
Existã zece modalitãþi relativ simple care
apl icate concomitent într-o nouã dezvoltare
imobiliarã, pot conduce la rezultate spectaculoase în
ceea ce priveºte reducerea consumului de energie
electricã.

Întrebarea “De ce sã reducem consumul de energie”
are mai multe rãspunsuri, iar dacã este sã privim din
perspectiva verde, ecologicã, rãspunsul este cã
aceastã reducere va avea sigur un impact pozitiv
asupra protejãrii resurselor naturale limitate. Potrivit
statisticilor, clãdirile sunt responsabile pentru circa
45% din cererea de energie la nivel european. Prin
implementarea de mãsuri eficiente, care au ca scop
diminuarea consumurilor, acest procent se poate
îmbunãtãþi semnificativ.

Cum / ce putem face pentru a vedea aceste reduceri
ale consumului de energie electricã? Soluþii sunt
multe, cele pe care le voi enumera mai departe sunt
cunoscute, unele sunt relative simple, le-am vãzut pe
fiecare implementate în diverse proiecte, dar nu tot
timpul împreunã. Cheia pentru o eficienþã energeticã
sporitã este însã sã se implementeze toate aceste
mãsuri împreunã.

�Orientarea clãdirii faþã de punctele
cardinale

Se hotãrãºte în faza de design a proiectului, se pot face
anumite simulãri pe calculator pentru a obþine
p r o i e c þ i i l e d o r i t e s a u a º a n u m i t e l e m o d e l e
termodinamice. Aceste simulãri pot arãta, pe lângã
multe alte variabile, cum vor creºte sau vor scãdea
consumurile de energie electricã în funcþie de
valorificarea luminii care cade pe anumite faþade ale
clãdirii.

De exemplu, prin maximizarea expunerii sudice se
creeazã avantajul luminii naturale (în detrimentul
celei artificiale) ºi a încãlzirii pasive solare.

Minimizând expunerea vesticã, costurile pentru
rãcirea spaþiului pot fi diminuate.

O orientare a clãdirii corespunzãtoare va þine cont de
resursele naturale (soare/vânt) pentru a încãlzi, rãci,
ventila sau ilumina o clãdire.

� Localizarea terenului pe care se va
construi clãdirea

Este un alt factor de luat în seamã, se poate aplica cu
predilecþie în cazul clãdirilor de mai micã înãlþime, ºi
presupune sã se þinã cont de resursele naturale
prezente pe sit, în special copacii, care pot crea umbrã
pe anumite faþade, pãstrând clãdirile mai rãcoroase ºi
diminuând din costurile cu energia electricã pentru
rãcirea spaþiului.

� Anvelopa clãdirii

Cuprinde toate acele elemente care protejeazã clãdirea
de factorii climatici externi: acoperiº, izolaþie, ferestre,
care - pentru a asigura o izolare corespunzãtoare -
trebuie sã fie de cea mai bunã calitate.

O anvelopã defectuoasã poate generate mai multe
probleme: facturi mari pentru încãlzire ºi rãcire,
temperaturi variabile în interiorul clãdirii, calitate

precarã a aerului din interior, deteriorare rapidã a
clãdirii, insecte/mirosuri/poluare fonicã.

Diverse studii estimeazã cã 40% din energia folositã
pentru a încãlzi ºi rãci clãdirile se iroseºte din cauza
unei anvelope defectuoase.

� Corpuri de iluminat eficiente

Suntem obiºnuiþi sã cumpãrãm becuri incandescente
standard, dar am putea sã ne uitãm ºi cãtre becuri
incandescente cu halogen, CFL-uri sau LED-uri.

Un bec incandescent standard de 40W are un impact
în factura de electricitate de 5 ori mai mare decât ar
avea un LED.

Studiu de caz – reþeaua de magazine Walmart China
În anul 2008, în cele 40 de magazine ale reþelei

W a l m a r t C h i n a a u f o s t î n l o c u i t e b e c u r i l e
incandescente standard cu iluminatul prin sistem LED.
Economia realizatã a fost de 128.000 dolari/an/
magazin în factura de energie electricã. Investiþia
iniþialã a fost recuperatã în 2 ani ºi jumãtate.

÷ Soluþii pentru controlul iluminatului

P Fotosenzorii pot reduce cu pânã la 60% energia
utilizatã de corpurile de luminat, oferind în acelaºi
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timp cantitatea optimã de luminã în spaþiu.
P Senzorii de prezenþã – cei mai eficienþi în zonele în

care nu poate fi previzionat traficul angajaþilor – pot
reduce coumul de energie cu 35-45%.
P Întrerupãtoarele temporizate sunt cele mai

eficiente soluþii pentru spaþiile în care se poate
previziona traficul angajaþilor.

Un exemplu de soluþie foarte simplã, dar cu impact
major, a fost implementatã chiar de Colliers Interna-
tional în cadrul proiectului THE Y OFFICE / prototipul
biroului viitorului este Butonul Verde. Acesta constã
într-un întrerupãtor general care controleazã
iluminatul în toate spaþiile din birou, contribuind
astfel la o reducere cu 20% a facturii lunare de energie
electricã.

� Lumina naturalã

Poate fi valorificatã folosind niºte soluþii ingenioase de
arhitecturã:
P Luminatoarele oferã echilibru pe perioada verii

între nevoia de luminã ºi necesitãþile suplimentare de
rãcire.
P Lightshelves - Rafturile de luminã au dublu scop:

sã permitã luminii sã pãtrundã adânc în încãpere,
concomitent cu reducerea intensitãþi i luminii
orbitoare a soarelui.
P Tuburile solare nu sunt o invenþie nouã, ele fiind

cunoscute încã din 1850. Ele folosesc un sistem de
oglinzi amplasate în anumite unghiuri, care pot sã
capteze lumina solarã ºi sã o distribuie într-un spaþiu
care nu beneficiazã de luminã naturalã suficientã.

� Folosirea eficientã a apei

Chiar dacã nu este cea mai evidentã mãsurã de
eficientizare a consumului de electricitate, trebuie sã
ºtim cã încãlzirea, pomparea sau tratarea apei se

bazeazã pe folosirea de electricitate. Folosind
tehnicile de economisire a apei, putem economisi
energie.

Ca un exemplu, în medie, energia folositã anual
pentru livrarea, încãlzirea ºi tratarea apei pentru zece
gospodãrii din Statele Unite ar putea alimenta un
frigider timp de un an.

� Aparatura eficientã

Folositã în spaþiile de birouri, în mall-uri sau acasã,
poate contribui semnificativ la micºorarea facturii
de electr ic i tate. Alegerea unor calculatoare,
imprimante, echipamente electrocasnice etc. mar-
cate ca fiind consumatoare eficiente de energie
(clasa A sau Energy Star) – poate avea un impact
surprinzãtor.

În cazul proiectului The Y Office implementat de
Colliers, de exemplu, înlocuirea echipamentelor IT ºi
electrocasnice cu sisteme eficiente a contribuit, alãturi
de Butonul Verde, la o scãdere a factur i i de
electricitate cu 20%.

� Echipamente pentru încãlzire
ºi rãcire

Echipamentele de HVAC sunt responsabile pentru
30% din consumul de energie în clãdirile de birouri ºi
pentru 50% din consumul de energie în clãdirile
rezidenþiale, prin urmare, recomandãm o atenþie
sporitã la eficienþa ºi mãrimea acestor echipamente
atunci cand se hotãrãºte achiziþionarea lor.

Dacã decizia de alege un anumit echipament ºine
cont ºi de caracteristicile anvelopei clãdirii, de
orientarea acesteia sau de nivelul de izolare, este mult
m a i u º o r s ã s e a l e a g ã u n e c h i p a m e n t H V A C
dimensionat corect.

� Verificare ºi monitorizare

Prin audit energetic sau prin servicii de comisionare,
proprietarul oricãrei clãdiri se poate asigura cã atât
sistemele care deservesc clãdirea, cât ºi clãdirea în sine
sunt construite ºi instalate aºa cum au fost proiectate,
dar ºi cã funcþioneazã în parametrii optimi (indicaþi în
manualele de funcþionare).
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