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. ΕλÝγξτε την εγκυρüτητα του ΠΕΑ: https://ww\V,buildingcert.gr/checkcert.yiθw

λοò ΚτηριακÞò ΜονÜδαò:

των παρεμβÜσεων ενεργειακÞò αναβÜθμισηò σýμφωνα με τη βÝλτιστη (1 η} σýσταση

τηρßου αναφορÜò [kWh/m]t: 1 65,
757.

κÞò ενÝργειαò (καýσιμα) |kWh/mzt:
ετησια

9ερμικÞ Üνεση ρη ßΟπτικÞ Üνεση ρη \κουστικÞ Üνεση ρη |Ποιüτητα εσωτερικοý αÝρα ρη
' Η ενεργεΙακÞ απüδοση εγüò κτηρßου προσδιορßζεται βÜσει τηò υπολογιζüμενηò ετÞσιαò κατανü^ωσηò ενÝργειαò για την κÜλυψη των αναγκþν που συνδÝονται
με τη χρÞση του þστε να επιτυγχÜνονται συνθÞκεò θερμικÞò και οπτικÞò üνεσηò.

ετÞσιεò εκπομπÝò CΟ2 [kg /m]l:
ετÞσιεò εκπομπÝò CΟ2 [kg /mll:



¶ρ. Πρωτοκüλλου:

38.

89 26,7

jΠηγÞ
:

ενÝργειαò ΘÝρμανση Φωτισμüò ΣυνολικÞ

ΑΠΕ
;Σýνολο 2ο3,1 261.
ΧρησιμοποιÞστε το ΠΕΑ για να:
.συγκρßνετε την εγεργειακÞ απüδοση κτηρßων ßδιαò χρÞσηò βÜσει τηò κατÜταξÞò τουò σε ενεργειακÞ κατηγορßα,
.πληρ3φορηθεßτε για εξοικονüμηση ενÝργειαò και χρημÜτων μÝσω παρεμβüσεωγ βελτßωσηò τηò ενεργειακÞò απüδοσηò,

ΣυνεισφορÜ στο
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Σýσταση
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Εκτιμþμενο 
'

Αρχικü Κüστοò!

Εκτιμþμενη
απλÞ περßοδοò
αποπληρωμÞò

Εκτιμþμενη
ετÞσια μεßωση
εκπομπþν CΟ,

I
]

ΕνεργειακÞ ß

κατηγορßα 
;

Εκτιμþμενη ετÞσια
εξοικονüμηση

πρωτογενοýò ενÝργααò &
Ι ΕπÝνδυσηò ]fl

Οι συστÜσειò εßναι ιεραρχημÝνεò σε σχÝση με το κüστοò - ενεργειακü üφελοò που προκýπτει. Η εξοικονüμηση ενÝργειαò και τιμÞ μονÜδαò αφορÜ την κÜθε επß
μÝρουò σýσταση και τα τοσÜ δεν αθροßζονται, Ομο'ωò για την ετÞσια μεßωση εκπομπþν co, και την περßοδο αποπληρωμÞò.
. Η απλÞ περßοδοò αποπληρωμÞò υπολογßζεται με βÜση την τελικÞ ενεργειακÞ κατανÜλωση και üχι την κατανÜλωση πρωτογενοýò ενÝργειαò
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