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Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Ty mají za
úkol zvýšit přehled o využití OZE, odpadního tepla z chlazení a využití
elektřiny z KVET v budově

VYUŽITÍ PRODUKOVANÉ ELEKTŘINY NA MÍSTĚ (OZE, KVET) A VYUŽITÍ TEPLA Z OZE
Vzhledem k přísnějším požadavkům na novostavby lze předpokládat zvýšený trend instalace OZE. V této části
protokolu mezivýsledků je tak k dispozici přehledný výsledkový servis o využití elektřiny v budově a zdrojů jejího
pokrytí. Stejně tak se to týká i využití tepla z OZE a případně odpadního tepla z chlazení vnitřních prostor v budově.
V této nové kapitole najdete tabulku spotřeby elektřiny v budově pro každé hodnocené místo spotřeby včetně
dělení na základní spotřebu a spotřebu pomocných spotřebičů.

Následující tabulky uvedou pro každý zadaný zdroj, který produkuje elektřinu její celkovou vyrobenou výši včetně
výše využité v budově, exportované do limitu a nad limit (omezení započítatelnosti odečtu primární energie dle
vyhlášky pro hodnocení ENB). Dále podíl využité elektřiny v budově z celkové vyrobené tímto zdrojem a podíl
využité elektřiny v budově z tohoto zdroje vůči celkové spotřebě elektřiny v budově.
Zde příklad zadané FVE. Stejně tak by tomu bylo v případě zadání KVET.

Poté následují dva grafy, které údaje v tabulce přehledně zobrazí. Nejprve měsíční graf rozložení spotřeby elektřiny

v budově. Barevně odlišena jednotlivá místa spotřeby a v rámci nich ještě tmavším odstínem zvlášť zobrazeny
spotřeby elektřiny pro pomocné spotřebiče.

A dále graf zobrazující pokrytí spotřeby elektřiny dle zdrojů. U tohoto grafu je třeba upozornit, že za dané typy
zdrojů elektřiny je značena dodávka elektřiny do budovy shodnou barvou. Čili například dodávka do budovy od více
zadaných FVE je označena v grafu "limetkovou" barvou. Dodávka mimo budovu je označena tmavší modrou a
dodávka mimo budovu nad limit světlejší modrou. U KVET to platí podobně: dodávka elektřiny za všechny zadané
KVET do budovy a na export "do" a "nad" limit jsou vyvedeny v odstínech fialové barvy.

Obdobné je to i pro tepelnou energii. Tabulka spotřeby tepla pro vytápění a přípravu TV.

Následující tabulky uvedou pro každý typ zadaného zdroje OZE dodávajícího teplo nebo odpadního tepla z chlazení
využitelnou a využitou tepelnou energii v budově. Dále podíl využitého tepla v budově z celkově dodaného tímto
zdrojem a podíl využitého tepla v budově z tohoto zdroje vůči celkové spotřebě tepla v budově. (pozn.: v SW zadat
export tepla není zatím umožněno, proto řádky "exp" a "exp,over" jsou jen proškrtnuté)

Následující dva grafy údaje z tabulky přehledně zobrazí. Nejprve měsíční graf rozložení spotřeby tepla v budově (za
místa spotřeby vytápění a příprava TV, a bez spotřeby elektřiny pro pomocné spotřebiče).

A poté graf zobrazující pokrytí spotřeby tepla ze sledovaných zdrojů tepla. U tohoto grafu je třeba upozornit, že za
dané typy zdrojů tepla je značena dodávka tepla do budovy shodnou barvou. Čili například dodávka do budovy od
více zadaných FVE je označena v grafu "limetkovou" barvou. Dtto od STS - žlutá barva. Dtto veškeré využité
odpadní teplo z chlazení vnitřních prostor - červená barva. V grafu položka "ostatní zdroje" představuje souhrnnou
zbylou spotřebu tepla pro zadané zdroje tepla na formuláři TEPELNÉ ZDROJE.

V grafech, které již v protokolu mezivýsledků jsou k dispozici i před verzí 6.0.7 se dozvíte podrobnější informace o
užití tepla z těchto zdrojů pro konkrétní místa spotřeby (vytápění a příprava TV)
CELKOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE V BUDOVĚ - PŘEHLEDOVÉ GRAFY
Na závěr protokolu mezivýsledků je k dispozici přehledový graf spotřeby energie v hodnoceném objektu po
jednotlivých místech spotřeby včetně samostatného zobrazení pomocné energie. A to jak ve sloupcovém grafu pro
jednotlivé měsíce, tak v koláčovém grafu pro sezónní podíly.

