
EuP 2013 direktyva.
Nauji siurblių standartai,
leidžiantys sutaupyti iki 80%
elektros energijos.



ES siekis...
Energijos vartojimo mažinimo ir klimato apsaugos tikslas
2020 metams = 20-20-20
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Gaminių grupės, kurioms taikomi EuP
teisiniai reikalavimai
Paprasti televizorių priedėliai

Boileriai ir kombinuotieji boileriai

Vandens šildytuvai

Kompiuteriai (staliniai ir
nešiojamieji),

kompiuterių monitoriai

Vaizdo įranga

Televizoriai

Budėjimo režimu veikiančių
prietaisų suvartojama energija

Baterijų krovikliai ir išoriniai
maitinimo įrenginiai

Tretinis apšvietimas
(biurų, lauko)

Oro ventiliatoriai

Oro kondicionieriai

Buitiniai ventiliatoriai

Elektros varikliai
Ventiliatoriai

Komerciniai šaldytuvai
ir šaldikliai

Buitiniai šaldytuvai ir šaldikliai

Buitinės indaplovės

Buitinės skalbimo mašinos

Skalbinių džiovintuvai

Dulkių siurbliai

Sudėtingi televizorių priedėliai

Buitiniai šviestuvai

Vietinio patalpų šildymo įrenginiai

Buitinės ir komercinės krosnys

Buitinės ir komercinės viryklės bei
griliai

Profesionalios indaplovės

Profesionalios skabimo mašinos ir
skalbinių džiovintuvai

Ne tretiniai kavos aparatai

Tinklų budėjimo režimo
suvartojama energija

Vėsinimo ir šaldymo įranga

Transformatoriai

Garso ir vaizdo įranga

Pramoninės ir laboratorinės
krosnys

Staklės

Oro kondicionavimo ir ventiliacijos
sistemos

Jau įsigaliojo Įsigalioja Dar nenustatyta

Cirkuliaciniai siurbliai



EuP teisiniai reikalavimai: vietoj senų
cirkuliacinių siurblių taupūs naujieji

2020 metais per metus bus
sutaupoma 23 milijardai kWh,
tai prilygsta:
– 14 milijonų namų ūkių
per metus suvartojamai energijai

– 11 milijonų tonų neišmesto į
atmosferą CO2

– Daugiau kaip 40% energijos
ekonomija

…ir po 2020 metų vis dar bus sutaupoma
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EuP teisiniai reikalavimai: vietoj senų
cirkuliacinių siurblių taupūs naujieji

Sutaupoma tiek elektros energijos,
kiek buityje suvartoja Berlyno,
Londono, Briuselio, Sofijos,
Paryžiaus, Romos, Amsterdamo,
Kopenhagos ir Rygos gyventojai.



Šlapio rotoriaus siurblių elektros
energijos poreikiai Lietuvoje

• 2010.12.31 Lietuvoje buvo apie 1,274 mln. butų.
Daugiabučių namų yra apie 35500 t.y.
vidutiniškai 30-35 butai/name.

• Mūsų vertinimu vidutinės elektros energijos sąnaudos cirkuliaciniams
siurbliams daugiabutyje yra apie 3000 kWh/metus.

• Bendros elektros energijos sąnaudos Lietuvos
daugiabučiuose namuose:
106 500 000 kWh= 0,106 TWh.



Šlapio rotoriaus siurblių elektros
energijos poreikiai Lietuvoje
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• Bendros cirkuliacinių siurblių elektros energijos sąnaudos
Lietuvos daugiabučiuose: 106 500 000 kWh.

• Pakeitus pastatuose naudojamus siurblius,
jei sutaupymas siektų 40%,
tai būtų galima sutaupyti
apie 42 600 000 kWh.

• Tokiu atveju sutaupymas
42 600 000 kWh x 0,46* Lt/kWh = 19,6 mln. Lt/metus.
* (2012 m. vasario mėn. elektros energijos kaina)



Pagal mūsų vertinimą instaliuota Grundfos šlapio
rotoriaus siurblių galia Lietuvoje yra apie 12,4 MW.
Palyginimui
Litesko Alytaus biomasės termofikacinės elektrinės galia yra 5,4 MW;
Šiaulių biomasės termofikacinės elektrinės galia – 11 MW.

Lietuvoje įrengti visi šlapio rotoriaus siurbliai
pagal mūsų vertinimą sunaudoja apie 0,2 TWh
elektros energijos per metus.
Palyginimui
Lietuvos elektrinėje buvo pagaminta 1,9 TWh
elektros energijos (per 2011 metus).

Šlapio rotoriaus siurblių elektros
energijos poreikiai Lietuvoje



A-G klasifikacijos neužtenka

• Nuo 2013 metų rinkoje liks tik
geriausi A efektyvumo klasės
cirkuliaciniai siurbliai

• A-G efektyvumo klases pakeičia
Efektyvaus Vartojimo Efektyvumo
Koeficientai

• Nuo 2015 metų efektyvumo
reikalavimai bus dar griežtesni



Reikalavimus atitiks tik geriausi



EuP įgyvendinimo grafikas

UPS

ALPHA2

MAGNA

SOLAR UPS

EVEK ≤ 0,27 EVEK ≤ 0,23

COMFORT

Sausio 1 d.

2013
Rugpjūčio 1 d.

2015

SOLAR PM





Jau greitai... J


