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ENBUS!
ENBUS jest pilotażowym projektem prowadzonym w celu 

sprawdzenia nowych możliwości przekazu informacji o 

technologiach i produktach energooszczędnych. W ramach 

prac projektowych stworzono aplikację na iPhone, opierającą 

się na uproszczonych modelach energetycznych. 

Aplikacja ma za zadanie ułatwienie porównania i oceny Aplikacja ma za zadanie ułatwienie porównania i oceny 

efektywności energetycznej różnych rozwiązań 

energooszczędnych na etapie wstępnego wyboru technologii 

podczas remontów budynków mieszkalnych.



KONSORCJUM PROJEKTU

• 6 organizacji partnerskich

• 5 krajów Europejskich



WPROWADZENIE

• 40 % globalnego Europejskiego zużycia energii to budynki

mieszkalne

• Obszar budynków mieszkalnych bardzo powoli reaguje i 

dostosowuje się do nowych technologii dostępnych w celudostosowuje się do nowych technologii dostępnych w celu

podniesienia efektywności energetycznej



WPROWADZENIE

• Architekci, projektanci i konsultanci energetyczni są grupą

najbardziej wpływową w prezentowaniu na rynku nowych

rozwiązań i technologii,

• Obecne regulacje prawne, podobne we wszystkich krajach• Obecne regulacje prawne, podobne we wszystkich krajach

Europy, nie motywują do wprowadzania zmian

technologicznych

• W naszej ocenie na rynku bardzo trudno jest

znaleźć czytelną informację o nowych energooszczędnych

technologiach



DLA KOGO JEST ENBUS ?



DLA KOGO JEST ENBUS ?



CELE PROJEKTU

ENBUS zredukuje zużycie energii w sektorze

budowlanym i budynkowymbudowlanym i budynkowym



CELE PROJEKTU

• Zwiększenie świadomości, potrzeby i korzyści wynikających z 
redukcji zapotrzebowania na energię

• Zwiększenie wartości incjatyw związanych z ograniczeniem
zużycia energii

• Polepszenie dostępności łatwoprzyswajalnej wiedzy z zakresu
efektywności energetycznej

• Polepszenie możliwości w zakresie porównania i oceny
efektywności energetycznej różnych produktów
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Produkty podzielono na kilka podstawowych grup:

• Systemy grzewcze

• Systemy wentylacyjne 

• Izolacja

• Okna

Dla każdej z grup znaleziono parametry umożliwiające wyliczenie parametrów pracy Dla każdej z grup znaleziono parametry umożliwiające wyliczenie parametrów pracy 

w lokalizacjach projektowych. Obliczenia wykonano dla następujących przypadków:

Typ budynku Lokalizacje

Budynek wolnostojący Monachium/Kopenhaga

Szereg Monachium/Kopenhaga

Mieszkanie Monachium/Kopenhaga



GŁÓWNE OSIĄGNIECIA

• Cykl szkoleń i seminariów promujących

efektywność energetyczną w budynkach

• Proste profile energetyczne produktów

dostępne na www.enbus.eudostępne na www.enbus.eu

• Aplikacja na smartfona



ENBUS aplikacja iPhone i wersja html

• Aplikacja i wersja html wprowadzają użytkownika w 

podstawowe pojęcia związane z efektywnością energetyczną

w budynkach

• Przedstawiany jest zakres produktów wykonanych w 

technologiach energooszczędnych

• Aplikacja tymczasem tylko dla iPhone� dokumenty pdf i 

wersja html dostępne na www.enbus.eu
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