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Jednym z podstawowych wyzwa współczesnego wiata jest zapewnienie odpowiednich ilo ci
energii dla normalnego funkcjonowania przemysłu oraz gospodarstw domowych. Zu ycie
energii na wiecie dynamicznie wzrasta i eby sprosta tym wymaganiom ludzko poszukuje
nowych i tanich ródeł energii. Okazuje si jednak, e najta sza energia, to ta...która nie została
wyprodukowana. To wła nie w energooszcz dno ci widzi si szans na ograniczenie wzrostu
zu ycia energii.
Bardzo du wag do kwestii efektywno ci energetycznej przywi zuje Unia Europejska, która w
2008 roku za cel postawiła sobie osi gni cie do 2020 roku wzrostu efektywno ci energetycznej
w Pa stwach UE o 20 %.
Okazuje si , e bardzo du e oszcz dno ci mo na poczyni w zu yciu energii w budynkach
(według szacunków w budynkach zu ywa si 30-40% całej wytwarzanej energii). W Polsce a
70% energii zu ywanej w budynkach mieszkalnych to energia zu yta na ogrzewanie i
wentylacj ( rednia dla Pa stw UE-15 to 57%). Wynika to mi dzy innymi z tego, e normy
zapotrzebowania na energi budynku w Polsce do tej pory nie były zbyt restrykcyjne. Dlatego
wi kszo budynków, które powstały 10-30 lat temu wymaga pilnej termomodernizacji.
Jednak kwestia energochłonno ci jest te bardzo istotna w budynkach jednorodzinnych.
Planuj c budow domu warto dokładnie oszacowa przyszłe koszty utrzymania budynku. Aby
je dokładnie wyliczy nale y wykona audyt energetyczny projektu domu. Audytorzy mog
przenalizowa ró ne dost pne na rynku technologie energooszcz dne i zaproponowa takie,
które sprawdz si w konkretnym przypadku. Inwestor ma mo liwo porównania i wyboru
ró nych rozwi zanb, czy np. ródeł energii analizuj c je pod wzgl dem ceny i uzyskiwanych
korzy ci.
Je li s Pa stwo zainteresowani audytem energetycznym projektu budowlanego, czy te ju
istniej cego budynku, zapraszamy na stron www.energooptimal.pl
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