SIMPLEX S.R.L. Bucureşti
Specialişti în infraroşu

ANALIZĂ ENERGETICĂ

METODĂ
:
Analiza energetică este parte fundamentală a oricărui program de management energetic, pentru orice
organizaţie care doreşte să deţină controlul asupra propriilor consumuri energetice. Analiza energetică furnizează
managerului energetic informaţii esenţiale despre cât de mult, unde şi cum este utilizată energia în unitatea sa. În plus,
analiza oferă o măsură sau nivelul de referinţă cu care poate fi comparată utilizarea viitoare a energiei. Informaţiile de
mai sus sunt esenţiale pentru identificarea posibilităţilor de conservare a energiei pentru evaluarea costurilor şi
beneficiilor şi pentru definirea unui plan de acţiune. În funcţie de profunzimea şi obiectivele analizei energetice, aceste
obiective pot fi sau nu parte din procedura de analiză.
Clasificarea tipurilor de analiză energetică serveşte la ilustrarea gamei de activităţi implicate în analize.
• Analiza preliminară: Analiza energetică preliminară presupune în principal un efort de achiziţionare a
datelor. Analiza preliminară foloseşte numai datele disponibile şi se încheie fără instrumente de măsură
sofisticate.
• Analiza detaliată: Analiza detaliată este o analiză instrumentală a tuturor echipamentelor şi proceselor
consumatoare de energie dintr-o unitate, urmată de o analiză energetică detaliată a diferitelor sisteme.
• Studiu energetic special: Se identifică, destul de frecvent, probleme energetice specifice cu aplicaţii
restrânse şi având o semnificaţie economică specială.
• Analize energetice continue: Reprezintă o reevaluare şi o reexaminare periodică la mai multe nivele a
tuturor sau a celor mai importanţi factori consideraţi într-o analiză energetică detaliată iniţială.

REFERINŢE, CONTRACTE:
∗
∗

CET Buzău, OLTCHIM Râmnicu Vâlcea
− analiza energetică a unor magistrale de abur industrial.
Combinatul petrochimic ASTRA, Ploieşti; Combinatul petrochimic VEGA, Ploieşti
− analiza energetică a unor utilaje petrochimice.
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