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AN[m²] 19894,17

Ve[m³] 58274

fo[m¹] 0,31

H T[W/(m²K)] 0,455

QH,nd[kWh/(m²a)] 26,33

 HDD 2520

HD 175

H,mn[ºC] 5,6

H,i[ºC] 20,0



U
[W/(m²K)]

Umax 
[W/(m²K)]

0,250 0,30

0,269 0,30

0,190 0,35

0,212 0,35

0,200 0,35

0,399 0,40

0,314 0,40

0,216 0,30

0,154 0,20

0,122 0,15

1,300 1,50

1,600 1,60



[kW] 2220,0

94

2020

[kWh/kg][kWh/m³] 10kWh/m3

CO2[kg/kWh] 0,20

8

0

0

[kW]

128,46

171,22

308,65

608,33

[kWh/a] [kWh/m²a]

QH,nd 523869 26,33

QW 190766 9,58

QH,Is 74743 3,75

QW,Is 19077 0,95

QH 808455 40,63

Edel 1094604 55,02

Eprim 2317481 116,49

CO2[kg/a][kg/m²a] 460418 23,14





ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ -  пета страна 

Објашњење техничких појмова  

Нето површина зграде унутар термичког омотача, AN [m2], је укупна нето површина 
грејаног простора зграде.  

Запремина грејаног дела зграде, Ve [m
3], јесте бруто запремина коју обухвата 

термички омотач зграде - запремина грејаног простора зграде.  

Фактор облика ƒ0 = A/Ve, (m
-1), је однос између површине термичког омотача зграде 

(спољне мере) и њиме обухваћене бруто запремине.  

Коефицијент трансмисионих губитака топлоте, HT [W/K], су трансмисиони губици 
топлоте кроз омотач зграде подељени разликом температура унутрашње и спољне 
средине.  

Период грејања, HD ("heating days") је број дана од почетка до краја грејања зграде. 
Почетак и крај грејања за сваку локацију одређен је температуром границе грејања, 
која је обухваћена при одређивању броја Степен дана HDD ("Heating degree days").  

Унутрашња пројектна температура, θH,i [°C], је задата температура унутрашњег 
ваздуха грејаног простора у згради.  

Средња температура грејног периода, θH,mn [°C], је осредњена вредност температуре 
спољног ваздуха у временском периоду грејне сезоне.  

Годишња потребна топлота за грејање зграде, QH,nd [kWh/a], је рачунски одређена 
количина топлоте коју грејним системом треба довести у зграду током године да би се 
обезбедило одржавање унутрашњих пројектних температура.  

Годишња потребна топлотна енергија за загревање санитарне топле воде, QW 
[kWh/a], је рачунски одређена количина топлотне енергије коју системом припреме 
СТВ треба довести током једне године за загревање воде.  

Годишња потребна енергија за хлађење зграде, QC,nd [kWh/a], је рачунски одређена 
потребна количина топлоте хлађења коју расхладним системом треба одвести из 
зграде током године да би се обезбедило одржавање унутрашњих пројектних 
параметара.  

Годишња потребна енергија за вентилацију, QV [kWh/a], је рачунски одређена 
потребна енергија за припрему ваздуха системом механичке (принудне) вентилације, 
делимичне климатизације или климатизације током једне године за одржавање услова 
комфора у згради.  

Годишња потребна енергија за осветљење, EL [kWh/a], је рачунски одређена 
количина енергије коју треба довести згради током једне године за осветљење у 
згради.  

Годишња потребна топлотна енергија, QH [kWh/a], је збир годишње потребне 
топлотне енергије и годишњих топлотних губитака система за грејање и припрему 
санитарне топле воде у згради.  

Годишњи топлотни губици система грејања, QH,ls [kWh/a] су губици енергије система 
грејања током једне године који се не могу искористити за одржавање унутрашње 
температуре у згради.  

Годишњи топлотни губици система за припрему санитарне топле воде, QW,ls 

[kWh/a], су губици енергије система за припрему СТВ током једне године који се не 
могу искористити за загревање воде.  

Годишња испоручена енергија Edel [kWh/a], је енергија доведена техничким системима 
зграде током једне године за покривање енергетских потреба за грејање, хлађење, 
вентилацију, потрошну топлу воду, расвету и погон помоћних система.  

Годишња потребна примарна енергија која се користи у згради, Eprim [kWh/a], је збир 
примарних енергија потребних за рад свих уграђених техничких система за грејање, 
хлађење, климатизацију, вентилацију и припрему СТВ у периоду једне године.  

Годишња емисија угљен диоксида, CO2 [kg/a], је маса емитованог угљен диоксида у 
спољну средину током једне године, која настаје као последица енергетских потреба 
зграде.  

  


		2020-08-17T15:15:14+0200
	ИЛИЈА ТРКУЉА 0508981300037-0508981300037


		2020-08-17T15:18:36+0200
	Rade Kojić 1624009221-1605978121570




