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Zbiór materia³ów informacyjno-szkoleniowych opracowanych przez zespó³ wyk³adowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Krakowskiej prowadz¹cych zajêcia na studiach podyplomowych dla osób ubiegaj¹cych siê o kwalifikacje audytorów i uprawnienia do sporz¹dzania œwiadectw charakterystyk energetycznych budynków, lokali mieszkalnych itp.
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Od Wydawcy
W zeszycie przedstawiono w aspekcie obowi¹zuj¹cych aktów prawnych polskich
i dyrektyw Unii Europejskiej wybrane dla elektryków zagadnienia audytu efektywnoœci
energetycznej budynków, dotycz¹ce badania efektywnoœci energetycznej budynków,
ich czêœci i lokali mieszkalnych oraz szczegó³owych zagadnieñ zwi¹zanych z wentylacj¹,
klimatyzacja, ochron¹ ciepln¹ i ogrzewaniem budynków, problemem zaopatrzenia w ciep³¹ wodê u¿ytkowa, zagadnienia energooszczêdnoœci elektrycznych urz¹dzeñ grzewczych, napêdowych i oœwietleniowych oraz pomiaru mocy i energii w instalacjach elektrycznych.
Przedstawiono równie¿ program wymaganych studiów podyplomowych.
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Zasady audytu efektywnoœci energetycznej budynków
STRESZCZENIE
W zeszycie przedstawiono wybrane zagadnienia audytu efektywnoœci
energetycznej budynków prezentowane przez wyk³adowców a mianowicie: podstawy prawne dotycz¹ce efektywnoœci energetycznej, zagadnienia
wentylacji i klimatyzacji, ochrony cieplnej budynków, ogrzewania
i zaopatrzenia w ciep³a wodê, zagadnienia energooszczêdnoœci urz¹dzeñ
grzewczych, napêdowych i oœwietleniowych oraz aktualne problemy
pomiaru mocy i energii w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych.
Przedstawiono program studiów podyplomowych oraz statystykê s³uchaczy przeprowadzonych trzech edycji studiów.

Principles of building energy efficiency auditing
ABSTRACT
In this publication the selected aspects of building energy efficiency audit
were presented. They include the legal basis of energy efficiency auditing,
the issues of ventilation, air conditioning and thermal protection of buildings, heating and hot water supply and the main issues of the efficiency
of electric heating equipment, electric drives and lighting as well as the
power measurement in electrical networks and installation. The postgraduate program and statistic data on participants of the three editions of
courses for auditors are presented.
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