вкупниот бројот на импулси за
соодветниот стан .
( Kwh / Imp ) * (Imp Stan ) = Kwh (Stan)

5. Кои услови се потребни за да се имплементира моделот за распределба и наплата
согласно потрошената топлинската енергија на ниво на стан ?
Најголемите ефекти од примената на моделот за распределба и наплата на топлинска енергија на
ниво на стан се постигнува со 100% вградување на топлински распределители во сите станови на
објектот.
Долната граница е да има вградено топлински распредeлители во 80 % од сите станови на објектот
(сл. 2)

6. Зошто треба да има мин. 80% вградено топлински распределители на ниво на објект ?

Кога во сите станови во еден објект има 100% вградено топлински распределители и термостатски
вентили (препорачлива опција), потрошувачката на енергија на ниво на објект е најмала, бидејќи
сите потрошувачи ќе бидат во можност да штедат, а со тоа да влијаат и на вкупната потрошувачка на
топлинска енергија на ниво на објект.
Секој процент под дозволениот технички минимум од 80%, не ја одсликува вистинската распределба
на топлинската енергија, согласно потрошената топлинска енергија на ниво на стан, а

потрошувачите кои немаат вградено распределители не штедат, заради кои и заштедата на
топлинска енергија на ниво на објект е незначителна.
Под тој процент, финансиските ефекти од заштедата на топлинска енергија кај потрошувачите што
вградиле топлински распределители и термостатски вентили се незначителни, бидејќи
потрошувачите кои немаат вградено распределители не штедат, заради кои и заштедата на
топлинска енергија на ниво на објект е незначителна.

7. Кои услови се потребни за да се имплементира моделот за распределба и наплата
согласно потрошената топлинската енергија на ниво на стан?
До колку потрошувачите се одлучат да го применат моделот за распределба и наплата на топлинска
енергија на ниво на стан , потребно е :
•

Да номинираат овластен преставник (Управител), согласно Законот за домување (Сл вес. бр
99/2009 ) ;

•

Да донесат Одлука за имплементција на системот за распределба и наплата на ниво на стан со
51 % од вкупниот број на потрошувачи на ниво на објект ;

Овластениот претставник да поднесе писмено барање за понуда до Снабдувачот како и
писмена согласност на мин. 80 % од активните потрошувачите, што имаат намера да ги вградат
топлинските рапределители и термостатски вентили .

•

8. Кои услови се потребни за да може потрошувачот да штеди топлинска енергија на ниво
на стан?
Потрошувачот може да штеди топлинска енергија со поставување на термостатски вентили (сл. 3) на
секое грејно тело, со што се постигнува најголем ефект во делот на заштедата .
Регулирајќи ја својата потрошувачка со помош на термостатските вентили , потрошувачот влијае и на
вкупната потрошувачка на објектот.

9. Како се штеди топлинска енергија ?
Потрошувачите имаат можност да штедат топлинска енергија, а со тоа да го прилагодат својот
комодитет согласно својата платежна моќ, независно од својот сосед.
Тоа можат да го остварат :
•

Со намалување на температурата на воздухот во просториите со помош на термостатските
вентили ;

•

Со исклучување на одредени простории доколку не се користат;

•

Со исклучување на греењето доколку потрошувачите се отсутни од станот во подолг период и
со тоа да заштедат

10. Што претставува термостаткиот вентил ?
Термостатскиот вентил е регулационен орган за фина регулација на температурата во просторијата.

Со подесување на една од позициите на термостатската глава се дефинира температурата во
просторијата.
Со менување на позицијата на термостатската глава ја дефинирате температурата во просторијата
после која радијаторот се исклучува и полека се оладува. На овој начин потрошувачот сам го
дефинира трошокот за греење.

11. Што претставува топлинскиот распределител?
Топлинскиот распределител (алокатор) е електронски уред со батериско напојување кој се монтира
на секое грејно тело и е индикатор на потрошувачката на грејното тело.

На него има екран преку кој потрошувачот може да ги чита и следи импулсите според кои се
формира фактурата за топлинската енергија.
Рокот на траење на батериите изнесува 10 год , по што следи замена на топлинскиот распределител
со нов ,а инвестицијата е на терет на потрошувачот.

12.Колку изнесува цената на чинење на моделот за распределба и наплата соглсно
потрошената топлинската енергија на ниво на стан ?
Цената на чинење, најмногу зависи од тоа за каква опција, односно опрема, ќе се определат
потрошувачите.
А. ДОКОЛКУ СЕ ИЗБЕРЕ ОПРЕМА СОСТАВЕНА ОД ТОПЛИНСКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛ И ТЕРМОСТАТСКИ
ВЕНТИЛ, (ПРЕПОРАЧЛИВА, НО НАЈСКАПА ОПЦИЈА), ТОГАШ ЦЕНАТА НА ЧИНЕЊЕ Е ОКОЛУ 50 EUR. ПО
ГРЕЈНО ТЕЛО.
Со избор на ваква опција потрошувачите имаат опција да штедат и да ја регулираат температурата во
своите простории со помош на термостатскиот вентил.
Термостатскиот вентил може слободно, по желба, да се подеси на температура која потрошувачот ја
сака.
Тој нема да се расипе доколку често се менуваат позициите на истиот.
Напомена: Во случај кога се вградуваат термостатски вентили, заради хидрауличка дебалансираност
на грејната инсталација , можно е во поедини карактеристични објекти да се појави шум. Во тој случај
е потребно да се инсталираат баланс вентили, или пумпа со фрекветна регулација, со што
инвестицијата дополнително се зголемува и е на трошок на потрошувачот.

2. ДОКОЛКУ ПОТРОШУВАЧИТЕ СЕ ОДЛУЧАТ ДА ВГРАДАТ САМО ТОПЛИНСКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛ
(НАЈЕВТИНА, НАЈЛЕСЕНА И НАЈБРЗО СПРОВЕДЛИВА ОПЦИЈА ) ТОГАШ ЦЕНАТА НА ЧИ-НЕЊЕ Е ОКОЛУ
20 ДО 25EUR, ПО ГРЕЈНО ТЕЛО.
Со оваа опција потрошувачот нема можност за фина регулација на температурата во
просториите, а штедењето се постигнува со редуцирање на конфортот, претежно во просториите
што не ги користи многу често, по пат на притворање на рачниот вентил во некоја
полузатворена, или затворена положба. Честото отварање и затварање на рачните вентили може
да го доведе до нивно расипување.

3. ПОТРОШУВЧИТЕ ВО ЕДЕН ОБЈЕКТ ПО СОПСТВЕН ИЗБОР (КОМБИНИРАНА, ОДНОСНО ОПЦИЈА ПО
ЖЕЛБА) МОЖАТ ДА СИ ПОСТАВУВААТ ТЕРМОСТАСКИ ВЕНТИЛ, НЕЗАВИСНО ОД ПОТРОШУВАЧИТЕ ШТО
НЕМА ТОА ДА ГО НАПРАВАТ.
НО И ЗА ОВАА ОПЦИЈА, КАКО И ЗА ПРЕТХОДНИТЕ ПОТРЕБНО Е ТОПЛИНСКИОТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛ ДА ГО
ВГРАДАТ СИТЕ, Т.Е. 80% ОД АКТИВНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ, БИДЕЈЌИ ТОЕ Е ОПРЕМАТА СПОРЕД КОИ СЕ
ОДРЕДУВА ПОТРОШУВАЧКАТА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА СЕКОЈ СТАН

14.Кои услови треба да бидат исполнети за да се спречи евентуална појава на шум од
работата на термостатските вентили?
При работата на термостатските вентили можна е појава на шум, заради зголемената брзина на
протекнување на топлата вода при нивното притварање.
Ваквата појава е можна кај оние објекти каде топлинската станица е поставена асиметрично,односно
на почетокот или на крајот на објектот во кој има повеќе од два влеза како и кај објекти со голема
височина.
За да се спречи евентуална појава на шум , потребно е на секоја вертикала да се постават баланс
вентили, кој постојано го одржуваат протокот во секоја вертикала , независно од притварањето, или
отварањето на термостатските вентили.
Вградувањето на пумпа со фреквентна регулација , исто така помага да се ублажи појавата на шум.
Со вградување на оваа дополнителна опрема инвестицијата се зголемува и истата е на терет на
потрошувачот.

15. Колку изнесува трошокот за читање и распределба на потрошената топлинска енергија
на ниво на стан
Овој трошок е предвиден во тарифниот систем за наплата на топлинската енергија, донесен од
страна на Р.К. за енергетика. Таа цена согласно податоците од поблиското соседство се движи од 2
до 3 eur по грејно тело за цела година. Тоа значи ако некој стан има 5 грејни тела трошокот за читање
и распределба на годишно ниво изнесува 10 до 15 eur.

16.Колку изнесува заштедата со намалување на температурата во станот ?
Еден степен пониска температура на загреаност на просториите во станот значи заштеда во енергија
за 6 % . Ако потрошувачот ја намали температурата во станот за два степени , тогаш вкупната заштеда
на енергија на годишно ниво е околу 12 %, односно за стан од 60 м2 ,по сегашни цени за греење ,
годишната заштеда би изнесувала околу 50 ЕУР .
На потрошувачот му се овозможува сам да ја регулира температурата на загреаност на секоја
просторија од својот стан и на тој начин својот конфор за греење да го прилагоди според својата
платежна моќ, односно според својот буџет.
Светските искуства говорат дека вкупните заштеди на енергија, а со тоа и на пари достигнуваат до 30
% со примена на мерки што потрошувачот сам си ги превзема.

