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პროექტის დონორი: BP EXPLORATION (Caspian Sea) Ltd. საქართველო და მისი
პარტიორები.
პროექტის ხანგრძლივობა: 2011 - 2013 წწ
პროექტის ფარგლებში განხორცილდა 3 სადემონსტრაციო
პროექტი თბილისში და 20 მცირე მოცულობის პროექტი
საქართველოს რეგიონებში სოციალურ ობიექტებზე,
როგორებიცაა: სკოლები, საბავშვო ბაღები, საოჯახო ტიპის
ბავშვთა სახლი,ხანდაზმულთა პანსიონატი, სამედიცინო
დაწესებულებები დანერგა სხვადასხვა განახლებადი დაენე
რგოეფექტური ტექნოლოგიები, დამონტაჟდა მზის მიკრო ე
ლექტროსადგურები და წყალგამაცხელებელისისტემები,
პრიმიტიური ტიპის შეშის ღუმელები შეიცვალა ენერგოეფე
ქტურებით, ძველი ხის კარ-ფანჯარა შეიცვალა ორმაგი
შემინვის მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრით ,
დათბუნდა სხვენი, არსებული განათების სისტემები
კი ენერგოეფექტურით შეიცვალა.

.

პროექტის დონორი: BP EXPLORATION (Caspian Sea) Ltd. საქართველო და მისი
პარტიორები.
პროექტის ხანგრძლივობა: 2011 - 2013 წწ
პროექტის ფარგლებში განხორცილდა 3 სადემონსტრაციო
პროექტი თბილისში და 20 მცირე მოცულობის პროექტი
საქართველოს რეგიონებში სოციალურ ობიექტებზე,
როგორებიცაა: სკოლები, საბავშვო ბაღები, საოჯახო ტიპის
ბავშვთა სახლი,ხანდაზმულთა პანსიონატი, სამედიცინო
დაწესებულებები დანერგა სხვადასხვა განახლებადი დაენე
რგოეფექტური ტექნოლოგიები, დამონტაჟდა მზის მიკრო ე
ლექტროსადგურები და წყალგამაცხელებელისისტემები,
პრიმიტიური ტიპის შეშის ღუმელები შეიცვალა ენერგოეფე
ქტურებით, ძველი ხის კარ-ფანჯარა შეიცვალა ორმაგი
შემინვის მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრით ,
დათბუნდა სხვენი, არსებული განათების სისტემები
კი ენერგოეფექტურით შეიცვალა.

.



TOTAL FOR ALL DEMO PROJECTS

Investments 547474 GEL

Beneficiaries 2330 persons

Energy saved in kWh, including 716000 kWh

Electricity 190800 kWh

Fire wood 100 m3Fire wood 100 m3

NG 46800 m3

Diesel 1800 litre

Annual bill savings 126 630 GEL

Annual CO2 reductions about 260 tons



სადემონსტრაციო პროექტი

პროექტის დონორი- BP EXPLORATION (Caspian
Sea) Ltd. საქართველო და მისი პარტიორები.

პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია-
ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველი



203 საჯარო სკოლაში სულ
დამონტაჟდა მზის
წყალგამაცხელებელი სისტემა
საერთო მოცულობით 2000 ლიტრი,
- 8 ერთეული 200 ლიტრი
მოცულობის ინტეგრირებული მზის
წყალგამაცხელებელი სისტემა
დამონტაჟდა სასწავლო-
საცხოვრებელი კორპუსის
სახურავზე;
-2 ერთეული 200 ლიტრი
მოცულობის ინტეგრირებული მზის
წყალგამაცხელებელი სისტემა
დამონტაჟდა სამზარეულოს
სახურავზე

400 liters-

სისტემა წყობრში შევიდა 2012 წ
ივლისში და აქტიური მუშაობა
დაიწყო 2012 წ.სექტემბრიდან

203 საჯარო სკოლაში სულ
დამონტაჟდა მზის
წყალგამაცხელებელი სისტემა
საერთო მოცულობით 2000 ლიტრი,
- 8 ერთეული 200 ლიტრი
მოცულობის ინტეგრირებული მზის
წყალგამაცხელებელი სისტემა
დამონტაჟდა სასწავლო-
საცხოვრებელი კორპუსის
სახურავზე;
-2 ერთეული 200 ლიტრი
მოცულობის ინტეგრირებული მზის
წყალგამაცხელებელი სისტემა
დამონტაჟდა სამზარეულოს
სახურავზე

400 liters-

სისტემა წყობრში შევიდა 2012 წ
ივლისში და აქტიური მუშაობა
დაიწყო 2012 წ.სექტემბრიდან



მონიტორინგის შედეგები
მონიტორინგის პერიოდი- 2012 წ სექტემბერი-2013 წ
დეკემბერი - 16 თვე
ელექტროენერგიის მოხმარება შემცირდა 32 618 კვტ.სთ
წყლის მოხმარება შემცირდა 3774 მ3;
საბაზისო პერიოდთან შედარებით (06/11-06/12) წყლის
და ელექტროენერგიის გადასახადი შემცირდა 21824
ლარით, ხოლო ნახშირორჟანგის ემისიები 13031 კგ-ით.

მონიტორინგის პერიოდი- 2012 წ სექტემბერი-2013 წ
დეკემბერი - 16 თვე
ელექტროენერგიის მოხმარება შემცირდა 32 618 კვტ.სთ
წყლის მოხმარება შემცირდა 3774 მ3;
საბაზისო პერიოდთან შედარებით (06/11-06/12) წყლის
და ელექტროენერგიის გადასახადი შემცირდა 21824
ლარით, ხოლო ნახშირორჟანგის ემისიები 13031 კგ-ით.



სადემონსტრაციო პროექტი

პროექტის დონორი- BP EXPLORATION (Caspian Sea)
Ltd. საქართველო და მისი პარტიორები.

პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია-
ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველი



16 კოტეჯში დამონტაჟდა 300
ლიტრის მოცულობის წნევიანი

გაყოფილი მზის
წყალგამაცხელებელი სისტემა,

რომელიც შედგება 70 მმ
დიამეტრის ვაკუმური

მილებისგან, ორკონტურიანი
300 ლ მოცულობის წყლის

ავზისგან და ელექტროტენისგან

16 კოტეჯში დამონტაჟდა 300
ლიტრის მოცულობის წნევიანი

გაყოფილი მზის
წყალგამაცხელებელი სისტემა,

რომელიც შედგება 70 მმ
დიამეტრის ვაკუმური

მილებისგან, ორკონტურიანი
300 ლ მოცულობის წყლის

ავზისგან და ელექტროტენისგან



მონიტორინგის შედეგები
მონიტორინგის პერიოდი- 2012 წ ივლისი-2013 წ დეკემბერი - 18 თვე
საბაზისო პერიოდთან შედარებით (2011წ) ელექტროენერგიის
მოხმარება შემცირდა 28808კვტ.სთ, ბუნებრივი გაზის მოხმარება
შემცირდა-35208 მ3; წყლის მოხმარება შემცირდა 5673 მ3;
ბუნებრივი გაზის,წყლის და ელექტროენერგიის გადასახადი
შემცირდა 55848 ლარით, ხოლო ნახშირორჟანგის ემისიები 78084 კგ-
ით.



სადემონსტრაციო პროექტი

პროექტის დონორი- BP EXPLORATION (Caspian
Sea) Ltd. საქართველო და მისი პარტიორები.

პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია-
ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველი



ჩატარებული ენერგოეფექტური ღონისძიებები

1.სახურავის თბოიზოლაცია

2. არსებული ხის კარ-ფანჯარა შეიცვლა
ორმაგი შემინვის მეტალოპლასტმასის
კარ-ფანჯრით



ჩატარებული ენერგოეფექტური ღონისძიებები

3. არსებული ნათურების შეცვლა
ენერგოეფექტური ნათურებით
100 ვარვარა 100 W ნათურა შეიცვალა 18W
ენერგოდამზოგი ნათურით; 60 ვარვარა 100 W
ნათურა შეიცვალა 10.5 W LED ნათურით;
დამონტაჟდა 5 გარე განათების 50 W LED
პროჟეკტორი
4.მზის ცხელწყალგამაცხელებელი სისტემის
მონტაჟი
(ა)3000 ლ წნევიანი გაყოფილი სისტემა ინტეგრი-
რებული არსებულ გათბობა-ცხელწყალ-
მომარაგების სისტემასთან;
(ბ)1000 ლ წნევიანი პასიური სისტემა ინტეგრი-
რებული არსებულ გათბობა-ცხელწყალ-
მომარაგების სისტემასთან;
(გ)540 ლ წნევიანი პასიური სისტემა
სამზარეულოსთვის

3. არსებული ნათურების შეცვლა
ენერგოეფექტური ნათურებით
100 ვარვარა 100 W ნათურა შეიცვალა 18W
ენერგოდამზოგი ნათურით; 60 ვარვარა 100 W
ნათურა შეიცვალა 10.5 W LED ნათურით;
დამონტაჟდა 5 გარე განათების 50 W LED
პროჟეკტორი
4.მზის ცხელწყალგამაცხელებელი სისტემის
მონტაჟი
(ა)3000 ლ წნევიანი გაყოფილი სისტემა ინტეგრი-
რებული არსებულ გათბობა-ცხელწყალ-
მომარაგების სისტემასთან;
(ბ)1000 ლ წნევიანი პასიური სისტემა ინტეგრი-
რებული არსებულ გათბობა-ცხელწყალ-
მომარაგების სისტემასთან;
(გ)540 ლ წნევიანი პასიური სისტემა
სამზარეულოსთვის



ენერგოაუდითის რეზიუმე



ენერგოაუდითის რეზიუმე



მონიტორინგის შედეგები

მონიტორინგის პერიოდი- 2013 წ მარტი-დეკემბერი -
10 თვე
საბაზისო პერიოდთან შედარებით (2012 წ)
ელექტროენერგიის მოხმარება შემცირდა 62 723კვტ.სთ

იმის გამო რომ 3 თვის მანძილზე დაზიანებული იყო
წყალმომარაგების სისტემა, რამაც გამოიწვია წყლის და
ბუნებრივი გაზის მოხმარების მნიშვნელოვანი ზრდა.
ამის მიუხედავად გადახადები 2012 წლის ამავე
პერიოდთან შედარებით შემცირდა- 10 036 ლარით,
ხოლო ემისიები–25058 კგ-ით.

მონიტორინგის პერიოდი- 2013 წ მარტი-დეკემბერი -
10 თვე
საბაზისო პერიოდთან შედარებით (2012 წ)
ელექტროენერგიის მოხმარება შემცირდა 62 723კვტ.სთ

იმის გამო რომ 3 თვის მანძილზე დაზიანებული იყო
წყალმომარაგების სისტემა, რამაც გამოიწვია წყლის და
ბუნებრივი გაზის მოხმარების მნიშვნელოვანი ზრდა.
ამის მიუხედავად გადახადები 2012 წლის ამავე
პერიოდთან შედარებით შემცირდა- 10 036 ლარით,
ხოლო ემისიები–25058 კგ-ით.



3 big Tbilisi demo projects

Investments 438366 GEL

Beneficiaries 376 persons

Energy saved in kWh 533450 kWh

Annual bill savings 107300 GELAnnual bill savings 107300 GEL

Annual CO2 reductions 131850 kg



საქართველოს მასშტაბით 20
სოციალურ ობიექტებზე როგორებიცაა:

სკოლები, საბავშვო ბაღები, საოჯახო ტიპ
ის ბავშვთა სახლი,ხანდაზმულთა პანსიო
ნატი, სამედიცინო დაწესებულებები დანე
რგა სხვადასხვა განახლებადი დაენერგოე
ფექტური ტექნოლოგიები, დამონტაჟდა მ
ზის მიკრო ელექტროსადგურები და წყალ
გამაცხელებელისისტემები, პრიმიტიური
ტიპის შეშის ღუმელები შეიცვალა ენერგო

ეფექტურებით, ძველი ხის კარ-
ფანჯარაშეიცვალა ორმაგი შემინვის მეტა

ლოპლასტმასის კარ-
ფანჯრით, დათბუნდა სხვენი, არსებული
განათებისსისტემები კი ენერგოეფექტურ

ით შეიცვალა.

მცირე ზომის სადემონსტრაციო პროექტები
საქართველოს მასშტაბით 20

სოციალურ ობიექტებზე როგორებიცაა:
სკოლები, საბავშვო ბაღები, საოჯახო ტიპ
ის ბავშვთა სახლი,ხანდაზმულთა პანსიო
ნატი, სამედიცინო დაწესებულებები დანე
რგა სხვადასხვა განახლებადი დაენერგოე
ფექტური ტექნოლოგიები, დამონტაჟდა მ
ზის მიკრო ელექტროსადგურები და წყალ
გამაცხელებელისისტემები, პრიმიტიური
ტიპის შეშის ღუმელები შეიცვალა ენერგო

ეფექტურებით, ძველი ხის კარ-
ფანჯარაშეიცვალა ორმაგი შემინვის მეტა

ლოპლასტმასის კარ-
ფანჯრით, დათბუნდა სხვენი, არსებული
განათებისსისტემები კი ენერგოეფექტურ

ით შეიცვალა.



Dkonkreturli magaliTi-ენერგოეფექტური
ღონისძიებების danisparaulis sajaro

skolaში

17 შეშის ღუმელი შეიცვალა ენერგოეფექტური
ღუმელით;
ხის ჩარჩოიან ფანჯარაში დამონტაჟდა დამატებითი
მინა-ორმაგი შემინვის ეფექტი;
შენობაში შესასვლელი შეიცვალა დათბუნებული
კარით;
სხვენი (350 კვ.მ) დათბუნდა მინა ბამბის 10 სმ ფენით;
20 ვარვარა ნათურა შეიცვალა ენერგოდამზოგი
ფლუორესცენტული ნათურით.

17 შეშის ღუმელი შეიცვალა ენერგოეფექტური
ღუმელით;
ხის ჩარჩოიან ფანჯარაში დამონტაჟდა დამატებითი
მინა-ორმაგი შემინვის ეფექტი;
შენობაში შესასვლელი შეიცვალა დათბუნებული
კარით;
სხვენი (350 კვ.მ) დათბუნდა მინა ბამბის 10 სმ ფენით;
20 ვარვარა ნათურა შეიცვალა ენერგოდამზოგი
ფლუორესცენტული ნათურით.



სკოლა შეძლებს მნიშვნელოვნად
გააუმჯობესოს სასწავლო გარემო

მოსწავლეთათვის და ყოველწლიურად
დაზოგოს დაახლოებით

15 მ3 შეშა,
540 კვტ.სთ.ელექტროენერგია,
შეამციროს დანახარჯები და

16685 კგ–ით შეამციროს CO2 ემისიები.

სკოლა შეძლებს მნიშვნელოვნად
გააუმჯობესოს სასწავლო გარემო

მოსწავლეთათვის და ყოველწლიურად
დაზოგოს დაახლოებით

15 მ3 შეშა,
540 კვტ.სთ.ელექტროენერგია,
შეამციროს დანახარჯები და

16685 კგ–ით შეამციროს CO2 ემისიები.



20 small scale demo projects

Investments 109108 GEL

Beneficiaries 1954 persons

Energy saved in kWh 182620 kWhEnergy saved in kWh 182620 kWh

Annual bill savings 19330 GEL

Annual CO2 reductions 126300 kg



ენერგოეფექტურობის სადემონსტრაციო
პროექტი საცხოვრებელ შენობაში

ქ.თბილისი, თემქა

“ენერგიის დაზოგვის
ინიციატივა შენობებში” (ESIB)

პარტნიორები და ბენეფიციარები:

ბინამფლობელთა
ასოციაციათბილისის საკრებულო



შენობის მოკლე აღწერა

გათბობის სისტემა
ინდივიდუალური გათბობის
სისტემები: გაზის
გამათბობელი სისტემები:
KARMA / Ariston, ან ზეთის
ელექტროგამათბობლები.

შენობის მაჩვენებლები
A B

კედლები, m2 1,190.
3

1,024.7

ერთმაგი შემინვის ხის
ფანჯრები, m2 91.17 109.525

ორმაგი შემინვის ხის ფანჯრები,
m2 51.17 33.59

გათბობის სისტემა
ინდივიდუალური გათბობის
სისტემები: გაზის
გამათბობელი სისტემები:
KARMA / Ariston, ან ზეთის
ელექტროგამათბობლები.

ცხელწაყალმომარაგება
ინდივიდუალური- გაზის წყლის
გამაცხელებლები ან წყლის
ელექტროგამაცხელებლები
ARISTON ან THERMEX ან ATMOR.

Surface of metal plastic windows,
m2

157.27 115.525

Total surface of windows, m2 300.15 258.72

Roof surface, m2 186.15 186.15

Floor surface, m2 186.15 186.15

Floor-to-floor height, m 2.7 2.7

Number of floors 9 8

Heated area, m2 1,674 1,491

Heated volume, m3 5,022 4,473



ენერგოეფექტური ღონისძიებები- A ბლოკი
•კედლების დათბუნება
•სხვენის დათბუნება
•სარდაფის ჭერის დათბუნება
•ახალი მეტალოპლასტმასის ორმაგი შემინვის ფანჯრების
მონტაჟი
•მზის ცხელწყალგამაცხელებელ სისტემასთან
ინტეგრირებული შენობის ცენტრალური გათბობა გაზზე

•კედლების დათბუნება
•სხვენის დათბუნება
•სარდაფის ჭერის დათბუნება
•ახალი მეტალოპლასტმასის ორმაგი შემინვის ფანჯრების
მონტაჟი
•მზის ცხელწყალგამაცხელებელ სისტემასთან
ინტეგრირებული შენობის ცენტრალური გათბობა გაზზე

ენერგოეფექტური ღონისძიებები- B ბლოკი

•ახალი მეტალოპლასტმასის ორმაგი შემინვის
ფანჯრების მონტაჟი
•მზის ცხელწყალგამაცხელებელ სისტემასთან
ინტეგრირებული შენობის ცენტრალური გათბობა
გაზზე



Annual Energy Consumption Chart for Block - A

Year: 2012 (for unit A)
Electricity Natural Gas

Total

Actual energy consumption [kWh per
year] 33.477 82.301 115783.1

Energy payment,€ 4665.6 2000.9 6667

Specific energy consumption
[kWh/m2per year] 20.0 49.16 69.16

Year: 2012 (for unit A)
Electricity Natural Gas

Total

Actual energy consumption [kWh per
year] 33.477 82.301 115783.1

Energy payment,€ 4665.6 2000.9 6667

Specific energy consumption
[kWh/m2per year] 20.0 49.16 69.16

Annual Energy Consumption Chart for Block - B

Year:  2012 (B) for unit

Electricity Natural Gas Total

Actual energy consumption
[kWh per year] 24,817 96.380 121196.8

Energy payment,€ 3164.2 2344.5 5508.7

Specific energy consumption
[kWh/m2per year] 16.64 64.64 81.28



RESULTSRESULTS
Presented results is based on Energy Audit conducted with support of ESIB Project. The Project will be launched from NovemberPresented results is based on Energy Audit conducted with support of ESIB Project. The Project will be launched from November, 2, 2013.  For each family013.  For each family
is envisaged the meters for  energy consumption (Electricity , NG  & HWS) counting after implementation of relevant EE & RE mis envisaged the meters for  energy consumption (Electricity , NG  & HWS) counting after implementation of relevant EE & RE measeasures.ures.

Energy saving potential(unit A)
EnergyEnergy savingsaving potentialpotential ::

Energy saving 244,791 kWh/year
Net saving 20,143 [€ Year]
Investments into energy saving* 174,729 [€]
Payback period 8.7 Years

EnergyEnergy savingsaving potentialpotential ::

Energy saving 244,791 kWh/year
Net saving 20,143 [€ Year]
Investments into energy saving* 174,729 [€]
Payback period 8.7 Years

Energy saving potential (unit B)
EnergyEnergy savingsaving potentialpotential ::

Energy saving 143,829 kWh/year
Net saving 16,967 [€ Year]
Investments into energy saving* 143,199 [€]
Payback period 8.4 Years



Energy Consumption for Heating and Hot Water
After Heat Insulations of Walls

Jan 2014 Block A Block B Saving

Natural gas consumption [m3] 3270 3991 721

Natural gas consumption [kWh] 32055 39111 7056

Energy payment,€ 1022 1247 225

Jan 2014 Block A Block B Saving

Natural gas consumption [m3] 3270 3991 721

Natural gas consumption [kWh] 32055 39111 7056

Energy payment,€ 1022 1247 225



Environmental Benefits
Altogether, the total reduction of carbon dioxide emissions for both units of the residential building will
be  49.471+ 29.094= 78.565 ton/year.

RESULTSRESULTS


