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Předmluva

Tento dokument (EN 15459:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 228 „Tepelné soustavy
v budovách“, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Tomuto dokumentu je nutno nejpozději do května 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do května 2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu (Mandát M/343) a podporuje základní požadavky směrnice EU
2002/91/ES o energetické náročnosti budov (EPBD). Je součástí souboru norem, jejichž cílem je
evropská harmonizace metodiky výpočtu energetické náročnosti budov. Přehled celého souboru
norem je uveden v CEN/TR 15615 „Vysvětlení obecného vztahu mezi různými normami CEN
a směrnicí o energetické náročnosti budov (EPBD)“ („souhrnný dokument“).

Náplní činnosti CEN/TC 228 je:



navrhování tepelných soustav (teplovodních, elektrických atd.);●

montáž tepelných soustav;●

uvádění tepelných soustav do provozu;●

pokyny pro provoz, údržbu a používání tepelných soustav; ●

metody pro výpočet navrhované tepelné ztráty a tepelných příkonů;●

metody pro výpočet energetické náročnosti tepelných soustav.●

Tepelné soustavy zahrnují rovněž účinek připojených soustav, např. zařízení pro přípravu teplé vody.

Všechny tyto normy jsou systémovými normami, tj. jsou založeny na požadavcích kladených na
soustavu jako celek a nezabývají se požadavky na jednotlivé výrobky v soustavě.

Je-li to možné, uvádějí se odkazy na jiné evropské nebo mezinárodní normy a na jiné výrobkové
(předmětové) normy. Nicméně použití výrobků splňujících konkrétní výrobkovou normu ještě
nezaručuje splnění požadavků na danou soustavu.

Požadavky jsou uváděny ve formě požadavků na funkční vlastnosti, tj. požadavky související s funkcí
soustavy a nepředepisují tvar, materiály, rozměry apod.

Směrnice popisují způsoby, jak splnit požadavky, ale mohou být použity i jiné způsoby plnění
funkčních požadavků, jestliže lze jejich splnění prokázat.

Tepelné soustavy se v jednotlivých členských zemích liší, a to v důsledku rozdílných klimatických
podmínek, zvyklostí a národních předpisů. Proto jsou v některých případech požadavky klasifikovány
tak, aby bylo možno brát zřetel na národní a individuální potřeby.

V případech, kdy normy odporují národním předpisům, mají se dodržovat národní předpisy.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato norma popisuje metodu pro ekonomický výpočet tepelných soustav, přičemž se vychází z údajů
jiných soustav, které mohou ovlivňovat potřebu energie dané tepelné soustavy.

Tuto metodu lze, zcela nebo částečně, použít pro tyto aplikace:

zvážení ekonomické realizovatelnosti možných úspor energie v budovách;●

porovnání různých řešení možných úspor energie v budovách (např. typy zařízení, paliva);●

hodnocení ekonomické náročnosti celkového návrhu budovy (např. kompromisní řešení mezi potřebou energie●

a energetickou účinností tepelných soustav);
posouzení účinku možných energetických úsporných opatření na existující tepelnou soustavu, a to výpočtem●

hospodárnosti nákladů na užití energie s energetickým úsporným opatřením nebo bez energetického
úsporného opatření.

Uživatel musí použít jiné evropské normy nebo národní dokumenty (předpisy), a to v případě, že
vstupní údaje a podrobné postupy výpočtu nejsou uvedeny v této normě, zejména pokud jde
o dynamické ekonomické výpočty, o nichž tato norma nepojednává. Výpočtové metody pro stanovení
potřeby energie pro vytápění budovy poskytuje CEN/TC 89 (EN 832 [4], EN ISO 13790) [16] a CEN/TC
228 (soubor norem EN 15316 [18]) souvisejících s EPBD (viz prCEN/TR 15615 [22]).



1 Předmět normy

Tato norma popisuje výpočtovou metodu pro ekonomii tepelných soustav a jiných soustav, kterých se
dotýká potřeba energie a potřeba energie v budově. Tato norma platí pro všechny typy budov.

V této normě jsou vysvětleny základní principy a terminologie.

Hlavními tématy této normy jsou:

stanovení druhů nákladů a jejich struktura, které musí být zohledněny při výpočtu ekonomické účinnosti●

možných úspor v budovách;
údaje potřebné pro stanovení nákladů souvisejících s posuzovanými soustavami;●

výpočtová metoda (výpočtové metody);●

vyjádření výsledku výpočtu hospodárnosti;●

informativní přílohy uvádějící standardní hodnoty životnosti1NP), nákladů na opravu, nákladů na údržbu apod.,●

aby se tím zavedly standardní hodnoty pro výpočty.

Tato norma je použitelná pro výpočet hospodárnosti možných energetických úspor v budovách (např.
izolací, účinnějších soustav výroby a rozvodu, účinného osvětlení, obnovitelných zdrojů, kombinované
výroby tepla a elektrické energie).

Předmětem této normy je normalizovat:

požadované vstupy,●

metodu výpočtu,●

výsledné výstupy●

pro výpočty hospodárnosti energetických soustav souvisejících s energetickou náročností budov.

POZNÁMKA Citlivost výsledků zvyšuje počet posuzovaných parametrů (např. doby životnosti,
úrokových sazeb, vznik různých druhů nákladů). Čím více parametrů se při porovnávání různých
řešení změní, tím obtížnější je vyvodit závěry z ekonomických výsledků výpočtů. Ekonomické výsledky
úzce souvisejí s konkrétním posuzovaným návrhem, takže z nich žádné obecné závěry nelze vyvodit. 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


