
Odpočty meradiel
Dôležitosť a význam



Odpočty meradiel

 zemný plyn  - plynomer

 elektrická energia  - elektromer

 studená voda  - vodomer

 teplá úžitková voda  - vodomer

 technologická voda  - vodomer



plynomer

 Spotreba plynu 

 - výpočet mesačných spotrieb tepla na vykurovanie s prepočtom     

vonkajších teplôt 

 – jediná objektívna spotreba 

 - presné stanovenie úspor 

 - výpočet potreby tepla na ohrev teplej úžitkovej vody



Príklad výpočtu potreby tepla na vykurovanie
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Prepočet spotreby tepla na vykurovanie cez vonkajšie 

teploty
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V roku 2022 pokles spotreby tepla o 10,68 % oproti roku 2021.
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V roku 2021 bola priemerná vonkajšia teplota nižšia o 10,55 % oproti roku 2022.
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Prepočet spotreby tepla a priemerných denných teplôt v rokoch 2021 a 2022.
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elektromer

 Mesačné spotreby, nie ročné

 Okamžitá možnosť reakcie na možnú odchýlku spotreby



vodomer

 Mesačná kontrola spotreby vody

 Celková spotreba – fakturačný vodomer vodárenskej spoločnosti

 Spotreba studenej vody

 Spotreba teplej úžitkovej vody 

 Spotreba technologickej vody



Spotreba teplej úžitkovej vody a prepočet na teplo

 Studená voda je ohrievaná centrálnym ohrevom. Čím je nižšia potreba 

tepla na ohrev 1 m3 studenej vody, tým je teplá úžitková voda lacnejšia.

 Cena 1 m3 studenej vody je cca 3,2856 €

 Cena 1 m3 ohriatej vody je cca 15 – 18 €



Spotreba vody na ohrev TÚV v roku 2021 a 2022
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Spotreba tepla na ohrev vody 2021 - 2022
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Spotreba tepla na ohrev 1 m3 TÚV

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

1 200,00

1 400,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Spotreba tepla (kWh) na ohrev 1 m3 vody



Vyhodnotenie

 01. – 04. 2021 veľmi nízka spotreba vody ( covid ?)

 01. – 04. 2021 vysoká potreba tepla na ohrev 1 m3

 Zvážiť centrálnu výrobu v mesiacoch s nízkou spotrebou vody (napr. 

prietok. ohrievače)

 Upozorniť dodávateľa tepla na vypnutie dodávky TÚV v čase keď to nie je 

potrebné



Spotreba technologickej vody (dopúšťanie systému 

vykurovania)

 Priamy ukazovateľ úniku v systéme vykurovania

 - výmena radiátora

 - oprava vykurovacieho systému

 - únik v potrubí

 - prasknutý článok kotla

 - prasknutý výmenník tepla

 - uniká 24 hodín, je chemicky upravená a ohriatá, cena vody je 
podstatne vyššia

 - zavzdušnenie systému vykurovania

 - problém s vykurovaním



Ďakujem za pozornosť.
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