Zaručené úspory energie ve zdravotnictví
Zdravotnická zařízení patří k objektům, v nichž projekty EPC dosahují
mimořádně atraktivních úspor. Právě dlouhodobý nedostatek finančních
prostředků umožňuje poliklinikám, nemocnicím, ústavům a ostatním
zdravotnickým organizacím plně využívat všech předností, které jim
prostřednictvím projektů zaručených úspor nabízíme.

www.enesa.cz

Odborný léčebný ústav Jevíčko

Během dvanáctiletého kontraktu garantujeme
úsporu celkem 62,4 mil. Kč. Průběžné
výsledky jsou však lepší. Například pro rok
2010 byla zaručena úspora ve výši 5,2 mil. Kč,
ve skutečnosti jsme dosáhli úspory 6,74 mil. Kč.

Projekty EPC nám umožnily zhodnotit
majetek pomocí moderních energetických
technologií, na něž bychom jinak
neměli dostatek vlastních finančních
prostředků, výrazně snížit provozní
a ostatní náklady a zlepšit stav životního
prostředí. Komplexní řešení společnosti
ENESA a. s. zahrnuje návrh a dodávku
nových technologií i poskytování služeb
zajišťujících spolehlivý provoz energetického
hospodářství. Rozhodující pro nás však
byla zejména poskytnutá smluvní garance
úspor pokrývající plně všechny investice
a související náklady projektu EPC.
JUDr. Michal Votřel, vedoucí odboru majetkového
a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubický kraj

Úspor provozních nákladů bylo dosaženo:
	vyšší účinností výroby tepla (decentralizace zásobování
tepelnou energií),
	účinnou regulací (systémy individuální regulace
v jednotlivých místnostech),
	sledováním a vyhodnocováním spotřeby energie (vysoce
efektivním energetickým managementem).
Odborný léčebný ústav Jevíčko je součástí jednoho z největších
projektů na dosažení zaručených úspor energie, který byl kdy v ČR
uskutečněn. V roce 2007 jsme do něj zahrnuli 31 příspěvkových
organizací zřízených Pardubickým krajem.

Původní centrální výroba tepla byla nahrazena souborem devíti
nových lokálních plynových kotelen s celkovým výkonem
2 063 kW umístěných přímo v objektech s největší spotřebou
energie. Výrazně účinnější vytápění a ohřev TUV nyní zabezpečuje
16 plynových kotlů se jmenovitým výkonem od 28 do 500 kW
se zásobníkovými ohřívači. Cirkulaci topné vody zajišťují nová
oběhová čerpadla, jež umožňují nastavovat diferenční tlak
i plynulou regulaci otáček.

řídí dodávku tepla podle své okamžité potřeby (podle požadavku
vyhl. č.151/2001 Sbírky). Kromě toho, že je nyní topení daleko
úspornější, je i o mnoho přesnější, protože bylo zcela odstraněno
dříve patrné přetápění nebo nedotápění některých místností.
Součástí systému IRC je dispečerské pracoviště v areálu
Odborného léčebného ústavu Jevíčko, které je napojeno
na centrální dispečink společnosti ENESA a. s. zajišťující
kvalifikovaný energetický management. Archivované denní
průběhy teplot v jednotlivých místnostech porovnáváme
s požadovanými hodnotami a optimalizujeme nastavení celého
systému tak, aby energie byla v celém objektu využívána
s maximální efektivitou. Pomocí dálkových servisních zásahů
upravujeme topné režimy v místnostech a zajišťujeme správu
celého systému, vč. řešení případných poruch.

Nové zdroje tepla doplňuje moderní systém řízení regulace
vytápění IRC (Individual Room Control System), který umožňuje
v jednotlivých místnostech nezávisle nastavovat různé topné
režimy (až 8 časových pásem denně) a tím zajišťovat optimální
dodávku energie přesně podle aktuálních potřeb. Vývoj teploty
vzduchu sleduje v místnostech referenční snímač, jenž pomáhá
automaticky nastavovat termoelektrické hlavice na topných
tělesech. Každá místnost napojená na systém IRC si nyní sama

Finanční efekty projektu
14 mil.
12 mil.
10 mil.
8 mil.

án
Sk
ut

eč

no

st

6 mil.

Pl

4 mil.

Finanční úspora
2 mil.
0 mil.

Splátky investice
Náklady na energie
2007

2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Litomyšlská nemocnice
Při celkové investici ve výši 14,723 mil. Kč (vč.
DPH) byla v roce 2010 dosažena provozní roční
úspora ve výši 4,43 mil. Kč, smluvně zaručená
roční úspora energie představuje 3,25 mil. Kč.
Dvanáctiletý projekt EPC v Litomyšlské nemocnici, a. s.,
J. E. Purkyně 652 je také součástí společného projektu
pro příspěvkové organizace Pardubického kraje z roku 2007.
Zastaralý centrální parní topný systém s nízkou účinností,
vysokými provozními náklady na údržbu a obtížnou možností
regulace byl v rámci projektu EPC nahrazen teplovodním
vytápěním s 10 moderními lokálními plynovými zdroji (s celkovým
jmenovitým výkonem 1 030 kW).

Systém regulace vytápění IRC ovládaný z lokálního i centrálního
řídícího dispečinku umožňuje dosažení maximálně efektivní
dodávky tepla k topným tělesům podle aktuálních požadavků
na teplotu v jednotlivých místnostech. Topná tělesa byla osazena
termostatickými ventily s možností přednastavení, většina z nich
má dálkově řízené hlavice systému IRC. Ostatní – převážně
v prostorách bez možnosti časových útlumů – jsou osazeny
normálními termostatickými hlavicemi.

Původní parní spotřebiče (varné kotle a myčky nádobí) byly
vyměněny za moderní elektrické. Energeticky vysoce náročné
praní prádla za pomoci předimenzovaného parního vyvíječe bylo
nahrazeno externím dodavatelským systémem.

Nemocnice Chrudim
Roční garantovaná úspora energie
dosahuje 1,19 mil. Kč.
Dvanáctiletý projekt EPC v Chrudimské nemocnici, a. s.,
Václavská 570 je stejně jako oba předchozí příklady rovněž
součástí projektu pro příspěvkové organizace Pardubického kraje
z roku 2007.
Hlavním úsporným opatřením v komplexu Chrudimské nemocnice
se stal systém individuální regulace IRC.
Vybrané příklady dalších projektů EPC ve zdravotnictví:
	Domov sociálních služeb Slatiňany (Pardubický kraj),
	Orlickoústecká nemocnice, a. s. (Pardubický kraj),
	Domov u Studánky, Lanškroun (Pardubický kraj),
	Krajská zdravotní, a. s., Nemocnice Děčín, o. z.
(Ústecký kraj).
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