
Skupna kotlovnica Pretnerjeva 2 za blok Kajuhova 7 

izračun prihrankov v obdobju od 1.5.13 do 30.4.14 ob daljinskem ogrevanju na lesno biomaso (DOLB).
Preračun je osnovan na zbirniku posameznih mesečnih obračunov, mesečno izstavljenih stanovalcem Kajuhove 7, s strani upravnika. 

Vhodni podatki so voljo so na www.energetika-dolenc.si.  Načeloma jih vsi stanovalci, ob mesečnem obračunu, dobijo na dom.
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1 KAJUH 1
2 KAJUH 3
3 KAJUH 5
4 KAJUH 7 10 628,30 33,03 100,00% 5.404 € 34,24 2.465 € 33,03 1.899 € 4.365 € 1.039 € 19,2%

10 628,30 33,03 100,00% 5.404 € 34,24 2.465 € 33,03 1.899 € 4.365 €

** Izvorni podatek

Ocenjena cena energije iz obstoječe kotlovnice v navedenem obdobju, ob 75% izkoristku je znašala :163,61 € EUR / MWh

Cena energije ogrevanja prek daljinskega ogrevanja na lesno biomaso: 57,5 EUR / MWh

Priključnina za ogrevano površino stanovanja je za kvadratni meter 0,327 EUR / mesec

Ob ogrevanju na  biomaso (DOLB) bi v navedenem obdobju privarčevali na celoten blok 19%.

Blok skupaj, bi ob daljinskem ogrevanju z lesno biomaso, v navedenem obdobju privarčeval 1.039 €!

Način obračuna ogrevanja, delilniki in delež  kot je dogovorjen (variabilen / fiksen), zaradi

prehoda na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso ostane enak. Lahko ga spremenite. Predlagamo 60/40.

Preračun prihrankov vsebuje vse stroške. Vse stroške! Tako priključno moč, kot tudi porabljeno energijo v navedenem obdobju!

Vse naše cene vsebujejo DDV.

Skupaj 

PROSIMO POSREDUJTE NAM PODATKE. info@energetika-dolenc.si

PRIHRANEK ZA 

NAVEDENO OBDOBJE 

OB OGREVANJU NA 

BIOMASO

PROSIMO POSREDUJTE NAM PODATKE. info@energetika-dolenc.si

PROSIMO POSREDUJTE NAM PODATKE. info@energetika-dolenc.si


