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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Оваа пре-физибилити студија беше спроведена во ОПШТИНА ВАСИЛЕВО. Има за цел да
направи проценка на системот за јавно осветлување на општина Василево за да се
оценат потенцијалните можности за заштеда на енергија и да се развијат мерки за
енергетска ефикасност.

Краток опис на системот

Моменталната потрошувачка на енергија на системот за јавно осветлување на општина Василево на
годишно ниво е 486,105 KW, што одговара на годишна сума од 2,708,643,8 МКД (без ДДВ), Системот се
карактеризира со Живини светилки околу 31 бр. МХ(МН) метал халогени светелки 42 бр. КП компактно
флуросцентни светилки околу 1,020 бр.

Целосниот инвентар на системот за јавно осветлување е прикажан во следната
табела. Светилки се инсталирани на столбови, од кои повеќето се направени од дрво.
Староста на мрежата е околу 70 години

Tабела 1: Типови на светилки и инсталиран капацитет во Општина Василево1

Тип на
светилка

Број на
светилк

и

Капаците
т на

светилкат
а

(W)

Моќ – со вклучен баласт и загуби во
мрежата

(W)

Вкупна инсталирана
моќ

P (W)

Живина
31 250W 7,750

штедлива 320 30W 9,600

штедлива 700 50W 35,000

Метал
халоген 42 400W 16,800

Вкупен број на столбови 1,212

Вкупен број на светилки 1,093

Вкупна инсталирана моќ на светилките (W) вклучувајќи баласт
и загуби во мрежата

1 Целосен инвентар на системот за јавно осветлување
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За време на теренската посета при инспекцискиот надзор, беше забележано дека
неколку делови од опремата не работат правилно:

› Приближно 20% од светилките не работеа
› Приближно 50% од светлосните тела беа оштетени
› Приближно 70% од разводните панели имаа дотраени компоненти (пример,

вратите беа кородирани

Врз основа на мерење, забележано е дека постоечкиот систем за јавно осветлување не го
достигнува потребното ниво на осветлување, што е дефинирано во стандардот EN 13201.
Нивото на осветленост помеѓу два столбови може да биде ниско како __0,3_ лукс, додека
потребниот минимум е _0,6-1____ лукс.

Работните часови на системот за осветлување се проценуваат да бидат околу 4500 часови /
годишно.

Во Tабела 2 подолу, показателите на енергетска ефикасност на јавното осветлување се
прикажани за да се покаже на потрошувачката на енергија како функција од бројот на
столбови и должината на осветлените патишта.

Tабела 2: Специфични индикатори на системот за јавно осветлување

Систем за
јавно

осветлува
ње

Број
на

столб
ови

Вкупна
должина на

патишта

Вкупна
должина

на
осветле

ни
патишта

Потрошувач
ка на

енергија на
системот за

јавно
осветлувањ

е

Специфична
потрошувачк

а на
електрична
енергија по

столб

Специфичн
а

потрошувач
ка на

електрична
енергија по

Km
осветлени
патишта

Процент
на

осветле
ни

градски
патишта

pcs Над 60 km 5,135
km

kWh/год kWh/(по
столб.годиш

но)

kWh/(km.го
д)

%

Општина
Василево

1,093 Населе
ни

места
(села)

486,105 473 9,46 95%

Вкупно 1,093 5,135 486,105 473 9,46 95%

Препораки и предлози за модернизација на системот за јавно осветлување

Пре-физибилити студијата идентификува одреден потенцијал за подобрување на
енергетската ефикасност во јавното осветлување.

Пресметката на заштеда на енергија и финансиската одржливост на предложените мерки за
енергетска ефикасност беа развиени со користење RETScreen 42. Добрите практики кои

2 www.retscreen.net



Примена на мерки на енергетска ефикасност во системот за Јавно осветлување
Општина Василево

Пре-Физибилити Студија

6

треба да се земат во предвид при модернизацијата на системот за јавно осветлување во
Општина Василево го вклучуваат следново:

› Замена на постоечките светилки со современи (LED) светилки и арматури
› Стандардизирање на типовите на светилки според класификација на улици и урбани и

рурални зони
› Усогласеност со стандардот за нивото на осветленост
› Намалување на побарувањата за одржување
› SMART CITY – технологија

Препорачаните мерки за заштеда на енергија (односно потенцијалот на енергетски заштеди)
се дадени во следнава табела:

Табела 3: Препорачани мерки за енергетска ефикасност

Мерка Опис
Инвестиција
, со вклучен

ДДВ
Предвидени заштеди

Период
на

исплата
IR
R NVP

МКД kWh/год МКД/годишно години % МКД

1. Замена на
постоечките
светилки со
современи компактна
ЛЕД  светилка -
арматура

16.000.000,00 291,663 2,517,051 7 до 8 1.2 1.600.000,00

3. Замена на прекинувачи
On/Off со
програмирани
мерачи/централизира
н систем за
регулација на
уличното
осветлување (SMART
CITY)

1.170.000.00 41.135 441.749 3-4 57.000.00

4. Замена на
еднотарифни
електрични мерачи со
двотарифни

- - - - - -

Вкупно 17.170.000.00 1.657.000

Треба да се напомене дека овие резултати не ја вклучуваат само заштеда на енергија, туку
исто така го вклучуваат и подобрувањето на усогласеноста со стандардите за осветлување
како и проширување на покриеноста на мрежата за осветлување.

Сите мерки се прикажани со пресметки за потенцијални заштеди кои би можеле да се
постигнат, потребната инвестиција како и економската проценка на предложените мерки.
Овие мерки постојат само како можности и нивната точност може да се потврди и прилагоди
после нивното имплементирање во системот.
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Следната табела покажува значително поразлична прогноза на резултатите при споредбата на подобрениот случај против почетната состојба
како и почетната состојба прилагодена за да ги исполнува стандардите за осветленост. Заради споредба, вкупната инвестиција која е
потребна за имплементирање на подобрениот случај се дели со разликата помеѓу годишните оперативни трошоци на почетната состојба и
оние на подобрениот случај. Оваа пресметка резултира со голема разлика во период на поврат: 14 години за тековната почетна состојба, за
разлика од 7 до 8 години за прилагодената состојба.

Tабела 4: Компаративна проценка на Предностите при користење на тековната почетна состојба и прилагодената состојба во согласност со стандардите за осветленост

Тип на
светилка

Број на оперативни
светилки

Инсталирана моќност
(W)

Годишни
работни
часови

Потрошена енергија
(kWh/год)

Оперативни
трошоци (МКД/год)

Подобрениот случај

_____
замена на
почетниот

случај
Почетна состојба

Почетна
состојба3

Прилагодена
состојба

Почетна
состојба

Прилагодена
состојба

Почетна
состојба

Прилагодена
состојба Почетна состојба Прилагодена

состојба

Почетен
случај 3297 3297 471.410 219.944,67 4380

940.114,50
658.079,8

Период на поврат (Години)

3 Овој број претставува _____% од вкупниот број на светилки за основниот случај (како што беше разгледувано во студијата)
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1 ВОВЕД

1.1 ЦЕЛ НА СТУДИЈАТА

Целта на оваа студија е да се идентификуваат мерки за енергетска ефикасност за
мрежата на јавно осветлување во општина Василево како дел од препорачаните и
приоритетните мерки опишани во повеќе годишната програма, а дефинирани  во
Акциониот план на општината за 2019 година.

1.2 ПРЕЗЕМЕНИ ПОСТАПКИ

The following actions were taken during the study:

a. Прелиминарен аудит на моменталната состојба на системот за

јавно осветлување (ЈО) во општина Василево во кој јасно ќе биде

дефиниран:

- Точниот број на светла и столбови (со евентуално

мминимално отстапување од периодот на собирање на

податоците и реализацијата на оваа студија,

- Типот на светилки и позицијата на мерното место (ММ) од

напојувањето,

- Состојба на елементите од мерното место (нефункционалност,

оштети итн. )

b. Утврдување на моменталната состојба на потрошувачката на

енергија, врз основа на сметките за електрична енергија, при што

прелиминарно е одредена референтната4 годишна потрошувачка

на системот на чиј основ се базираат сите понатамошни анализи

,

c. Утврдување на влијанието на поединечни типови на светилки врз

севкупниот систем за јавно осветлување

d. Дефинирање на прелиминарен предлог за модернизација, кој би бил
детално обработен во Енергетскиот Аудит

4 Референтна   година  е  година  во која системот немал никаков прекин на работата—или годината со
најмал број на прекини во работата на системот (и обезбедува целосни  податоци за потрошувачката на енергија
во сите нејзини форми). Според собраните податоци за изминатите три-пет години се одбира годината што го
исполнува овој услов.
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e. Утврдување на потенцијалот на енергетски заштеди врз основ

на моменталната состојба на системот за Јавно Осветлување.



Примена на мерки на енергетска ефикасност во системот за Јавно осветлување
Општина Василево

Пре-Физибилити Студија

3

2 КАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМОТ ЗА ЈАВНО
ОСВЕТЛУВАЊЕ

Овој дел се однесува на општите карактеристики на системот за јавно осветлување и
неговата локализација.

2.1 Сопственост и информации за одржувањето

Име: Систем за Јавно осветлување на општина Василево

Локација: Општина Василево

Сопственик: Општина Василево

Тел.: +389 (34) 354-444

Факс: /

Градоначалник

Марјан Јанев

Одржување: Систем за Јавно осветлување на општина Василево

Општина Василево

Тел.: +389 (34) 354-444

Факс: /

Одговорни лица за Енергетска ефикасност во Општината: Бранко Андонов, Симона Стојанова и Георги Цонев

Одржување :ЈП,,Турија,, Василево (јавно препријатие) , одговорно лице:

2.2 Основни податоци за општината и Преглед на регионалните
активности

Основните податоци за општината се претставени во табелата подолу.

This window can be used anywhere
in the document to accentuate certain key
elements: final results, small summary,
salient facts, etc.

CAPITALIZE THE FIRST LETTERS IN NAMES
AND VERBS OF TITLES FOR:

 roject Name and Type of report
 Executive Summary
 Introduction and Conclusion
 Titles 2 to 5
 Tables Title Rows
 Legends for Tables and Figures
 Appendix Title
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Табела 5: Основни податоци за Општината Василево

Основни податоци за општината
Основни податоци
Име на Општината ЕЛС Општина Василево

Адреса О.Василево-Василево

Веб-сајт www.opstinavasilevo.gov.mk

Email оpstina_vasilevo@yahoo.com

Регион Југоисточен плански регион

MoME ID

Одговорно лице (раководител) за ЕЕ
Информации за контакт Име Симона

Презиме Стојанова

Професија Дипломиран економист

Тел. +389 (34) 354-444

(Вработени во општината) Факс /

Моб. +389 (077)931-587

E-mail

Општината низ бројки
Површина (km2) Општина

Број на области /
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3 МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА НА СИСТЕМОТ ЗА ЈАВНО
ОСВЕТЛУВАЊЕ

Моменталната состојба на системот за Јавно осветлување во Општина Василево може
да се утврди со детална анализа на собраните податоци за Јавно осветлување која ќе ги
прикажува потрошувачката на енергија за различни типови на светилки, нивните
работни часови, состојбата на опремата (столбови, далноводи, итн.), типот на
регулација за потрошувачката на енергија и вклучувањето на светилките, како и
бараното минимално ниво на осветлување. Овие податоци се добиени од персоналот кој
е задолжен за одржување на системот за Јавно Осветлување.

Да се вметне слика од локацијата, карта, разгранетост на мрежата.

Слика 1: Мрежа на јавното осветлување

3.1 Преглед на јавното осветлување на општината

Целовкупниот систем на Јавно осветлување на општина Василево е поделен на _23
мерни места (ММ). Мрежата е приближно 70 години стара.

За време на инспекцискиот надзор, беше забележано дека неколку делови од опремата не
работат правилно:

› Приближно 20% од светилките не работеа
› Приближно 70% од светлосните тела беа оштетени
› 70% од разводните панели имаа дотраени компоненти (на пример, кородирани

врати)

Исто така, за време на истата инспекција, нивото на осветленост на патот беше измерено на
различни локации за да се спореди постоечкото ниво осветленост со стандардот EN 13201-
2: 2005. Стандардот EN 13201-2:2005 е европски стандард кој дефинира класи на
осветленост според типот на улица. За секоја класа, системот за јавно осветлување мора да
обезбеди минимална осветленост во лумени. Врз основа на мерењето, инсталираните тела
не ги исполнуваат барањата на осветленост дефинирани со стандардот EN 13201-2:2005 во
повеќето случаи. Измереното ниво на осветленост помеѓу два столбови може да има
минимална вредност од 0,3 лукси додека потребниот минимум е _0,6-1___ лукс

Во Додаток I, претставена е класификацијата на улиците според стандардот EN 13201
за Општина Василево како и измерените нивоа на осветленост.

Табела 6: Опис на системот за јавно осветлување

ПРЕГЛЕД НА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
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E40
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натри
ум
Е27

250W

број на
сијалиц

и

Број
на

Банд
ери

забелешка
бандери без

сијалици

1 ВАСИЛЕВО 0 10 100 50 0 0 0 0 12 0 0 172 190 18

2 ПИПЕРЕВО 0 15 43 70 0 0 0 0 0 0 0 128 137 24

3 СЕДЛАРЦИ 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 0

4 ЕДЕРНИКОВО 0 0 20 22 0 0 0 0 0 0 0 42 48 6

5 ЧАНАКЛИЈА 0 0 20 27 0 0 0 0 0 0 0 47 55 8

6
СТАРО

ВЛАДЕВЦИ 0 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 19 27 8

7
НОВО

ВЛАДЕВЦИ 0 0 30 31 0 0 0 0 0 0 61 74 13

8 ДОБРОШИНЦИ 6 30 35 0 0 0 0 8 0 0 79 83 10

9 ДУКАТИНО 0 0 25 35 0 0 0 0 14 0 0 74 76 2

10 АНГЕЛЦИ 0 0 40 41 0 0 0 0 8 0 0 89 98 10

11 ГРАДОШОРЦИ 0 0 50 71 0 0 0 0 0 0 0 131 132 1

12 НОВА МААЛА 0 0 30 35 0 0 0 0 0 0 65 69 4

13
ВИСОКА
МААЛА 0 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 19 24 5

14 РАДИЧЕВО 0 0 20 39 0 0 0 0 0 0 0 59 72 13

15 СУШЕВО 0 0 40 49 0 0 0 0 0 0 0 89 98 9

СЕ ВКУПНО 0 31 495 524 0 0 0 0 42 0 0 1,093 1,212 131

.
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По спроведените внимателни анализи во системот, може да се дојде до заклучок дека штедливите светилки учествуваат во вкупната
потрошувачка со околу 42%.

Овој процент обезбедува рамка за да се дефинираат можните мерки и пресметки на потенцијалните заштеди на енергија кои би се
постигнале со модернизација на овој дел од системот за Јавно осветлување.

Вкупната инсталирана моќност на штедливите светилки во системот кои се анализирани во овој сегмент изнесува __44.600kW или
__63____% од вкупната моќност. Врз основ на овие податоци, може да се овозможи (потенцијално) дополнително вградување и
осовременување на системот, притоа вклучувајќи ги и новите типови на поефикасни уреди за осветлување со помала потрошувачка на
енергија, или пак подобро осветлување.

Дополнително во оваа пре-физибилити студија, се констатира фактот дека значителен број на столбови се идентификувани во лоша
состојба (што може да се увиди од посета на теренот). Промена на типот на рефлектори како и комплетна структура на столбот ќе
биде потребна. Обележување на оштетените столбови е задолжително.

3.2 Работен режим на системот за Јавно осветлување

Врз основа на годишната потрошувачка на енергија во 2018 од _486.105_kWh како и вкупната инсталирана моќност од _80_% на дел од
системот од _467.252,00___kW, се утврдува работен режим на светилките од 4380 h/год.
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4 ПОТРОШУВАЧКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА МРЕЖАТА НА ЈАВНО
ОСВЕТЛУВАЊЕ

4.1 Потрошувачка на електрична енергија и енергетски биланс

Според добиените сметки за електрична енергија за Јавното осветлување во општината Василево можеме да дојдеме до заклучок дека
системот не претрпел значајни промени во изминатите три години (доколку имало промени потребно е да бидат вклучени), кои би
можеле да ја зголемат потрошувачката на електрична енергија.

Табела 7: Месечна потрошувачка на енергија (2018-2019)

Оваа табела е извлечена од Excel. Поради тоа сите инструкции и објаснувања се вклучени во Excel.

Месец Потрошувачк
а 2016 [kWh]

Потрошувачк
а 2016 [MKD]

Потрошувачка
2017 [kWh]

Потрошувачка
2017 [МКД]

Потрошувачка
2018 [kWh]

Потрошувачка
2018 [МКД]

Јануари
/ 226.949 / 312.359 308.492

Февруари
/ 215.808 / 258.515 243.227

Март
/ 207.857 / 292.422 251.232

Април
/ 181.318 / 210.914 209.458

Мај
/ 195.986 / 191.565 168.595

Јуни
/ 133.127 / 165.596 151.401

Јули
/ 150.685 / 152.759 154.043

Август
/ 173.604 / 178.538 162.176

Септември
/ 187.070 / 194.948 184.322

Октомври
/ 242.523 / 250.976 242.139
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Ноември
/ 268.800 / 274.674 286.701

Декември
/ 343.383 / 280.681 340.960

Вкупно
(kWh) /

--- ---

Вкупно
(МКД)

---
2.527.110

---
2.763.947

---
2.702.746

Во tabela 8 подолу, прикажани се показателите за енергетска ефикасност на јавното осветлување со цел да ја претстават
потрошувачката на енергија како функција од бројот на столбови и должината на осветлени патишта.

Табела 8.

Систем за јавно
осветлување

Број на
столбови

Вкупна должина на
патишта

Вкупна
должина на
осветлени
патишта

Потрошувачка на
енергија на

системот за јавно
осветлување

Специфична
потрошувачка на

електрична енергија
по столб

Специфична
потрошувачка на

електрична
енергија по Km

осветлени патишта

Процент на
осветлени

градски
патишта

pcs Над 90 km 5.135 km kWh/год kWh/(по
столб.годишно)

kWh/(km.год) %

Општина
Василево

1,093 Населени
места (села)

15 15 / n/a n/a 95%

Вкупно 1,093 n/a n/a 95%
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Енергетскиот биланс е конципиран врз основ на податоците за инсталираната опрема и потрошувачката на електрична енергија во
изминатите три години, вклучувајќи и коефициент на сигурност така што проценката на референтната потрошувачка е
конзервативна.

Бројот на работни часови за пресметка на референтната потрошувачка изнесува ///// часа, а е добиен врз основ на годишната
потрошувачка на електрична енергија.

Коефициентот за симултана работа на светилките се движи од 0.95 или 1  и претставува коефициент за пресметка на
потрошувачката на електрична енергија, бидејќи се претпоставува дека сите светилки ќе бидат активни и употребливи во исто време.

Со симулација на работата на системот, направена врз основ на податоците за инсталирана опрема и утврдените работни часови на
системот за Јавно осветлување, добиените резултати даваат приказ на реалната состојба на потрошувачката на енергија. Вкупната
потрошувачка направена со симулацијата изнесува _486,105___kWh годишно или _47___% од вкупната потрошувачка на електрична
енергија, според фактурите. Симулираната потрошувачка се додава на енергијата потрошена за_53%___, односно светлата во
системот не се вклучени во анализата, и на тој начин се потврдува реалната потрошувачка на енергија на  системот за Јавно
осветлување. Се определува разлика од 53% како промена на фактурите за електрична енергија. Оваа разлика е повеќе од доволна за да
може студијата да го процени потенцијалот на мерките за енергетската ефикасност.

4.2 Практики за енергетска ефикасност во јавното осветлување

Клучните технологии и најдобрите практики кои се од корист за модернизацијата и работењето на системите за јавно осветлување и
кои може да резултираат со заштеда на енергија во Општина Василево го вклучуваат следново:

› Замена на ЖСВП светилки: овие светилки се уште се користат во постоечките системи за осветлување, но нивната енергетска
ефикасност е ниска (до 52 lm/W). Бидејќи нивниот флукс значително се намалува кон крајот на нивниот работен век, тие треба
често да се заменуваат. Нивното рендерирање на бојата е добро во услови на отворено, но постојан проблем е штетата на
животната средина предизвикана од искористените светилки и живата што ја содржат. Нивната задолжителна замена е
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оправдана и од аспект на енергетска ефикасност и економски аспект. Тие би можеле да бидат заменети со натриумови светилки
со висок притисок (НСВП) или LED светилки:

- НСВП светилките се користат, особено поради нивното високо ниво на излезна светлина (со мин 100 lm / W) и релативно
прифатливо рендерирање на бојата (со златно-жолта/бела боја на светлина) во услови на јавно осветлување и со одобрување од
страна на општината. Тие имаат релативно долг животен век и се погодни за масовна замена откако работниот век на ЖСВП
светилките ќе заврши. НСВП е светилка која вообичаено се користи за замена на ЖСВП во минатото, пред LED светилките да
станат поевтини и посигурни за системите за јавно осветлување.

- LED светилки/ LED светлосните компактни арматури имаат висока ниво на излезна светлина со ниска потрошувачка на
енергија. Во моментов оваа технологија е стандардна практика во модернизацијата на системите за јавно осветлување. Ја
подобрува ноќната видливост и сигурноста преку подобро рендерирање на бојата, поуниформна дистрибуција на осветлувањето
и елиминирање на темните области помеѓу столбовите. Ја намалува директната и рефлектираната светлина кои се
основните причини за “урбаното небо”. Исто така, го намалува одржувањето благодарение на својот подолг животен век кој
трае повеќе од 50.000 часа во споредба со 15.000 до 20.000 работни часа на ЖСВП или НСВП.

› Почитување на стандардното ниво на осветленост: Беше забележано за време на посетата дека поставениот систем за јавно
осветлување не ги почитува стандардите за минимално ниво на осветленост. Според тоа, во мерките за енергетска ефикасност
ќе се предложи новите светилки да ги исполнуваат стандардите за минимално ниво на осветленост.

› Регулирање на нивото на осветленост: Електричните  баласти нудат можност за намалување на степенот на осветлување (во
индустриски и бизнис зони) за време на многу низок сообраќај. Електричните баласти обично може да идентификуваат дефекти кај
светилките или прекини во напојување од електричната мрежа, и да испратат сигнали до централниот систем за мониторинг.
Намалување на нивото на осветлување, исто така може да се постигне со поставување на регулатори за моќност на разводните
панели од системот за јавно осветлување.

› Подобрување на одржувањето: НСВП и LED имаат подолг животен век од ЖСВП, а со тоа ќе побаруваат поретко заменување на
светилките. Исто така, може да се планира истовремена масовна замена на голем број на светилки кон крајот на нивниот работен
век. Светилките треба редовно да се чистат од нечистотија за да се избегне намалување на нивниот флукс.
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5 ПРЕДЛОЗИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
По внимателна проценка и анализа на целиот систем за јавно осветлување во општина Василево, мерките кои се содржани во овој дел
беа анализирани. Пресметката за заштеда на енергија и финансиската одржливост на предложените мерки за енергетска ефикасност
се развиени со користење на софтвер алатката RETScreen 4, која е претставена подолу. Секоја од анализираните мерки за ЕЕ е
објаснета подолу и претставени се податоците кои се користени.

5.1 RETScreen 4

Retscreen 4 е Excel-базирана софтвер алатка за анализа на проекти за чиста енергија која им помага на носителите на одлуки, брзо и ефтино
да ја утврдат техничката и финансиската одржливост на потенцијални проекти за чиста енергија. Тоа е бесплатна софтверска алатка која нуди
поддршка на одлуката и која се користи во целиот свет од страна на енергетски контролори и инженери, владини претставници, па дури и
банкари, за да се процени одржливоста на проекти за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Може да се симне на следната
веб страница: www.retscreen.net. Исто така, RETScreen е софтвер кој е достапен на повеќе јазици меѓу кои е и македонскиот јазик.

5.2 Замена на светилки и/или дополнителни уреди

Со имплементирањето на оваа мерка ќе се постигнат повеќе заштеди и подобри технички карактеристики. Оваа мерка не треба да го намали
квалитетот на системот на Јавно осветлување или пак нивото на осветленост во ниеден случај.

5.2.1 Опис на мерката и претпоставки

Опишете ја мерката за енергетска ефикасност и детално наведете ги сите претпоставки користени за пресметката на заштедата
на енергија и профитабилноста на мерката: број на светилки, моќ, работни часови, трошоци .

5.2.2 Резултати

Следната табела и графикон ја прикажуваат финансиската одржливост на мерката за ЕЕ.
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Табела 8: Анализа на финансиската одржливост, без вклучен ДДВ - Име на мерката

Слика 2: Кумулативен прилив на парични средства – Име на мерката

Додадете краток заклучок за финансиската одржливост за секоја мерка

Краток преглед на енергетските и финансиските индикатори е даден во следните табели

Табела 9: Замена на светилки/дополнителни уреди – Енергетски индикатори

Моментални
светилки Нови светилки Заштед

и [kW]
Заштед
и [kWh]

Заштеди
[МКД/год]

Трошоци
(МКД)

Мерка 1 Штедлива
50W

30W -40W
LED

Мерка 2 Штедливи
30W

50W -60W
LED

Мерка 3 Живина 250W 100W-120W
LED

5.3 Модернизација на дистрибутивната мрежа

5.3.1 Опис на мерката и претпоставки
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Намалувањето на загубите на триење (пад на напонот) се постигнува со оптимизација на конфигурацијата на дистрибутивната мрежа
и со соодветно димензионирање на каблите, се во рамките на обновување на дистрибутивната мрежа на системот за јавното
осветлување. Тоа е важно, доколку е можно, на локално ниво, да се спроведат подобрувања за време на редовното одржување на
системот. Имплементацијата на нова и соодветна опрема ќе овозможи оптимизација на условите за работа на системот.

5.3.2 Резултати

Следната табела и графикон ја прикажуваат финансиската одржливост на мерката за ЕЕ.

Табела 10: Анализа на финансиската одржливост, без вклучен ДДВ - Име на мерката

Слика 3: Кумулативен прилив на парични средства – Име на мерката

Додадете краток заклучок за финансиската одржливост за секоја мерка

5.4 Имплементација на систем за регулација

5.4.1 Опис на мерката и претпоставки

Опишете ја мерката за енергетска ефикасност и детално наведете ги сите претпоставки користени за пресметката на заштедата
на енергија и профитабилноста на мерката: број на светилки, моќ, работни часови, трошоци
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Регулацијата на уличното осветлување може да се имплементира на неколку начини:

› Замена на прекинувачи On/Off со програмабилни мерачи/централизиран систем за регулација на уличното осветлување

› Централизирана регулација и управување со осветлувањето на сите населени места (села) или дел од нив:
- Регулација преку радио – врска,

- Далечински управувач .
› Локална регулација на индивидуални подстаници:

- Со програмабилни електро-механички или електрични мерачи
- Со посебни релеи и контролери со програмиран календар: префрлање на повеќетарифен мерач; (вклучување и исклучување во

различен режим – пр. Исклучени светла од 00.00 a.m до 05.00 a.m.)
- Имплементирање на кабинско менаџирање како предлог решение за придушување на светлината кај група на светилки со кои би

се овозможиле вкупни заштеди од 10%-15%, и заштеда на енергија од 25%-30%.
› Регулација на индивидуалното осветлување:

- Со уреди за префрлање инсталирани во светилките, (кои обезбедуваат префрлање на моќноста од 150 до 100 W или од 100 на 70
W (потребен е посебен уред за префлување)

- Со временски релеи, вградени во светилките –пр. За полу ноќни светла-на режим
- Инсталација на интегрирано предлог решение за придушување на светлината кај секоја светилка со примена на сите 5 нивоа на

моќност, кое треба да генерира околу 50 % заштеда на енергија
- Воведување на систем за далечинска контрола и мониторинг на секоја точка на осветлување посебно. На тој начин можат да се

постигнат заштеди до 70 % на потрошувачка на енергија и 40% на одржување

Најефикасна регулација се постигнува со централизиран систем кој овозможува: (i) симултана или консекутивна (по групи) регулација на
уличното осветлување On/Off во зависност од кривата на осветлување, (ii) симултано префрлање во зависност од цената на
потрошувачката на електрична енергија за осветлување, (iii) намалување на осветлувањето во ноќните периоди поради ниска
фрекфенција на движење.
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5.4.2 Резултати

Следната табела и графикон ја прикажуваат финансиската одржливост на мерката за ЕЕ.

5.5 Оптимизација на тарифа

Замената на еднотарифни електрични мерачи со двотарифни мерачи може да генерира заштеда. Со спроведувањето на оваа мерка не
може да се постигне заштеда на енергијата , но затоа пак може да се постигне намалување на трошоците.
Во овој дел потребна е дополнителна проверка на податоците, регулативата и моменталната сосотојба.
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6 ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Следната табела ги прикажува препораките кои се врз основа на собраните податоци и претпоставките направени во оваа пре-физибилити
студија

Табела 11: Препораки за модернизација на системот за јавно осветлување во општина Радовиш

Мерка Проценети заштеди
Инвестиција Период на

поврат
IRR NVP

kWh/ годишно МКД /годишно МКД Години % МКД

Избрани мерки

Избрани мерки

Вкупно

Треба да се напомене дека овие резултати не вклучуваат само заштеда на енергија, туку исто така и подобрување на усогласеноста со
стандардите за осветлување и проширување на покриеноста на осветлување. Ова го објаснува релативно високиот период на поврат
(14 години), кој би бил помал доколку мрежата за јавно осветлување на Општина Василево уште на почетокот беше во согласност со
меѓународните стандарди за осветлување.

Препораките вклучуваат ________

Дополнителни Препораки

Додадете било какви препораки за столбовите, фотоќелиите или друго.

CAPITALIZE THE FIRST LETTERS IN NAMES
AND VERBS OF TITLES FOR:

 roject Name and Type of report
 Executive Summary
 Introduction and Conclusion
 Titles 2 to 5
 Tables Title Rows
 Legends for Tables and Figures
 Appendix Title
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Appendix I
КЛАСИФИКАЦИЈА НА УЛИЦИТЕ ВО ОПШТИНА ВАСИЛЕВО СПОРЕД СТАНДАРДОТ EN 13201

Табела 12: Класификација на улиците во Општина Василево според Стандардот EN 13201

класа S – Бавни возила (возила на моторен погон, запрежни возила со брзина ограничена на 40 km/h)

Параметар Опција
Пондерирана
вредност (WV)

___________
Патишта

Брзина

Многу висока 1 n/a

висока 0.5 n/a

умерена 0 n/a

Сообраќај

Многу висока 1 n/a

висока 0.5 n/a

умерена 0 n/a

ниска - 0.5 n/a

Многу ниска -1 n/a
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класа S – Бавни возила (возила на моторен погон, запрежни возила со брзина ограничена на 40 km/h)

Параметар Опција
Пондерирана
вредност (WV)

___________
Патишта

Композиција на
сообраќај

Заедно со висок процент на не-
моторизирани возила 2

n/a

Комбинирано 1 n/a

Само моторни возила 0 n/a

Поделба на патишта

Не 1 n/a

Да 0 n/a

Густина на раскрсници

Висока 1 n/a

Умерена 0 n/a

Паркирани возила

Присутни 0.5 n/a

Не присутни 0 n/a

Амбиентална светлина висока 1 n/a
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класа S – Бавни возила (возила на моторен погон, запрежни возила со брзина ограничена на 40 km/h)

Параметар Опција
Пондерирана
вредност (WV)

___________
Патишта

умерена 0 n/a

ниска -1 n/a

Контрола на сообраќајот

Слаба 0.5 n/a

Умерена или добра 0 n/a

Сума на
пондерирана

вредност (SWV)

n/a

S класа = 6-SWV n/a
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Табела 13: Класификација на осветлувањето за општината Василево

Класа
Хоризонтално осветлување

Eav [lux] Emin [lux]

S1 15 5

S2 10 3

S3 7.5 1.5

S4 5 1

S5 3 0.6

S6 2 0.6

Шема на податоци:
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L2 L1

HPM 125WHPM 125W
6.2 lux
4.4 lux
2.7 lux

6.3 lux
4.5 lux
1.8 lux

0.5 lux
0.5 lux
0.5 lux

Night

ROAD

Measuring point

Слика 4: Мерење на осветленост на сајтот – улично осветлување
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Appendix I
ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС

Енергетскиот биланс е основан врз база на податоците за инсталираната опрема и потрошувачката на електрична енергија во
последните три години. Факторот на истовремено работење на осветлувањето е поставен на 1. Ова е коефициент за пресметка на
потрошувачката на енергија, бидејќи се претпоставува дека сите светла се исправни и работат во исто време. Следните табели и
слики се графичка презентација и ги истакнуваат месечни трошоци за електрична енергија во 20XX, 20XX и 20XX.

Табела 14: Влијанието на потрошувачката на енергија врз инсталираниот капацитет и фактурираните трошоци, 20XX

Користење на системот
Вредностите на буџетот врз

основа на инсталиран
капацитет

Фактурирани трошоци

Месец

Цена на
електрична
енергија
(МКД/kWh)

Бр. на денови
Бр.

оперативни
часови

Вкупен број на
оперативни

часови/месец

Потрошувачка на
електрична

енергија (kWh)

Трошоци за
електрична

енергија (МКД)

Електрична енергија
Трошоци за
одржување

Вкупно

Потрошувачка Трошоци

(kWh) (МКД) (МКД) (МКД)

Јануари 31 308,492

Февруари 28 243,227

Март 31 251,232
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Април 30 209,458

Мај 31 168,595

Јуни 30 151,401

Јули 31 154,043

Август 31 162,176

Септември 30 184,322

Октомври 31 242,139

Ноември 30 286,701

Декември 31 340,960

Вкупно 2,702,746
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