Konektatutako eraikinen Kalifikazio
Energetikoa hobetzen du

Energia faktura txikiagoa

HORNIDURA KONTRATUKO BALDINTZAK
Norekin sinatu behar da berokuntza sarera konektatzeko?

AUZOKO
BEROKUNTZA
SAREA

GIROA VEOLIA - EVE - VISESA sozietate esplotatzailearekin.
Iraunkortasun kontraturik al dago?

Instalazioa mantentzeko eta
ustiatzeko kostuaren murrizketa

CO2 isurketen murrizketa

Instalatutako potentzia txikiagoa
eta erregai kontsumo txikiagoa
Instalazioen errendimendu
hobeagoa
Eraikinetako instalazioen
zarata murrizten du
Biomasaren erabilera, energia
iturri berriztagarria eta autoktonoa
Etxeko segurtasuna
hobetzen da

Bai, 10 urtez.

KOROATZE AUZOA

Zenbatean igoko da energia honen prezioa?
Energiaren kostuen
energia-terminoa.

arabera

(Biomasa,

Gas

naturala

eta

elektrizitatea)

aldatuko

da

GALDARA-GELA ZENTRALA
SALA DE CALDERAS CENTRAL

PLAZA DE LA
CIUDADELA

Aldiz, termino finkoa KPI (Kontsumoko Prezioen Indizea) arabera joango da aldatzen.
Zein izan behar da berokuntza sistemaren ordutegia?
Hornikuntza eguneko 24 orduetan eta urteko 365 egunetan bermatua dago
Zenbat etxebizitza erantsi behar dira proiektuari?
Gutxienez 750 etxebizitza atxikitu behar dira.
Banaketako hodien sarea

Noiz amaitzen da proiektuari atxikitzeko epea?
Proiektuari atxikitzeko kontratua 2017ko azaroaren 30a baino lehen sinatu beharko da.

Non eskuratu daiteke informazio gehiago?

ARRETA BULEGOA
Pintore kalea 45
Ordutegia: 8:30tatik 14:00etara
Telefonoa: 945 16 18 81
E-maila: plancoronacion@vitoria-gasteiz.org
Web-orria: vitoria-gasteiz.org/koroatzeauzoa

Etxebizitzetako sarrera puntuak
Galdara-gela zentrala

SAREAREN ONURAK

Energia kontsumoaren murrizketa
auzoko
berokuntza
galdara
eraginkorragoa erabiltzean.

Atmosferara igorritako CO2
isurketen murrizketa.

ZERTAN DATZA
Auzoko berokuntza sareak, energia termikoa (ur bero bezala) banatzen du bide publikotik, sare
horretara konektatzen diren etxebizitza blokeetako eta eraikin publiko zein pribatuetako berokuntza
eta etxeko ur beroaren beharrak asetzeko.
1. Auzoko galdara
Energia termikoaren (ur beroa) produkzioa, Aldabe
Gizarte Etxearen atzealdean kokatuta dagoen
galdara-gelan egiten da.
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GAS GALDARAREN
ORDEZ DOAN
BERO-TRUKAGAILUA

Auzoko galdarak Biomasa erabiltzen du erregai
nagusi bezala.
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AUZOKO GALDARA

2. Auzoko banaketa

Iturri berriztagarrietatik datorren
energiaren
erabilera
eta
kanpotik
datozen
erregai
fosilekiko
dependentzia
energetiko txikiagoa.

Errekurtso
propioak
balioan
jarri,
Vitoria-Gasteiz
inguruko
basoetan
dauden
esplotazio
jasangarrietatik
eratorritako
biomasaren erabileraz.

ENERGIA
TERMIKOAREN
BANAKETA AUZOAN
(Ur beroa)

Ur beroa auzoko espaloien azpian lurperatuta
dauden aurrez isolatutako hodien bidez banatzen
da, eraikinetako konekzio punturarte.

3. Eraikinen konekzioa berokuntza sarera
Gasarekin gertatzen den bezala, erakineko hodi batetik zehar ur
beroa igotzen da etxebizitza bakoitzean, gaur egungo galdararen
ordez jarriko den bero-trukagailu bateraino.

Bero-trukagailu indibiduala

ZENBAT BALIO DU ENERGIA HONEK
Termino finkoa
Termino Finkoa ORAIN

385 €/urtean **

(gas galdara indibiduala)

Termino Finkoa GERO
(auzoko berokuntza sarea)

250€/urtean *

Barnean dago:

Barnean dago:

· Urteroko galdara eta gasaren manteketa
· RKonponketa eta matxurak
· Galdararen amortizazioa
· Erregaiaren prezio finkoa eta kontagailuaren alokairua

· Etxeko ur-bero eta berokuntzaren termino finkoa
· Etxearen tamainaren araberako terminoa
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* 80 m etxebizitza bateko batazbesteko kontsumo teorikoaren kalkulu estimatua.
Termino aldakorra (kontsumo indibidualaren arabera)
Termino Aldakorra ORAIN
(gas galdara indibiduala)

kWh erabilgarriaren prezioa
Energia kontagailua
This project has received
funding from the
European Union's Horizon 2020
research and innovation programme
under grant agreement
No 691883.

Termino Aldakorra GERO
(auzoko berokuntza sarea)

0,0598 €/kWh **

0,0550 €/kWh

Kontsumo indibidualaren arabera

Kontsumo indibidualaren arabera

** 2016ko iraileko prezioen arabera, BEZ gabe, eginiko estimazioa

