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Module Plan and Learning Outcomes 
 
 
PLAN: 
 
To offer the basic, introductory knowledge 
required to implement a building energy au-
dit.  
 

We will outline and explain the core con-
cepts and tools for achieving energy effi-
ciency and energy conservation in buildings 
by inspecting, surveying and analyzing the 
components of the building envelope and 
energy-generating/utilizing systems in a 
building.  
 

 
 
Student Learning Outcomes: 
 
• Demonstrate understanding of the core 

concepts and definitions related to ener-
gy audit;  
 

• Demonstrate the ability to explain the 
relationship between energy audit and 
the building envelope, energy using sys-
tems, and thermal comfort; 

 

• Demonstrate ability to conduct basic 
analyses, prioritize energy uses, and 
identify the sources of energy savings; 

 

• Demonstrate an overview of the energy 
audit process (from data collection to 
submission of a technical report contain-
ing recommendations for improving en-
ergy efficiency);  

 

• Demonstrate understanding of quantifi-
cation of energy, measurement systems 
and professional equipment, verification, 
and monitoring of energy use.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Øá¹áõÉի պÉանը և áõսáõցման 
ար¹յáõնքները  
 
ՊԼԱՆ  

Հիմնական, նախնական գիտելիքներ տրա-
մադրել այն մասին, թե ի՞նչ է անհրաժեշտ շեն-
քում էներգետիկ աուդիտ իրականաóնելու հա-
մար:  

Նկարագրել և պարզաբանել շենքում էներ-
գաարդյունավետություն և էներգախնայողու-
թյուն ապահովելու նպատակով, շենքի արտա-
քին պատող կոնստրուկóիաների և շենքում 
էներգիայի արտադրության/սպառման համա-
կարգերի ստուգման, հետազոտության և վեր-
լուծության հիմնական հասկաóություններն ու 
գործիքները: 

 
Ոõսանáղների áõսáõցման ար¹յáõնքները. 
 
• Պատկերաóում կազմել էներգետիկ աուդի-

տին առնչվող հիմնական հասկաóություն-
ների ու սահմանումների մասին,  
 

• Կարողանալ բաóատրել էներգետիկ աուդի-
տի և շենքի արտաքին պատող կոնստրուկ-
óիաների, էներգասպառող համակարգերի, 
ջերմային հարմարավետության միջև փոխ-
ազդեóությունները,  

 

• Ցուóաբերել ընդհանուր տեխնիկական վեր-
լուծություն անóկաóնելու, էներգիայի օգ-
տագործման առաջնահերթությունները 
որոշելու ունակություն և կարողանալ մատ-
նանշել էներգիայի խնայողության աղբյուր-
ները,  

 

• Àնդհանուր պատկերաóում կազմել էներգե-
տիկ աուդիտի գործընթաóի մասին (տվյալ-
ների հավաքագրումիó մինչև էներգաարդ-
յունավետությունը բարելավելու առաջար-
կություններ պարունակող տեխնիկական 
հաշվետվության ներկայաóումը), 

 

• Հասկանալ, թե ի՞նչ է էներգիայի քանակա-
կան վերլուծությունը, չափման համակար-
գերը և մասնագիտական սարքավորումնե-
րը, էներգիայի օգտագործման ստուգումն 
ու մոնիթորինգը:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Մոդուլ 9. Շենքերի էներգետիկ աուդիտ և սերտիֆիկաóում  

 

-305- 

Core Concepts 
 
Energy management 
Building energy audit 
Energy-efficiency measures (EEM) 
 
Energy-utilization index (EUI) 
Energy-audit methodology  
Benchmarking  
Energy performance 
Preliminary energy audit  
Energy survey and analysis  
 
General energy audit  
Investment-grade energy audit (IGA) 
 
Energy balance 
Energy costs  
Energy Performance of Buildings Directive 
(EPBD) 
Building energy certificate 
 
ASHRAE building energy quotient label 
 
Baseline energy  
Energy savings performance contract 
(ESPC) 
Measurement and verification (M&V) 
 

Հիմնական հասկացáõթյáõնները  
 
Էներգիայի կառավարում 
Շենքի էներգետիկ աուդիտ 
Էներգաարդյունավետության բարձրաóման մի-
ջոóառումներ (ԷԱՄ-ներ) 
Էներգիայի սպառման óուóիչ (ԷՍՑ) 
Էներգետիկ աուդիտի մեթոդաբանություն  
Համեմատական վերլուծություն  
Էներգաարդյունավետության բնութագրեր 
Նախնական էներգետիկ աուդիտ  
Էներգետիկ հետազոտություն և վերլուծու-
թյուն 
Àնդհանուր էներգետիկ աուդիտ 
Ներդրումային մակարդակի էներգետիկ աու-
դիտ (ՆՄԱ) 
Էներգետիկ հաշվեկշիռ  
Էներգիայի ծախսեր  
Շենքերի էներգաարդյունավետության դիրեկ-
տիվ (ՇԷԱԴ)  
Շենքի էներգաարդյունավետության սերտիֆի-
կատ 
ASHRAE-ի Շենքի էներգետիկ վարկանշային 
պիտակ 
Բազային էներգիա 
Էներգախնայողության պահանջների կատար-
ման պայմանագիր(ԷԽՊԿՊ) 
Չափում և հավաստում (Չ և Հ) 
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INTRODUCTION 
 
Energy management is a necessary activity 
for optimizing energy procurement and utili-
zation throughout a facility or building. En-
ergy management seeks to minimize energy 
costs, waste and negative environmental 
effects while maintaining acceptable pro-
duction, quality and comfort levels. 
 

Energy audit is a key decision-making tool 
for energy management. It attempts to bal-
ance total energy inputs with use, and iden-
tifies all the energy streams in a facility. 
 

An energy audit is a systematic procedure 
to obtain adequate knowledge of the exist-
ing energy consumption profile of a building 
or group of buildings, an industrial opera-
tion, an installation, or a private or public 
service with the aim of identifying and quan-
tifying cost-effective energy savings oppor-
tunities and report the findings.1  
 

The purpose of an energy audit (sometimes 
called an “energy assessment” or “energy 
study”) is to determine where, when, why 
and how energy is used in a facility, and to 
identify opportunities to improve efficiency. 
An audit will identify the most efficient and 
cost-effective energy-efficiency measures 
(EEMs). 
 

With increased attention on GHG emissions 
and other pollutants, pollution audits are 
now a prominent factor in most energy au-
dits. 
 

Figure 1 summarizes the process of 
reviewing a building’s energy efficiency and 
the savings opportunities through which an 
owner or operator of an existing facility 
goes.  
 

Firstly, the decision has to be made to save 
energy. This may be based on legislative 
norms and standards, or it may be based on 
the financial motivations of the owner or op-
erator. 
  

An energy audit is conducted to identify op-
portunities for improvement and offer specif-
ic recommendations. The owner or operator 
would then need to commit financial, man-
agement, and staff resources to implement 
the recommendations. Moreover, these rec-

 
 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Էներգիայի կառավարումն անհրաժեշտ գոր-
ծընթաó է՝ կազմակերպության, օբյեկտի կամ 
շենքի մասշտաբով էներգիայի գնման և օգտա-
գործման օպտիմալ մակարդակ ապահովելու 
համար: Էներգիայի կառավարման միջոóով 
կարելի է նվազեóնել էներգետիկ ծախսերը, կո-
րուստները և բնապահպանական ազդեóու-
թյունները միաժամանակ պահպանել արտադ-
րության, որակի և հարմարավետության óու-
óանիշները անհրաժեշտ մակարդակի վրա: 
 

Էներգետիկ աուդիտն էներգիայի կառավար-
ման ոլորտում որոշումներ կայաóնելու համա-
կարգային մոտեóման գրավականն է: Այն փոր-
ձում է հավասարկշռություն հաստատել էներ-
գիայի ընդհանուր արտադրություն և դրա օգ-
տագործման միջև և ծառայում է տվյալ օբյեկ-
տում էներգիայի բոլոր հոսքերի բաóահայտ-
մանը: 
 

Էներգետիկ աուդիտը համակարգված և պար-
բերական գործընթաó է, որի նպատակն է ձեռք 
բերել հավաստի տեղեկություններ շենքի կամ 
շենքերի խմբի, արտադրական գործընթաóի, 
տեղակայանքի, մասնավոր կամ հանրային ծա-
ռայության կողմիó էներգիայի սպառման մա-
սին, նպատակ ունենալով բաóահայտել, թվայ-
նաóնել էներգախնայողության ծախսարդյու-
նավետ հնարավորությունները և ներկայաóնել 
ստաóված արդյունքները:1  

Էներգետիկ աուդիտի (երբեմն նաև կոչվում է` 
§էներգաօգտագործման գնահատում¦ կամ 
§էներգետիկ ուսումնասիրություն/փորձաքննու-
թյուն¦) նպատակն է որոշել, թե որտե՞ղ, ե՞րբ, 
ինչո՞ւ և ինչպե՞ս է տվյալ օբյեկտում օգտա-
գործվում էներգիան՝ բաóահայտելով էներ-
գաարդյունավետությունը բարելավելու հնա-
րավորությունները: 

Աուդիտի միջոóով հնարավոր է դառնում որոշել 
առավել էներգա և ծախսաարդյունավետ միջո-
óառումները՝ էներգաարդյունավետության մի-
ջոóառումները (ԷԱՄ-ներ):  

Ջերմոóային գազերի արտանետումների և աղ-
տոտման այլ արգասիքների նկատմամբ ուշա-
դրության ա×ի հետ զուգահեռ էներգետիկ աու-
դիտի ընթաóքում կարևորվում է նաև շրջակա 
միջավայրի աղտոտվածության գնահատումը: 

Նկ. 1-ում ամփոփված է գոյություն ունեóող օբ-
յեկտի սեփականատիրոջ/կառավարչի կողմիó 

                                                      
1 Source: Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of April 5, 2006 on energy end-use efficiency and energy 
services. 
Աղբյուրը` Եվրոխորհրդարանի և Եվրախորհրդի 2006թ. ապրիլի 5-ի Դիրեկտիվ 06/32/EC, «էներգիայի վերջնական սպառման 
արդյունավետության և էներգետիկ ծառայությունների մասին»: 
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ommendations would need to be 
implemented effectively to ensure that the 
recommended energy savings are fully real-
ized. Success in implementing an EEM 
package recommended via an energy audit 
will further inform the owner’s or operator’s 
policy or strategy with regard to energy sav-
ings.  
 
Figure 1. Energy audit in overall energy-saving 
process 

 
Նկար 1. Էներգետիկ աáõ¹իտն էներգախնայá-
ղáõթյան ամբáղջ գáրծընթացáõմ:  
 
 

Different types of entities offer energy audit-
ing services, including energy service com-
panies (ESCOs),2 energy consultants, and 
engineering firms. The energy auditor leads 
the audit process but works closely with 
building owners, staff and other key partici-
pants throughout to ensure accuracy of data 
collection and appropriateness of energy-
efficiency recommendations. 
 

The main issues of an audit process are: 
 
• The analysis of building utility bills, build-

ing envelope, installed equipment and 
fixtures;  

 

• The survey of the actual operating condi-
tions; 

 

• The understanding of the building’s be-
havior and its interactions with weather, 
occupancy, and operating schedules; 

իրականաóվող շենքի էներգաարդյունավե-
տության բարձրաóման և էներգախնայողու-
թյան հնարավորությունների վերանայման 
գործընթաóը: 

Առաջին հերթին, բնականաբար, պետք է էներ-
գիա խնայելու մասին որոշում կայաóնել, որը 
կարող է տեղի ունենալ նորմատիվ տեխնիկա-
կան չափանիշների և ստանդարտների պա-
հանջների հիման վրա կամ սեփականա-
տրիոջ/կառավարչի ֆինանսական դրդապատ-
×առներիó ելնելով:  
 

Էներգետիկ աուդիտն իրականաóվում է բարե-
լավման հնարավորությունները բաóահայտե-
լու և այդ առումով կոնկրետ առաջարկություն-
ներ ունենալու նպատակով: Այնուհետև սեփա-
կանատերը/կառավարիչը պետք է ֆինանսա-
կան, կառավարման և մարդկային միջոóներ 
հատկաóնի այդ առաջարկությունների իրակա-
նաóման համար: Àնդ որում, այդ առաջար-
կությունները óանկալի է իրականաóնել ողջ 
ծավալով, որպեսզի լիարժեքորեն իրաóվի բա-
óահայտված էներգախնայողության ներուժը: 
Աուդիտի արդյունքում առաջարկվող ԷԱՄ-ներ 
փաթեթի հաջող իրականաóումը դրականորեն 
կանդրադառնա սեփականատիրոջ կամ շահա-
գործող անձնակազմի վրա էներգախնայողու-
թյան հետագա քաղաքականության կամ ռազ-
մավարության առումով:  
 

Էներգետիկ աուդիտի ծառայությունները առա-
ջարկվում են՝ էներգետիկ ծառայություններ 
մատուóող ընկերությունների2 (ԷԾՄÀ-ներ), 
էներգետիկ խորհրդատուների կամ ×արտա-
րագիտական ընկերությունների կողմիó: Էներ-
գետիկ աուդիտ իրականաóնողը (աուդիտորը) 
ղեկավարում է աուդիտի գործընթաóը, սակայն 
տվյալների հավաքագրման ×շգրտությունն ու 
առաջարկվող ԷԱՄ-ների համապատասխա-
նությունն ապահովելու նպատակով ամբողջ 
ընթաóքում սերտորեն համագործակóում է 
շենքի սեփականատերերի, անձնակազմի և այլ 
առանóքային մասնակիóների հետ: 
 

Աուդիտի հիմնական խնդիրներն են՝ 

• շենքի կոմունալ/էներգակիրների ծախսերի, 
արտաքին պատող կոնստրուկóիաների, 
տեղակայված սարքավորումների և տեղա-
կայանքների վերլուծություն, 

• շահագործման փաստաóի պայմանների 
հետազոտություն, 

                                                      
2 Definition:  a company that identifies energy improvements provides the capital required to install improvements, offers turn-key 
installation services, and guarantees energy savings. 
Սահմանվում է որպես ընկերություն, որը բաóահայտում է էներգասպառման բարելավման հնարավորությունները,  բարելավման 
միջոóների  իրականաóման համար անհրաժեշտ կապիտալ ներդրումներ է ապահովում,  կապալի (աշխատանքների ամբողջական 
իրականաóման) ծառայություններ է առաջարկում և երաշխավորում է էներգիայի խնայողությունը: 

Policy or strategy 
on saving energy 

 

Էներգախնայողու-
թյան քաղաքակա-
նություն և ռազմա-

վարություն 

Energy audit with 
recommendations 

 

Էներգետիկ աու-
դիտ` կիó առաջար-

կություններով 

Investment decisions on the 
recommendations of the audit 

 

Էներգետիկ աուդիտի 
առաջարկությունների հիման 
վրա ներդրումներ կատարելու 

որոշում 

 

Implementation of 
recommendations 

 

Առաջարկություն-
ների իրակա-

նաóում 

Energy Audit in the 
Process of Energy 

Savings 
 

Էներգետիկ աáõ¹ի-
տը էներգախնայá-

ղáõթյան գáրծընթա-
ցáõմ 
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• The estimation of energy-saving potential; 

• The identification of client concerns and 
needs;  

 

• The selection and the evaluation of 
EEMs; 

 

• The supervision of selected EEMs 
package implementation and monitoring.  

 
The client and energy auditor have to de-
termine the depth of audit required. At 
times, a small audit will suffice; however, for 
some buildings an extensive audit will be 
appropriate and worth the investment. The 
client and energy auditor have to balance 
audit costs with expected benefits. 
 

This module will present different audit lev-
els, with each level becoming more complex 
and time consuming (and therefore more 
expensive). The module will also cover an 
audit’s implementation particularities as 
specified by the EU, American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers (ASHRAE and Russia. Energy 
audits already performed in Armenia will be 
presented and the overall situation in the 
sector will be discussed.  
 

 
 

• հասկանալ շենքում վարքագիծը և եղանա-
կի, զբաղեóվածության և սարքավորումնե-
րի շահագործման ժամանակաóույóերի փո-
խազդեóությունը, 

• էներգախնայողության ներուժի գնահա-
տում, 

• աուդիտի պատվիրատուների մտահոգու-
թյունների և կարիքների բաóահայտում և 
պարզաբանում 

• ԷԱՄ-ների ընտրություն և գնահատում, 

• Àնտրված ԷԱՄ-ների փաթեթի իրականաó-
ման վերահսկողություն և մոնիթորինգ: 

Պատվիրատուն ու աուդիտորը համատեղ որո-
շում են կատարվելիք աուդիտի խորության 
անհրաժեշտ մակարդակը: Երբեմն բավական է 
լինում փոքր աուդիտի իրականաóումը, սա-
կայն որոշ շենքերի դեպքում տեղին կլինի ծա-
վալուն և ներդրումների գնահատման աուդիտ 
անóկաóնել: Պատվիրատուն և աուդիտորը 
պետք է հավասարակշռեն աուդիտորական 
ծախսերն ու դրանիó ստաóվող օգուտները: 

Այս Մոդուլում կներկայաóվեն աուդիտի իրա-
կանաóման մակարդակների օրինակները (յու-
րաքանչյուր հաջորդ մակարդակն ավելի բարդ 
և ժամանակատար է, հետևաբար` ավելի 
թանկ): Կդիտարկվեն նաև աուդիտի իրակա-
նաóման առանձնահատկությունները` ըստ 
Եվրամիության (ԵՄ), Ջեռուóման, հովաóման և 

օդորակման համակարգերի ×արտարագետների ամերիկյան միության (ASHRAE) և Ռուսաս-
տանի կողմիó ընդունված սահմանումների: Կներկայաóվեն ՀՀ-ում իրականաóված էներգետիկ 
աուդիտները և ոլորտում առկա ընդհանուր վի×ակը:  
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ENERGY AUDIT METHODS FOR 
BUILDINGS: TYPES, LEVELS, AND 
METHODOLOGY3  

Energy audit typically takes a whole-building 
approach by examining the building enve-
lope, systems, operations and maintenance 
procedures, and schedules. Whole-building 
audit provides the most accurate picture of 
energy savings opportunities. Alternatively, 
energy audit can be targeted to specific sys-
tems (i.e. heating or lighting, ventilation and 
air conditioning). Targeted audits may miss 
significant bigger-picture energy savings op-
portunities, but may be a good route if spe-
cific energy-efficiency retrofit projects are in 
mind and limited funds are available.  
 

Energy audits are comprised of two parts: 
one is the study of energy flows in the target 
facility or its subsystems (such as the build-
ing envelope or heating, etc.); the other is 
the set of recommendations for efficient en-
ergy use. 
 

 
 

 ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱØԱՐ ԿԻՐԱՌՎՈՂ 
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՈՒԴԻՏԻ ØԵԹՈԴՆԵՐԸ. 
ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ØԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ԵՎ 
ØԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ3  

Էներգետիկ աուդիտը, սովորաբար, կատար-
վում է ամբողջ շենքի մասշտաբով` հետազո-
տելով շենքի արտաքին պատող կոնստրուկ-
óիաները, էներգետիկ համակարգերը, շահա-
գործման և պահպանման ընթաóակարգերն ու 
գրաֆիկները: Ամբողջ շենքի աուդիտն առավել 
×շգրիտ պատկերաóում է տալիս էներգիայի 
խնայողության հնարավորությունների մասին: 
Դրա հետ մեկտեղ, էներգետիկ աուդիտը կա-
րող է ուղղված լինել կոնկրետ համակարգերի 
(օրինակ` ջեռուóում կամ լուսավորում, օդափո-
խում և օդորակում): Նպատակային աուդիտի 
դեպքում հնարավոր է աչքաթող արվի էներ-
գիայի խնայողության հնարավորությունների 
ավելի մեծ պատկերը, սակայն դա կարող է մի 
լավ միջոó լինել, եթե մտադրություն կա սահ-
մանափակ ներդրումային միջոóների պայման-
ներում էներգաարդյունավետության արդիա-
կանաóման հատուկ ծրագրեր իրականաóնել: 

Էներգետիկ աուդիտի գործընթաóը հիմնակա-
նում բաղկաóած է երկու մասիó՝ էներգետիկ 
հոսքերի և ենթահամակարգերի, (օրինակ` շեն-  

քի արտաքին պատող կոնստրուկóիաների կամ  ջեռուóման համակարգերի և այլն) հետազոտու-
թյուն և էներգիայի արդյունավետ օգտագործմանը վերաբերող առաջարկների ներկայաóում: 
 
 

Types and Levels of Energy Audit; Scope 
and Description  

 
 

An energy audit may include different com-
ponents and activities depending on the tar-
get. In residential buildings, activities and 
objectives may be different than those of 
public buildings. 
 

The needs of the client are key to defining 
the scope of the energy audit. Energy audi-
tors should also make clear what they can 

 Էներգետիկ աáõ¹իտի տեսակները և 
մակար¹ակները, շրջանակը և 
նկարագրáõթյáõնը 
 
Կախված աուդիտի նպատակիó, էներգետիկ 
աուդիտը կարող է ընդգրկել տարբեր բաղադ-
րիչներ և գործողություններ: Բնակելի շենքե-
րում գործողություններն ու նպատակները կա-
րող են տարբերվել հանրային շենքերում իրա-
կանաóվող գործողություններիó:  

Հա×ախորդի կարիքները առաջնային են, Էներ-
գետիկ աուդիտի շրջանակը որոշելու համար: 

                                                      
3 These sections rely heavily on the following energy-audit manuals and reports: a) Michael Baechler, Cindy Strecker and Jennifer 
Schafer, A Guide to Energy Audits, Richland: Pacific Northwest National Laboratory, 2011; b) Axovaatio Oy/AX Consulting, Energy Audit 
Guide for Buildings, Tallinn: Finnish Ministry of Environment, 2001; c) Živko Dimov, ToR for Methodology of Energy Audit and Monitoring, 
Uzbekistan: Promoting Energy Efficiency in Public Buildings in Uzbekistan, 2009 d) Doty and Turner, Energy Management Handbook; e) 
Barney Capeheart, Wayne Turner and William Kennedy, Guide to Energy Management, The Fairmont Press, 2003; f) Washington State 
University Energy Program, Energy Audit Workbook, Pullman: 2003.  
Մոդուլի հետևյալ բաժինները մեծապես կառուóված են էներգետիկ աուդիտի մասին ձեռնարկների և զեկույóների հիման վրա: 
Հիմնական աղբյուրներն են. ա) Շենքերի տեխնոլոգիաների ծրագիր «Էներգետիկ աուդիտի ուղեóույó» , պատրաստվել է  Pacific 
Northwest National Laboratory Michael Baechler, Portland Energy Conservation, Inc. Cindy Strecker, PE և Jennifer Shafer, սեպտեմբեր, 
2011թ., ԱՄՆ Էներգետիկ դեպարտամենտի կողմիó:  բ) Axovaatio Oy/AX Consulting «Էներգետիկ աուդիտը շենքերում», Տալին, 2001, 
ֆինանսավորվել է Ֆինլանդիայի բնապահպանության նախարարության կողմիó:  գ) «Էներգետիկ աուդիտի և մոնիթորինգի 
մեթոդաբանության տեխնիկական առաջադրանք», պատրաստվել է Ժիվկո Դիմովի կողմիó, ՄԱԶԾ փորձագետ, ԳԷՖ-ՄԱԶԾ 
ծրագիր, Ուզբեկստանի հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության խրախուսման ծրագիր:  դ) «Էներգիայի կառավարման 
ձեռնարկ» John Wiley and Sons, Wayne C. Turner, «էներգիայի կառավարման ուղեóույó» Cape Hart, Turner և Kennedy, Էներգաար-
դյունավետության բյուրո www.energyusernews.com/; www.eeca.govt.nz; ե) Վաշինգտոնի պետական համալսարանի Էներգետիկայի 
ծրագիր, «Էներգետիկ աուդիտի ուսումնական ձեռնարկ», հրապարակվել է 2003թ. մայիս:  WSUCEEP2003-049 և այլն: 
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offer. Below are different levels of energy 
audit that can be conducted. 
 
Benchmarking 
 

Energy benchmarking is the development of 
measures to evaluate energy use performan-
ce. These benchmark measures can be used 

to compare a building or operation to best 
practice, to a given standard, to others in an 

industry or region, or to its own performance 

over time. Benchmark measures can be eith-
er quantitative and/or qualitative indicators of 
energy-related data and energy-management 
practices.  
 

Figure 2. Energy performance requirements in 
EU member states in the last 50 years 
Source: Eduardo Maldonaldo, Peter Wouters and Aleksander 
Panek (eds), Detailed report on procedures for energy per-
formance characterization: Concerted action supporting 
transposition and implementation of the directive 2002/91/EC 
CA - EPBD (2005-2007), Intelligent Energy Europe, 2008. 

 
. 

Աղբյáõրը` §Էներգաարդյունավետության բնութագրման ըն-
թաóակարգերի մանրամասն զեկույó¦, 2002/91/EC CA-ՇԷԱԴ 

դիրեկտիվների մոտարկմանը և իրականաóմանը օժանդա-
կելու նպատակով, (2005 - 2007) Խելաóի էներգիա, 2008: 

Նկար 2. Վերջին 50 տարիների ընթացքáõմ ԵØ 
ան¹ամ երկրներáõմ էներգաար¹յáõնավետáõ-
թյան նկատմամբ կիրառվáղ պահանջները: 

էներգետիկ աուդիտորները միաժամանակ 
պետք է հստակորեն ներկայաóնեն, թե իրենք 
ինչ կարող են առաջարկել: Ստորև տրված է 
էներգետիկ աուդիտի իրականաóման տարբեր 
մակարդակների նկարագրությունը:  

Համեմատական վերÉáõծáõթյáõն  
 
Էներգիայի համեմատական վերլուծությունը 
միջոóառումների մշակումն է, որը կարող է օգ-
տագործվել յուրաքանչյուրի կողմիó էներ-
գաարդյունավետությունը գնահատելու հա-
մար: Այդ համեմատական վերլուծության չա-
փանիշները կարող են օգտագործվել շենքը 
կամ դրա շահագործումը՝ լավագույն փորձի, 
որոշակի չափորոշիչների, ոլորտում կամ տա-
րածաշրջանում ուրիշների կամ ժամանակի ըն-
թաóքում ինքն իր հետ համեմատելու համար: 
Համեմատական վերլուծության չափանիշները 
կարող են լինել էներգաարդյունավետությանն 
առնչվող տվյալները և/կամ էներգիայի կառա-
վարման քանակական և որակական óուóա-
նիշները: 
 

Համեմատական վերլուծությունը լավագույն 
արդյունքներ է տալիս, երբ օգտագործվում է 
որպես շարունակական գործընթաó, որի ըն-
թաóքում կազմակերպությունները մշտապես 
ձգտում են վերանայել իրենó գործելակերպը և 
ավելի բարձր նպատակներ սահմանել: Մի ԵՄ 
բնակարանի օրինակով նկ. 2-ում óույó է 
տրված ջերմային էներգիայի պահանջարկի 
ստանդարտի խստաóման պայմաններում շա-
րունակական համեմատական վերլուծությու-
նը: ԵՄ անդամ երկրներում 1964թ. շենքի մեկ 
քառակուսի մետրի համար անհրաժեշտ էր 
տարեկան 160-200 կՎտժ: Մինչդեռ 2008 թ. այդ 
óուóանիշը մեկ քառակուսի մետրի համար իջել 
է տարեկան մինչև 50 կՎտժ: 

Համեմատական վերլուծությունն առաջին 
քայլն է շենքերի էներգետիկ աուդիտի ժամա-
նակ: Այն հիմնականում բաղկաóած է փաստա-
óի (չափված) սպառումը նմանատիպ այլ շեն-
քերի հղումային կամ հաշվարկային սպառման 
հետ համեմատությունիó:  

Շատ կարևոր է համեմատական վերլուծու-
թյան դեպքում օգտագործել շենքի էներգետիկ 
բնութագրի արտահայտման համար կիրառվող 
óուóիչները: Այդպիսի óուóիչներ կարող են լի-
նել. 

• Հարմարավետության մակարդակի óուóիչ-
ներ` փաստաóի հարմարավետության պայ-
մանների համեմատությունը հարմարավե-
տության պահանջվող (նորմատիվ) մակար-
դակի հետ,  

History of Building Energy Regulation for Apartment Houses 
Բազմաբնակարան շենքերի կառáõցման էներգետիկ 

կարգավáրման պատմáõթյáõնը  
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Benchmarking is best used as a continuous 
process in which organizations continually 
seek to challenge their practices and set 
higher goals. Figure 3 shows the continual 
benchmarking of EU apartment units against 
an increasingly stringent heating efficiency 
standard. In 1964, buildings in EU member 
states required 160-200 kWh per square me-
ter per year. By 2008, this figure had 
dropped to 50 kWh per square meter per 
year. 
 

Benchmarking is the first step in the energy 
audit of a building. It mainly consists of 
comparing actual (measured) consumption 
to a standard or reference consumption of 
other similar buildings. 
 

An important issue in benchmarking is the 
use of performance indexes to characterize 
the building. These indexes can be: 
 
• Comfort indexes, comparing the actual 

comfort conditions to the comfort re-
quirements (normative); 
 

• Energy indexes, consisting of energy 
demands divided by heated/air-
conditioned area, allowing for compari-
son with reference values of indexes 
from regulation or similar buildings; 
 

• Energy demands directly compared to 
reference energy demands. 
 

Preliminary Energy Audit  
 
A preliminary audit is the simplest and 
quickest type (alternatively called a 
walkthrough survey, simple audit, screening 
audit, preliminary assessment or initial diag-
nosis). It involves minimal interviews with 
site-operating personnel, a brief review of 
facility utility bills and other operating data, 
and a walkthrough of the facility to become 
familiar with the building’s operation and 
identify any glaring areas of energy waste4 
or inefficiency. Typically, only major problem 
areas will be covered during this type of au-
dit. 
 
General Energy Audit 
 
The general audit expands on the prelimi-
nary audit described above by collecting 
more detailed information about a facility’s 

• Էներգատարության óուóիչներ` արտա-
հայտվում են էներգիայի պահանջարկի և 
ջեռուóվող/օդորակվող տարածքների մակե-
րեսի հարաբերությամբ, որը թույլ է տալիս 
համեմատություն կատարարել նորմատիվ 
տեխնիկական փաստաթղթերով սահման-
ված կամ նմանատիպ շենքերի հղումա-
յին/էտալոնային արժեքների óուóանիշների 
հետ,  

• կամ էներգիայի փաստաóի պահանջարկի 
ուղղակի համեմատություն հղումային/ 
էտալոնային էներգետիկ պահանջարկի 
հետ:  

 
Նախնական էներգետիկ աáõ¹իտ  
 
Նախնական աուդիտը (որը կարող է կոչվել 
նաև շրջայó հետազոտություն, պարզ, դիտո-
ղական աուդիտ, նախնական գնահատում կամ 
ախտորոշում) աուդիտի ամենապարզ և արագ 
իրականóվող տեսակն է: Այն նախատեսում է՝ 
նվազագույն հարóազրույó սպասարկող անձ-
նակազմի հետ, կոմունալ/էներգակիրների 
ծախսերի և օպերատիվ տվյալների հակիր× 
դիտարկում և շրջայó` օբյեկտի շահագործման 
ընթաóքին ծանոթանալու և էներգիայի վատն-
ման4 ու անարդյունավետության ակնհայտ 
դրսևորումները բաóահայտելու նպատակով: 
Որպես կանոն՝ այս տիպի աուդիտի ընթաó-
քում դիտարկվում են միայն բաóահայտ և 
առաջնահերթ խնդիրները:  
 
Ըն¹հանáõր էներգետիկ աáõ¹իտ  
 
Àնդհանուր աուդիտը (որը կարող է կոչվել նաև 
ստանդարտ աուդիտ, տեղում իրականաóվող, 
մանրամասն էներգետիկ աուդիտ, կամ օբյեկ-
տի ամբողջական էներգետիկ աուդիտ) վերը 
նկարագրված նախնական աուդիտի համե-
մատ օբյեկտների շահագործման վերաբերյալ 
ավելի մանրամասն տեղեկություններ է հավա-
քագրում և էներգախնայողական միջոóառում-
ների ավելի բազմակողմանի գնահատում և 
վերլուծություն կատարում: Հավաքագրվում են 
կոմունալ/էներգակիրների ծախսերի հաշիվնե-
րը, գնահատվում օբյեկտի էներգետիկ պա-
հանջարկի կառուóվածքը և էներգիայի օգտա-
գործման բնութագիրը: Կատարվում են էներ-
գասպառման ընտրանքային չափագրում և 
հաշվառում առկա կոմունալ/էներգակիրների 
ծախսերը ×շգրտելու նպատակով: Հիմնական 
էներգասպառող համակարգերի աշխատանքի 
վերաբերյալ լիարժեք պատկերաóում կազմելու 

                                                      
4 “How to Use Energy Profiles to Find Energy Waste”, accessed June 2014. http://www.energylens.com/articles/identify-energy-waste 
Ինչպես օգտագործել շենքի էներգետիկ պատկերը էներգիայի վատնումը հայտնաբերելու համար 
http://www.energylens.com/articles/identify-energy-waste 
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operation and by performing a more detailed 
evaluation of energy-conservation measures 
(alternatively called a standard audit, site 
energy audit, detailed energy audit or com-
plete energy audit). Utility bills are collected, 
and the facility's energy demand rate struc-
tures and energy usage profiles are evaluat-
ed. Additional metering of specific energy-
consumption systems is often performed to 
supplement utility data. In-depth interviews 
with facility-operating personnel are con-
ducted to provide a better understanding of 
major energy-consumption systems. This 
type of audit will be able to identify all ener-
gy-conservation measures appropriate for 
the facility. A detailed financial analysis is 
performed for each measure. 
 
Investment-grade Energy Audit (IGA) 
 
The investment-grade audit (IGA) is a com-
prehensive energy audit that seeks to identi-
fy all cost-effective investment opportunities 
through a combination of engineering analy-
sis of energy-using systems and economic 
analysis of possible energy-saving measures 
(alternatively called an engineering energy 
audit, detailed feasibility study or detailed 
project report). Both energy and non-energy 
investments are rated against a single set of 
financial criteria that generally stress the ex-
pected return on investment. The projected 
operating savings from the implementation 
of energy projects must be developed to 
provide a high level of confidence. In fact, 
investors often demand guaranteed savings. 
IGA relies on a complete engineering study 
in order to detail the technical and economic 
issues necessary to justify investments. 
 
Selecting the Approriate Level of Audit 

The energy auditor should work with the cli-
ent (e.g. owners or managers of the build-
ing) to understand the project goals and 
available budget, and help the client to de-
termine which level of audit is needed. For 
smaller facilities where there is no major 
capital improvement plan or budget, a pre-
liminary audit could yield results that make 
the cost of the audit worthwhile. If you have 
a larger facility that has never been audited, 
a general audit would be more appropriate 
due to the complexities of systems and po-
tential savings opportunities. IGAs are more 
expensive, but are good options if you have 
defined energy-efficiency goals but not yet 

համար խորաóված հարóազրույóներ են անó-
կաóվում շահագործող անձնակազմի հետ: Այս 
տիպի աուդիտի ժամանակ պետք է բաóա-
հայտվեն օբյեկտում առկա բոլոր էներգախնա-
յողական միջոóառումները: Յուրաքանչյուր մի-
ջոóառման համար մանրամասն ֆինանսական 
վերլուծություն է կատարվում:  
 
Ներ¹րáõմային մակար¹ակի էներգետիկ աáõ¹իտ 
(ՆØԱ)  
 
Ներդրումային մակարդակի աուդիտը (որը կա-
րող է կոչվել նաև տեխնիկական էներգետիկ 
աուդիտ, տեխնիկա-տնտեսական հիմնավո-
րում կամ ծրագրի մանրամասն հաշվետվու-
թյուն) այն համապարփակ էներգետիկ աուդիտ 
է, որի նպատակն է՝ էներգասպառող համա-
կարգերի տեխնիկական վերլուծության և հնա-
րավոր էներգախնայողության միջոóառումնե-
րի տնտեսական վերլուծության համադրու-
թյան միջոóով բաóահայտել բոլոր ծախսար-
դյունավետ ներդրումային հնարավորություն-
ները: Զուտ էներգաարդյունավետության և այլ 
ներդրումները գնահատվում են որպես ֆինան-
սական չափանիշների մեկ փաթեթ, որտեղ, 
ընդհանուր առմամբ, հիմնական շեշտը դրվում 
է ներդրումներիó ակնկալվող շահութաբերու-
թյան վրա: Էներգաարդյունավետության ծրագ-
րի իրականաóման արդյունքում ստաóվող 
խնայողության կանխատեսումը պետք է մշակ-
վի այնպես, որ մեծ վստահության ներշնչի: Ի 
դեպ, ներդրողները հա×ախ երաշխավորված 
խնայողություններ են պահանջում: Ներդրու-
մային մակարդակի աուդիտը հիմնված է ամ-
բողջական տեխնիկական հետազոտության 
վրա և պարզաբանում է ներդրումներն արդա-
րաóնելու համար անհրաժեշտ տեխնիկական 
և տնտեսական հարóերի մանրամասները: 

Էներգետիկ աáõ¹իտի համապատասխան 
մակար¹ակի ընտրáõթյáõն 

Էներգետիկ աուդիտորը պետք է աշխատի հա-
×ախորդի (օրինակ՝ շենքի սեփականատերերի 
կամ կառավարիչների) հետ, որպեսզի պատկե-
րաóում կազմի ծրագրի նպատակների և առկա 
բյուջեի մասին ու օգնի հա×ախորդին որոշելու, 
թե ի՞նչ մակարդակի աուդիտ է անհրաժեշտ: 
Փոքր օբյեկտների դեպքում, որտեղ խոշոր կա-
պիտալ բարելավումների ծրագիր կամ բյուջե 
չկա, նախնական աուդիտը կարող է այնպիսի 
արդյունքներ տալ, որոնք կարդարաóնեն աու-
դիտի ծախսերը: Եթե օբյեկտը մեծ է և երբեք 
աուդիտի չի ենթարկվել, ապա, ելնելով համա-
կարգի բարդությունիó և պոտենóիալ խնայո-
ղությունների հնարավորություններիó, ավելի 
նպատակահարմար կլինի ընդհանուր աուդիտ 
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taken action, or if you have plans for a major 
renovation or equipment upgrade.5  
 
ENERGY AUDITING OF BUILDINGS  

An energy auditor leads each phase of the 
energy audit process; however, the facility 
owner, key operations and maintenance 
staff, and contractor (if applicable) also play 
key roles and should be actively engaged 
throughout the entire process.6 Regardless 
of the audit level chosen or the number of 
buildings to be audited, the energy audit 
process is generally the same. The first step 
is to develop a contract (after which an en-
ergy auditor is selected) that includes the 
scope of work, deadlines, and deliverables. 
The phases of the energy audit listed in Fig-
ure 3 can be used to define the scope of 
work to be agreed upon between a building 
manager/owner and the auditor. 
 

 
 

անóկաóնել: Ներդրումային մակարդակի աու-
դիտները ավելի թանկ, սակայն լավ տարբե-
րակ են, եթե էներգաարդյունավետության 
նպատակներ են սահմանված, բայó գործողու 
թյուններ դեռ չեն արված կամ եթե հիմնական 
վերանորոգման կամ սարքավորումների ար-
դիականաóման ծրագրեր կան5: 
 
ՇԵՆՔԵՐԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՈՒԴԻՏԻ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒØԸ  

Էներգետիկ աուդիտորը վարում է էներգետիկ 

աուդիտի գործընթաóի յուրաքանչյուր փուլը, 
սակայն օբյեկտի սեփականատերը, շահագոր-
ծող և սպասարկող հիմնական անձնակազմը, 
կապալառուն (եթե այդպիսին կա) նույնպես 

կարևոր դերակատարներ են և óանկալի է, որ 

ակտիվորեն ներգրավված լինեն ամբողջ գոր-
ծընթաóի ժամանակ6: Էներգետիկ աուդիտի 

գործընթաóն ընդհանուր առմամբ նույնն է` ան-
կախ աուդիտի համար ընտրված մակարդակիó 

կամ աուդիտի համար նախատեսվող շենքերի 

քանակիó: Առաջին քայլը պայմանագրի կազ- 
մումն է (էներգետիկ աուդիտորի ընտրությունիó հետո),որը ներառում է աշխատանքի շրջանա-
կը, կատարման ժամկետները և հաշվետվությամբ ընդգրկվող արդյունքները: Էներգետիկ աու-
դիտի իրականաóման փուլերը, պատկերված են նկ.3-ում և կարող են օգտակար լինել շենքի սե-
փականատիրոջ/կառավարչի և աուդիտորի կողմիó աշխատանքի ծավալը որոշելու համար: 
   
Figure 3. Phases and activities of an energy audit 

Phase Milestone(s) Activities 

Preliminary 
review of en-
ergy use  

Facility benchmarked against similar buildings  
Base energy load identified  

Plan activities  
Collect and analyze utility data*  
Calculate EUI and compare to similar facilities  
Assess energy-efficiency improvement potential  

Site assess-
ment 

Site data collected 
Immediate energy-savings opportunities identified 
Preliminary findings discussed 

Interview building staff  
Visually inspect building and key systems**  
Collect data***  

Energy and 
cost analysis 

EEMs prioritized according to project and financial 
goals 
Savings estimates generated  

Evaluate utility and site data  
Analyze energy and cost savings  
Develop list of recommended measures 

Completion of 
audit report 

Final report discussed 
Action plan developed for next steps**** 

Summarize findings  
Present recommendations 

*Bills for electricity, natural gas, liquid fuels, etc. for the period of last 3 years. 
** Visual inspection and inventory of a building’s key elements, including construction details of the building envelope (e.g. walls, 
roof, windows, doors and related insulation values); an inventory of HVAC capacities and rated efficiency; manual, time clock or 
automated HVAC control methods; interior and exterior lighting systems and related controls; service hot-water systems. 
*** Equipment, operations (working time); general schemes of energy supply (electricity, heating, natural gas, fuels, etc.); design 
information of the building envelope, existing energy resources, energy account system; instrumental examinations. 
**** Analysis of solutions; follow-up of implemented EEMs. 

 

                                                      
5 These audits should include a preliminary feasibility study (often provided by potential energy auditors free of charge) to scope the 
energy-saving opportunities and ensure that the cost of the energy audit is worth the savings payoff. 
էներգախնայողության հնարավորությունների ծավալը որոշելու նպատակով և ապահովելու համար, որ  էներգետիկ աուդիտի 
ծախսերը կփոխհատուóվեն ստաóվելիք խնայողություների հաշվին` óանկալի է, որ այս աուդիտներում  ներառվեն նաև 
նախնական իրագործելիության ուսումնասիրությունը (հա×ախ անվ×ար տրամադրվում է պոտենóիալ էներգետիկ աուդիտորների 
կողմիó): 
6 In multi-tenant buildings, it may make sense to include influential tenants or occupants in the process if shared energy costs or building 
comfort issues are a potential concern. Identifying an internal project manager to oversee the project will help to ensure success. 
Բազմաբնակարան շենքերի դեպքում, էներգիայի ծախսերի համամասնական բաշխման կամ շենքում հարմարավետության 
մակարդակի վերաբերյալ  վի×ելի խնդիրների առկայության դեպքում, տրամաբանական կլիներ ներգրավել  հեղինակավոր 
բնակիչներին:  Ծրագրի ընթաóքի վերահսկողության նպատակով ծրագրի ներքին կառավարիչ նշանակելը  կարող է հաջողության 
հասնելու գրավականը լինել: 
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Նկար 3. Էներգետիկ աáõ¹իտի փáõÉերն áõ գáրծáղáõթյáõնները 

ՓáõÉեր Հաշվետáõ միջանկյաÉ փáõÉեր Գáրծáղáõթյáõնները 

Էներգիայի սպառ-
ման նախնական 
ուսումնասիրու-
թյուն 

Օբյեկտի համեմատական վերլու-
ծությունը կատարված է նմանատիպ 
այլ շենքերի նկատմամբ 
Որոշված է էներգիայի բազային պա-
հանջարկը  

Գործողությունների պլանավորում  
Կոմունալ/էներգակիրների ծախսերի տվյալների 
հավաքագրում և վերլուծություն* 
Կատարել ԷՍՑ–ի հաշվարկում և համեմատություն 
նմանատիպ օբյեկտների հետ  
էներգաարդյունավետության բարելավման ներու-
ժի գնահատում 

Տեղում կատարվող 
գնահատում  

Օբյեկտի մասին տվյալներ հավա-
քագրված են  
Տեղում, անմիջական իրականաóման 
էներգախնայողության հնարավորու-
թյունները հայտնաբերված և վերլուծ-
ված են 
Նախնական արդյունքները քննարկ-
ված են 

Շենքի անձնակազմի հետ հարóազրույóի իրակա-
նաóում  
Շենքի և առանóքային համակարգերի տեսողա-
կան զննում**  
Տվյալներ հավաքագրում *** 
 

Էներգիայի և ծախ-
սերի վերլուծու-
թյուն  

ԷԱՄ-ները դասակարգված են ըստ 
ծրագրի և ֆինանսական նպատակ-
ների առաջնահերթությունների  
Կատարված են խնայողությունների 
համապատասխան հաշվարկները  

Կոմունալ/էներգամատակարար ընկերությունիó 
ստաóված և տեղում հավաքագրված տվյալների 
գնահատում  
Էներգիայի և ծախսերի խնայողության վերլու-
ծություն 
Առաջարկվող միջոóառումների óանկի կազմում  

Աուդիտի հաշվետ-
վության կազմում և 
ամփոփում 

Վերջնական հաշվետվությունը քն-
նարկված է  
Հաջորդ քայլերի համար գործողու-
թյունների պլանը մշակված է **** 

Արդյունքների ամփոփում  
Առաջարկությունների ներկայաóում  

* Վերջին 3 տարիների ընթաóքում վ×արված էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի, հեղուկ վառելիքի, և այլ հաշիվներ; 
** Շենքի կարևորագույն տարրերի տեսողական զննումը և գույքագրումը մասնավորապես ներառում է. շենքի պատող կոնստ-
րուկóիաների կոնստրուկտորական մանրամասները (օրինակ` պատերը, տանիքը, պատուհանները, դռները և դրանó առնչվող 
ջերմափոխանóման դիմադրության արժեքները), ջեռուóման և հովաóման համակարգերի óանկը, դրվածքային հզորությունները 
և դրանó նոմինալ արդյունավետությունը, ջեռուóման և հովաóման համակարգերի՝ մեխանիկական, ծրագրային կամ ավտո-
մատ կառավարման մեթոդները, ներքին և արտաքին լուսավորման համակարգերը և դրանó կառավարումը, ինչպես նաև կեն-
óաղային տաք ջրամատակարարման համակարգերը: 
*** Սարքավորումներ, շահագործում (աշխատանքային ժամեր). Էներգամատակարարման ընդհանուր սխեմաներ (էլեկտրա-
էներգիա, ջեռուóում, բնական գազ, այլ վառելիք և այլն). շենքի պատող կոնստրուկóիաների մասին տեղեկությունններ, առկա 
էներգետիկ պաշարները, էներգիայի դիմաó վ×արման համակարգը. գործիքային հետազոտություններ: 
**** Լուծումների վերլուծություն, ԷԱՄ-ների իրականաóման վերահսկողություն: 

 

 
Auditing the building envelope 

A key issue is how to control the exchange 
of heat with our surroundings. This is dis-
cussed at length in Module 5; architects de-
sign the structure of an envelope to respond 
to several (including structural and aesthetic) 
considerations. Primary issues for energy 
audits are thermal resistance considera-
tions. Building envelope auditing comprises 
the estimation of the areas of walls, 
windows, doors and other parts of the 
envelope. Structures and sections of the 
envelope components should be identified, 
e.g. heat transfer coefficients [W/ (m0C)], 
thermal values [U-Value (W/(m2 0C) and R-
Value (m2 0C/W)], and the heat loss of these 
components calculated.  
 
 
 

 
Շենքի արտաքին պատáղ կáնստրáõկցիաների 
աáõ¹իտի իրականացáõմը 

Շրջապատող միջավայրի հետ ջերմափոխա-
նակությունը առանóքային հարóերիó է, որը, 
ըստ էության, քննարկվել է Մոդուլ 5-ում: Ճար-
տարապետները նախագծում են շենքի արտա-
քին պատող կոնստրուկóիաները՝ ելնելով որո-
շակի նկատառումներիó, որոնóիó են կառուó-
վածքային և գեղագիտական հատկանիշները: 
Սակայն էներգետիկ աուդիտի ժամանակ 
առաջնային են շենքի ջերմային պաշտպանու-
թյան խնդիրները: Շենքի արտաքին պատող 
կոնստրուկóիաների աուդիտը ենթադրում է 
պատերի, պատուհանների, դռների և շենքի 
արտաքին պատող կոնստրուկóիաների այլ 
մասերի մակերեսների գնահատում: Անհրա-
ժետ է որոշել արտաքին պատող կոնստրուկ-
óիաների բաղադրիչները, կտրվածքների կա-
ռուóվածքը, ընդունել կամ չափագրել արտա-
քին պատող կոնստրուկóիաների բաղադրիչնե-
րի ջերմահաղորդականության գործակիóները 
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Auditing energy systems 

A list of the major energy-using systems 
should be made for each facility as soon as 
utility use has been broken down by sea-
sonal and base loads.7 Afterwards, the audi-
tor should estimate when and for how long 
each system is in operation throughout the 
year. During this process, each system 
should be evaluated from an energy-use 
point of view and the amount of this energy 
should be calculated. Potential savings may 
be revealed as well. Allocating energy use to 
specific building systems makes it possible 
to identify those areas with the greatest sav-
ings potential.  
 

Prior to the site assessment, the energy au-
ditor should be informed of any previous au-
dits and recent or planned building im-
provements.8  
 
Gathering data and information 

The reliability of data may prove decisive for 
carrying out a successful audit. The quality 
of calculations, as well as final recommen-
dations and decisions, are directly tied to the 
quality of information. Thus, the data-
collection stage is critical throughout the au-
diting process. Data should be obtained 
from the following sources: utility bills, archi-
tectural and HVAC engineering plans of the 
building’s, local climatic conditions, energy-
consumption records, etc. 
 

While this inspection should be performed 
during normal work hours, off-hour visits 
may be also be necessary in order to find 
out if there is any equipment left running or 
some other faults which might not be 
detected during the working day.  
 
Reviewing utility data 

The energy auditor first performs a prelimi-
nary energy-use evaluation by examining 
utility data, building or system diagrams, 

[Վտ/(մ0C)], ջերմափոխանóման և ջերմափո-
խանóման դիմադրության արժեքները [U-ար-
ժեք (Վտ / (մ2 0C) և R-արժեքը (մ2 0C / Վտ)], և 
հաշվարկել ջերմային կորուստները շենքի բո-
լոր արտաքին պատող կոնստրուկóիաների մի-
ջով: 

Էներգետիկ համակարգերի աáõ¹իտի 
իրականացáõմը 

Էներգետիկ ծախսերն ըստ սեզոնային և բա-
զային բեռերի7 բաշխելուó հետո անհրաժեշտ է 
կազմել յուրաքանչյուր օբյեկտում առկա հիմ-
նական էներգասպառող համակարգերի/սար-
քավորումների óանկը: Այնուհետև աուդիտորը 
հաշվարկում է յուրաքանչյուր համակարգի աշ-
խատանքային ժամերը տարվա ընթաóքում և 
շահագործման ժամանակահատվածը: Այս 
գործընթաóի ժամանակ անհրաժեշտ է վերլու-
ծել յուրաքանչյուր համակարգի էներգասպառ-
ման արդյունավետությունը և հաշվարկել 
փաստաóի սպառված էներգիայի քանակու-
թյունները, բաóահայտելով պոտենóիալ խնա-
յողությունները: Շենքում սպառված ընդհանուր 
էներգիան՝ էներգասպառող համակարգերի 
միջև կամ ըստ նշանակության բաշխելը հնա-
րավորություն է տալիս հայտնաբերել խնայո-
ղության առավել ներուժ ունեóող ուղղություն-
ները:  

Ցանկալի է, որ էներգետիկ աուդիտորը, նախ-
քան տեղում գնահատում կատարելը տեղե-
կաóված լինի շենքում նախկինում կատարված 
ստուգումների, ուսումնասիրությունների և 
իրականաóված կամ նախատեսվող բարեփո-
խումների մասին8:  

ՏվյաÉների և տեղեկáõթյáõնների 
հավաքագրáõմը 

Տվյալների արժանահավատությունը կարող է 
որոշիչ դեր խաղալ աուդիտի հաջող իրակա-
նաóման համար: Հաշվարկների ×շտությունը, 
ինչպես նաև վերջնական առաջարկություն-
ներն ու որոշումները ուղղակիորեն կապված 
են հավաքագրված տեղեկությունների որակի 
հետ: Հետևաբար, տվյալների հավաքագրման  

                                                      
7 Base loads are energy-using systems that consume a continuous amount of energy throughout the year. Base loads include office 
equipment, domestic hot water, lighting, ventilation and appliances. Seasonal loads, such as heating, air conditioning are usually 
associated with changes in weather or operation of the facility (i.e. school season). 
Բազային բեռ ասելով հասկանում ենք այն էներգասպառող համակարգերը, որոնք ամբողջ տարվա ընթաóքում շարունակաբար 
էներգիա են սպառում: Բազային բեռ են համարվում գրասենյակի սարքավորումները,  բնակարանի տաք ջրամատակարարումը, 
լուսավորումը, օդափոխումը և կենóաղային էլեկտրական սարքերը: Սեզոնային բեռը, օրինակ` ջեռուóումը, օդորակումը 
սովորաբար առնչվում են եղանակի կամ օբյեկտի օգտագործման բնույթի փոփոխությունների հետ (օրինակ` ուսումնական սեզոն): 
8 Additionally, it is necessary to ensure in advance that the energy auditor has permission or security access to complete certain tasks, 
such as photographing facility equipment, accessing machine rooms, or collecting data from control systems. 
Բաóի այդ, անհրաժեշտ է նախապես ապահովել, որ էներգետիկ աուդիտորը որոշակի առաջադրանքներ կատարելու` օբյեկտի 
սարքավորումները լուսանկարելու, մեքենաների սրահներ մուտք գործելու կամ կառավարման համակարգերիó տվյալներ 
հավաքագրելու թույլտվություն ունենա: 
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equipment lists, and other facility infor-
mation. In general, the energy auditor 
should collect and review at least three 
years of utility data during the energy-use 
analysis to account for seasonal variations 
and patterns of energy use.9 Monthly utility 
bill data is most commonly used; however, 
hourly or more frequent interval meter data 
are becoming more widely available from 
utilities. All forms of energy (electricity, gas, 
water) should be included in this analysis. 
 

From this evaluation, the energy auditor will 
calculate the facility’s base energy consump-
tion, energy utilization index (EUI) actual 
value (base annual energy use divided by 
square meter) and energy end uses (Figure 
4). The EUI and base energy load enable 
the energy auditor to benchmark these data 
against the energy use of similar buildings 
and systems to illustrate the potential mag-
nitude of energy-efficiency opportunities and 
provide an early estimate for potential sav-
ings. The energy auditor also looks for any 
changes in energy use over time and poten-
tial causes for those changes. 
 

At this stage, the energy auditor may pre-
pare a preliminary report that includes a 
summary of data, graphs and other visuals 
to allow for easy interpretation. Results from 
this analysis can be helpful in determining 
which level of audit to perform; results also 
inform recommendations in the final audit 
report. 

 
 

փուլը և գործընթաóը շատ կարևոր են ու անհ-
րաժեշտ աուդիտի ողջ ընթաóքում: 

Տվյալները կարելի է ձեռք բերել հետևյալ աղբ-
յուրներիó` կոմունալ/էներգամատակարար ծա-
ռայությունների կողմիó ներկայաóված հաշիվ 

ապրանքագրերիó, շենքերի ×արտարապետա-
կան, ՋՀՕ համակարգերի տեխնիկական նա-
խագծերիó, տեղական կլիմայական պայման-
ների/հարաչափերի վերաբերյալ տեղեկատու-
ներիó, էներգիայի սպառման հաշվառման 

մատյաններիó և այլն:  

Թեև նշված ուսումնասիրությունները, սովորա-
բար, իրականաóվում են նորմալ աշխատան-
քային ժամերի ընթաóքում, սակայն նպատա-
կահարմար է դա անել նաև աշխատանքային 
ժամերիó դուրս, որը հնարավորություն կտա 
բաóահայտել, օրինակ՝ միաóած թողնված 
սարքավորումները կամ այլ թերություններ, 
որոնք սովորաբար հնարավոր չէ հայտնաբե-
րել, երբ սարքավորումները գտնվում են աշ-
խատանքային ռեժիմում:  

ԿáմáõնաÉ/էներգակիրների ծախսերի 
տվյաÉների áõսáõմնասիրáõթյáõն  

Էներգետիկ աուդիտորը առաջին հերթին կա-
տարում է էներգիայի օգտագործման նախնա-
կան գնահատում՝ կոմունալ/էներգակիրների 
ծախսերի, շենքի գծագրերի կամ համակարգե-
րի դիագրամների, սարքավորումների óանկե-
րի և օբյեկտի մասին այլ տեղեկատվության 
ուսումնասիրության միջոóով: 

Էներգետիկ աուդիտորը, էներգասպառման 
վերլուծություն կատարելիս, սեզոնային տա-
տանումները և էներգիայի օգտագործման մո-
դելները որոշելու համար, սովորաբար, հավա- 

քագրում և ուսումնասիրում է առնվազն երեք տարվա կոմունալ/էներգակիրների ծախսերի 

տվյալներ9: Վելուծությունների ժամանակ հիմնականում օգտագործվում են ամսական կտրված-
քով կոմունալ/էներգակիրների ծախսերի տվյալները, սակայն óանկալի է վերլուծել նաև հաշ-
վառման ներքին հաշվիչների óուóմունքների ժամային կամ ավելի հա×ախակի պարբերակա-
նության տվյալները, որոնó ստաóումը գնալով ավելի մատչելի է դառնում: Այսպիսի վերլուծու-
թյան ժամանակ հաշվի են առնվում էներգիայի բոլոր տեսակները (էլեկտրաէներգիա, գազ, ջուր):  

Նման գնահատման արդյունքում էներգետիկ աուդիտորը պետք է հաշվարկի օբյեկտի բազային 

էներգասպառումը, էներգիայի սպառման óուóիչի (ԷՍՑ) փաստաóի արժեքը (բազային էներգիա-
յի տարեկան սպառում բաժանած քառակուսի մետրի) և էներգիայի վերջնական սպառման կա-
ռուóվածքը (նկ. 4): 

                                                      
9 Future energy-consumption trends are constructed based on this data. Utility bills may not accurately reflect energy-consumption vol-
ume and mode. For instance, many larger facilities (public buildings) may have one electricity meter for two or even more buildings, which 
are located rather far from each other and have different operational systems and capacities. In such cases, auditors should look for 
equipment capacity data and combine this with the load factor, calculating energy consumption per each equipment unit. 
Էներգիայի օգտագործման ապագա միտումները կառուóվում են այս տվյալների հիման վրա: Կոմունալ/էներգակիրների ծախսերի 
հաշիվները հնարավոր է, որ ×շգրտորեն չարտաóոլեն էներգիայի սպառման ծավալը և ռեժիմը: Օրինակ, մեծ օբյեկտներիó շատերը 
(հասարակական շենքերը) կարող են ունենալ մեկ էլեկտրական հաշվիչ երկու կամ, նույնիսկ, ավելի շենքերի համար, որոնք 
գտնվում են իրարիó բավականին մեծ հեռավորության վրա և ունեն տարբեր  ֆունկóիոնալ համակարգեր և հզորություններ: Նման 
դեպքերում աուդիտորը պետք է սարքավորումների հզորությունների մասին տվյալներ փնտրի և դրանք` բեռի գործակóի հետ 
համադրելով, հաշվարկի յուրաքանչյուր միավոր սարքավորման կողմիó սպառվող էներգիան: 
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ԷՍՑ և էներգիայի բազային բեռնվածությունը էներգետիկ աուդիտորին հնարավորություն են 
տալիս այս տվյալները համեմատական վերլուծության ենթարկել նմանատիպ շենքերի և հա-
մակարգերի կողմիó էներգիայի սպառման տվյալների հետ` էներգաարդյունավետության հնա-
րավորությունների ներուժի մեծությունը պատկերաóնելու և հնարավոր խնայողությունների 
նախնական հաշվարկներ կատարելու համար: 

Էներգետիկ աուդիտորն ուսումնասիրում է նաև ժամանակի ընթաóքում տեղի ունեóող էներ-
գիայի սպառման óանկաóած փոփոխության մասին տվյալները և այդ փոփոխությունների 
հնարավոր պատ×առները: 

Այս փուլում էներգետիկ աուդիտորը կարող է նախնական միջանկյալ հաշվետվություն պատ-
րաստել՝ ներառելով ամփոփված տվյալները և գրաֆիկները, իսկ հետագա մեկնաբանությունը 
հեշտաóնելու նպատակով նաև կուտակել տեսողական նյութեր, նկարներ և այլն: 

Նման վերլուծության արդյունքները կարող են օգտակար լինել նաև ընթաóիկ աուդիտի մա-
կարդակը որոշելու համար: Ստաóված արդյունքների հիման վրա կազմավորվելու են աուդի-
տի վերջնական հաշվետվությունում տրվող առաջարկները:  
 

 
Figure 4. Energy end uses by building systems in 
typical buildings in Armenia  
Source: Audit reports by Tigran Sekoyan, Audit Reports for 
the Climate Change Program, Yerevan: UNDP Armenia/ 
Armenia Energy Efficiency and Renewable Resources Fund, 
2012  

 Նկար 4. Էներգիայի վերջնական սպառման եղա-
նակները շենքերի համակարգերáõմ Հայաստանի 

տիպային շենքերáõմ  

Աղբյáõրը՝ Էներգետիկ աուդիտի հաշվետվությունները, կատա-
րած Տ.Սեկոյանի կողմիó ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի 
կլիմայի փոփոխության ծրագրի, ինչպես նաև Հայաստանի 
վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնա-
դրամի գործունեության շրջանակներում, 2012թ. 
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Energy balance 

Energy balance entails the analysis of a site’s 

energy use, identifying the sources of energy, 
determining the amount of energy supplied, 
and detailing what the energy is used for. The 

analysis should identify important factors af-
fecting energy use, such as hours of operation 

and variations in loads during the day or year 

(if different billing rates are considered under 

the country’s energy policy).10 
 
NOTE: Energy balance should be derived for 
all energy sources used at a site.  
 
To complete an energy balance the amount of 
energy supplied is compared to the amount of 
energy consumed by all energy-using equip-
ment and processes. Energy-using equip-
ment and processes in the typical office build-
ing include, for example, boilers, refrigeration, 
lighting, HVAC, office equipment, etc. The 

specific energy consumption expressed as 

EUI is given in energy used per square meter 

per year (kWh/m2/yr) and compared to a 

benchmark for the building type being audit-
ed. This is a good measure of the relative po-
tential for energy savings.  
 
NOTE: Lower EUI means there is less po-
tential for energy savings. 
 

IMPORTANT: Annual energy use and fuel 
consumption should be converted to the 
same unit, e.g. kWh (Figure 5). 
 
 

 

 
 

 

 Էներգետիկ հաշվեկշիռ  

Էներգետիկ հաշվեկշիռիó հետևում է օբյեկտի 

էներգասպառման վերլուծությունը` բաóահայ-
տելով էներգիայի աղբյուրները, որոշելով մա-
տակարարված էներգիայի քանակությունը և 

մանրամասնելով, թե ինչ նպատակով է օգտա-
գործվում էներգիան: Վերլուծությունն ի հայտ է 

բերում էներգիայի օգտագործման վրա ազդող 

կարևոր գործոնները, ինչպիսիք են` շահագործ-
ման/աշխատանքային ժամերը, օրվա կամ 

տարվա ընթաóքում բեռի տատանումները, եր-
կրի էներգետիկ քաղաքականությամբ այլ սա-
կագնային դրույքաչափերի կիրառման հնարա-
վորությունները և այլն:10

  

Ծանáթáõթյáõն. Էներգետիկ հաշվեկշիռը պետք 
է ներառի տվյաÉ օբյեկտáõմ օգտագáրծվáղ 
էներգիայի բáÉáր տեսակները:  
 
Էներգետիկ հաշվեկշիռը կազմելու համար մա-
տակարարված/գնված էներգիայի քանակու-
թյունը համեմատվում է էներգիա օգտագործող 
բոլոր սարքավորումների և պրոóեսների կող-
միó սպառած էներգիայի քանակության հետ: 

Տիպային գրասենյակային շենքում էներգիա 
օգտագործող սարքավորումներն ու պրոóես-
ներ են, օրինակ` ջեռուóման կաթսաները, սա-
ռեóման համակարգը, օդորակման համակար-
գը, լուսավորումը, գրասենյակային սարքավո-
րումները և այլն: ԷՍՑ-ով ներկայաóված էներ-
գիայի տեսակարար սպառումը, արտահայտ-
ված` տարեկան կտրվածքով սպառված էներ-
գիայի քանակության և ջեռուóվող մակերեսի 
հարաբերությամբ (կՎտժ/մ2 տարի) համեմատ-
վում է աուդիտի ենթարկվող շենքին բնորոշ հա-
մեմատական վերլուծության առկա տվյալների 

հետ, որը էներգիայի խնայողության հարաբե-
րական պոտենóիալը որոշելու լավ միջոó է:  
 

Ծանáթáõթյáõն. Ցածր ԷՍՑ նշանակáõմ է ցածր էներգախնայáղáõթյան ներáõժ: 
 

Ոõշա¹րáõթյáõն` Տարեկան էներգիայի սպառáõմը և բáÉáր տեսակի վառեÉիքների օգտագáրծáõ-
մը պետք է արտահայտված Éինեն միևնáõյն չափի միավáրáվ, օրինակ` կՎտժ-áվ (նկ. 5): 

 
  

 

                                                      
10 The energy balance is a list of on-site equipment and a reconciliation of observed end-use and purchased energy. To reconcile energy 
use with energy purchased, all on-site equipment that uses or produces energy should be listed with its normal power demand (electricity, 
heat) or output, and typical "on" time schedule noted. 
Էներգետիկ հաշվեկշիռն օբյեկտում առկա սարքավորումների óանկն է և ուսումնասիրությամբ պարզված էներգիայի վերջնական 
սպառման և գնված էներգիայի քանակությունների համադրումը:  Սպառված և գնված էներգիան  համապատասխանեóնելու 
համար անհրաժեշտ է կազմել տեղում առկա էներգիա սպառող և/կամ արտադրող բոլոր սարքավորումների óանկը` դրանó 
էներգիայի նոմինալ պահանջարկի (էլեկտրաէներգիա, ջերմային էներգիա) կամ արտադրանքի §փաստաóի ռեժիմին¦ բնորոշ 
ժամանակային գրաֆիկով  հանդերձ: 



Մոդուլ 9. Շենքերի էներգետիկ աուդիտ և սերտիֆիկաóում  

 

-319- 

Figure 5. Interrelation of energy units 

Energy Units 

 
Էներգիայի չափի միավáր 

MJ 

 
ØՋ 

Gcal 

 
ԳկաÉ 

kWh 

 
կՎտժ 

BTU 

 
ԲՋØ 

Megajoule 
 

Մեգաջոուլ 
106 J 2.39*10 2.78*10 0.948 103 

Gigacalorie 
 

Գիգակալորիա 
4.1868*103 109 cal 1.163*103 397*104 

kilowatt hour 
 

կիլովատտ ժամ 
3.6 8.60*10-4 103 Wh 3.412 103 

British thermal unit 
 

Բրիտանական ջերմային միավոր 
1.055*10-3 2.5*10-7 0.293*10-3 1 

Նկար 5: Էներգիայի տարբեր չափի միավáրների հարաբերակցáõթյáõնը  

 
Heat balance, as an essential part of energy 
balance, is a useful tool to clarify energy 
losses through the building envelope. Heat 
balance shows the energy inputs and out-
puts of a building. The balance helps to 
make sure that the building’s energy use is 
correctly understood. The inputs and outputs 
should be “the same”. The main heat input 
is of course the heat required for space 
heating, air conditioning and domestic hot-
water production. This means, in practice, 
district heating, heat from local boiler houses 
or individual boiler, and electricity for heating 
purposes.  
 

The electricity supplied to the building is also 
an input because the electricity used by 
lighting and other equipment is partly trans-
formed into heat. The people living or work-
ing in a building also release heat. Sunlight 
causes heat inputs through windows. In a 
building with a well-operated control system 
these free heat sources will cover a large 
part of the required heat.  
 

Outputs are heat losses through windows, 
walls and other parts of the building enve-
lope, and the heat of exhaust ventilation 
flows and air leaks. Water flowing through 
waste pipes contains heat as well. 
 
Specific numbers 

When comparing and characterizing building 
energy consumption, certain specific num-
bers are useful. Commonly used specific 
numbers are: annual heat, electricity and 
water consumption per square meter or vol-
ume of building (kWh/m2 per year or kWh/m3 
per year and liters/m2 per year or liters/m3 

 Ջերմային հաշվեկշիռը` լինելով էներգետիկ 
հաշվեկշռի էական մասը, օգտակար գործիք է 
շենքի արտաքին պատող կոնստրուկóիաների 
միջով էներգիայի կորուստները պարզաբանե-
լու համար: Ջերմային հաշվեկշիռը óույó է տա-
լիս շենքում ջերմային էներգիայի մուտքերը և 
ելքերը: Այդ հաշվեկշիռի առկայությունն օգ-
նում է հավաստիանալու, որ շենքում օգտա-
գործվող ջերմային էներգիայի մասին ×իշտ 
պատկերաóում է կազմված: Ջերմային էներ-
գիայի մուտքերը և ելքերը շենքում պետք է 
«նույնը» լինեն: Մուտքային հիմնական ջերմա-
յին էներգիան, բնականաբար, այն ջերմու-
թյունն է, որն անհրաժեշտ է տարածքի ջեռուó-
ման, օդորակման և տաք ջրի ստաóման հա-
մար: Գործնականում դա նշանակում է կեն-
տրոնական ջերմային կայանիó, լոկալ կաթսա-
յատնիó կամ անհատական կաթսայիó ստաó-
վող ջերմության քանակությունը և ջեռուóման 
նպատակով օգտագործվող էլեկտրաէներգիա-
յի քանակությունը: 

Ակնհայտ է, որ շենքին մատակարարված էլեկտ-
րաէներգիան նույնպես մուտքային էներգիա է, 
քանի որ լուսավորման և այլ սարքավորումների 

համար օգտագործվող էլեկտրաէներգիան մա-
սամբ ջերմության է վերածվում: Շենքում ապ-
րող և աշխատող մարդիկ նույնպես ջերմություն 

են արձակում: Արևիó պատուհանների միջով 

ջերմություն է ներթափանóում շենք: Լավ աշ-
խատող կառավարման համակարգ ունեóող 

շենքում այդ ազատ ջերմային աղբյուրները կա-
րող են լրաóնել անհրաժեշտ ջերմության քանա-
կության զգալի մասը: 

Ելքային էներգիան ջերմային կորուստներն են 
պատուհաններիó, պատերիó և շենքի արտա-
քին պատող կոնստրուկóիաների այլ մասերիó, 
ինչպես նաև օդափոխման համակարգիó ար-
տանետվող ջերմությունն ու ներքին օդի 
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per year etc.); in residential buildings water 
consumption is mostly specified by using 
water consumption in liters per occupant per 
day. 
 

These specific numbers can be easily calcu-
lated if energy and heat meters are installed 
and read regularly.11 
 

When comparing building characteristics it is 
essential to convert specific numbers into 
the same units. 
 
Technical documents 

When a thorough auditing project is carried 
out, technical documents should be availa-
ble (Figure 6). 
 
Figure 6. Valuable drawings and documents for 
an energy audit 

Նկար 6. Էներգետիկ աáõ¹իտի համար արժե-
քավáր գծագրերն áõ փաստաթղթերը  
 
Technical building documents give basic in-
formation on the building being audited. The 
building’s construction design, for instance, 
helps to estimate the area of walls, windows, 
doors and other parts of the building enve-
lope. The technical building documents 

Plan drawings of 
a building  

Շենքի հատակագիծը  

Section drawings 
of the building 
envelope 

Շենքի արտաքին կոնս-
տրուկóիաների կտրվածք-
ների գծագրերը  

Schema of the he-
ating system 

Ջեռուóման համակարգի 
սխեման 

Schema of the 
ventilation system 

Օդափոխման համակարգի 
սխեման  

Schema of the do-
mestic water sys-
tem 

Ներքին ջրամատակարար-
ման համակարգի սխեման  

Schema of the 

electrical and auto-
mation systems 

Էլեկտրական և ավտոմա-
տաóված համակարգերի 
սխեման  

Schema of the 

boiler house 
Կաթսայատան սխեման  

Specifications of 

main equipment 

and devices in dif-
ferent systems 

Տարբեր համակարգերում 

գործող հիմնական սարքա-
վորումների և սարքերի 

տեխնիկական մասնագրե-
րը  

արտահոսքը: Բնականաբար, կոյուղու խողո-
վակներով արտանետվող ջուրը նույպես ջեր-
մություն է պարունակում: 
 
Բնáրáշիչ տեսակարար ցáõցանիշներ  
 
Շենքում էներգիայի սպառումը համեմատելիս 
կամ բնութագրելիս օգտակար է ձեռքի տակ 
բնորոշիչ/տեսակարար óուóանիշներ ունենալ: 
Սովորաբար օգտագործվող բնորոշիչ/տեսա-
կարար óուóանիշները հետևյալն են` ջերմային, 
էլեկտրական էներգիայի և ջրի տարեկան 
սպառումը ըստ շենքի մակերեսի կամ ծավալի 
(կՎտժ/մ2տարի կամ կՎտժ/մ3տարի և լիտր/մ2-

տարի կամ լիտր/մ3տարի և այլն): Բնակելի 
շենքերում ջրի սպառումը սովորաբար բնու-
թագրվում է ըստ մեկ բնակչի կողմիó օրական 
օգտագործված ջրի քանակության՝ լիտրերով: 
  

Այս բնորոշիչ/տեսակարար óուóանիշներ կա-
րելի է հեշտությամբ հաշվարկել, եթե էլեկտրա-
կան և ջերմային էներգիայի հաշվիչներ են տե-
ղադրված և դրանó óուóմունքները կանոնավոր 
արձանագրվում են11: 

Շենքերի բնութագրերը համեմատելիս շատ 
կարևոր է բնորոշիչ/տեսակարար óուóանիշ-
ներն արտահայտել չափի միևնույն միավորնե-
րով:  
 
Տեխնիկական փաստաթղթեր  
 
Համապարփակ աուդիտ իրականաóնելիս 
տեխնիկական փաստաթղթերը պետք է միշտ 
լինեն ձեռքի տակ (նկ. 6): 

Շենքի տեխնիկական փաստաթղթերը հիմնա-
կան տեղեկատվություն են տրամադրում աու-
դիտի ենթարկվող շենքի մասին: Շինարարա-
կան նախագծերն, օրինակ՝ օգտագործվում են 
արտաքին պատերի, պատուհանների, դռների 
և շենքի արտաքին պատող կոնստրուկóիանե-
րի այլ մասերի մակերեսների հաշվարկման 
ժամանակ: Դրանք արտաքին պատող կոնստ-
րուկóիաների, բաղադրիչների բերված ջերմա-
փոխանóման արժեքները [U-արժեք (Վտ/(մ2 0C) 
և R-արժեք (մ2 0C/Վտ )] հաշվարկելու համար 
տեղեկություններ են պարունակում (Մոդուլ 5): 
 

Ջեռուóման, օդափոխման, օդորակման համա-
կարգերի տեխնիկական սխեմաները կարևոր 
են հարմարավետության մակարդակի հնարա-
վոր շեղումները և շահագործման թերություն-
ները հասկանալու համար:  

                                                      
11 This is normal practice, for instance, in the Nordic Countries. In Armenia, electricity, natural gas and water in multi-tenant buildings are 
measured at the apartment level; in cases with centralized heating (mainly a local boiler house for one or a group of buildings), ultrasonic 
heat meters at the apartment or building level (plus allocators on each radiator) are applied. 
Սա, օրինակ, սկանդինավյան երկրներում սովորական գործելակերպ է: Գործնականում, Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի, բնա-
կան գազի և ջրի հաշվառումը բազմաբնակարան շենքերում կատարվում է  բնակարանի մակարդակով: Կենտրոնաóված ջեռուó-
ման (հիմնականում մեկ կամ մի քանի շենքեր սպասարկող կաթսայատուն) դեպքում  բնակարանի կամ շենքի մակարդակով 
ուլտրաձայնային ջերմային հաշվիչներ և յուրաքանչյուր ռադիատորի վրա տեղադրված ալոկատորներ են կիրառվում: 
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include information on design structures of 
envelope components, which are necessary 
when overall thermal values [U-Value (W/ 
(m2 0C) and R-Value (m2 0C/W)] for envelope 
components are calculated (Module 5). The 
technical schemas of a building’s HVAC sys-
tems are significant for understanding pos-
sible deviations from required comfort levels 
and shortcomings in operation.  
  

However, one should use these documents 
with caution, as they show what was de-
signed - not necessarily what was built. This 
is especially true for buildings where the real 
performance of the buildings may be differ-
ent from that indicated by the design docu-
ments. 
 
Interviewing technical staff and building oc-
cupants 

The occupants of a building being audited 
are a valuable resource for finding out de-
fects in the building, especially for problems 
with thermal comfort and indoor air quality. 
In residential buildings, for instance, flats or 
apartments to be studied should be chosen 
from different parts of the building. For ex-
ample, some should be on the facade side, 
some on the ground floor, and on some on 
the highest floor, etc. Based on information 
from building users from these flats, an ex-
perienced auditor can get a good view of the 
conditions in the building. Normally, in resi-
dential buildings, it is enough if 10-20% of 
occupants (i.e. 10-20% of flats) are inter-
viewed. 
 

Note: Mostly, it is wise to combine interviews 
and measuring activities. 
 

Often the energy auditor can identify chang-
es that building staff can implement imme-
diately; building staff can also share their 
perspectives on building conditions in the 
context of the physical review of equipment 
and systems.  
 
Measurements 

The opinions of occupants on thermal comfort 
and indoor air quality are valuable. However, 
they should be supported by measurements 

because thermal comfort and air quality are, 
to some extent, personal opinions and may 

change over the course of time.12 

Այնուհանդերձ, այդ փաստաթղթերն օգտագոր-
ծելիս պետք է ուշադիր լինել, քանի որ դրանք 
սովորաբար վերաբերում են նախագծային 
փուլին: Սա հատկապես կարևոր է այն դեպ-
քում, երբ շենքերի իրական բնութագրերը կա-
ռուóման փուլում շեղվել են նախագծային 
փաստաթղթերում նշված óուóանիշներիó:  
 
Հարցազրáõյց տեխնիկական անձնակազմի և 
շենքը զբաղեցնáղների/բնակիչների հետ 
 
Աուդիտի ենթարկվող óանկաóած շենքի բնա-
կիչները շենքի թերությունները հայտնաբերե-
լու արժեքավոր աղբյուր են, հատկապես՝ երբ 
խոսքը ջերմային հարմարավետության և ներ-
սի օդի որակի հետ կապված խնդիրների մա-
սին է: 

Եթե ուսումնասիրության/հարóման համար 
ընտրված բնակարանները գտնվում են շենքի 
տարբեր բնորոշիչ մասերում, օրինակ` ×ակա-
տային մասում, առաջին և վերջին հարկերում 
և այլն, ապա փորձված աուդիտորը կարող է 
շենքի վի×ակի մասին լավ պատկերաóում 
կազմել: Բնակելի շենքերում, սովորաբար, բա-
վական է հարóազրույó անóկաóնել բնակիչնե-
րի 10-20%-ի (բնակարանների 10-20%) հետ:  

Ծանáթáõթյáõն. Բնականաբար խեÉամիտ կÉինի 
համատեղեÉ հարցազրáõյցը և չափáõմները: 

Հա×ախ հնարավոր է, որ էներգետիկ աուդի-
տորն այնպիսի փոփոխություններ առաջարկի, 
որոնք շենքի սպասարկող անձնակազմը կա-
րող է իրականաóնել անմիջապես: Շահագոր-
ծող անձնակազմը նույնպես կարող է շենքային 
պայմանների վերաբերյալ տեսակետ հայտնել 
սարքավորումների և համակարգերի ֆիզիկա-
կան հետազոտության համատեքստում:  
 
Չափáõմներ 
 
Ջերմային հարմարավետության և ներսենյա-
կային օդի որակի մասին բնակիչների կարծիք-
ներն արժեքավոր են, սակայն դրանք պետք է 

հիմնավորվեն չափումներով, քանի որ ջերմային 

հարմարավետության և օդի որակի մասին կար-
ծիքները որոշակի առումով անձնական են և կա-
րող են ժամանակի ընթաóքում փոփոխվել:12 
 

Եթե բազմաբնակարան շենքում 10-20% բնա-
կարաններն ընտրվել են բնութագրական մասե-
րում, ապա կատարվող չափումների արդյունք-
ները նույնպես ×իշտ կներկայաóնեն շենքի իրա-
կան ընդհանուր պատկերը։ 
 

                                                      
12 If the prevailing opinion among the occupants is that the flats are too cold and the temperature measurements indicate that the indoor 
temperatures are 16-18 oC, then the auditor can be sure that cold is a real problem. In residential and office buildings, an indoor air tem-
perature of 21-23 oC is seen as favourable during the heating season. For manual work in industrial buildings, 15oC may be favourable. 
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If 10-20% of apartments in multi-tenant 
buildings are chosen representatively, then 
measurements cover an audited building 
well. In other types of buildings, the auditor 
should use other grounds for his/her choice; 
however, the weak points are often the 
same as in residential buildings.  
 

Systematic measurements will give a general 
overview of the thermal conditions in a build-
ing. It is important to plan measurement and 

additional data gathering carefully. Here are 

some basic tips to avoid wasting time and ef-
fort during the measurement process (Figure 
7). 
 
NOTE: A good energy auditor is more or 
less a detective who harbours natural doubt 
and healthy skepticism of all information 
provided. 
 

Այլ նշանակության շենքերում չափման համար 

բնութագրիչ կետերի ընտրությունը կարող է կա-
տարվել այլ սկզբունքներիó ելնելով, սակայն 

շենքի« թույլ կետերը հա×ախ նույնն են, ինչ բնա-
կելի շենքերի դեպքում:  
  

Սիստեմատիկ չափումներն ընդհանուր պատ-
կերաóում են տալիս շենքում առկա ջերմամա-
տակարարման պայմանների և շենքի ջերմային 

պաշտպանության մասին: Կարևոր է հստակ 

պլանավորել չափումների և լրաóուóիչ տվյալ-
ների հավաքագրման գործընթաóը: Ահա մի քա-
նի հիմնական խորհուրդ, որոնք կօգնեն չա-
փումներ իրականաóնելիս խուսափել ժամա-
նակ և ջանքեր վատնելուó (նկ.7): 
 
Ծանáթáõթյáõն. Լավ էներգետիկ աáõ¹իտáրը 

áրáշ չափáվ հետախáõյզ է, áվ պետք է մի քիչ 

կասկածի ստացած տեղեկáõթյանը: 

Figure 7. Data-collection hints 

Measurement systems should be easy to 

use and provide information at the accuracy 

needed, not the accuracy that is technically 

possible; 

Չափագրման համակարգերը պետք է օգտագործման 
համար դյուրին լինեն և տվյալների այնպիսի ×շգրտության 
դաս ապահովեն, որն անհրաժեշտ է, այլ ոչ թե՝ 
տեխնիկապես հնարավոր է,  

Measurement equipment can be inexpen-
sive (flow, in some cases, can be rated us-
ing a bucket and stopwatch); 

Կարող են կիրառվել նաև պարզ և էժան չափիչ միջոóներ 
(հոսքը, օրինակ, որոշ դեպքերում կարելի է չափել դույլի և 
վայրկյանաչափի միջոóով), 

The quality of data must be such that the cor-
rect conclusions are drawn;  

Տվյալների որակը պետք է այնպիսին լինի, որ բավարարի 
×իշտ եզրակաóությունների համար,  

The frequency of data collection should ac-
count for process variations; 

Սահմանել տվյալների արձանագրման այնպիսի 
հա×ախականություն, որ բավարար է ուսումնասիրվող 
փոփոխական պրոóեսը հասկանալու համար,  

Measurement exercises should be run over 
abnormal workload periods (such as startup 
and shutdowns); 

Չափումներ կատարել նաև ոչ նորմալ աշխատանքային 
ռեժիմների պայմաններում (օրինակ` թողարկման և 
անջատման ժամանակ), 

Design values can be taken where meas-
urements are difficult (e.g. heat losses in 
heat exchanger, etc.). 

Նախագծային արժեքների օգտագործումը թույլատրելի է, 
եթե չափումներ կատարելը դժվար է (օրինակ` 
ջերմափոխանակչի ջերմային կորուստներ և այլն): 

Նկար 7. ՏվյաÉների հավաքագրմանն առնչվáղ խáրհáõր¹ներ 

 
An auditor should always follow these gold-
en site-assessment and data-gathering 
rules:  
 
 

 Աուդիտորը պետք է միշտ հետամուտ լինի տե-
ղում գնահատման իրականաóման և տվյալնե-
րի հավաքագրման ընդհանուր կանոնին.  
 

                                                                                                                                                                                     
Եթե բնակիչների գերակշռող կարծիքն այն է, որ բնակարանները շատ óուրտ են և ջերմաստի×անի չափումները óույó են տալիս 16-
18oC, ապա աուդիտորը կարող է համոզված լինել, որ óուրտն իսկապես խնդիր է: Բնակելի և գրասենյակային շենքերում ջեռուóման 
շրջանում ներսի օդի 21-23oC ջերմաստի×անը համարվում է հարմարավետ: Արտադրական տարածքներում ֆիզիկական 
աշխատանքով զբաղվելու համար կարող է հարմարավետ համարվել մոտ +15oC-ը: 
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DO NOT ESTIMATE WHEN YOU CAN 
CALCULATE 

 
DO NOT CALCULATE WHEN YOU CAN 

MEASURE 

 
At the conclusion of a site assessment, an 
exit meeting may be held between the ener-
gy auditor and key building staff to discuss 
the preliminary findings, recommendations 
and feasibility of EEM implementation. This 
will help focus the next step of the process-
data analysis. 
 
Data analysis 

The auditor should review, evaluate and an-
alyze all gathered information, then formu-
late preliminary findings and conclusions, 
and identify opportunities.13 
 

In order to understand how energy is used at 
a facility and which factors affect consump-
tion the most, it is recommended that the 
auditor organize energy data into a presen-
tation that includes graphs, tables and pie 
charts. These make it easier to understand 
how each building uses energy, and to spot 
energy-saving trends. 
 

Presented visually, information is more ap-
pealing and easier to understand than in a 
text-only format. 
 

Energy-analysis methodologies vary widely. 
The project goals should inform the analysis 
methodology selected to avoid results that 
yield too much or too little detail.  
 

Cost analysis considers base energy costs 
and measures investment or implementation 
costs and potential savings over time, which 
helps to determine the practicality and priori-
ty of EEM recommendations. 
 

A facility owner should understand and pro-
vide the financial method (simple pay back, 
net present value (NPV), internal rate of re-
turn (IRR), etc.) that the energy auditor will 
use to determine the order of EEM imple-
mentation. Core concepts and tools for basic 
financial analysis of a building’s energy 

ØԻ ԳՆԱՀԱՏԻՐ, ԵԹԵ ԿԱՐՈՂ ԵՍ  
ՀԱՇՎԱՐԿԵԼ: 

 

ØԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻՐ, ԵԹԵ ԿԱՐՈՂ ԵՍ  
ՉԱՓԱԳՐԵԼ: 

 
Տեղում գնահատում կատարելու ավարտական 
փուլում նախնական եզրակաóությունները, 
առաջարկությունները և ԷԱՄ իրականաóման 
հնարավորությունները քննարկելու նպատա-
կով կարելի է էներգետիկ աուդիտորի և շենքի 
առանóքային անձնակազմի մասնակóությամբ 
համատեղ խորհրդատվություն հրավիրել: Սա 
կօգնի ուշադրությունն ուղղել գործընթաóի 
հաջորդ քայլի` տվյալների վերլուծության վրա: 
 
ՏվյաÉների վերÉáõծáõթյáõն 
  
Աուդիտորը դիտարկում, գնահատում և վերլու-
ծում է հավաքագրված ողջ տեղեկատվությու-
նը, ձևակերպում նախնական արդյունքներն ու 
եզրակաóությունները, ի հայտ բերում իրակա-
նաóման հնարավորությունները:13 

 

Օբյեկտում էներգիայի օգտագործումը պատ-
կերաóնելու և էներգասպառման վրա ամե-
նաէական ազդեóությունն ունեóող գործոնները 
ի հայտ բերելու համար խորհուրդ է տրվում 
էներգետիկ տվյալները կազմակերպել այնպես, 
որ դրանք ներկայաóվեն գրաֆիկների, աղյու-
սակների և գծանկարների տեսքով, որոնք 
կհեշտաóնեն հասկանալ շենքում էներգիայի 
օգտագործման պրոóեսները, տեսնել էներ-
գախնայողության միտումները: 
 

Պատկերավոր միջոóներով ներկայաóված տե-
ղեկատվությունն ավելի գրավիչ է և ավելի 
հեշտ է հասկանալ, քան միայն տեքստային 
ձևաչափով ներկայաóվածը: 
 

Էներգետիկ վերլուծության մեթոդները շատ 
բազմազան են: Ծրագրի նպատակները պետք 
է հուշեն վերլուծության մեթոդաբանության 
ընտրությունը, որպեսզի հնարավոր լինի խու-
սափել այնպիսի արդյունքներիó, որոնք չափիó 
շատ ավելի կամ պակաս մանրամասներ են 
պարունակում: 
 

Ֆինանսական վերլուծության ժամանակ դի-
տարկվում են էներգիայի բազային ծախսերը, 
միջոóառումների իրականաóման համար անհ-
րաժեշտ ներդրումները կամ իրականաóման 

                                                      
13 With the possibility of using computer simulations, auditors are arriving at more accurate results regarding the amounts of energy used 
in - and lost from – the building envelope, equipment and systems, as well as estimates and sensitivity analyses of investments and 
savings expected as a result of the application of EEM packages. 
Համակարգչային մոդելավորման  օգնությամբ աուդիտորը կարող է՝ շենքի արտաքին պատող կոնստրուկóիաների, 
սարքավորումների և համակարգերի կողմիó սպառված էներգիայի և կորուստների մասին ավելի ×շգրիտ տվյալներ ունենալ, 
ինչպես նաև հաշվարկել և կատարել զգայունության վերլուծություն ԷԱՄ տարբեր  փաթեթների ներդրումների և սպասվող 
խնայողությունների: 
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efficiency and renewable energy invest-
ments are discussed in Module 10. 
 

Accurate installation cost data for an EEM 
package is critical for financial analysis. Un-
derestimating costs could result in inade-
quate budgeting for energy-efficiency im-
provements; overestimating costs may 
cause facility decision makers to delay or 
deny an improvement project. The energy 
auditor should gather and measure installa-
tion costs from a “sample of vendors”. Costs 
should include any specific considerations 
for the particular facility.  
 

Using this analysis, the energy auditor de-
velops a list of recommended EEMs and 
generates savings estimates. The energy 
auditor then composes the EEM package 
and prioritizes the list of practical measures.  
 

Installing EEMs may also affect a building’s 
current and future operations. Aspects that 
should be considered when analyzing poten-
tial EEMs include:  
 
• Operations and maintenance (O&M): 

Does the facility have the staff to ensure 
savings from the energy-efficiency retro-
fit over time? Will the measure have a 
positive or negative effect on O&M 
costs? 

 

• Comfort: Will the measure result in in-
creased human comfort (and potentially 
lead to fewer maintenance calls)?  

 

• Improved system reliability: Will the 
measure lead to lower contractor costs? 

 

• Feasibility of system replacement: Are 
parts easily replaceable? Will installed 
technology be outdated in the near fu-
ture? 

 

• Ease of implementation: How will instal-
lation of the measure affect daily busi-
ness operations? Are power outages re-
quired? Can the facility stay open during 
installation? 

 

• Risk of failure: What are the operational, 
financial and safety impacts if the system 
fails? 

 

Documentation of analysis methodology, 
assumptions and supporting calculations 
should all be included with the savings esti-
mates presented by the audit report. 
 
 

համար անհրաժեշտ ծախսերը և ժամանակի 
ընթաóքում կանխատեսվող պոտենóիալ խնա-
յողությունները: 
 

Վերլուծության արդյունքում որոշվում է ԷԱՄ 
առաջարկությունների իրականաóման գործ-
նական հնարավորությունները և առաջնահեր-
թությունը: 
 

Կարևոր է, որ օբյեկտի սեփականատերը հաս-
կանա և առաջարկի այն ֆինանսական մեթոդը 
[պարզ հետգնում, զուտ բերված արժեք (ԶԲԱ), 
ներքին շահութաբերության նորմ (ՆՇՆ) և 
այլն], որն էներգետիկ աուդիտորը կիրառելու է 
ԷԱՄ-ների իրականաóման առաջնահերթնու-
թյունը որոշելու համար: Ֆինանսական վերլու-
ծության մեթոդները, շենքերի էներգաարդյու-
նավետության և վերականգնվող էներգետիկա-
յի ոլորտներում ներդրումներին առնչվող հիմ-
նական ֆինանսական վերլուծության առանó-
քային հասկաóությունները և գործիքները քն-
նարկվում են Մոդուլ 10-ում: 
  

Ֆինանսական վերլուծության ժամանակ ԷԱՄ-
ների իրականաóման համար անհրաժեշտ 
ծախսերի ×շտությունը էական նշանակություն 
ունի: Ծախսերի թերագնահատումը կհանգեó-
նի էներգաարդյունավետության բարելավում-
ների ոչ համարժեք ֆինանսավորման, իսկ 
ներդրումների գերագնահատումը կարող է 
պատ×առ հանդիսանալ ծրագրային բարեփո-
խումների ֆինանսավորման վերաբերյալ որո-
շում կայաóնողների կողմիó այն հետաձգելու 
կամ մերժելու համար: 
 

Էներգետիկ աուդիտորը պետք է «մատակա-
րարների նմուշների» հիման վրա տեղեկու-
թյուններ ձեռք բերի միջոóառումների իրա-
կանóման ծախսերի վերաբերյալ և այդ ծախ-
սերը պետք է ներառեն տվյալ օբյեկտին առնչ-
վող óանկաóած առանձնահատկություն:  
 

Այս վերլուծության միջոóով էներգետիկ աուդի-
տորը ԷԱՄ առաջարկություների óանկ է մշա-
կում և խնայողությունների հաշվարկ կազմում: 

Էներգետիկ աուդիտորն այնուհետև կազմում է 

գործնական ԷԱՄ-ների փաթեթը և առաջնահեր-
թության óանկը: 
 

ԷԱՄ-ների իրականաóումը կարող է ազդել նաև 
շենքի ընթաóիկ և հետագա շահագործման 
վրա: Պոտենóիալ ԷԱՄ-ների վերլուծության 
ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև 
հետևյալ հարóերը. 
 

• Շահագործումը և պահպանումը (Շ և Պ). 
Արդյոք օբյեկտում կա՞ համապատասխան 
անձնակազմ, որը կարող է ժամանակի ըն-
թաóքում հետևողականորեն ապահովել 
էներգաարդյունավետության արդիականա-
óումիó սպասվելիք խնայողությունները, և 
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Energy audit reporting format 

During an energy audit, a lot of technical 
documents and other information are re-
viewed, measurements made, people inter-
viewed, etc. What, then, should be reported 
from the energy audit? Of course, well-
reported energy savings and EEM proposals 
are very important; however, information on 
the grounds and other facts on which these 
proposals are based is, to some extent, val-
uable. The reporting practice will depend on 
the auditor.14  
 

An energy auditor’s main deliverable for an 
energy audit is the final report. Any audit 
report should provide enough information to 
allow a facility’s owners to make informed 
decisions about the next steps to take to 
meet energy-saving and financial goals. A 
general audit report should include an inven-
tory of existing equipment, a summary of a 
building’s current conditions and energy use, 
and a list of recommended no-cost, low-cost, 
and longer-term EEM recommendations 

based on the analysis of historical energy use 

and on-site assessment. The scope of audit 
report levels is shown below in Figure 8. 
 
NOTE: A good audit report is also a good 
advertisement for the auditor. 
  
Energy audit reports may differ depending 
on the scope, type of building, general out-
look, and structure. The level of energy au-
diting has an effect on the depth and 
breadth of a report’s content.  
 
 

 
 

 
 

արդյոք միջոóառումները դրական կամ բա-
óասական ազդեóություն են ունենալու Շ և 
Պ ծախսերի վրա: 
  

• Հարմարավետությունը. Արդյոք միջոóա-
ռումների արդյունքում ավելանալու է հար-
մարավետության մակարդակը (և հնարա-
վո՞ր է հանգեóնի տեխսպասարկման կան-
չերի քանակի նվազեóմանը): 

 

• Համակարգի հուսալիության բարելավումը. 
Արդյոք միջոóառումների արդյունքում նվա-
զելու են կապալառուի ծախսերը: 

  

• Համակարգի փոխարինման իրագործելի-
ությունը. Արդյոք պահեստամասերը հեշ-
տությամբ են փոխարինվում, արդյոք տե-
ղակայված սարքերը մոտ ապագայում 
հնանալու են:  

 

• Իրականաóման մատչելիությունը. Ինչպե՞ս 
են իրականաóվող միջոóառումները (սար-
քավորումների տեղադրումը) ազդելու առ-
օրյա աշխատանքների վրա: Արդյոք ան-
հրաժեշտ կլինի՞ անջատել էլեկտրաէներ-
գիան: Կարո՞ղ է տեղակայման աշխա-
տանքների ընթաóքում օբյեկտը շարունա-
կել իր գործունեությունը:  

 

• Խափանման ռիսկը. Ինչպիսի՞ն կլինի հա-
մակարգի խափանման ազդեóությունը շա-
հագործման, ֆինանսական և անվտան-
գության իրավի×ակի վրա:  

 

Էներգետիկ աուդիտի հաշվետվությամբ ներ-
կայաóվող էներգախնայողության ներուժի 
գնահատականը պետք է հիմնավորված լինի 
հաշվարկներով, այն պետք է ներառի վերլու-
ծական մեթոդների, ենթադրությունների նկա-
րագրությունը: 

Էներգետիկ աուդիտի ընթաóքում մեծաքանակ 
տեխնիկական փաստաթղթեր և այլ տեղեկու-
թյուներ են դիտարկվում, կատարվում են չա-
փումներ, մարդկանó հետ հարóազրույóներ են 
անóկաóվում և այլն: 
 

Էներգետիկ աáõ¹իտի հաշվետվáõթյան ձևաչափը  
 
 

Իսկ էներգետիկ աուդիտի արդյունքում ի՞նչ հաշվետվություն է ներկայաóվում: Իհարկե, ամե-
նակարևորը էներգախնայողության և ԷԱՄ առաջարկությունների լիարժեք ներկայաóումն է, 
սակայն փաստերով հիմնավորված տեղեկությունները, որոնք այդ առաջարկությունների 
                                                      
14 If we want to promote the development of auditing services, it is not wise to give very strict orders or advice on what an audit report 
should include and how it should look. If all auditors develop their own reporting, this will contribute to the development and proliferation 
of “energy audit” products. While it is favorable to have competition among auditors, it is good to give some good, broader ideas to help 
them get started.  
Եթե óանկություն կա նպաստել աուդիտորական ծառայությունների զարգաóմանը, ապա խելամիտ չէր լինի աուդիտորական 
հաշվետվության բովանդակության և ձևի վերաբերյալ որևէ խիստ հրահանգ կամ խորհուրդ տալ: Եթե բոլոր աուդիտորները 
մշակեն հաշվետվության իրենó ուրույն ձևաչափը, ապա  դրանով կապահովեն նաև այդ «էներգետիկ աուդիտ» կոչվող արտա-
դրանքի զարգաóումը: Չնայած այն բանին, որ աուդիտորների միջև մրóակóությունը օգտակար է, այդուհանդերձ, լավ գաղափար-
ներ հուշելը նույնպես անհրաժեշտ է: 
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հիմքն են, նույնպես այդ հաշվետվության մեջ որոշակի արժեք են ներկայաóնում: Հաշվետ-
վությունները սովորաբար կազմվում են ըստ աուդիտորի հայեóողության:14 Էներգետիկ աուդի-
տորի կողմիó իրականաóված աուդիտի վերջնական արտադրանքը հաշվետվությունն է: Աու-
դիտի óանկաóած հաշվետվություն պետք է բավարար տեղեկություններ պարունակի, որն օբ-
յեկտի սեփականատերերին հնարավորություն կտա էներգիայի խնայողությունների և ֆինան-
սական նպատակներին հասնելու հաջորդ քայլերի մասին տեղեկաóված որոշումներ կայաó-
նել: Àնդհանուր առմամբ շենքի էներգետիկ աուդիտի հաշվետվությունը բաղկաóած է շենքի 
ներկայիս վի×ակի, օգտագործվող էներգիայի և առկա սարքավորումների ամփոփ նկարագ-
րությունիó, առաջարկվող՝ առանó ծախսերի, քիչ ծախսատար և երկարաժամկետ ԷԱՄ առա-
ջարկությունների óանկիó, որը հիմնված է դիտարկված ժամանակաշրջանում սպառվող էներ-
գիայի և տեղում կատարված գնահատականների վերլուծության վրա: Նկ. 8-ում ստորև ներ-
կայաóված են աուդիտի հաշվետվության ծավալները տարբեր մակարդակների դեպքում։ 
 

Ծանáթáõթյáõն. Լավ աáõ¹իտի հաշվետվáõթյáõնն աáõ¹իտáրի համար նաև Éավ գáվազ¹ի միջáց է: 
  

Էներգետիկ աուդիտի հաշվետվությունները` կախված շենքի տեսակիó, չափերիó, ընդհանուր 
մոտեóումիó և կառուóվածքիó, կարող են տարբեր լինել: Էներգետիկ աուդիտի անóկաóման 
մակարդակիó է կախված հաշվետվության բովանդակության խորությունն ու ծավալը: 
 
Figure 8. Outline of audit report levels 

Preliminary  General  Investment-grade 

Executive Summary 

Brief facility/ies descripti-
on 

Scope of audit/methodo-
logy 

Preliminary analysis find-
ings, including bench-
mark and end-use res-
ults 

List of no-cost and low-
cost EEMs 

Potential measures for 
further consideration 

All items from the preliminary audit  

More comprehensive energy end-use analysis 

Description of building envelope, systems and major 
equipment 

Description of EEMs considered and not recommended 
or not financially viable 

Description of EEMs recommended 

Financial analysis of EEMs 

EEMs summary: table with measurement name, descrip-
tion, investment cost, energy savings and economy (see 
below)  

O&M savings 

Detailed energy analysis, calculations 

Measurement and verification (M&V) plan for verifying 
energy savings 

All items from the general 
audit 

Detailed information on 
capital-intensive measures - 
including schematics, equip-
ment lists, equipment speci-
fications, design sequences 
and costs 

Risk analysis 

Highly detailed financial eva-
luation 

 
Նկար 8. Աáõ¹իտի հաշվետվáõթյան տարբեր մակար¹ակների կառáõցվածքը 

Նախնական Ըն¹հանáõր Ներ¹րáõմային 

համառոտ ակնարկ 

օբյեկտի ամփոփ 
նկարագրություն 

աուդիտի խն-
դիրները/մեթոդաբանու-
թյունը 

նախնական վերլուծու-
թյան արդյունքներ, ներ-
առյալ` համեմատական 
վերլուծությունը և վերջ-
նական սպառման ար-
դյունքները 

առանó ծախսերի և քիչ 
ծախսատար ԷԱՄ óանկ 

հետագա դիտարկման 
ենթակա պոտենóիալ 
միջոóառումներ 

նախնական աուդիտի բոլոր կետերը 

էներգիայի վերջնական սպառման ավելի համապար-
փակ վերլուծություն 

շենքի արտաքին պատող կոնստրուկóիաների, համա-
կարգերի և հիմնական սարքավորումների նկարագրու-
թյուն 

Այն ԷԱՄ-ների նկարագրությունը, որոնք դիտարկվել են, 
սակայն չեն առաջարկվել կամ ֆինանսապես կենսունակ 
չեն 

առաջարկված ԷԱՄ-ների նկարագրություն 

ԷԱՄ-ների ֆինանսական վերլուծություն 

ԷԱՄ-ների ամփոփ աղյուսակ, որն ընդգրկում է միջոóառ-
ման անվանումը, նկարագրությունը, ներդրման արժեքը, 
էներգախնայողությունը, տնտեսական հաշվարկ 

Շ և Պ-իó ստաóվող խնայողությունը 

Մանրամասն էներգետիկ վերլուծություն, հաշվարկ 

էներգախնայողությունը հաստատող չափման և 
հավաստան (Չ և Հ) պլան 

ընդհանուր աուդի տի բոլոր 
կետերը 

ծախսատար միջոóառում-
ների մասին մանրամասն 
տեղեկություններ, այդ 
թվում` սխեմատիկ պատ-
կերներ, սարքավորումների 
óանկեր, սարքավորումների 
մասնագրերը, գործողու-
թյունների և ծախսերի 
առաջնահերթության 
սահմանում 

ռիսկերի գնահատում 

մանրամասն ֆինանսական 
գնահատում 
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The majority of the report should focus on 
recommended EEMs. Typically, these are 
presented as no-cost or low-cost measures, 
practical measures meeting facility financial 
criteria, and capital-intensive measures. The 
report should include detailed descriptions of 
each recommended EEM and explain: 
 
• Existing conditions and recommended 

changes, including equipment specs 
and specific locations of installations; 
 

• How the measure will save energy and 
how much energy it will save; 

 

• Costs of recommended measures; 
 

• Financial analysis results;  
 

• Effects on O&M and the comfort level. 
 
At the final discussion, there should be a 
walkthrough of the analysis, results and rec-
ommended EEMs. Steps and a schedule for 
action should be discussed. There may be 
operational changes in the proposed EEM 
package; some EEMs may be implemented 
immediately that will result in instant energy 
savings. Other changes may need to be as-
sessed further and incorporated into longer-
term plans. 
 
NOTE: The report should present an opti-
mized bundle/package of measures, where 
shorter payback EEMs are combined with 
longer payback EEMs to collectively meet 
energy savings and financial goals. 
 
Understanding energy costs 

Understanding energy costs is a vital factor 
for creating awareness and calculating sav-
ings. In an environmental or engineering 
sense, the physical unit (kWh, kJ, or tons of 
CO2 emissions) may be enough to describe 
the changes caused by energy-saving 
measures. However, if the profitability of 
measures is considered, the physical units 
should then be converted into monetary 
units.  
 

There may also be some conditions for the 
quality of fuels15 (calorific value, density, etc. 
should be considered) and for the terms of 
delivery (Figure 9).  

 Հաշվետվության մեծ մասը պետք է նվիրված 
լինի առաջարկվող ԷԱՄ-ներին: Դրանք, որպես 
կանոն, ներկայաóվում են առանó ծախսերի 
կամ քիչ ծախսատար միջոóառումներ, օբյեկ-
տի ընթաóիկ ֆինանսական հնարավորություն-
ներին համապատասխանող գործնական միջո-
óառումներ և կապիտալ ներդրումներ պահան-
ջող ծախսատար միջոóառումներ: Հաշվետ-
վությունը պետք է ներառի առաջարկվող յու-
րաքանչյուր ԷԱՄ-ի մանրամասն նկարագրու-
թյունն ու բաóատրի. 
 
• Գոյություն ունեóող պայմաններն ու առա-

ջարկվող փոփոխությունները, այդ թվում` 
սարքավորումների մասնագրերը և տեղա-
կայման կոնկրետ վայրերը,  
 

• Ինչպես և որքան է միջոóառումը էներգիա 
խնայելու,  

 

• Առաջարկվող միջոóառումների համար 
անհրաժեշտ ծախսերը, 

 

• Ֆինանսական վերլուծության արդյունքնե-
րը, 

 

• Հետևանքները Շ և Պ և հարմարավետու-
թյան մակարդակի վրա:  

 
Ավարտական քննարկման ընթաóքում մեկ առ 
մեկ դիտարկվում են առաջարկվող ԷԱՄ-ները, 
վերլուծվում արդյունքները: Քննարկվում են հե-
տագա քայլերն ու գործողությունների ժամա-
նակաóույóը: Այստեղ կարող են փոփոխու-
թյուններ կատարվել ԷԱՄ-ների փաթեթում, և 
որոշ ԷԱՄ-ներ իրականաóվեն անմիջապես, 
որը կհանգեóնի էներգիայի ակնթարթային 
խնայողության: Այլ փոփոխությունները կարող 
են հետագա գնահատման կարիք ունենալ և 
ընդգրկվել երկարաժամկետ ծրագրերի մեջ: 
 
Ծանáթáõթյáõն. Հաշվետվáõթյան մեջ միջáցա-
ռáõմների մի օպտիմաÉացված փաթեթ է ներ-
կայացվáõմ, áրտեղ կարճատև հետգնման ժամ-
կետáվ ԷԱØ-ները զáõգáր¹վáõմ են երկար 
հետգնման ժամկետáվ ԷԱØ-ների հետ, áրպես-
զի համատեղ ապահáվեն ցանկաÉի էներգախ-
նայáղáõթյáõնը և ֆինանսական նպատակները:  
 
ՀասկանաÉ էներգիայի ծախսերը  
 
Էներգիայի ծախսերը հասկանալը իրազեկված 
լինելու և էներգախնայողության ֆինանսական 
հաշվարկ կատարելու համար անհրաժեշտ 

                                                      
15 These are especially important in some cases, e.g. with biofuels the moisture content and the net caloric value between loads of wood 
chips may differ, which mean that tons of fuels are not directly comparable.  
Սրանք որոշ դեպքերում հատկապես շատ կարևոր են, օրինակ, կենսավառելիքի դեպքում, խոնավության պարունակությունը և 
ներքին այրման ջերմությունը կարող է տարբերվել նույն ծավալի փելեթների համար, իսկ սա նշանակում է, որ չի կարելի 
ուղղակիորեն համեմատել  մի տեսակի վառելիքի  մեկ տոննան` մյուսի հետ: 
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Fuels16
 are burned in boilers that have a com-

bustion efficiency that expresses which per-
centages of the net caloric value of the fuel 
can be converted into usable heat. With the 

best gas- or oil-fired boilers, this efficiency 

should be over 90%.17  
 
Capital and maintenance costs of a boiler 
house should be considered in energy pric-
ing. The share of capital costs may be even 
more significant in the heat price when 
demand and installed capacity are 
inadequate. 
 

 

 

շատ կարևոր գործոն է: Ֆիզիկական միավորը 
(կՎտժ, կՋ կամ տոննա CO2-արտանետումներ) 
կարող է բավական լինել էներգախնայողու-
թյան միջոóառումների արդյունքում առաջա-
óող փոփոխությունները բնապահպանական 
կամ տեխնիկական իմաստով նկարագրելու 
համար: Սակայն միջոóառումների շահութաբե-
րությունը դիտարկելիս այդ ֆիզիկական միա-
վորները պետք է փոխարկել դրամական միա-
վորների: Վառելիքի որոշ տեսակների15 որակն 
առնչվում է որոշակի պայմանների հետ՝ անհ-
րաժեշտ է հաշվի առնել ջերմատվությունը, 
խտությունը և այլ óուóանիշներ, նաև մատա-
կարարման պայմանները (նկ. 9):  
 

Վառելիքն16 այրվում է կաթսայում, որն ունի 
այրման արդյունավետություն, վերջինս óույó է 

տալիս, թե վառելիքի ներքին այրման ջերմատվության ո՞ր տոկոսը կարող է վերածվել օգտա-
կար ջերմային էներգիայի: Գազով և հեղուկ վառելիքով աշխատող լավագույն կաթսաների 
արդյունավետությունը պետք է լինի ավելի քան 90%:17 
 

Էներգիայի գնագոյաóման մեջ պետք է հաշվի առնել կաթսայատան կապիտալ, ինչպես նաև 
պահպանման ու տեխնիկական սպասարկման ծախսերը: Ջերմային էներգիայի արժեքի մեջ 
կապիտալ ծախսերի մասնաբաժինը կարող է ավելի էական լինել երբ պահանջարկը և 
տեղակայված հզորությունները անհամապատասխան են: 
 
Figure 9. Pricing of energy - things to be taken into account 

Transported fuels: net caloric value (lower heat-
ing value) of fuel, combustion efficiency of boiler 
(and a boiler house), quality of fuel, trans-
portation costs of fuel, capital costs, maintenance 
costs, own needs of heat and electricity in a boil-
er house, and other operating costs than energy 

Մատակարարված վառելիք. վառելիքի ներքին այր-
ման ջերմարարությունը (ստորին բանվորական ջեր-
մատվության արժեքը), կաթսայի (և կաթսայատան) 

այրման ՕԳԳ, վառելիքի որակը, վառելիքի փոխա-
դրման ծախսերը, կապիտալ ծախսերը, պահպան-
ման և տեխնիկական սպասարկման ծախսերը, 

կաթսայատան ջերմային և էլեկտրաէներգիայի սե-
փական կարիքները և էներգիայիó բաóի այլ արտա-
դրական ծախսեր:  

Energy transfer in networks: connection charges, 
unit pricing of energy (net caloric value of fuel), 
fixed costs, maintenance and operating costs 

Ցանóերով հաղորդված էներգիա. միաóման վ×ար, 

մեկ միավոր էներգիայի գինը (վառելիքի ներքին այր-
ման ջերմությունը), անփոփոխ ծախսերը, տեխնի-
կական սպասարկման և արտադրական ծախսերը: 

Նկար 9. Էներգիայի գինը, ի՞նչ է անհրաժեշտ հաշվի առնեÉ 
 
IMPORTANT: An auditor should be familiar 
with the pricing of energy, otherwise it will 
not be possible to recommend/implement 
reliable and economically feasible EEMs.  

 Ոõշա¹րáõթյáõն. Աáõ¹իտáրը պետք է ծանáթ Éինի 

էներգիայի գնագáյացմանը, այÉապես հնարա-
վáր չի Éինի առաջարկեÉ/իրականացնեÉ հáõսաÉի 
և տնտեսապես նպատակահարմար ԷԱØ-ներ:  

                                                      
16 A wide variety of fuels are available for thermal energy supply. Understanding fuel costs is fairly simple; they are purchased in tons or 
kiloliters. Availability, cost and quality are the main three factors that should be considered when purchasing.  
Ջերմային էներգիա ստանալու համար վառելիքի շատ տեսակներ կան: Վառելիքի արժեքը բավականին հեշտ է հասկանալ, քանի 
որ դրանք գնվում էն տոննաներով կամ կիլոգրամներով:  Գնման ժամանակ հաշվի են առնվում հետևյալ երեք հիմնական 
գործոնները` առկայությունը, գինը և որակը: 
17 The efficiency of gas- or oil-fired boilers may be lower if the effects of a boiler are not correctly adjusted to heat demand, or if the 
burner is not working properly. It may be higher if condensing boilers and appropriate heating systems are installed. In actual useful 
energy pricing, combustion efficiency should be taken into account. To get the actual fuel price, the price per kJ or KWh, etc. should be 
divided by the combustion efficiency. 
Գազով կամ հեղուկ վառելիքով աշխատող կաթսաների օգտակար գործողության գործակիóը՝ ՕԳԳ-ը կարող է ավելի փոքր լինել, 
եթե դրանք ×իշտ չեն հարմարեóրած փաստաóի ջերմային պահանջարկին կամ, եթե այրիչը նորմալ չի աշխատում: Այն կարող է 
նաև ավելի մեծ լինել, եթե կոնդեսաóիոն կաթսաներ և համապատասխան ջեռուóման համակարգ է տեղակայված: Էներգիայի 
իրական գինը որոշելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել այրման ՕԳԳ-ը: Օգտակար էներգիայի իրական գինը ստանալու համար` 
վառելիքի կՋոուլ-ի կամ կՎտժ-ի և այլն գինը, պետք է բաժանել այրման ՕԳԳ-ի արժեքի վրա: 
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If the audited target has a choice between 
different energy rates, an auditor should 
check which one is the most economical for 
the target. It may sometimes be economical 
to change from the audited target’s own 
boiler to district heat or vice versa. Auditors 
should be able to compare the pricing of dif-
ferent heat and energy sources. However, 
the change from one energy source to an-
other cannot be based on the “daily” and 

temporary development of energy prices; 
change must be based on long-term thinking. 
 
Savings potentials 

The condition of a building can tell an expe-
rienced energy auditor a lot about its energy-
saving opportunities. In the building stock 

there are commonly known savings opportu-
nities which should be particularly familiar to 

an energy auditor. For example, replacing 

poor double-glazed windows with new mod-
ern triple glazed ones may decrease heat los-
ses in windows by 50%; however, it may equ-
ate to only a 5-15% (depending on building 

glazed facade coefficient) reduction in total 
heat consumption. One degree of overheating 

may mean a 5% increase in space heating.18
  

 

Energy-saving potential, investments and 

EEM proposals should be based on reality 

and be reliable. For example, the expected 

savings caused by an advanced EEM would 

not be realized in a case where a building has 

consistently underheated before the planned 

investment. This is a very common situation 

in Armenian buildings due to the poor social 
condition of buildings and flat owners. 
 

Saving potential includes energy savings in 
only energy and/or in monetary terms, not 
the costs of EEMs. When the net costs of 
measures are combined with net saving rev-
enues, the economy of the measures can 
then be calculated. 
 
Reporting of measures 

In an audit report, the evaluation and in-
vestment calculation methods used and the 
methods with which the different kinds of 
costs and earnings are dealt should be men-

Եթե աուդիտի ենթարկվող օբյեկտն ունի էներ-
գիայի տարբեր տեսակների միջև ընտրության 

հնարավորություն, ապա աուդիտորը պետք է 

ստուգի, թե դրանóիó որ մեկն է տվյալ օբյեկտի 

համար տնտեսապես առավել նպատակահար-
մար: Երբեմն կարող է տնտեսպես ձեռնտու լի-
նել աուդիտի ենթարկվող օբյեկտի սեփական 

կաթսայատան փոխարեն սնվել կենտրոնաó-
ված ջեռուóման համակարգիó, կամ հակառա-
կը: Աուդիտորը պետք է կարողանա համեմատել 

ջերմային էներգիայի տարբեր աղբյուրների 

գները: Սակայն մեկ էներգիայի աղբյուրիó մյու-
սին անóնելը չի կարող հիմնված լինել էներգա-
կիրների գների §տվյալ օրվա¦ կամ ժամանա-
կավոր զարգաóումների վրա: Դա պետք է արվի 

երկարաժամկետ հեռանկարներիó ելնելով: 
 
Էներգախնայáղáõթյան ներáõժը  
 
Շենքի պայմանները կարող են փորձառու էներ-
գետիկ աուդիտորին էներգախնայողության 

հնարավորությունների մասին շատ բան հուշել: 

Հատկապես շենքերի բնագավառում կան էներ-
գախնայողության պարզ միջոóառումներ, 
որոնó իրականաóման արդյունքում ստաóվող 

խնայողությունները հայտնի են էներգետիկ 

աուդիտորներին: Օրինակ՝ անորակ երկշերտ 

պատուհանները նոր ժամանակակիó եռաշերտ 

պատուհաններով փոխարինելու արդյունքում՝ 
պատուհաններիó ջերմային կորուստները կա-
րող են նվազել 50%-ով, սակայն այդ միջոóառ-
ման շնորհիվ ընդհանուր ջերմային էներգիայի 

սպառումը կարող է կր×ատել միայն շուրջ 5-
15%-ով (կախված շենքի ×ակատի ապակե-
պատման գործակóիó): Կամ մեկ աստի×անով 

ավելի ներքին օդի ջերմաստի×անի բարձրաóու-
մը կարող է բերել տարածքի ջեռուóման համար 

արտադրվող էներգիայի 5%-անոó ա×ի:18 
 

Էներգախնայողության ներուժը, ներդրումները 

և ԷԱՄ առաջարկությունները պետք է հուսալիո-
րեն հիմնավորված լինեն: Օրինակ՝ առաջավոր 

ԷԱՄ-ներով պայմանավորված` ակնկալվող 

խնայողությունները չեն կարող իրականություն 

դառնալ, թերևս, այն դեպքերում, երբ թերջե-
ռուóման պատ×առով շենքում շատ óուրտ է եղել 

մինչ ներդրումները: Շենքի և բնակարանների 

սեփականատերերի անբավարար սոóիալա-
կան վի×ակի պատ×առով սա հայաստանյան 

շենքերի համար շատ տարածված երևույթ է:  
 
 

                                                      
18 These can be used as a first-hand tool when saving potentials are evaluated or for a simple audit. However, as always with kinds of 
rules of thumb, an auditor should know his/her limits. Auditors should evaluate savings potentials based on real information from the 
audited target. Rules of thumb are not recommended in final standard and comprehensive audit reporting.  
Խնայողության պոտենóիալը գնահատելիս, կամ պարզ աուդիտի դեպքում, սրանք կարելի է օգտագործել որպես  առաջնային 
գործիք:  Սակայն, աուդիտորը պետք է ×անաչի նման «բութ մատի» օրենքների կիրառման  սահմանները: Աուդիտորը գնահատում 
է խնայողության փաստաóի ներուժը` հիմնվելով տվյալ օբյեկտիó  ստաóված իրական տվյալների վրա: Խորհուրդ չի տրվում բութ 
մատի օրեքներ կիրառել վերջնական ստանդարտ և համապարփակ աուդիտի հաշվետվություններում: 
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tioned. Additionally, expectations concerning 
energy and water prices should be made 
clear. For an easy comparison, it is wise to 

present the proposed energy and water 
EEMs in a clear form or in a table (Figure 10).  
 

Measures are targeted on the building enve-
lope, on the heating, ventilation and air-
conditioning systems of the building, on the 
domestic hot-water and electricity systems, 
and other building systems such as domes-
tic cold-water or waste-water systems, etc.19 

 

 
 

Էներգախնայողության ներուժը վերաբերում է 

միայն էներգիայի խնայողությանը` էներգիայի 

և/կամ դրամական արտահայտությամբ, սա-
կայն այն չի վերաբերում ԷԱՄ-ների ծախսերին: 

Մինչդեռ միջոóառումների տնտեսական նպա-
տակահարմարության հաշվարկ կատարելը 

հնարավոր է լինում, երբ միջոóառումների զուտ 

ծախսերը համակóվում են զուտ խնայողության 

եկամուտների հետ: 
 
Øիջáցառáõմների մասին հաշվետվáõթյáõն 
 
Աուդիտի հաշվետվության մեջ պետք է նշել 
գնահատման և ներդրումների հաշվարկման 
համար կիրառված մեթոդները, տարբեր ծախ- 

սերի և եկամուտների նկատմամբ մոտեóումների սկզբունքները: Բաóի այդ, պետք է հստակո-
րեն նշել էներգիայի և ջրի սակագների փոփոխությունների հետ կապված ակնկալիքները: 
Դյուրին համեմատության համար խելամիտ կլինի էներգիայի և ջրի համար առաջարկվող 
ԷԱՄ-ները ներկայաóնել պարզ ձևով կամ աղյուսակի տեսքով (նկ. 10): 
 

Միջոóառումները հիմնականում վերաբերում են շենքի արտաքին պատող կոնստրուկóիանե-
րին, շենքի ջեռուóման, օդափոխման և օդորակման համակարգերին, կենóաղային տաք ջրա-
մատակարարման, շենքի էլեկտրամատակարարման, ինչպես նաև այլ համակարգերին, այդ 
թվում՝ սառը ջրամատակարարման, կեղտաջրերի հեռաóման և այլն:19 
 
Figure 10. Summary of EEM recommendations 

Measure Description 
Net 

Capital 
Costs 

Net 
Energy 
Savings 

Economy 
Ranking 

in Energy 
Sense* 

Comments** 

EEMs in Building Envelope 

Additional 
Insulation 
of facades  

100 mm more insula-
tion with expanded 
perlite boards covered 
by ceramic plates  

30,000 
Euros 

140 
MWh/yr 

3,900 Eu-
ros 

Payback 
Period*** 
7.7 years 

Medium 

Savings due to lower heat los-
ses through external walls. 
Service life of building will in-
crease because of no rain-
water leaks 

EEMs in Heating and Air-Conditioning Systems 

New local 
heating 
system 

Conventional old bo-
iler is replaced by mo-
dern condensing 
boiler  

12,000 
Euros 

150 
MWh/yr 

4,100 Eu-
ros 

Payback 
period 

2.9 years 
High 

Efficient generation and better 
control of heating will save 
energy and improve thermal 
comfort 

EEMs in Domestic-water and Waste-water Systems 

Pressure 
valve 

Installing a constant 
pressure valve in 
main pipeline 

2,800 
Euros 

2,500 m3 
of water/yr 
800 Euros 

Payback 
period 

3.5 years 
High 

Lower (optimal) pressure of do-
mestic water means lower water 

consumption. Savings due to lo-
wer water and heat consumption 

EEMs in Electrical Systems 

Control of 
outdoor 
Lighting 

Timer replaced by 
light detector 

1,000 
Euros 

50 MWh/yr 
3,100 Eu-

ros 

Payback 
period 

0.3 years 
High 

Savings due to lower electricity 
consumption, without worsen-
ing comfort conditions  

Total  
45,800 
Euros 

11,900 
Euros 

3.8 years High 
Combined EEM package jointly 
meets energy savings and fi-
nancial goals 

* Means a scale between the most and less favorable measures. 
** Other effects, which are difficult to express in energy or in monetary terms, or things which should be considered when the meas-
ure is implemented. References to the respective drawings and other background information can be made here. 
*** Other financial investment measures may also be used, such as, NPV, IRR or Return on Investment.  

 

                                                      
19 Industrial buildings, hospitals and other special buildings may have special systems which may require additional categories, e.g. ste-
am systems, pressure-air systems, clean-water systems, etc. On the other hand, it is not necessary to include these special systems in 
energy audits of buildings. 
Արտադրական, բժշկական և հատուկ նշանակության այլ շենքերը կարող են հատուկ համակարգեր ունենալ, որոնó համար կարող 
է լրաóուóիչ դասակարգում պահանջվել`գոլորշու համակարգեր, օդի ×նշման համակարգեր, մաքուր ջրի համակարգեր, և այլն: 
Մյուս կողմիó էլ պարտադիր չէ, որ այդ հատուկ համակարգերն ընդգրկվեն շենքի էներգետիկ աուդիտում: 
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Նկար 10. ԷԱØ առաջարկáõթյáõնների ամփáփ պատկերը 

Øիջáցառáõմ 
Նկարագրáõ-

թյáõն 

Զáõտ 
կապի-

տաÉ 
ծախ-
սեր 

Զáõտ 
էներ-

գախնայá-
ղáõթյáõն 

Տնտեսա-
կան 

հաշվարկ 

Էներգե-
տիկ ¹ա-
սակար-
գáõմ * 

Øեկնաբանáõթյáõններ** 

Շենքի արտաքին կáնստրáõկցիաների ԷԱØ-ներ 

Ճակատների 
լրաóուóիչ 
ջերմամեկուս
աóում  

Կերամիկական 
սալիկներով 
ծածկված 100 
մմ փքեóված 
պեռլիտե սա-
լերով լրա-
óուóիչ ջերմա-
մեկուսաóում 

30,000 
Եվրո 

140 ՄՎտժ/ 
տարի 

3,900 Եվրո 

Հետգընման 
*** ժամկետը 

7.7 տարի 

Միջին 

Արտաքին պատերի ջեր-
մային կորուստների կր-
×ատման արդյունքում 
ստաóվող խնայողություն: 
Անձրևաջրի ներհոսքի բա-
óակայության արդյունքում 
շենքի պիտանելիության 
ժամկետը կավելանա  

Ջեռáõցման և օ¹áրակման համակարգերի ԷԱØ-ներ 

Նոր, լոկալ ջե-
ռուóման հա-
մակարգ  

Ավանդական 
հին կաթսան 
փոխարինվում 
է արդիական 
կոնդենսաóիոն 
կաթսայով 

12,000 
Եվրո 

150 ՄՎտժ/ 
տարի 

4,100 Եվրո 

Հետգնման 
ժամկետը 
2.9 տարի 

բարձր 

Արդյունավետ արտադրու-
թյունը և ջեռուóման ավելի 
լավ կառավարումը էներ-
գիա կխնայի և կբարելավի 
ջերմային հարմարա-վե-
տությունը  

Ներքին ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հեռացման համակարգերի ԷԱØ-ներ 

Ճնշման 
կափույրներ 

Հիմնական խո-
ղովակաշարի 
վրա հաստա-
տուն ×նշման 
կափույրների 
տեղադրում  

2,800 
Եվրո 

2,500 մ3 
ջուր/տարի 
800 Եվրո 

Հետգնման 
ժամկետը 
3.5 տարի 

բարձր 

Ներտնային ջրի óածր (օպ-
տիմալ) ×նշումը նշանա-
կում է ջրի քիչ սպառում: 
Ջրի և ջերմության քիչ 
սպառման արդյունքում 
ստաóվող խնայողություն 

ԷÉեկտրաէներգիայի համակարգերի ԷԱØ-ներ 

Արտաքին լու-
սավորության 
կառավարում 

Թայմերը փո-
խարինվում է 
լույսի դետեկ-
տորով  

1,000 
Եվրո 

50 ՄՎտժ/ 
տարի 

3,100 Եվրո 

Հետգնման 
ժամկետը 
0.3 տարի 

բարձր 

Էլեկտրաէներգիայի քիչ 
սպառման արդյունքում 
առաջաóող խնայողու-
թյուն` առանó հարմարա-
վետության պայմանների 
վատթարաóման  

Ըն¹ամենը  
45,800 
Եվրո 

11,900 Եվրո 3.8 տարի բարձր 

ԷԱՄ համակóված փաթե-
թը բավարարում է էներ-
գախնայողության և ֆի-
նանսական նպատակները  

* Սանդղակ միջոóառումների բարձր և óածր նպատակահարմարության դասակարգման: 
** Այլ արդյունքներ, որոնք դժվար է արտահայտել էներգիայի կամ դրամական միավորներով, կամ բաներ, որոնք պետք է 
հաշվի առնել միջոóառումն իրականաóնելուó հետո: Այստեղ նաև կարելի է հղումներ կատարել գծագրերի և այլ օժանդակ 
տեղեկությունների վրա: 
*** Կարող են կիրառվել ֆինանսական վերլուծության այլ մեթոդներ, օրինակ՝ ԶԲԱ, ՇՆՆ կամ ներդրումների շահութա-
բերություն: 

 

 
Scope and type of proposals 

EEM proposals include both savings oppor-
tunities and their costs. Therefore, they are 
valuable when decision makers are planning 
energy-efficiency projects. Energy-savings 
measures included in EEM packages for 
buildings may not necessarily be profitable 
from an energy perspective. If energy-
savings opportunities are considered along-
side renovation needs, then the measures 
are in most cases more profitable.20  

  
Առաջարկáõթյáõնների շրջանակը և ձևը 
 
ԷԱՄ-ների առաջարկություններն ընդգրկում են 
և՛ էներգիայի հնարավոր խնայողության, և՛ 
այդ խնայողությունների ֆինանսական արժեք-
ները: Այսպիսով, դրանք հատկապես արժեքա-
վոր են, երբ որոշում կայաóնողներն էներ-
գաարդյունավետության ծրագրեր են պլանա-
վորում: Շենքերի ԷԱՄ փաթեթում ընդգրկվող 

բոլոր էներգախնայողության միջոóառումները, 
սակայն, էներգետիկ իմաստով կարող են միան-
շանակ շահավետ չլինել: Շատ դեպքերում այդ 

                                                      
20 When the energy savings from a window replacement are combined with the other effects of the measure, such as the extended 
service life of the windows and better thermal comfort, the aesthetic view of the building the measure is more attractive. In many cases, 
these other effects may be the main reason to implement the proposed measure. In an energy audit report, these other positive (or 
sometimes negative) effects should be mentioned. 
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EEM proposals may include draft drawings 
of the structural changes in walls necessary 
for additional insulation, or draft drawings of 
the changes in pipelines because of the 
need to install balancing valves and a mod-
ern heating boiler, etc. This kind of detailed 
work should be carried out if decision mak-
ers have already made the decision to invest 
in energy efficiency and have the resources 
for the investment. 
 

This kind of drafting should also be done at 
the “light” level if it is presumed that there 
may be a lack of space for “energy-saving 
equipment”, e.g. heat-recovery equipment in 
air-conditioning needs extra space, or addi-
tional insulation on the facade side of a 
building may be difficult to build. Drafting is 
a good way to clip the wings of unrealistic 
proposals. 
 
Investment evaluations and calculations 

There is a range of costs available for differ-
ent measures. EEM investments are normal-
ly based on economic factors, but other as-
pects may also be more emphasized, for 
instance, reducing CO2 emissions can be a 
large reason to invest in energy efficiency 
rather than fiscal profits (depending on the 
funds, donors, state programs, and other 
investors in the field). 
 

When energy- and water-saving measures 
are based on monetary profitability, normal 
investment calculations methods are ap-
plied. This issue is discussed in detail in 
Module 10.  
 
Key equipment and instruments used in 
building energy audits  

Requirements for an energy audit, such as 
the identification and quantification of ener-
gy measurements, requires the use of in-
struments. These instruments must be port-
able, durable, easy to operate and relatively 
inexpensive.21 

միջոóառումներն ավելի շահավետ են դառնում, 
եթե էներգախնայողության հնարավորություն-
ները դիտարկվում են վերանորոգման կարիք-
ների հետ համատեղ:20  
 

ԷԱՄ առաջարկությունները կազմելիս կարող է 

պահանջվել, օրինակ՝ պատերի լրաóուóիչ ջեր-
մամեկուսաóման համար նախատեսվող կա-
ռուóվածքային փոփոխությունների համար նա-
խագծեր պատրաստել, կամ կարգավորող կա-
փույրների և ժամանակակիó ջեռուóման կաթ-
սայի տեղակայման պատ×առով փոփոխության 

ենթարկվող խողովակաշարերի նախնական 

գծագրեր իրականաóնել և այլն: Այս կարգի 

մանրամասն աշխատանքը կատարվում է այն 

դեպքում միայն, երբ որոշում կայաóնողներն 

արդեն որոշել են էներգաարդյունավետության 

ներդրումներ կատարել և այդ ներդրումների ռե-
սուրսները հայտնի են: 
 

Նմանատիպ նախնական գծագրեր պետք է 

կազմել էսքիզի մակարդակով նաև, եթե են-
թադրվում է, որ §էներգախնայողության որոշ 

սարքավորումների¦ համար բավարար տա-
րածք չկա, օրինակ` օդորակման կարիքների 

համար ջերմության կորզման սարքավորումնե-
րի համար լրաóուóիչ տարածք է անհրաժեշտ 

կամ շենքի ×ակատային կողմի լրաóուóիչ ջեր-
մամեկուսաóումը բարդություններ է առաջաó-
նում շինարարական տեսանկյունիó: Էսքիզնե-
րի կատարումը և աշխատանքային քննարկում-
ները՝ գործնականորեն դժվար իրագործվող 

առաջարկությունները շտկելու լավ միջոó է:  
 
Ներ¹րáõմների գնահատáõմ և հաշվարկ 
 
Բնականաբար, կան թանկարժեք և ավելի քիչ 
թանկարժեք միջոóառումներ: ԷԱՄ ներդրումնե-
րը սովորաբար հիմնված են տնտեսական գոր-
ծոնների վրա, սակայն ոլորտում առկա դրա-
մական միջոóների, դոնորների, պետական 
ծրագրերի, այլ ֆինանսավորման աղբյուրների 
և ներդրողների առկայությունիó կախված, 
մյուս ասպեկտները նույնպես կարող են առա-
վել ընդգծված լինել, օրինակ` էներգաարդյու-
նավետության ներդրումների հիմնական նպա-
տակը կարող է CO2 արտանետումների 

                                                                                                                                                                                     
Երբ պատուհանների փոխարինումիó առաջաóած  էներգիայի խնայողությունը համակóվում է միջոóառումների այլ արդյունքների 
հետ,  ինչպիսիք են` պատուհանների պիտանելիթյան ժամկետի ավելաóումը և ավելի լավ ջերմային հարմարավետությունը, շենքի 
գեղագիտական տեսքը, ապա մեծանում  է միջոóառումների գրավչությունը: Շատ դեպքերում միջոóառումների հիմնական դրդա-
պատ×առ կարող են հանդիսանալ հենó այս` մյուս արդյունքները: Էներգետիկ աուդիտի հաշվետվության մեջ պետք է նշվեն 
վերոհիշյալ դրական և, երբեմն, նաև բաóասական արդյունքները: 
21 The parameters generally monitored during energy audits may include the following: internal and external air temperatures; heat 
flow;radiation, air and gas flow; liquid flow; relative humidity; flue gas analysis (CO2, O2, CO, SOx, NOx); combustion efficiency; basic 
electrical parameters in AC & DC systems (voltage, current, power factor, active, reactive power, energy consumption (kWh), frequency, 
etc.); other non-electrical parameters such as, revolutions per minute, air velocity, noise and vibration, dust concentration,  pH, moisture 
content, etc. 
Էներգետիկ աուդիտի ընթաóքում դիտարկվող պարամետրերը սովորաբար հետևյալն են.  ներքին և արտաքին օդի ջերմաստի×ան, 
ջերմային հոսք, ×առագայթում, օդի և գազի հոսք, հեղուկի հոսք, հարաբերական խոնավություն, ծխագազերի վերլուծություն (CO2, 
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The operating instructions for all instruments 
must be understood and staff should famil-
iarize themselves with the instruments and 
their operation prior to actual use in an au-
dit. 
 

Measurements concerning thermal comfort, 
air temperature (several types of tempera-
ture devices can be used), humidity, and lu-
minance do not require very extensive 
measurements - measuring instruments for 
these are not very expensive. On the other 
hand, measuring devices for ultra-sound 
flow or heat meters, energy analyzers, infra-
red cameras, gas analyzers, etc. are rather 
expensive and require experienced opera-
tors.  
 

Wall-surface temperature measurement 
gives information on the heat loss of walls. 
An energy analyzer can be used to measure 
and analyze the electricity consumption for 
one day or one week. The analyzer also 
gives information on peak loads and the 
quality of electricity (reactive power, etc.). 
 

An ultra-sound flow meter (portable) is use-
ful when water flows should be measured in 
pipelines where there is no fixed flow meter.  
 

The humidity content of indoor air says some-
thing about the sufficiency of ventilation.  
 

A thermo-vision or infrared camera is a device 

that forms an image using infra-red radiation, 
similar to a common camera that forms an im-
age using visible light. A thermal conductivity 

coefficient measurement instrument de-
termines thermal conductivity and the thermal 
resistance of insulation material (mainly used 

in laboratory conditions), etc. 
 

Key instruments for energy audits are listed 
below in Figure 11. 
 
NOTE: Seeking out energy efficiency does 
not mean worsening comfort conditions.  
 
NOTE: The National University of Architec-
ture and Construction of Armenia (NUACA)’s 
Energy Efficiency Laboratory has many of 
the tools and equipment listed in Figure 12. 
The lab and the purchase of its equipment 
was organized and financed by the UNDP-
GEF “Improving Energy Efficiency in Build-
ings” project.  

կր×ատումը լինել, այլ ոչ թե դրամական ար-
տահայտությամբ շահույթը:  
 

Երբ էներգիայի և ջրի խնայողության միջոóա-
ռումները հիմնված են դրամական արտահայ-
տությամբ շահութաբերության վրա, ապա կի-
րառվում են ներդրումային հաշվարկների մե-
թոդները: Այս թեման մանրամասն և լայնորեն 
ներկայաóված է 10-րդ Մոդուլում: 
 
Շենքի էներգետիկ աáõ¹իտի ժամանակ 
կիրառվáղ հիմնական սարքավáրáõմներն áõ 
գáրծիքները  
 
Էներգետիկ աուդիտի անóկաóման ժամանակ 
էներգետիկ պահանջարկի նույնականաóման և 
էներգիան քանակական տվյալներով արտա-
հայտելու նպատակով անհրաժեշտ չափումներ 
կատարելու համար պահանջում է օգտագոր-
ծել համապատասխան գործիքներ: Այդ գոր-
ծիքները պետք է լինեն դյուրաշարժ, հուսալի, 
օգտագործման մեջ դյուրին և համեմատաբար 
էժան:21 
 

Աուդիտի գործնական իրականաóումիó առաջ 

անձնակազմը պետք է հասկանա, թե ինչպես 

օգտագործել բոլոր այդ գործիքները և վարժվի 

դրանó օգտագործմանը: Ջերմային հարմարա-
վետության, օդի ջերմաստի×անի (կարող են օգ-
տագործվել մի քանի տեսակի ջերմաչափեր), 
խոնավության, լուսավորության չափումները 

շատ ծավալուն աշխատանքներ չեն պահան-
ջում և չափիչ սարքերը շատ թանկարժեք չեն, 
սակայն մյուս կողմիó` չափիչ սարքավորումնե-
րը, ինչպիսիք են հոսքի կամ ջերմության ուլտ-
րաձայնային հաշվիչները, էներգաանիլիզո-
տորները, ինֆրակարմիր ջերմաóույó սարքերը, 
գազի անալիզատորները և այլն, բավական 

թանկարժեք են և դրանó օգտագործման հա-
մար փորձառու մասնագետներ են անհրաժեշտ: 
 

Պատերի մակերեսի մակերևույթի ջերմաստի-
×անի չափման միջոóով հնարավոր է պատիó 
ջերմային կորուստների մասին տեղեկություն-
ներ ստանալ: Էներգաանիլիզատորը կարելի է 
օգտագործել մեկ օրվա կամ մեկ շաբաթվա 
էլեկտրաէներգիայի սպառումը որոշելու և վեր-
լուծելու համար: Այդ անալիզատորը նաև տե-
ղեկություններ է տալիս էլեկտրաէներգիայի 
պիկային բեռների և որակի մասին (ռեակտիվ 
հզորություն և այլն): 
 

Հոսքի ուլտրաձայնային հաշվիչը (դյուրաշարժ) 
օգտակար է, երբ ֆիքսված ծախսաչափի բա 
óակայության պայմաններում անհրաժեշտ է  

                                                                                                                                                                                     
O2, CO, SOx, NOx), այրման արդյունավետություն, ՓՀ և ՀՀ համակարգերում էլեկտրաէներգիայի հիմնական պարամետրեր  [լարում, 
հոսանքի ուժ, հզորության գործակիó, ակտիվ, ռեակտիվ էներգիան, էներգիայի սպառում (կՎտժ), հա×ախականություն և այլն], 
բաóի էլեկտրականիó կան նաև այլ կարևոր պարամետրեր, օրինակ` պտույտ/րոպե, օդի արագություն, աղմուկ և վիբրաóիա, փոշու 
քանակություն,  pH, բաóարձակ խոնավությունը և այլն:  
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լինում չափել խողովակներում ջրի հոսքը: Ներսի օդում խոնավության պարունակությունը հու-
շում է օդափոխման բավարար լինելու մասին: 
 

Ջերմաóույóը կամ ինֆրակարմիր տեսախóիկը մի սարք է, որն ինֆրակարմիր ×առա գայթների 
միջոóով պատկերներ է ստեղծում այնպես, ինչպես սովորական տեսախóիկը՝ տեսանելի լույսի 
օգնությամբ: Ջերմահաղորդականության գործակóի չափման սարքը որոշում է ջեմամեկուսիչ 
նյութերի ջերմահաղորդականությունը և ջերմափոխանóման դիմադրությունը (հիմնականում 
օգտագործվում է լաբորատոր պայմաններում) և այլն: 
 

Ստորև բերված է էներգետիկ աուդիտի ժամանակ կիրառվող հիմնական գործիքների óանկը 
(նկ. 11): 
 
Ծանáթáõթյáõն. Էներգաար¹յáõնավետáõթյան նպատակներին ձգտեÉը բնավ հարմարավետáõ-
թյան պայմանների վատթարացáõմ չի ենթա¹րáõմ:  
 
Ծանáթáõթյáõն. Ճարտարապետáõթյան և շինարարáõթյáõն Հայաստանի ազգային համաÉսա-
րանի Էներգաար¹յáõնավեáõթյան Éաբáրատáրիան áõնի նկ.11-áõմ նշված գáրծիքներից և սար-
քավáրáõմներից շատերը: Լաբáրատáրիան ստեղծված էր և զինված սարքավáրáõմներáվ §Շեն-
քերի էներգետիկ ար¹յáõնավետáõթյան բարձրացáõմ¦ ØԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի շրջանակáõմ:  
 
Figure 11. Equipment and tools for energy audits and M&V procedures 

A compact, maintenance-free 
portable heat meter is used for 
heat, cooling, and combined heat/ 
cooling measurement in all water-
based systems. It can measure 
respective temperatures, and 
heat carrier flow rates (parame-
ters for a building audit). It con-
sists of a calculator, a non-con-
tact flow-measuring device which 
uses ultra-sonic principles and 
two temperature sensors. It is 
simple to install, read and verify. 

 

Կոմպակտ, տեխնիկական սպասարկում չպա-
հանջող շարժական ջերմային հաշվիչն օգտա-
գործվում է համապատասխան ջերմաստի×անի 
և ջերմակրի հոսքի միջակայքում (շենքի աուդի-
տի համար բավարար պարամետրեր) ջրային 
շրջանառությամբ աշխատող բոլոր համակար-
գերում՝ ջերմության, սառնության և համակó-
ված ջերմության/սառնության չափումներ կա-
տարելու համար: Բաղկաóած է հաշվիչիó, ուլ-
տրաձայնային սկզբունքով աշխատող առանó 
հպման հոսքը չափող սարքիó և ջերմաստի×անի 

երկու տվիչներիó: Տեղադրելը, óուóմունք վերó-
նելը և ստուգելը հեշտությամբ է կատարվում:  

A gas analyzer/combustion ana-
lyzer has in-built chemical cells 
which determine the concentrati-
ons of combustion products (usu-
ally CO2, CO, O2, NOX and SOX) 
and the temperature of flue gas. 
Gas chromatography has emerg-
ed as the most popular technique 
(dissolved gases are identified 
and quantitatively determined). 
Good combustion usually means 
high CO2, low O2, and little or no 
trace of carbon monoxide (CO). 
Calorific values of common fuels 
are fed into the microprocessor, 
which calculates combustion effi-
ciency. The analyzer box is usual-
ly equipped with a control unit 
that displays measurement data, 
has a built-in printer, etc. 

 

Գազի անալիզատորը կամ այրման անալիզա-
տորն ունի ներկառուóված քիմիական բջիջներ, 
որոնք որոշում են այրման արգասիքների բա-
ղադրությունը [սովորաբար CO2, CO, O2, NOX և 
SOX] և ծխագազերի ջերմաստի×անը: Գազա-
քրոմատոգրաֆը ամենահայտնի տեխնիկական 
միջոóն է (հայտնաբերում է տարրալուծված գա-
զերը և որոշում դրանó քանակական համամաս-
նությունը): Լավ այրումը սովորաբար նշանա-
կում է ածխածնի երկօքսիդի (CO2) բարձր պա-
րունակություն, óածր թթվածին (O2) և ածխած-
նի օքսիդի (CO) բաóակայություն: Սովորաբար 
օգտագործվող վառելիքների տեսակների ջեր-
մատվության տեսական արժեքները մուտքագր-
վում են միկրոպրոóեսորի մեջ, որը հաշվարկում 
է այրման արդյունավետությունը: Սովորաբար 
անալիզատորները ունեն չափման տվյալների 
óուóադրման հնարավորություն, կահավորված 
են կառավարման սարքով, ներկառուóված 
տպիչով և այլն:  

The photo to the right is of inter-
nal and external temperature (or 
temperature and air relative humi-
dity) recording portable devices. 
Data loggers are installed in the 

building’s apartments and outside 

surroundings. The recorded data 

is used as a basis for calculating 

air temperature, in particular spa-
ces, areas and rooms, inside 

apartments and the building as a 

� 
 

Ներքին և արտաքին ջերմաստի×ան (կամ ջեր-
մաստի×ան և օդի հարաբերական խոնա-
վություն) չափող, գրանóող դյուրակիր սարքեր 
(լոգերներ), տեղադրվում են շենքի բնակարան-
ներում և արտաքին միջավայրում: Արձանա-
գրված տվյալները որպես հիմք են օգտա-
գործվում որոշակի տարածքների, սենյակների, 
բնակարանների և շենքի ներսի օդի ջերմաստի-
×անը, օդի հարաբերական խոնավությունը և 
óողի կետի ջերմաստի×անը (հիմնականում 
գրանóվում են ըստ ընտրության) հաշվարկելու 
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whole. The relative humidity of air 
and dew point temperatures regis-
tered selectively. The averaged 

data collected through those devi-
ces and their graphical represen-
tation are broken down by apart-
ment, space and area for analysis.  

 
 

համար: Այս սարքերի միջոóով հավաքագրված 
տվյալները միջինաóվում են, կազմվում են 
դրանó գրաֆիկական պատկերները ըստ 
բնակարանների, շենքերի, տարածքների և 
ենթարկվում համեմատական վերլուծության:  

A contact thermometer is a thermo-
couple that can measure flue gas, 

hot air, and hot-water temperatures 

through the insertion of a probe into 

the stream. For surface tempera-
ture, a leaf type probe is used. A 

thermocouple is a thermoelectric 

device - a sensor for measuring tem-
perature. It consists of two dissi-
milar metals joined together at one 

end. When the junction of the two 

metals is heated or cooled, a vol-
tage is produced that can be cor-
related back to the temperature.  

 

Կոնտակտային ջերմաչափը մի թերմոզույգ է, 
որ հոսքի մեջ զոնդ մտóնելու միջոóով կարող է 
չափել ծխագազերի, տաք օդի, տաք ջրի 
ջերմաստի×անները: Մակերեսի ջերմաստի×անի 
համար կիրառվում է նույն գործիքի վրա 
տեղադրված տերևանման զոնդը: Թերմոզույգը 
ջերմաստի×անի չափման համար նախա-
տեսված ջերմաէլեկտրական սարք է: Այն 
բաղկաóած է մեկ ծայրում իրար միաóող երկու 
տարբեր մետաղներիó: Երկու մետաղների 
միաóման կետի տաքաóման կամ սառեóման 
դեպքում լարում է առաջանում, որը կարելի է 
վերածել ջերմաստի×անի:  

Infrared thermometers measure 

temperature using blackbody radi-
ation, generally infra-red, emitted 

from objects. They are also some-
times called laser thermometers (if 
a laser is used to help aim the 

thermometer) or non-contact ther-
mometers (to describe the de-
vice’s ability to measure tempe-
rature from a distance). It is very 

useful for measuring temperature 

under circumstances where ther-
mocouples or other probe-type 

sensors cannot be used or do not 
produce accurate data. 

 

Ինֆրակարմիր ջերմաչափերը չափում են ջերմ-
աստի×անը` օգտագործելով բաóարձակ սև 
մարմնի ×առագայթումը` սովորաբար առարկա-
ներիó արձակված ինֆրակարմիր ×առագայթ-
ները: Դրանք երբեմն նաև լազերային ջերմաչա-
փեր են կոչվում, քանի որ ջերմաչափով նշան 
բռնելու համար լազեր է օգտագործվում կամ 
կոչվում են ոչ կոնտակտային ջերմաչափեր, որը 
նշանակում է, որ սարքը հնարավորություն ունի 
ջերմաստի×անը չափել հեռավորության վրա: 
Դրանք հատկապես օգտակար են, երբ ջերմաս-
տի×անի չափումը կատարվում է այնպիսի պայ-
մաններում, որտեղ մի շարք պատ×առներով 
թերմոզույգը կամ այլ տեսակի զոնդային տվիչ-
ներ հնարավոր չէ կիրառել կամ դրանք ×շգրիտ 
տվյալներ չեն տալիս:  

Air temperature and non-contact 
surface temperature can be mea-
sured simultaneously using one 
instrument. For instance, the sur-
face temperature of a radiator 
can be easily compared to the air 
temperature in the room.  

Օդի ջերմաստի×անի և միաժամանակ, մա-
կերեսի ջերմաստի×անի ոչկոնտակտային չա-
փում` մեկ գործիքի միջոóով: Օրինակ՝ ռադիա-
տորի մակերեսի ջերմաստի×անը կարող է միա-
ժամանակ հեշտությամբ համեմատվել սենյակի 
օդի ջերմաստի×անի հետ:  

A thermograph is a building ener-
gy auditing technique for locating 
areas of low insulation and air 
leakage in a building envelope, 
using a thermographic camera. 
These tools see light that is in the 
heat spectrum. Images on the vi-
deo or film record the temperatu-
re variations of a building's skin, 
ranging from white for warm regi-
ons to black for cooler areas. The 
resulting images help the auditor 
to determine whether insulation is 
needed. They also serve as a qu-
ality-control tool to ensure that in-
sulation has been installed cor-
rectly. 

 

Ջերմագրաֆիան շենքերի էներգետիկ աուդիտի 
ժամանակ կիրառվող տեխնոլոգիա է, որը ջեր-
մաóույó խóիկի միջոóով շենքի արտաքին պա-
տող կոնստրուկóիաներում հայտնաբերում է 
վատ ջերմամեկուսաóում և օդի արտահոսք 
ունեóող հատվածները: Այս գործիքները տես-
նում են ջերմային սպեկտրում գտնվող լույսը: 
Տեսողական պատկերներն արձանագրում են 
շենքի արտաքին մակերևույթի ջերմաստի×անի 
տատանումները` սկսած տաք մասերը պատ-
կերող սպիտակիó` մինչև ավելի սառը մասերը 
պատկերող սև գույնը: Ստաóված պատկերներն 
աուդիտորին օգնում են որոշելու ջերմամեկու-
սաóման անհրաժեշտությունը: Դրանք նաև ծա-
ռայում են որպես որակի վերահսկողության 
գործիքներ և ապահովում են մեկուսաóման 
աշխատանքների պատշա× իրականաóումը:  
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A blow test (a measuring instru-
ment for “air tightness” of build-
ings) is used to detect heat losses 
and air leakages through defects 
in building envelopes. Such air 
leaks appear as black streaks in 
the infra-red camera's images.   

Օդի արտահոսքի թեստ (շենքի օդաթափանóե-
լիությունը չափելու սարք), օգտագործվում է 
որպես շենքի արտաքին պատող կոնստրուկóի-
աներիó ջերմային կորուստները և օդի արտա-
հոսքը հայտնաբերելու գործիք: Օդի 
արտահոսքը ինֆրակարմիր խóիկի վրա 
պատկերվում է սև բծերի տեսքով: 

A fog machine (a handy, compact 
battery-driven fog generator) 
helps reduce energy costs by find-
ing energy leaks in a building. It 
uses a visual tool to identify prob-
lem areas in a building and uncov-
er hidden leaks (heat leakage 

around drafty windows and doors). 
 

Մառախուղ արտադրող սարք (հարմար, կոմ-
պակտ, մարտկոóով աշխատող), շենքիó էներ-
գիայի արտահոսք հայտնաբերելու միջոóով օգ-
նում է նվազեóնել էներգիայի ծախսերը: Սա մի 
տեսողական գործիք է, որն օգնում է հայտնա-
բերել շենքի խնդրահարույó մասերը և գտնել 
արտահոսքի թաքնված աղբյուրները (պատու-
հանների և դռների ×եղքերիó ջերմության ար-
տահոսքը):  

A lux meter measures illumination 

levels. It consists of a photo cell 
that senses light output, and con-
verts it to electrical impulses that 

are calibrated as lux. Lux (sym-
bol: lx) is the unit of luminance. 

Illuminance is a measure of how 

much luminous flux is spread over 

a given area. A given amount of 

light will illuminate a surface more 

dimly if it is spread over a larger 

area; therefore, luminance (lux) is 

inversely proportional to area when 

the luminous flux (measured in 

lumens) is held constant. One lux is 

equal to one lumen per square me-
ter (1 lx = 1 lm/m2). 

 

Լյուքսմետրը/Լուսաչափը չափում է լուսավորու-
թյան մակարդակը: Բաղկաóած է ֆոտոէլեմեն-
տիó, որը որսում է արձակված լույսը, այն փո-
խակերպում է էլեկտրական իմպուլսների և 
վերածում է լյուքսերի: Լյուքսը (հապավումը` լք) 
լուսավորվածության չափի միավորն է: Լուսա-
վորվածությունը óույó է տալիս, թե տվյալ տա-
րածքում որքանով է տարածված լույսի հոսքը: 
Լույսի տվյալ քանակն ավելի աղոտ է լուսա-
վորում, եթե այն տարածվում է ավելի մեծ մա-
կերեսի վրա: Այսպիսով, լույսի հոսքը (արտա-
հայտված լյումենով) անփոփոխ պահելու դեպ-
քում լուսավորվածությունը (լյուքսը) հակադարձ 
համեմատական է մակերեսին: Մեկ լյուքսը 
հավասար է մեկ լյումեն/մետր քառակուսու (1 լք 
= 1 լյում/մ2):  

A manometer is an instrument 
that measures pressure. The dif-
ferrential pressure meter is ideally 
suitable for pressure measure-
ments from 0-100 hPa (hectopas-
cals are equivalent to millibars). It 
is used while adjusting gas hea-
ters, etc. Differential pressure is 
the difference in pressure bet-
ween two points.   

Մանոմետրը մի գործիք է, որը չափում է 
×նշումը: Դիֆերենóիալ մոնոմետրը շատ հար-
մար է 0-իó մինչև 100 հՊա (հեկտոպասկալը 
միլիբարի համարժեքն է) ×նշումը չափելու հա-
մար: Այն օգտագործվում է գազային ջրա-
տաքաóուóիչները և այլն կարգավորելու հա-
մար: Դիֆերենóիալ ×նշումը երկու կետերի միջև 
×նշումների տարբերությունն է:  

Air velocity meters, commonly cal-
led anemometers, are used to me-
asure the speed and/or volume of 
air movement. Typically, anemo-
meters are used in weather stati-
ons to determine the speed of 
wind. However, anemometers are 

also critical instruments for appli-
cations such as balancing forced-

air HVAC systems, ventilation-sys-
tem analysis, aerodynamics test-
ing, and fume hood veryfication. 

 

Օդի արագաչափերը, սովորաբար, կոչվում են 
անեմոմետրեր, կիրառվում են օդի շարժման 
արագությունը և/կամ ծավալը չափելու համար: 
Անեմոմետրերը սովորաբար օգտագործվում են 
օդերևութաբանական կայաններում` քամու 
արագությունը որոշելու համար: Սակայն դրանք 
շատ անհրաժեշտ գործիքներ են նաև, օրինակ` 
ՋՀՕ համակարգերում մղվող օդը կարգա-
վորելու, օդափոխման համակարգերի վերլու-
ծության, աերոդինամիկ փորձարկումների և 
ծխատարի ստուգման ժամանակ:  

A thermo-hygrometer is simply a 
device that measures the humi-
dity of a room. The ability to regu-
late humidity is vital in museums 
for preservation, etc. The device 
is small and portable, and is de-
signed for fast, accurate and sta-
ble measurement of dew points, 
relative humidity, and moisture 
concentration.  

 

Թերմո-գիգրոմետրը պարզապես մի սարք է, 
որը չափում է սենյակի խոնավությունը: Խոնա-
վությունը կարգավորելու ունակությունը կեն-
սական նշանակություն ունի óուóահանդե-
սային/թանգարանային նմուշների պահպան-
ման ժամանակ: Սարքը բավական փոքր է և 
շարժական, նախատեսված է óողի կետի, օդի 
հարաբերական խոնավության և խոնավության 
բաղադրության արագ, ×շգրիտ և կայուն 
չափումներ կատարելու համար:  
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Laptops with the right software 
can store the data logged by 
measuring devices. 

 

Չափիչ սարքերի կողմիó գրանóված տվյալների 
կուտակման և համապատասխան ծրագրերով 
հագեóված դյուրակիր համակարգիչ: 

Laser distance meters are used 
for distance measurements 
(mainly building envelope ele-
ments). Advanced options are 
available: stake out, enhanced 
pythagoras calculation for deter-
mining distance indirectly from 
three other measurements, au-
dible keypad feedback, storage of 
the last twenty measurements, 
etc.  

 

Լազերային հեռաչափ, նախատեսված է հիմնա-
կանում շենքի արտաքին պատող կոնստրուկóի-
աների տարրերի հեռակառավարմամբ չափա-
գրումներ կատարելու համար: Առավել կատա-
րելագործված մոդելներն ունեն սահմանազա-
տող ֆունկóիաներ, երեք այլ չափումների հի-
ման վրա անուղղակիորեն հեռավորությունը չա-
փելու համար կատարում են Պյութագորասի 
ընդլայնված հաշվարկներ, ունեն ձայնարձակող 
ստեղնաշար, պահպանում են վերջին քսան չա-
փումների տվյալները և այլն:  

Electrical Measuring Instruments 

(voltage meters to 1000V; pliers 

clamp the multimeter, AC analyzer 

of quality of electrical energy) for 

measuring major electrical param-
eters such as kVA, kW, Hertz, kVAr, 

Amps, Volts, Ohm etc. These in-
struments are applied “on-line”, 

i.e. while motors or items are run-
ning - there is no need to stop them. 

Instant measurements can be tak-
en with hand-held meters, while 

more advanced meters facilitate 

cumulative readings with printouts 

at specified intervals. These in-
struments are required for industri-
al energy audits. 

 
 

 

Էլեկտրական չափիչ սարքեր (վոլտմետր` մինչև 

1000Վ, էլեկտրական աքóան, էլեկտրական էներ-
գիայի որակի ՓՀ անալիզատոր), որոնք նախա-
տեսված են էլեկտրաէներգիայի հիմնական 

պարամետրերը չափելու համար, որոնք են` կՎԱ, 

կՎտ, Հերó, կՎԱռ, Ապմեր, Վոլտ, Օհմ և այլն: Այս 

գործիքներով չափումները կատարվում են 

շարժիչների միաóված ռեժիմում` առանó դրանք 

անջատելու անհրաժեշտության: Ակնթարթային 

չափումները կարելի է կատարել ձեռքի գործիք-
ներով, իսկ ավելի կատարելագործված սարքերը 

նախատեսվում են որոշակի պարբերականու-
թյամբ կուտակային տվյալներ գրանóելու և 

տպագրելու համար: Այդ գործիքներն ավելի պա-
հանջված են արդյունաբերության ոլորտում 

էներգետիկ աուդիտ իրականաóնելու համար:  

Նկար 11. Էներգետիկ աáõ¹իտի և Չ և Հ գáրծընթացի համար կիրառվáղ սարքավáրáõմներ և գáրծիքներ 
 
Energy Savings Performance Contract 
(ESPC) 

ESPCs have been introduced to many coun-
tries to help address some of the more diffi-
cult issues associated with facilitating ener-
gy-efficiency investments.22 ESPCs are 
agreements between building owners and 
energy service companies (ESCOs), special-
ized companies that can conduct energy au-
dits, identify improvements, and finance and 
implement their recommended improve-
ments in return for financially benefitting 
from the energy savings for an agreed peri-
od of time.  
 

ESPCs allow for the outsourcing of an entire 
energy-efficiency project, from development 
and financing to implementation and moni-
toring. This allows building owners to reap 
the benefits of energy efficiency without the 
hassles of completing each step of the pro-
ject on their own, with multiple procurements 
that take months. The ability of ESPCs to 

  
Էներգախնայáղáõթյան պահանջների 
կատարման պայմանագիր (ԷԽՊԿՊ) 
 
ԷԽՊԿՊ-ն ներկայաóվել և իրականաóվել է 
բազմաթիվ երկրներում, պայմանագիրը կոչ-
ված է կարգավորել և դյուրինաóնել էներ-
գաարդյունավետության ներդրումների մատչե-
լիության հետ կապված առավել բարդ խնդիր-
ները:22 ԷԽՊԿՊ-ները համաձայնագրեր են, 
որոնք կնքվում են շենքի սեփականատերերի և 
էներգետիկ ծառայություններ մատուóող ընկե-
րությունների (ԷԾՄÀ) միջև: Վերջիններս մաս-
նագիտաóված կազմակերպություններ են, 
որոնք կարող են իրականաóնել էներգետիկ 
աուդիտ, վեր հանել էներգախնայողության առ-
կա նախադրյալները, ֆինանսավորել և իրա-
կանաóնել, իրենóիսկ կողմիó առաջարկվող 
բարելավումները, հետապնդելով շահույթ՝ 
էներգախնայողության շնորհիվ առաջաóած 
ֆինանսական օգուտներիó, համաձայնեóված 
ժամանակահատվածի ընթաóքում:  
 

ԷԽՊԿՊ-ը հնարավորություն է տալիս էներ-
գախնայողության ծրագիրն ամբողջությամբ` 

                                                      
22 World Bank, Public Procurement of Energy Efficiency Services, Lessons from International Experience, Washington, D.C.: Energy 
Sector Management Assistance Program, 2009. 
Էներգաարդյունավետության պետական գնումներ, Դասեր միջազգային փորձիó, Էներգետիկ ոլորտի կառավարման աջակóության 
ծրագիր, Վաշինգտոն, ՀԲ, 2009  
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offer off-budget financing and “pay from sav-
ings” makes the mechanism even more at-
tractive to public agencies that have little or 
no discretionary budgets and a very low tol-
erance for risk. 
 

An ESPC involves a range of services relat-
ed to the implementation of energy-efficient 
products, technologies, and equipment for 
energy consumers or other beneficiaries. 
This can apply to any sector.  
 

Compensation for services is paid by the 
host facility out of the monetary savings that 
result from reduced energy consumption. In 
many cases, the compensation is contingent 
upon demonstrated performance (energy-
efficiency improvement or some other 
measures of performance), thereby creating 
a system where the services and equipment 
can be paid out of actual energy cost 
savings. 
 

An energy audit is an important first step in 
the ESPC process, as it represents a way to 
assess how much energy a facility con-
sumes, determine whether or not cost-
effective energy-efficiency options exist, and 
identify which systems merit more detailed 
study.  
 
Measurement and Verification (M&V)  

In fact, building energy savings (a quanity of 
saved energy) cannot be measured, since 
they represent the absence of energy use. 
 

Instead, savings are determined by compar-
ing energy use before and after the installa-
tion of conservation measures, making ap-
propriate adjustments for changes in condi-
tions. 
 

The “before” case is called the “baseline”. 
The “after” case is referred to as the “post-
installation” or “performance period”. Proper 
determination of savings includes adjusting 
for changes that affect energy use, but that 
are not caused by conservation measures. 
Such adjustments may account for changes 
in weather, occupancy, or other factors be-
tween the baseline and performance peri-
ods.  
 

M&V is the single-most important item in an 
energy-savings guarantee. Since the M&V 
approach calculates and documents energy 
savings, it is one of the most important activ-
ities associated with implementing an ESPC. 
 

մշակումիó ու ֆինանսավորումիó մինչև իրա-
կանաóում ու մոնիթորինգ, պատվիրել դրսի 
ընկերության. Այս մեխանիզմը թույլ է տալիս 
շահառու կազմակերպությանը օգուտներ քա-
ղել՝ առանó կաշկանդվելու ծրագրի յուրաքանչ-
յուր քայլն իր սեփական ուժերով կատարելուó, 
որի դեպքում նրանք հա×ախ բախվում են բազ-
մաթիվ բարդությունների, մասնավորապես, 
ամիսներ տևող գնումների ընթաóակարգերի 
հետ: ԷԽՊԿՊ-ի կողմիó ընձեռող արտաբյուջե-
տային ֆինանսավորման և §էներգախնայո-
ղություններիó վ×արելու¦ հնարավորությունն 
այդ մեխանիզմն ավելի գրավիչ է դարձնում 
պետական մարմինների համար, որոնք սեփա-
կան հայեóողության բյուջե կամ չունեն, կամ 
այն շատ փոքր է և ռիսկերի նկատմամբ նրանó 
ինքնուրույնությունը շատ óածր է: 
 

ԷԽՊԿՊ-ն ներառում է էներգաարդյունավետ 
արտադրանքների, տեխնոլոգիաների և սար-
քավորումների իրականաóման հետ կապված 
մի շարք ծառայություններ, որոնք մատուóվում 
են բոլոր ոլորտների էներգասպառող կազմա-
կերպություններին կամ այլ շահառուներին: 
 

Մատուóված ծառայությունների համար շահա-
ռու կազմակերպությանը վ×արում է էներգիայի 
սպառման կր×ատման արդյունքում առաջա-
óած դրամական խնայողություններիó: Շատ 
դեպքերում փոխհատուóումը կախված է էներ-
գաարդյունավետության բարելավման կամ այլ 
միջոóառումների գործնական óուóադրումիó` 
դրանով իսկ ստեղծելով մի համակարգ, որտեղ 
ծառայությունների և սարքավորումների հա-
մար կարելի է վ×արել էներգիայի փաստաóի 
ծախսերի խնայողություններիó: 
 

Էներգետիկ աուդիտը ԷԽՊԿՊ-ի առաջին կար-
ևոր քայլն է, որը գնահատում է հաստատու-
թյան կողմիó օգտագործվող էներգիայի քանա-
կությունը, որոշում է ծախսարդյունավետ էներ-
գախնայողության միջոóառումների առկայու-
թյունը կամ բաóակայությունը և բաóահայ-
տում է շենքում առկա ավելի մանրամասն 
ուսումնասիրության արժանի համակարգերը: 
 
Չափáõմ և հավաստáõմ (Չ և Հ) 
 
Շենքում փաստաóի էներգախնայողությունը 
(խնայված էներգիայի քանակությունը) որպես 
այդպիսին չի կարող չափվել, քանի որ այն իրե-
նիó ներկայաóնում է էներգիայի սպառման բա-
óակայող քանակություն: 
 

Փոխարենը էներգախնայողությունը որոշվում է 
էներգիայի սպառման քանակությունների 
տարբերությամբ` մինչև ԷԱՄ իրականաóումը և 
հետո, հաշվի առնելով համապատասխան 
պայմանների փոփոխությունները: 
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General Equation Used to Calculate En-
ergy Savings 
 
Savings = (Baseline Energy − Post Instal-
lation Energy) ∙ Adjustments 

 
Typically, the baseline and its physical con-
ditions are determined by the ESCO during 
the IGA through surveys, inspections, spot 
measurements, and short-term metering ac-
tivities.23  
 
NOTE: After an EEM has been implement-
ed, one cannot go back and re-evaluate the 
baseline. It no longer exists! Therefore, it is 
very important to properly define and docu-
ment the baseline conditions.  
 
BUILDING CERTIFICATION 

Building energy-performance certificates 
were introduced in Module 3; nonetheless, 
some additional issues in EU countries re-
garding certificate types, design of a rating 
scale, price, cost and validity, etc., will be 
briefly discussed in this section.  
 

Different types of certification are possible: 
asset rating/operational rating (calculated 
versus metered); ratings of buildings can be 
based on energy consumption, primary (fos-
sil) energy, or on CO2 emissions, etc.24 
 
Calculated energy consumption versus me-
tered 
 
Certification of new buildings is different 
from existing buildings because certification 
will normally take place before the building is 
occupied (and definitely before the building 
will have been used for a long time); there-
fore, there will be reliable data on energy 
consumption. Additionally, new buildings will 
usually be well documented in terms of 
drawings, prints of drawings, etc. 
 

§Մինչև ԷԱՄ¦ տարբերակը կոչվում է բազային, 
իսկ §ԷԱՄ հետո¦ տարբերակը վերաբերում է 
նախատեսնված միջոóառումների իրականաó-
մանը հաջորդող բնութագրին: 
 

Էներգախնայողության հստակ որոշումը ներա-
ռում է ×շգրտումներ` համապատասխան պայ-
մանների փոփոխություններ, որոնք ԷԱՄ իրա-
կանաóման արդյունք չեն, սակայն ազդում են 
էներգիայի սպառման վրա: Նման ×շգրտում-
ներ կարող են լինել եղանակաային պայման-
ները, հաստատության զբաղեóվածությունը 
կամ այլ գործոններ, որոնք ի հայտ են եկել 
§մինչև ԷԱՄ¦ և §ԷԱՄ հետո¦ ժամանակահատ-
վածում: 
 

Չ և Հ-ը էներգախնայողության երաշխիքի 
միակ և ամենակարևոր գործառույթն է: Քանի 
որ Չ և Հ մոտեóումը հաշվարկում և փաս-
տաթղթավորում է էներգիայի խնայողությունը, 
ապա դա ԷԽՊԿՊ իրականաóմանն առնչվող 
առավել կարևոր միջոóառում է: 
  

Էներգախնայáղáõթյան հաշվարկման հիմ-
նական բանաձևը. 
 
Էներգախնայáղáõթյáõն = (բազային էներ-
գիա - էներգիա ԷԱØ իրականացáõմից 
հետá) ∙ Ճշգրտáõմներ 

 
Սովորաբար, բազային արժեքը և բազային 
արժեքի ֆիզիկական պայմանները որոշվում 
են ԷԾՄÀ կողմիó ուսումնասիրությունների, 
ստուգումների, ընտրանքային չափումների և 
կար×աժամկետ հաշվառման միջոóառումներ 
կիրառմամբ, ՆՄԱ-ի ժամանակ:23 
 

Ծանáթáõթյáõն. ԷԱØ իրականցնեÉáõց հետá 
անհնար է ետ գնաÉ և վերագնահատեÉ բազա-
յին արժեքը: Այն այÉևս գáյáõթյáõն չáõնի: Ոõստի 
շատ կարևáր է ճիշտ սահմանեÉ և փաստաթղ-
թավáրեÉ բազային արժեքը և պայմանները:  
 
ՇԵՆՔԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒØ 
 

Շենքերի էներգետիկ բնութագրերի սերտիֆի-
կաóումը ներկայաóված է Մոդուլ 3-ում, 

                                                      
23 Deciding what needs to be monitored (and for how long) depends on factors such as the complexity of the measure and the stability of 
the baseline, including the variability of equipment loads and operating hours, and the other variables that affect the load. The M&V plan 
is a document that defines project-specific M&V methods and techniques that will be used to determine savings resulting from a specific 
performance-contracting project. 
Թե ի՞նչ է պետք մշտադիտարկել (և որքա՞ն ժամանակով) կախված է այնպիսի գործոններիó, ինչպիսիք են չափումների բարդու-
թյունը և բազային արժեքի կայունությունը, այդ թվում` սարքավորումների բեռնվածության և աշխատանքի ժամերի փոփոխակա-
նությունը և այդ բեռնվածության վրա ազդող այլ փոփոխականները: Չ և Հ պլանը մի փաստաթուղթ է, որով սահմանվում է տվյալ 
ծրագրին հատուկ  Չ և Հ այն մեթոդներն ու հնարքները, որոնք կիրառվելու են տվյալ էներգախնայողության պահանջների կատար-
ման պայմանագրիó առաջաóող խնայողությունները որոշելու համար: 
24 This section relies heavily on “Detailed Report on Certification” Concerted Action, Supporting Transposition and Implementation of The 
Directive 2002/91/EC CA – EPBD (2005 - 2007) Detailed Report on Certification, funded by the Intelligent Energy Europe Programme of 
the European Published 2008. 
Այս բաժինը մեծապես հիմնված է հետևյալ նյութերի վրա.  «Սերտիֆիկաóման մանրամասն զեկույó» Համաձայնեóված գործողու-
թյուն, 2002/91/EC CA – EPBD (2005 – 2007) դիրեկտիվի մոտարկման և իրականաóման աջակóության Սերտիֆիկաóման մանրա-
մասն զեկույó, ֆինանասավորված է Եվրոպական Խելաóի էներգիայի ծրագրի կողմիó, 2008թ.: 
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The best solution for small residential build-
ings is calculated energy consumption - the 
behavior of an individual family could have 
too large an impact on any operational 
(measured) rating. Indeed, the aim of certifi-
cation is seen as a means to certify build-
ings, not the behavior of the present 
occupants of these buildings. 
 

For large non-residential buildings where 
changes in behavior are not so dramatic, 
energy consumption will, to a large extent, 
be driven by heating, lighting and applianc-
es. Data collection for the calculation of en-
ergy performance can be substantial in this 
case. 
 

Many countries base non-residential building 
calculations on metered consumption (oper-
ational rating), or at least allow this option.  
 

Calculation rules vary depending on building 
type. Similarly, some EU countries will give 
both calculated and metered consumption 
values, typically normalized to normal use 
and conditions, while other countries have 
chosen to adopt only one of these values. 
 

Some countries have included CO2 and oth-
er GHG emissions in certification.25 
 
By the time of construction or at the plan-
ning stage? 
 
The EPBD requires that buildings be certi-
fied by the time of construction; however, 
the exact time for certification is not speci-
fied. If certificates are issued at the project 
stage, the chances to directly influence 
buildings’ energy performance are high; en-
ergy certificates at the end of construction 
can mostly be used to ensure compliance 
with building codes. 

այնուամենայնիվ, ԵՄ անդամ երկրների որոշ 
ընդհանուր, հիմնական և հետաքրքիր խնդիր-
ներ, որոնք վերաբերում են սերտիֆիկատի 
ձևին, սանդղակի ձևավորմանը, գնին, արժե-
քին, վավերականության ժամկետին և այլն, 
հակիր× կդիտարկվեն այս բաժնում: 
 

Հնարավոր են սերտիֆիկաóման տարբեր տե-
սակներ, ըստ գույքի վարկանիշի կամ գործառ-
նական/շահագործման վարկանիշի (հաշվար-
կային կամ հաշվառված/չափագրված), միա-
ժամանակ՝ շենքերի վարկանիշը կարող է հիմն-
ված լինել սպառված էներգիայի, առաջնային 
(հանածո) էներգիայի կամ CO2-ի արտանե-
տումների վրա և այլն:24 

 
Էներգիայի հաշվարկային սպառáõմը` հաշվառ-
ված/չափագրված սպառման համեմատ  
 
Նոր շենքերի սերտիֆիկաóումը տարբերվում է 
գոյություն ունեóող շենքերի սերտիֆիկաóու-
միó, քանի որ այն սովորաբար իրականաóվում 
է շենքը բնակեóնելուó առաջ և, բնականաբար, 
մինչև շենքերի օգտագործման արդյունքում 
էներգիայի սպառման վերաբերյալ հավաստի 
տվյալների կուտակումը: Մյուս կողմիó` նոր 
շենքերում սովորաբար առկա են անհրաժեշտ 
փաստաթղթերը՝ նախագծեր, գծագրեր, տպա-
գրված պատկերներ և այլն: 

Բնակելի փոքր շենքերի համար լավագույն լու-
ծումը հիմնականում համարվում է էներգիայի 
հաշվարկային սպառումը, քանի որ առաձին 
ընտանիքի վարքագիծը կարող է չափազանó 
մեծ ազդեóություն ունենալ óանկաóած շահա-
գործման (չափված) վարկանիշի վրա, իսկ սեր-
տիֆիկաóման նպատակը դիտարկվում է որ-
պես շենքերի` այլ ոչ թե դրանó ներկայիս սե-
փականատերերի վարքագծի սերտիֆիկաóում:  

Խոշոր ոչ բնակելի շենքերի դեպքում, որտեղ 
վարքագծի փոփոխությունն այնքան էլ էական 

                                                      
25 In Poland, a special problem arose because 20% of apartments are unoccupied or unused. Metered data would, hence, be wildly 
inaccurate for buildings with many unoccupied flats. There is a substantial variation in the use of “metered versus calculated” throughout 
the EU. As an example, Finland and France have decided to issue certificates based on metered consumption for existing buildings, 
especially for the public sector, but also in most cases for large residential buildings. Germany and Cyprus have set up a freer choice 
between calculated or metered data; both systems with an operational and asset rating will exist side by side for existing buildings. In 
Denmark, consumption in large existing buildings (with more than 1000m2) is given as a normalized metered consumption, but certificates 
(scales) are based on calculation. Some countries have based certificates on calculation for almost all buildings, e.g. Austria and 
Portugal. 
Լեհաստանում շատ բնակարանների չզբաղեóվածության կամ չօգտագործման պատ×առով (20%) մի առնաձնահատուկ խնդիր էր 
առաջաóել: Հաշվիչներիó ստաóվող տվյալները շատ չբնակեóված բնակարաններ ունեóող շենքերում կարող են մեծ սխալների 
տեղիք տալ: ԵՄ երկրներում հաշվարկային տվյալների փոխարեն հաշվիչով հաշվառման ձևերի կիրառելության մեծ 
բազմազանություն կա: Ֆինլանդիան և Ֆրանսիան, օրինակ, որոշել են գոյություն ունեóող շենքերի համար սերտիֆիկատները տալ 
հաշվիչով հաշվառված սպառման հիման վրա, որը վերաբերում է հատկապես հանրային շենքերին և, շատ դեպքերում, մեծ 
բնակելի շենքերին: Գերմանիան և Կիպրոսը հաշվարկած կամ հաշվիչով հաշվառված տվյալների միջև ավելի ազատ ընտրության 
հնարավորություն են սահմանել և գույքի վարկանշով կամ գործառնական/շահագործման վարկանշով երկու համակարգերն էլ 
առկա շենքերի համար գույություն կունենան  կողք կողքի: Դանիայում գոյություն ունեóող մեծ շենքերում (ավելի քան 1000 մ2) 
սպառումը ներկայաóվում է որպես հաշվիչով հաշվառված նորմավորված սպառում, սակայն սերտիֆիկատները (սանդղակը) 
հիմնված են հաշվարկների վրա: Որոշ երկրներ համարյա բոլոր շենքերի համար սերտիֆիկատները շնորհվում են  հաշվարկների 
հիման վրա: Դրանó թվում են, օրինակ, Ավստրիան և Պորտուգալիան: 
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The majority of EU countries seem to go for 
double certification or post-construction to 
check fulfillment of requirements.  
 
The whole building or an apartment? 
 
A key issue has been that consumption in an 
apartment or a unit will be dependent on the 
whole energy consumption of the building 
(for the most part). However, this will also be 
dependent on individual circumstances for 
an individual apartment. Units in the upper 
corner will use more energy than those in 
the middle. That said, for apartments, use 
will also depend on heating and cooling sys-
tems - are they collective or individual, how 
are they designed, and how are the metering 
and payment systems for heating and cool-
ing set up?  
 
Different conditions, different users - diffe-
rent solutions 
 
It has been concluded that the apartments 
and multi-family buildings are different in 
different countries, but that different owner-
ship can have a substantial impact on the 
choice of solution. Social housing might not 
have the same needs as individually owned 
apartments in the same country. Old build-
ings can be different from new ones. 
 
How many rating scales? 
 
Many countries work with only one rating 
scale (i.e. a scale that categorizes a building 
as, for instance, A for very energy efficient to 
G for very energy inefficient). Others work 
with one rating scale for residential and 
another for non-residential buildings. 
However, other countries are expected to 
adopt different scales for non-residential 
building types. 
 

Some countries use benchmarks that are 
calculated on the basis of building use and 
type. These benchmarks are then used to 
develop individual scales for individual build-
ings, based on a common scale (which can 
be the same for all non-residential build-
ings). This is the case in Spain and in the 
UK. 
 

In some countries, certificates can be based 
on either metered or calculated consump-
tion.  
 
 

չէ, իսկ էներգիայի սպառումը մեծապես պայ-
մանավորված է ջեռուóման, լուսավորման և 
այլ սարքավորումների աշխատանքով, էներգե-
տիկ óուóանիշների հաշվարկման համար ման-
րամասն տվյալների հավաքագրումը կարող է 
×իշտ լուծում հանդիսանալ:  

Հատկապես ոչ բնակելի շենքերի դեպքում հաշ-
վիչով հաշվառված տվյալների մոտեóումը 
(գործառնական վարկանիշ) իրականաóվում է 
բավական շատ երկրներում կամ դրանք առն-
վազն թույլ են տալիս այս տարբերակի կիրա-
ռումը:  

Հաշվարկման կանոնները տարբեր տեսակի 
շենքերի համար նույնպես տարբեր են: Այպի-
սով, ԵՄ որոշ երկրներ ընդունել են սպառման 
երկու արժեքներն էլ` հաշվարկված և հաշվիչով 
հաշվառված` սáվáրաբար նáրմավáրված ըստ 
բնականáն սպառման և պայմանների, մինչդեռ 
մյուս երկրները որոշել են ընտրել այդ արժեք-
ներիó միայն մեկը:  

Որոշ երկրներ իրենó սերտիֆիկատներում նե-
րառում են CO2 և այլ ջերմոóային գազերի ար-
տանետումները:25  

Ըստ շինարարáõթյա՞ն, թե՞ նախագծային փáõ-
Éáõմ  
 
ՇԷԱԴ-ը պահանջում է, որ շենքերը ենթակա են 
սերտիֆիկաóման շինարարության փուլում, 
սակայն սերտիֆիկաóման կոնկրետ ժամկետ-
ներ չի սահմանում: Եթե սերտիֆիկատը տրվի 
նախագծային փուլում, ապա շենքի էներ-
գաարդյունավետության վրա ուղղակիորեն 
ազդող փոփոխությունների հավանականու-
թյունը մեծ կլինի, մինչդեռ շինարարության 
ավարտին տրվող էներգաարդյունավետության 
սերտիֆիկատը կարող է լավագույնս օգտա-
գործվել շինարարական նորմերին համապա-
տասխանությունը հավաստելու համար:  

ԵՄ երկրների մեծամասնությունը պահանջնե-
րի կատարումը ստուգելու նպատակով, կար-
ծես թե, գնում է, այսպես կոչված՝ կրկնակի 
կամ շինարարությունիó հետո սերտիֆիկաó-
ման ուղղությամբ:  

Ամբáղջ շե՞նքը, թե՞ բնակարանը  

Հիմնական խնդիրն այն է, որ հիմնականում 
բնակարանի կամ շենքի որոշակի հատվածի 
կողմիó էներգիայի սպառումը կախված է ամ-
բողջ շենքի կողմիó սպառվող ընդհանուր էներ-
գիայիó, միաժամանակ այն կախված է նաև 
տվյալ բնակարանի կամ շենքի որոշակի հատ-
վածի յուրահատկություններիó: Շենքի վերին 
անկյունում գտնվող հատվածները ավելի շատ 
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Figure 12. Sample energy certificates for build-
ings in EU countries  

 
 

 
Նկար 12. ԵØ երկրներáõմ շենքերի էներ-
գաար¹յáõնավետáõթյան սերտիֆիկատի օրի-
նակներ: 
 

In Germany, this is addressed using a scale, 
which is open, like a speedometer. The only 
relation is consumption in kWh/m2.  
 

It is commonly agreed that the problem with 
scales is not so much a technical, but more 

էներգիա կսպառեն, քան միջնամասում 
գտնվողները: Բնակարանների դեպքում, սա-
կայն, սպառումը կախված կլինի նաև ջեռուó-
ման և հովաóման համակարգերիó, դրանó կո-
լեկտիվ կամ անհատական բնույթիó, կառուó-
վածքիó և ջեռուóման ու հովաóման հաշվառ-
ման և վ×արման համար սահմանված համա-
կարգիó:  

Տարբեր պայմաններ, տարբեր սպառáղներ, 
տարբեր Éáõծáõմներ  
 
Հանգում ենք այն եզրակաóության, որ բնակա-
րաններն ու բազմաբնակարան շենքերը տար-
բեր երկրներում տարբեր են, սակայն սեփա-
կանության տարբեր ձևերը նույնպես կարող են 
էական ազդեóություն ունենալ ×իշտ լուծումնե-
րի ընտրության վրա: Միևնույն երկրում սո-
óիալական բնակարանները կարող են չունե-
նալ նույն կարիքներն ու խնդիրները, ինչ ան-
հատին պատկանող բնակարանները: Հին շեն-
քերը կարող են տարբերվել նոր շենքերիó:  
 
 
Քանի՞ սան¹ղակ է պետք 

Շատ երկրներ աշխատում են միայն մեկ սանդ-
ղակով (օրինակ՝ սանդղակ, որը բնութագրում է 
շենքը A էներգաարդյունավետիó մինչև G ոչ-
էներգաարդյունավետ): Այլ երկրներում կիրառ-
վում են՝ բնակելի շենքերի համար մեկ սանդ-
ղակ, իսկ ոչ բնակելի շենքերի համար մեկ այլ 
սանդղակ: Կան նաև երկրներ, որոնք ոչ բնակե-
լի տիպի շենքերի համար նախատեսվում են 
ունենալ տարբեր սանդղակներ:  

Որոշ երկրներ համեմատական չափորոշիչներ 
են կիրառում, որոնք հաշվարկված են շենքերի 
օգտագործման նպատակների և տիպերի հի-
ման վրա: Այդ համեմատական չափորոշիչները 
այնուհետև օգտագործվում են առանձին շենքի 
համար ընդհանուր սանդղակի հիման վրա ան-
հատական սանդղակներ մշակելու նպատա-
կով, որը կարող է նույնը լինել բոլոր ոչ բնակե-
լի շենքերի համար: Սա բնորոշ է Իսպանիային 
և Մեծ Բրիտանիային:  

Որոշ երկրներում սերտիֆիկատները կարող են 
հիմնված լինել կամ հաշվիչով հաշվառված 
սպառման, կամ հաշվարկված սպառման վրա:  

Գերմանիայում այս հարóը լուծվում է մի սանդ-
ղակի միջոóով, որը բաó է, ինչպես արագաչա-
փը, և որը միայն առնչվում է սպառված 
կՎտժ/մ2 հետ: 

Առկա է ընհանուր համաձայնություն, որ սանդ-
ղակին առնչվող խնդիրը ոչ այնքան տեխնիկա-
կան է, որքան քաղաքական և հաղորդակóման 
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a political and communications question. 
Therefore, the choice of scales is mostly de-
pendent on what a country aims to achieve 
with certification, and which signals they 
want to send to the different certification us-
ers. 
 
Design of certificates 
 
Certificates must be clear and follow a 
standard, since they must be recognizable, 
even for a less experienced building owner 
or buyer. They have to be decoded quite 
simply; however, there is also a significant 
need for information and clear presentation 
of certification results. 
 

Here we return to the design of rating 
scales. As mentioned above, many countries 
have developed certificates that are based 
on A-G labeling. However, some countries 
have added more figures such as A1, A2, A3 
or A+, A++ and B-, or other combinations to 
increase the number of levels, as a range of 
7 scales was found to be too narrow to cover 
both new and existing buildings.  
 
Information in a certificate 
 
Most countries have chosen to include 
blocks of information, where specific parts of 
a certificate are used for simplified infor-
mation on size, consumption, preset text, 
etc. This helps to set the focus on essential 
information and makes the comparison of 
different certificates easier.  
 
Demands for savings measures 
 
Typically, there are demands on how to se-
lect profitable savings measures in certifi-
cates. However, some countries have left 
this up to consultants (energy auditors). 
Recommendations are often placed in a par-
ticular hierarchy, depending on feasible im-
provement measures. The most feasible or 
most obvious are normally placed first in 
certificates.26 
 
 

հարó: Սանդղակի ընտրությունն, ուստի, մեծա-
պես կախված է նրանիó, թե սերտիֆիկաóման 
միջոóով ի՞նչ նպատակների է ձգտում հասնել 
երկիրը և ի՞նչ ազդակներ է ուզում հղել շենքե-
րի էներգաարդյունավետության սերտիֆիկաó-
ման գործընթաóի մասնակիóներին:  

Սերտիֆիկատների ձևը (¹իզայնը)  

Սերտիֆիկատները պետք է լինեն պարզ և 
հետևեն մեկ ստանդարտի, քանի որ դրանք 
պետք է ×անաչելի լինեն նույնիսկ շենքի ան-
փորձ սեփականատիրոջ կամ գնորդի համար: 
Պատկերված կոդերը պետք է բավականին հեշ-
տությամբ վերծանվեն, բայó նաև անհրաժեշտ 
է, որ դրանք նշանակալի տեղեկատվություն 
պարունակեն և լավ ներկայաóնեն սերտիֆի-
կաóման արդյունքները:  

Վարկանշային սանդղակի կառուóվածքը/ձևը 
հատուկ խնդիր է առաջաóնում: Շատ երկրնե-
րի կողմիó մշակված սերտիֆիկատները հիմն-
ված են A-G մակնշման վրա: Մակարդակների 
քանակն ավելաóնելու նպատակով որոշ երկր-
ներ ավելաóրել են ավելի շատ թվանշաններ, 
ինչպիսիք են` A1, A2, A3 կամ A+, A++ և B- կամ 
այլ համակóություններ, քանի որ միևնույն 
սանդղակով և՛ նոր, և՛ գոյություն ունեóող շեն-
քերի սերտիֆիկաóման համար միայն 7 մա-
կարդակ ունենալը շատ քիչ է համարվում:  

Սերտիֆիկատáõմ նշված տեղեկáõթյáõնները  

Երկրներիó շատերն ընտրել են տեղեկատվա-
կան վանդակների մեթոդը, որտեղ սերտիֆի-
կատի կոնկրետ մասերում պարզեóված տեղե-
կություններ են տրվում չափի, սպառման, այլ 
նախադրված տեքստի մասին: Սա օգնում է 
ուշադրությունը կենտրոնաóնել էական տեղե-
կությունների վրա և հեշտաóնում է տարբեր 
սերտիֆիկատների միջև համեմատություն կա-
տարելը: 

Խնայáղáõթյան միջáցառáõմների նկատմամբ 
պահանջները  
 
Սովորաբար կան պահանջներ, որոնք թելադ-
րում են, թե ինչպես է պետք ընտրել և սերտի-
ֆիկատներում ներառել շահավետ ԷԱՄ- ները: 
Սակայն որոշ երկրներում այս հարóը թողնված 

                                                      
26 In Denmark and Portugal, there are obligations to implement identified cost-effective savings in public buildings. The demand in 
Denmark is that all recommendations with a simple payback time of less than 5 years must be implemented in the first 4 years after 
certification. In Portugal, all recommendations with a simple payback time of less than 8 years must be implemented in the first 3 years 
after certification in non-residential buildings (with a rating below a certain threshold). 
Դանիայում և Պորտուգալիայում  հանրային շենքերի համար բաóահայտված ծախսարդյունավետ խնայողությունների իրականաó-
ման պարտավորություններ են սահմանված: Դանիայում պահանջվում է, որ 5 տարվանիó պակաս պարզ հետգնման ժամկետով 
բոլոր առաջարկությունները պետք է իրականաóվեն սերտիֆիկաóումիó հետո` առաջին 4 տարիների ընթաóքում:  Պորտուգա-
լիայում 8 տարվանիó պակաս պարզ հետգնման ժամկետով բոլոր առաջարկությունները պետք է իրականաóվեն սերտիֆիկա-
óումիó հետո` առաջին 3 տարիների ընթաóքում ոչ բնակելի այն շենքերում, որոնó վարկանիշը որոշակի շեմիó óածր է: 



Module 9: Building Energy Audit and Certification 

 

-344- 

Price and cost issues 
 

The price and cost of certification is essen-
tial. There are many different owner forms 
for buildings with apartments: they can be 
privately owned; be owned by a social hous-
ing company; be owner occupied with an 
owner association or a mixture. Who pays 
for the certificates when an owner-occupied 
flat is sold? Is it the individual owner or the 
association of owners? What happens if the 
certificate includes or is based on the whole 
building? These situations depend, most of 
the time, on national factors and circum-
stances; each Member State must find the 
solutions that best fit the local market. 
 
Validity of certificates 
 
For public buildings and other buildings 
which have to be certified regularly, validity 
depends on how often this certification has 
to be done. The vast majority of countries 
have either chosen 5 or 10 years. The major 
reason for these numbers is the limit set by 
the directive (10 years) or the by responsi-
bilities of advisers (energy auditors) and 
constructors (normally 5 years).27 
 

INTERNATIONAL PRACTICE OF 
ENERGY AUDITS  
 
Energy audits are conducted worldwide. As 
with all terms, the definition and content of 
an energy audit differ from society to socie-
ty, depending on adopted standards and lo-
cal conditions. In many countries, like Fin-
land, governments subsidize energy audits. 
In some countries, the law may require that 
energy audits be carried out at regular inter-
vals. In all cases, governments may require 
that energy audits be carried out in accord-
ance with some form or regulation to 
achieve policy objectives.  
 

NOTE: Experience from other countries is 

very useful if one is analyzing the possibilities 

of establishing an energy auditing system. 

է խորհրդատուների (էներգետիկ աուդիտորնե-
րի) հայեóողությանը: Առաջարկությունները հա-
×ախ կառուóվում են որոշակի բուրգի տեսքով` 
ըստ բարելավման միջոóառումների տեխնիկա-
տնտեսական նպատակահարմարության և 

իրականաóվելիության մակարդակների: Սեր-
տիֆիկատում սովորաբար առաջինը նշվում են 

ամենաիրատեսականները կամ առավել 

ակնհայտները:26 

 
Գնին և արժեքին առնչվáղ հարցեր 

Սերտիֆիկաóման գինը և արժեքը կարևոր են: 

Բազմաբնակարան շենքերի սեփականության 

բազմաթիվ ձևեր կան: Դրանք կարող են լինել 

մասնավոր, կարող են պատկանել սոóիալական 

բնակարանային ֆոնդին, կարող են լինել բնակ-
չի սեփականությունը կամ խառը սեփականու-
թյուն հանդիսանալ: Օրինակ՝ ո՞վ պիտի վ×արի 

սերտիֆիկատների համար, երբ բնակիչ սեփա-
կանատերը վա×առում է իր բնակարանը: Արդ-
յոք դա պետք է անի անհատ սեփականատերը 

կամ սեփականատերերի միությունը: Ի՞նչ տեղի 

կունենա, եթե սերտիֆիկատը տրված է ամբողջ 

շենքի համար: Այս իրավի×ակները մեծամա-
սամբ կախված են ազգային գործոններիó և 

հանգամանքներիó, և յուրաքանչյուր անդամ եր-
կիր պետք է գտնի այն լավագույն լուծումները, 
որոնք ավելի են համապատասխանում տեղա-
կան շուկայի առանձնահատկություններին:  

Սերտիֆիկատների վավերականáõթյան ժամ-
կետը 

Պարբերաբար սերտիֆիկաóման ենթակա հա-
սարակական շենքերի և այլ շինությունների 
դեպքում վավերականության ժամկետը կախ-
ված է սերտիֆիկաóման գործընթաóի հա×ա-
խականությունիó: Երկրների Ճնշող մեծամաս-
նությունն ընտրել են 5 կամ 10 տարվա ժամ-
կետները: Նման ժամկետների ընտրության 
հիմնական պատ×առը դիրեկտիվով սաման-
ված սահմանաչափն է (10 տարի) կամ խորհր-
դականների և շինարարների պատասխանատ-
վության ժամկետը (սովորաբար 5 տարի):27 

 

                                                      
27 All EU MS national reports give a snapshot of the status of EPBD implementation at the end of 2012, comprising: a collection of topical 
summaries describing the main accomplishments and the remaining problems for each of the major issues covered by the EPBD across 
Europe; detailed energy performance requirements for all kinds of building categories; a functioning certification market (including energy 
performance certificate formats, their contents, and how they are issued, etc.). They are available at: http://www.epbd-
ca.org/Medias/Pdf/CA3-BOOK-2012-ebook-201310.pdf 
ԵՄ բոլոր անդամ երկրների ազգային զեկույóներում 2012թ. վերջին ներկայաóվել են ՇԷԱԴ իրականաóման ամփոփ նկարա-
գրությունը նշելով.  ամբողջ Եվրոպայի մասշտաբով ՇԷԱԴ առնչվող յուրաքանչյուր հիմնական հարóի վերաբերյալ  տեղական բոլոր 
հիմնական ձեռքբերումների համառոտ նկարագրությունը և դեռևս չլուծված խնդիրները, բոլոր տեսակի շենքերի կատեգորիաների 
նկատմամբ էներգաարդյունավետության մանրամասն պահանջները, սերտիֆիկաóման շուկայի գործունեությունը, այդ թվում` 
Էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատի ձևաչափերը, դրանó բովանդակությունը, դրանó շնորհման ընթաóակարգերը և այլն: 
Տես` http://www.epbd-ca.org/Medias/Pdf/CA3-BOOK-2012-ebook-201310.pdf 

 



Մոդուլ 9. Շենքերի էներգետիկ աուդիտ և սերտիֆիկաóում  
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ASHRAE-based energy audit  

The American Society of Heating, Re-
frigeration, and Air-Conditioing Engineers 
(ASHRAE), a non-profit organization, defines 
three levels of audits (Figure 13). Each audit 
level builds on the previous one. As audit 
complexity increases, so does thoroughness 
of site assessment, the amount of data col-
lected, and the detail provided in the final 
audit report (Figure 14).  
 
Figure 13. ASHRAE energy audit levels 
Source: Jim Kelsey, Updated Procedures for Commercial 
Building Energy Audits, kW Engineering, 2011, 
http://www.kw-engineering.com/services/retrofit/PEC%20-
%20Green%20Book%202011-10-26.pdf 

Էներգասպառման նախնական վերÉáõծáõթյáõն 
• Էներգասպառման՝ մակերեսի միավորով հաշվարկ 
• Նմանատիպի հետ համեմատություն 
ՓáõÉ 1. Առաջին մáտեցáõմ 
• ԷԱՄ-ների մոտավոր արժեք և խնայողություն 
• Ներդրումային նախագծերի ընտրություն 
ՓáõÉ 2. Էներգետիկ áõսáõմնասիրáõթյáõն և վերÉáõծáõթյáõն  
• Բաշխում ըստ վերջնական սպառման 
• Մանրամասն վերլուծություն 
• ԷԱՄ-ների ծախսեր և խնայողություններ 
• Փոփոխություններ շահագործման և պահպանման մեջ 
ՓáõÉ 3. Øանրամասն հետազáտáõթյáõն և վերÉáõծáõթյáõն 
• Ճշգրտող վերլուծություն 
• Հավելյալ óուóանիշներ/չափումներ  
• Ժամի կտրվածքով պայմանական փորձարկում 

Աղբյáõրը` Առևտրային շենքերի էներգետիկ աուդիտի 
թարմաóված ընթաóակարգերը, Ջիմ Քեսլի, PE kW Engi-
neering http://www.kw-engineering.com/services/ retro-
fit/PEC%20-%20Green%20Book%202011-10-26.pdf 

Նկար 13. ASHRAE Էներգետիկ աáõ¹իտի մա-
կար¹ակները 

 
An ASHRAE energy audit is considered a 
powerful tool for discovering operational and 
equipment improvements that will save en-
ergy, reduce energy costs, and lead to high-
er performance.  
 
 

 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՈՒԴԻՏԻ ØԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՓՈՐՁԸ 
  
Էներգետիկ աուդիտը մի գործառույթ է, որն 

իրականաóվում է ամբողջ աշխարհում: Ինչպես 

բոլոր տերմինների դեպքում` էներգետիկ աու-
դիտի սահմանումը և բովանդակությունը տար-
բերվում է՝ տեղական յուրահատկություններիó 

և գործող ստանդարտներիó կախված: Շատ 

երկրներում, ինչպիսին, օրինակ՝ Ֆինլանդիան 

է, կառավարությունները սուբսիդավորում են 

էներգետիկ աուդիտը: Որոշ երկրներում օրենքը 

կարող է պահանջել, որ էներգետիկ աուդիտը 

կատարվի կանոնավոր պարբերականությամբ: 
Բոլոր դեպքում, էներգետիկ քաղաքականու-
թյան նպատակները իրագործելու նպատակով, 
կառավարությունները, կարող են պահանջել, 
որ էներգետիկ աուդիտն իրականաóվի ըստ 

որոշակի ձևի կամ կանոնակարգի: 

Ծանáթáõթյáõն. Երբ ¹իտարկվáõմ են էներգե-
տիկ աáõ¹իտի համակարգ ստեղծեÉáõ հնարա-
վáրáõթյáõնները, այÉ երկրների փáրձը շատ 
օգտակար է:  

ASHRAE վրա հիմնված Էներգետիկ աáõ¹իտ 
 

Ջեռուóման, հովաóման և օդորակման համա-
կարգերի ×արտարագետների ամերիկյան միու-
թյունը (ASHRAE), շահույթ չհետապնդող կազ-
մակերպությունը սահմանում է աուդիտի երեք 

մակարդակ (նկ.13): Աուդիտի յուրաքանչյուր 

հաջորդ մակարդակ կառուóվում է նախորդ մա-
կարդակի վրա: Աուդիտի բարդության ա×ի հետ 

մեկտեղ ավելանում է նաև օբյեկտի գնահատ-
ման համապարփակությունը, հավաքագրվող 

տվյալների քանակն ու աուդիտի վերջնական 

հաշվետվության մեջ ընդգրկված մանրամաս-
ները (նկ.14):  
 

ASHRAE էներգետիկ աուդիտը հզոր գործիք է 
համարվում շահագործման և սարքավորումնե-
րի այն բարելավումները վերհանելու համար, 
որոնք կարող են էներգիա խնայել, կր×ատել 
էներգետիկ ծախսերը և հանգեóնել արդյունա-
վետության ավելի բարձր óուóանիշների:  
 

Սովորաբար աուդիտը սկսվում է պատմական և 

ընթաóիկ կոմունալ/էներգակիրների տվյալների 

ուսումնասիրությունիó և շենքի կողմիó էներ-
գիայի սպառումը այլ նմանատիպ շենքերի հետ 

համեմատությունիó: Սրան հաջորդում է տեղում 

շենքի ֆիզիկական ուսումնասիրության/փոր-
ձաքննության իրականաóումը: Իսկ էներգետիկ 

աուդիտի հիմնական արդյունքն առաջարկվող 

ԷԱՄ-ների óանկն է, և դրանó ներդրման շնորհիվ 

ակնկալվող էներգախնայողության ներուժը, 
ԷԱՄ փաթեթի իրականաóման ծախսերի կամ 

ֆինանսական ներդրման գնահատականը: 
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The audit typically begins with a review of historical and current utility data and benchmarking of 
the building’s energy use against similar buildings. This sets the stage for an on-site inspection of 
the physical building. The main outcome of an energy audit is a list of recommended EEMs, their 
associated energy-saving potential, and an assessment of whether the EEM package installation 
costs are a good financial investment. 
 

Figure 14. ASHRAE energy audit levels 

Process 1 2 328 Գáրծընթաց 

Conduct preliminary energy analysis (PEA) ● ● ● 
Իրականաóնել նախնական էներգետիկ 
վերլուծություն (ՆԷՎ) 

Conduct walk-through survey ● ● ● 
Կատարել «առաջին մոտեóման» 
ուսումնասիրություն  

Identify low-cost/no-cost recommendations ● ● ● 
Որոշել քիչ ծախսերով/առանó ծախսերի 
առաջարկությունների óանկը  

Identify capital improvements ● ● ● Որոշել կապիտալ բարելավումների óանկը  

Review energy consumption design, 
condition and O&M practices 

 ● ● 
Դիտարկել էներգասպառման կառուóվածքը, 
պայմանները, Շ և Պ գործառույթները  

Measure key parameters  ● ● Չափել հիմնական պարամետրերը  

Analyze capital measures (savings & costs 
including interaction) 

 ● ● 
Վերլուծել կապիտալ միջոóառումները 
(խնայողություն և ծախսեր հարաբերությունը) 

Meet with owner/operators to review rec-
ommendations 

 ● ● 
Հանդիպել սեփականատիրոջ /շահագործողի հետ 
առաջարկությունների քննարկման նպատակով  

Conduct additional testing/monitoring   ● Անóկաóնել լրաóուóիչ մոնիթորինգ/փորձարկումներ 

Perform detailed system modeling   ● Կատարել համակարգի մանրամասն մոդելավորում  

Provide schematic layouts for recommenda-
tions 

  ● 
Տրամադրել առաջարկությունների սխեմատիկ 
նախագիծը  

Report 1 2 3 Հաշվետվáõթյáõն 

Estimate savings from utility rate change ● ● ● 
Հաշվարկել կոմունալ/էներգակիրների սակագների 
փոփոխությունիó առաջաóող խնայողությունները  

Compare EUI to that of similar sites ● ● ● Համեմատել ԷՍՑ-ը նմանատիպ օբյեկտների հետ  

Summarize utility data ● ● ● 
Ամփոփել կումունալ/էներգակիրների ծախսերի 
տվյալները  

Estimate savings if EUI met target ● ● ● 
Գնահատել խնայողության ներուժը, եթե ԷՍՑ 
ապահովում է բավարար արժեք  

Estimate low-cost/no-cost savings  ● ● 
Գնահատել քիչ ծախսերով/առանó ծախսերի 
խնայողությունները  

Perform detailed end-use breakdown  ● ● 
Կատարել վերջնական սպառման մանրամասն 
բաշխում  

Estimate capital project costs and savings  ● ● 
Գնահատել ծրագրի կապիտալ ծախսերը և 
խնայողությունները  

Complete building description and equip-
ment inventory 

 ● ● 
Ավարտել շենքի նկարագրությունը և 
սարքավորումների գույքագրումը  

Give general description of considered 
measures 

 ● ● 
Տալ դիտարկվող միջոóառումների ընդհանուր 
նկարագրությունը  

Recommend M&V method  ● ● Ներկայաóնել Չ և Հ առաջարկվող մեթոդը  

Provide financial analysis of recommended 
EEMs 

 ● ● 
Կատարել առաջարկվող ԷԱՄ-ների ֆինանսական 
վերլուծությունը  

Give detailed description of recommended 
measures 

  ● 
Տալ առաջարկվող միջոóառումների մանրամասն 
նկարագրությունը  

Provide detailed EEM cost estimates   ● 
Առաջարկել ԷԱՄ ծախսերի մանրամասն 
նախահաշիվը  

Նկար 14. ASHRAE էներգետիկ աáõ¹իտի մակար¹ակները 

                                                      
28 Level 3 audits are sometimes called investment grade audits (IGAs). These audits are typically done as part of an energy saving 
performance contract (ESPC). 
Երրորդ մակարդակի աուդիտը հա×ախ կոչվում է ներդրումային մակարդակի աուդիտ (կամ ՆՄԱ):  Այդ մակարդակի աուդիտները 
սովորաբար կատարվում են որպես  Էներգախնայողության պահանջների կատարման պայմանագրի (ԷԽՊԿՊ) մի մաս: 



Մոդուլ 9. Շենքերի էներգետիկ աուդիտ և սերտիֆիկաóում  

 

-347- 

ASHRAE level audits are recommendations 
that are not law. Building owners can always 
pick and choose what they want and do not 
want in an audit. What is most important is 
that an energy audit customer gets value for 
his/her money. If an owner spends $10,000 
on an ASHRAE Level 2 audit that finds an 
energy-savings potential of $5000, then the 
owner has overpaid and probably should 
have opted for a Level 1 audit.29 
 
 

 ASHRAE մակարդակի աուդիտներն ըստ էու-
թյան առաջարկություններ են: Դրանք օրենք 

չեն: Շենքի սեփականատերերը միշտ էլ կարող 

են ընտրել, զատել և իրականաóնել այն միջո-
óառումները, ինչ իրենք են óանկանում: Ամենա-
կարևորն այն է, որ էներգետիկ աուդիտի պատ-
վիրատուն արդյունք ստանա ծախսած փողի դի-
մաó: Եթե ASHRAE 2-րդ մակարդակի աուդիտի 

համար ծախսվում է 10,000 դոլար՝ 5,000 դոլար 

արժողությամբ էներգիայի խնայողության պո-
տենóիալ գտնելու համար, ապա այդ աուդիտի 

համար չափազանó շատ է վ×արվում և, ամե-
նայն հավանականությամբ, պետք է ընտրվեր 

ASHRAE 1-ին մակարդակի աուդիտը:29
  

 
Figure 15. Top 10 to check in an ASHRAE-based energy audit 

1 
Proposed measures are feasible and 
appropriate for the building 

Առաջարկվող միջոóառումները տեխնիկատնտեսա-
պես հիմնավորված են և մատչելի տվյալ շենքի հա-
մար  

2 
Proposed measures meet/exceed ap-
plicable building codes 

Առաջարկվող միջոóառումները բավարարում /գերա-
զանóում են շինարարական նորմերի պահանջները  

3 Data are internally consistent Տվյալները համադրելի են  

4 
Savings estimate methods follow es-
tablished principles and methods 

Խնայողությունների գնահատման մեթոդները համա-
պատասխանում են սահմանված սկզբունքներին ու 
մեթոդներին 

5 
Energy-savings estimates are reason-
able compared to quick estimates and 
historical energy use 

Էներգախնայողության հաշվարկները ողջամիտ են՝ 
ինչպես արագ գնահատման, այնպես էլ էներգակիրնե-
րի պատմական սպառման տվյալների համեմատ  

6 
Proposed cost estimates are reasona-
ble relative to field experience 

Ծախսերի առաջարկված նախահաշիվները ողջամիտ 
են և գործնականորեն հիմնավորված 

7 
Cost savings adequately consider utili-
ty rates 

Էներգախնայողության հաշվարկներում համարժեքո-
րեն արտահայտված են կոմունալ/էներգակիրների սա-
կագները  

8 
Interactions between EEMs are identi-
fied and addressed 

ԷԱՄ-ների միջև փոխազդեóությունները նույնակա-
նաóված և հաշվի են առնված  

9 
Recommendations and report meet the 
project’s scope and goals, as well as 
the client’s needs 

Առաջարկություններն ու հաշվետվությունը համապա-
տասխանում են ծրագրի ծավալին, նպատակներին ու 
հա×ախորդի կարիքներին  

10 

Financial discussion includes current 
and viable mechanisms available rele-
vant to the tax structure, location, and 
motivations of the client 

Ֆինանսական քննարկումները ներառում են ընթաóիկ 
և կենսունակ մեխանիզմներ` ըստ առկա հարկային 
կառուóվածքի, տեղանքի և հա×ախորդի դրդապատ-
×առների  

Նկար 15: ASHRAE սկզբáõնքներáվ իրականացված էներգետիկ աáõ¹իտի գնահատման առաջին 10 գáր-
ծáնները 

 
   

                                                      
29 Cost is an important factor in selecting an energy auditor; however, to ensure a quality audit, cost should not be a driving factor. Auditor 
experience, certifications and successful past project examples are additional key considerations when choosing an energy auditor. 
Reported costs for detailed energy audits may vary from $0.12 up to $0.503 per square foot ($1.29 up to $5.41 per square meter), 
depending on the size and complexity of the building. Industry practice suggests that the cost of an energy audit should not exceed 10% 
of your annual utility bill. 
Էներգետիկ աուդիտորի ընտրության ժամանակ  ծառայության արժեքը բնականաբար կարևոր է, սակայն որակյալ աուդիտ 
ապահովելու համար արժեքը չէ, որ պետք է որոշիչ գործոն հանդիսանա: Աուդիտորի փորձառությունը, սերտիֆիկատի 
առկայությունը և նախկինում իրականաóված հաջողված ծրագրերի օրինակները հիմնական գործոններ են, որոնք հաշվի են 
առնվում էներգետիկ աուդիտորի ընտրության ժամանակ: Շենքի չափերիó ու բարդությունիó կախված մանրամասն էներգետիկ 
աուդիտի ծախսերը կարող են տատանվել 0,12-իó մինչև 0,503 դոլար տարածքի մեկ քառակուսի ոտնաչափի համար (1,29-իó մինչև 
5,41 դոլար մեկ քառակուսի մետրի համար): Ոլորտի փորձը հուշում է, որ էներգետիկ աուդիտի արժեքը չպետք է գերազանóի 
տարեկան կոմունալ հաշիվների 10%-ը: 
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ASHRAE Building Energy Quotient Label 

Benchmarking and providing building own-
ers and tenants, prospective owners and 
tenants, and the general public with infor-
mation on the actual energy use of buildings 
will provide a significant incentive for build-
ing owners to invest in energy efficiency and 
realize the amount of energy saved through 
these investments. To encourage this 
benchmarking and energy disclosure as part 
of a technically sound and understandable 
program, ASHRAE has developed the build-
ing energy quotient (bEQ) labeling program. 
The bEQ label shown in Figure 16 would be 
applicable to both new and existing build-
ings, and provide information on the design 
of the building and its energy use during op-
eration. A certificate with additional infor-
mation useful to the building’s operations and 

maintenance staff would also be provided.  
 

Figure 16. ASHRAE building energy quotient la-
bel 
More information is available at www.buildingEQ.com 

Լ
րաóուóիչ տեղեկություններ կարող եք ստանալ` 
www.buildingEQ.com 

Նկար 16: ASHRAE Շենքի էներգաար¹յáõնավե-
տáõթյան վարկանշային պիտակ 
 
The bEQ is based on ASHRAE method-
ologies and standards and the experience of 
qualified practitioners. These characteristics 
distinguish bEQ from the competition and 
assure owners that they are receiving 

ASHRAE Շենքի էներգաար¹յáõնավետáõթյան 
վարկանշային պիտակ 
 
Համեմատական վերլուծությունը, շենքի ներկա 
և ապագա սեփականատերերին ու բնակիչնե-
րին և հանրությանը շենքերի կողմիó էներգիա-
յի փաստաóի սպառման մասին տեղեկատ-
վության տրամադրումը զգալի խթան է շենքի 
սեփականատերերի կողմիó էներգաարդյունա-
վետության ներդրումներ կատարելու և այդ 
ներդրումների միջոóով էներգախնայողության 
մասին պատկերաóում կազմելու համար: Հա-
մեմատական վերլուծությունը և էներգետիկ 
տվյալների բաóահայտումը` որպես տեխնիկա-
պես առողջ և հասկանալի ծրագրի մի մաս 
խրախուսելու համար ASHRAE-ը մշակել է 
Շենքի էներգետիկ վարկանշային (ՇԷՎ) պիտա-
կավորման ծրագիր: Պիտակը (նկ. 16) կիրառե-
լի կլինի և՛ նոր, և՛ գոյություն ունեóող շենքերի 
համար, այն տեղեկություններ կտրամադրի 
շենքի նախագծային ու փաստաóի շահագործ-
ման ժամանակ էներգիայի սպառման մասին: 
Շենքը շահագործողներին և տեխնիկական 
սպասարկման անձնակազմին նախատեսված 
է տրամադրել նաև լրաóուóիչ օգտակար տե-
ղեկություններ պարունակող սերտիֆիկատ: 
 

ՇԷՎ ծրագիրը հիմնված է ASHRAE մեթոդաբա-
նության և ստանդարտների, ինչպես նաև որա-
կավորված մասնագետների վրա: Այս հատկա-
նիշները ՇԷՎ-ը տարբերում են մյուսներիó և վս-
տահեóնում տերերին, որ նրանք ստանում են 

հուսալի և հետևողական արդյունքներ ու առա-
ջարկություններ:30 
 
Շենքի էներգետիկ վարկանիշային պիտակա-
վáրման ծրագիր մասնագետների áրակավá-
րáõմը 
 
Միայն ընտրյալ անհատները կարող են շենքի 
էներգաարդյունավետության վարկանիշ քն-
նարկելու համար լրաóված աշխատանքային 
հաշվետվություններ ներկայաóնել միություն և 
վերջինիս կողմիó շենքի վարկանիշ ստանալ: 
Դրանք են.  
  
• Պրոֆեսիոնալ ×արտարագետները, ովքեր 

ունեն այն տարածքի իրավասու մարմնի լի-
óենզիան, որտեղ գտնվում է վարկանշված 
շենքը 
 

• ASHRAE շենքերի էներգետիկ մոդելավոր-
ման մասնագետները 

 

• ASHRAE շենքերի էներգետիկ գնահատման 
մասնագետները  

 
ASHRAE արտոնագրված մասնագետները ՇԷՎ 
արտոնագրված ներկայաóուóչի հատուկ 
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reliable and consistent results and recom-
mendations.30 
 
bEQ Qualified Practitioners 

Only select individuals can submit complet-
ed workbooks to ASHRAE for review and 
receive ASHRAE issuance of a building rat-
ing: 

• Professional engineers licensed in 
the jurisdiction where the rated build-
ing is located;  
 

• ASHRAE building energy-modeling 
professionals; 

 

• ASHRAE building energy-
assessment professionals.  

 
ASHRAE-certified professionals hold the 
unique distinction of being bEQ-certified 
providers, denoted by the bEQ-certified pro-
vider logo.  
 
Energy Audit Policy in Russia 

Enactment of Federal Law №261 “About 
energy saving and improving energy effi-
ciency”31 gave considerable impetus to the 
development of a legislative framework on 
energy efficiency in Russia. This has greatly 
improved Russia’s position in the ranking of 
countries implementing the energy-efficiency 
measures recommended by the IEA.32 Nev-
ertheless, expert opinion states that the rush 
to adopt laws has resulted in numerous (and 
necessary) amendments to the rules.  
 

However, energy-efficiency measures in 
Russian buildings are still lagging behind 
those implemented in developed countries. 

կոչման վկայական են կրում, որի վրա առկա է 
ՇԷՎ արտոնագրված ներկայաóուóչի տարբե-
րանշանը:  
 
Էներգետիկ աáõ¹իտի քաղաքականáõթյáõնը 
Ռáõսաստանáõմ 

§Էներգախնայողության և էներգաարդյունա-
վետության բարելավման մասին¦ № 261 դաշ-
նային օրենքի31 ընդունումը զգալի խթան հան-
դիսաóավ Ռուսաստանի Դաշնությունում (ՌԴ) 
էներգաարդյունավետությանն առնչվող օրենս-
դրական դաշտի զարգաóման համար: Սա մե-
ծապես բարելավեó ՌԴ դիրքերը ՄԷԳ կողմիó 
խրախուսվող, էներգաարդյունավետ միջոóա-
ռումներ իրականաóնող երկրների շարքում.32 
Այդուհանդերձ, գոյություն ունի փորձագետնե-
րի կարծիք, որ օրենքների ընդունման շտապո-
ղականությունը հանգեóրել է կանոնների բազ-
մաթիվ փոփոխություններ կատարելու անհրա-
ժեշտության:  

Ամեն դեպքում, ՌԴ շենքերում էներգախնայո-
ղության միջոóառումների իրականաóման գոր-
ծընթաóը դեռևս ետ է մնում զարգաóած երկր-
ներիó: Դա պայմանավորված է նաև շենքերի 
էներգաարդյունավետության բազմաթիվ դաշ-
նային ստանդարտների ոչ պարտադիր բնույ-
թով:33 

Շենքերի ոլորտի (ներառյալ բնակելի, հանրա-
յին շենքերն ու ծառայությունները) կողմիó 
2011-ին34 սպառվել է Ռուսաստանում էներ-
գիայի վերջնական սպառման 32%-ը` այն 
դարձնելով արդյունաբերությունիó հետո էներ-
գիայի վերջնական սպառման երկրորդ ամենա-
մեծ ոլորտը, որը, սակայն, ունի էներգախնայո-
ղության ամենամեծ ներուժը35: 

ՌԴ շենքերի հիմնական մասը, բնականաբար, 
կառուóված են խորհրդային ժամանակաշրջա-
նում, որտեղ ջեռուóումն առավելապես իրակա-
նաóվում էր կենտրոնաóված համակարգերի 

                                                      
30 Two separate workbooks, one evaluating “As Designed” potential and the other assessing “In Operation” performance, form the 
foundation of bEQ. For details visit: http://buildingenergyquotient.org/what-is-bEQ.html. Periodic energy audits, either on a regular 
schedule or as part of a change in ownership, should be used to identify potential energy-savings opportunities and allow perspective 
building owners to make choices regarding their purchase. Steps to Earn a Label are detailed at: 
http://buildingenergyquotient.org/recognition-and-promotion.html  
Երկու առանձին աշխատանքային ձեռնարկները` մեկը գնահատում է Պոտենóիալն ըստ նախագծի, իսկ մյուսը` Ցուóանիշներն ըստ 
շահագործման, ՇԷՎ-ի հիմքն են: Մանրամասները տես`  http://buildingenergyquotient.org/what-is-bEQ.html 
Պարբերական էներգետիկ աուդիտները` կամ ըստ կանոնավոր ժամանակաóույóի,  կամ սեփականատիրոջ փոփոխության 
դեպքում, պետք է կիրառվեն  պոտենóիալ էներգախնայողության  հնարավորություններն ի հայտ բերելու և գնման վերաբերյալ 
շենքի ապագա սեփականատերերին ընտրություն կատարելու հնարավորություն ընձեռելու համար: Պիտակ վաստակելու քայլերի 
մասին մանրամասները տես` http://buildingenergyquotient.org/recognition-and-promotion.html 
31 Law №261 of the Russian Federation (RF) concerning energy saving and improving energy efficiency was passed on November 23, 
2009. This law states that energy audits had to be provided before the last day of December 2012. According to the results of the energy 
audit, a building energy certificate was created. Energy efficiency of buildings was estimated, and improvements to building energy-
efficiency arrangements worked out where they were necessary.  
ՌԴ «Էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարելավման մասին» №261 օրենքն ընդունվել է 2009թ. նոյեմբերի 23-
ին: Այս օրենքով սահմանվում է, որ էներգետիկ աուդիտները պետք է կատարվեն մինչև 2012թ. դեկտեմբեր ամիսը: Էներգետիկ 
աուդիտի արդյունքների վրա ստեղծվում է Շենքի էներգետիկ սերտիֆիկատը: Շենքերի էներգաարդյունավետությունը 
գնահատվում է, անհրաժեշտության դեպքում մշակվում են  շենքերի  էներգաարդյունավետության բարելավման հրահանգները:  
32 For more information on the International Energy Agency (on affordable clean energy for all) visit: http://www.iea.org/    
Միջազգային էներգետիկ գործակալություն` մատչելի մաքուր էներգիա բոլորի համար http://www.iea.org/ 
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This is due to the non-obligatory nature of 
many federal standards on energy efficiency 
in buildings.33  
 

The buildings sector (including residential, 
public buildings and services) accounted for 

32% of Russian final energy consumption in 

2011,34
 making it the second-largest energy 

end-use sector after industry (but with the 

greatest energy-savings potential).35 
 

The majority of buildings in Russia were con-
structed during Soviet times and their heating 

systems are principally centralized. To 
achieve energy efficiency in these buildings, 
you need to upgrade the heating system with 

automated heating control units; increase the 

thermal resistance of external walls; change 

windows to more energy-efficient ones (the 

resistance of heat transfer for windows from 

2016 for newly constructed or renovated 

buildings should be not less than 1.0-1.05 

m2∙˚C/W); apply devices using exhaust air 

heat recovery (recuperation) and energy effi-
cient ventilation systems, district heating sys-
tems with energy efficiency ratios above 0.65, 
and decentralized heating systems. 
 

Another important document is building code 
SP 50.13330.2012, “Thermal performance 
of buildings”. This introduced appropriate 
minimum energy-efficiency requirements 
that must be followed in the design, exami-
nation, construction, acceptance and exploi-
tation of new and renovated heated residen-
tial and public buildings.36 
 
Legal basis and self-regulatory organizations 
 
According to the federal law regulating rela-
tions between energy saving and energy ef-
ficiency, an energy audit can be done only by 

members of self-regulatory organizations 

(SRO).37  

միջոóով: Այդ շենքերի էներգաարդյունավե-
տության óուóանիշները նախատեսվում է 
բարձրաóնել ջեռուóման ավտոմատ կառա-
վարման սարքերի միջոóով ջեռուóման համա-
կարգի արդիականաóման, ինչպես նաև ար-
տաքին պատերի ջերմափոխանóման դիմա-
դրության ավելաóման և նոր էներգաարդյու-
նավետ պատուհանների տեղադրման (օրի-
նակ՝ վերջիններիս ջերմափոխանóման դիմադ-
րությունը 2016-իó հետո կառուóվող և վերանո-
րոգվող շենքերում պետք է ապահովի 1,0-
1,05 մ2∙˚C/Վտ óուóանիշը), արտանետվող օդի 
ջերմությունը կորզող սարքերի (ռեկուպերա-
տորների) և օդափոխության էներգաարդյու-
նավետ համակարգերի օգտագործման, 0,65-
իó բարձր էներգաարդյունավետության գոր-
ծակóով կենտրոնաóված ջեռուóման համա-
կարգերի և ապակենտրոնաóված ջեռուóման 
համակարգերի միջոóով: 

Հիմնական փաստաթղթերիó մեկը ՍՊ 
50.13330.2012 §Շենքերի ջերմային պաշտպա-
նություն¦ շինարարական նորմերն են, որտեղ 
սահմանված են այն համապատասխան էներ-
գաարդյունավետության նվազագույն պա-
հանջները, որոնó պետք է կատարվեն նոր և 
վերանորոգվող ջեռուóվող բնակելի և հասա-
րակական շենքերում` նախագծման, փորձա-
քննության, շինարարության, ընդունման և շա-
հագործման ժամանակ36: 

Իրավական հիմքերը և ինքնակարգավáրվáղ 
կազմակերպáõթյáõնները 

Նշված դաշնային օրենքի համաձայն, որը կար-
գավորում է հարաբերությունները էներգախ-
նայողության և էներգաարդյունավետության 
բնագավառներում՝ էներգետիկ աուդիտ կարող 
են անóկաóնել միայն ինքնակարգավորվող 
կազմակերպության (ԻԿԿ) անդամները37: 

 

                                                      
33 Source: SWP  Stiftung Wissenschaft und Politik  German Institute for International and Security Affairs June 2013  www.swp-berlin.org 
Աղբյուրը` SWP  Stiftung Wissenschaft und Politik  German Institute for International and Security Affairs, 2013 թ. հունիս: www.swp-
berlin.org 
34 In Armenia this figure is around 40%. In Hong Kong About 90% of total electricity consumption is contributed by buildings (Background, 
accessed August 2014, http://www.beeo.emsd.gov.hk/en/mibec_beeo.html) 
Հայաստանում այս óուóանիշը մոտ 40%,  իսկ Հոնգ Կոնգում շենքերում սպառվում է ամբողջ էլեկտրական էներգիայի մոտ  90%:  
http://www.beeo.emsd.gov.hk/en/mibec_beeo.html 
35 See RF government regulation of January 25, 2011 №18: building key indicators (specific value of annual energy consumption in 
buildings). 
Տես 2011թ հունվարի 25-ի №18 ՌԴ շենքի հիմնական óուóանիշները (շենքերում էներգիայի տարեկան փաստաóի սպառումը) 
պետական կանոնակարգը: 
36 The schedule from the actualized version of SNiP 23-02-2003, with energy-efficient classes for newly introduced and renovated 
buildings, represents classes from A++ till D the parameters on which they are defined. 
Էներգարդյունավետության դասակարգերով (ՍՆԻՊ 23-02-2003-ի արդիականաóված տարբերակը) աղյուսակը նոր հանձնված և  
վերանորոգված շենքերի համար ներկայաóնում է  A++ -իó մինչև D դասերը և դրանó որոշման պարամետրերը: 
37 A SRO is a self-regulatory organization, created in the RF Civil Code and Federal Law of January 12, 1996 №7 “About non-profit 
organizations”. It links entrepreneurial and professional activity.  
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The law includes information on which or-
ganizations have to do energy audits, and 
how often they must do them (mainly once 
every 5 years). Every 3 months, an SRO 
should send copies of the energy audit re-
sults to the Russian Ministry of Energy. A 
SRO plays the main role in the creation of 
rules that regulate the audit procedure. They 
also develop the methodology for un-
dertaking an energy audit and check the 
company’s audit work (including the audit’s 
plan of audit making; the report’s results; the 
energy certificate; etc.). 
 

Essentially, an SRO hands control and su-
pervision functions of state authorities to 
market participants. Self-regulation is also 
possible, using individual entrepreneurs, le-
gal entities and foreign companies conduct-
ing energy audits (Figure 17).  
 
Figure 17. Energy audit system organizations in 
Russia 

 
Նկար 17. ՌԴ էներգետիկ աáõ¹իտի համակար-
գին մասնակից կազմակերպáõթյáõններ 
 

 Օրենքը սահմանում է, թե որ կազմակերպու-
թյունները պետք է էներգետիկ աուդիտ անó-
կաóնեն և ինչ հա×ախականությամբ է պետք 
դա կատարել (հիմնականում 5 տարին մեկ ան-
գամ): Յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ ԻԿԿ-ը 
պետք է իրականաóրած էներգետիկ աուդիտ-
ների պատ×ենները ներկայաóնի Էներգետիկա-
յի նախարարության: Աուդիտի անóկաóման 
ընթաóակարգի կարգավորման կանոնների 
ստեղծման հիմնական գործառույթը վերպահ-
ված է ԻԿԿ-ներին: Վերջիններս մշակում են 
շենքերի էներգետիկ աուդիտ անóկաóնելու մե-
թոդաբանությունը, ստուգում են կազմակեր-
պությունների կողմիó կատարած աուդիտները 
(այդ թվում՝ աուդիտի անóկաóման պլանը, 
էներգետիկ աուդիտի արդյունքների մասին 
հաշվետվությունը, էներգաարդյունավետու-
թյան սերտիֆիկատները և այլն): 

ԻԿԿ-ի հիմնական գաղափարը կոնկրետ ոլոր-
տի համապատասխան գործունեության 
նկատմամբ պետության հսկողության և վե-
րահսկողության գործառույթները շուկայի 
մասնակիóների վրա դնելն է, ինչպես նաև ինք-
նակարգավորումը, որն իրականաóվում է կազ-
մակերպությանն անդամակóող, էներգետիկ 
աուդիտով զբաղվող անհատ ձեռներեóների, 
իրավաբանական անձանó և օտարերկրյա ըն-
կերությունների միջոóով (նկ. 17): 

Այսպիսով, ԻԿԿ-ին անդամակóությունը իրա-
վունք է տալիս պատվիրատու կազմակեր-
պություններում էներգետիկ աուդիտ անóկաó-
նել:38 ԻԿԿ-ը պետք է նաև գրանóվի էներգետի-
կայի նախարարությունում: 

Ծանáթáõթյáõն. ԻԿԿ ան¹ամներ կարáղ են Éի-
նեÉ իրավաբանական անձինք կամ անհատ 
քաղաքացիներ:  

Ռուսաստանում էներգետիկ աուդիտի մեթոդա-
բանությունը հիմնված է էներգիայի նորմատի-
վային և փաստաóի սպառման վրա: 

 

 

 
 

Looking at Figure 18, a member of a SRO is admitted and has the rights to conduct an energy au-
dit of client organizations.38 SROs need to be registered in the Russian Ministry of Energy. 

                                                                                                                                                                                     
ԻԿԿ-ը ինքնակարգավորվող կազմակերպություն է, որը ստեղծված է ըստ 1996թ. հունվարի 12-ի N7 «Շահույթ չհետապնդող 
կազմակերպությունների մասին» ՌԴ Դաշնային օրենքի և ՌԴ Քաղաքաóիական օրենսգրքի: Այն միավորում է գործարար և 
մասնագիտական ոլորտի սուբյեկտներին: 
38 To enter and join a SRO of energy auditors, significant qualification requirements and documents are required. 
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NOTE: SRO members can be legal entities or individuals.  
 
Methodologies of energy audits in Russia are based on comparisons of normative and real energy 
consumption. 
 
Structure of Russian Building Energy Label  

In accordance with the Decree of the Minis-
try of Regional Development of the Russian 
Federation on April 8, 2011 №161, an indi-
cation of the energy-efficiency class of an 
apartment building should be placed on its 
exterior wall (Figure 18).  
 

The total annual unit cost of end types of en-
ergy are determined by summing up annual 
specific consumption: thermal energy for 

heating and ventilating a building during the 

heating period; thermal energy for hot water; 

electricity for artificial lighting and household 

needs.  

Figure 18. White, glossy, wear-resistant labels 
with a building’s energy-efficiency class will ap-
pear on each apartment building in Russia 

   
 

 
Նկար 18. ՌԴ յáõրաքանչյáõր բնակեÉի շենքի 
վրա հայտնվեÉáõ է էներգաար¹յáõնավետáõ-
թյան ¹ասը պատկերáղ սպիտակ ապակáõց 
պատրաստված մաշակայáõն պիտակ: 

  
Ռáõսաստանáõմ կիրառվáղ շենքի 
էներգաար¹յáõնավետáõթյան պիտակ  

Համաձայն ՌԴ Տարածքային զարգաóման նա-
խարարության 2011թ.ապրիլի 8-ի № 161 հրա-
մանագրի, յուրաքանչյուր շենքի պատին պետք 
է փակóվի շենքի էներգաարդյունավետության 
դասը պատկերող óուóանակ (նկ. 18): 
 

Շենքում էներգիայի վերջնական սպառման 
գումարային տեսակարար արժեքը հավասար է 
նպատակային սպառման էներգիայի հետևյալ 
տեսակների՝ ջեռուóման սեզոնի ընթաóքում 
շենքի ջեռուóման և օդափոխման համար  օգ-
տագործված  ջերմային   էներգիայի, տաք ջրի 
ստաóման համար սպառված ջերմային էներ-
գիայի, արհեստական լուսավորման և կենóա-
ղային կարիքների համար ծախսված էլեկտրա-
կան էներգիայի տեսակարար քանակություն-
ների գումարին:  
 

Ձեռնարկության համար կազմված էներգաար-
դյունավետության սերտիֆիկատն այն հիմնա-
կան փաստաթուղթն է, որը հավաստում է հա-
մապատասխան աուդիտորի կողմիó իրակա-
նաóված փորձաքննությունը, այն էներգա-
սպառման անհրաժեշտ տվյալների շտեմարան 

է, ներառում է էներգետիկ ռեսուրսների բոլոր 

հոսքերի գնահատումը, ինչպես նաև արտահայ-
տում էներգիա սպառող օբյեկտների, բիզնեսնե-
րի, կազմակերպությունների տնտեսական գոր-
ծունեության ընթաóքում  օգտագործվող էներ-
գակիրների հաշվարկները և հաշվեկշիռը: Շեն-
քի էներգաարդյունավետության սերտիֆիկա-
տը ամբողջական տեղեկություններ է տալիս 

շենքի տեխնիկական վի×ակի մասին: Էներգե-
տիկ աուդիտի արդյունքում ստեղծվող փաստա-
թուղթն ընդգրկում է կատարված էներգետիկ 

հետազոտության եզրակաóություններ, նաև 

օբյեկտի/կազմակերպության կենսունակության 

հեռանկարային առաջարկություններ: Գործըն-
թաóի մեկ այլ հիմնական փուլերիó է ԻԿԿ-ում 

էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատի 

ստուգում/փորձաքննությունը: Սերտիֆիկատ-
ները ինքնակարգավորվող կազմակերպությու-
նում ստուգվելուó և գրանóելուó հետո ուղար-
կում են Էներգետիկայի նախարարություն: 

Շենքի էներգաարդյունավետության սերտիֆի-
կատը39 (դասերը տրված են նկ. 19-ում) կազմ-
վում է նախագծային փուլում և ներառվում 

                                                                                                                                                                                     
Էներգետիկ աուդիտորների ԻԿԿ անդամ դառնալու համար կան նաև որակավորման պահանջներ և անհրաժեշտ փաստաթղթերի 
óանկ: 



Մոդուլ 9. Շենքերի էներգետիկ աուդիտ և սերտիֆիկաóում  
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An energy certificate - the basic document 
containing the credentials of information 

gathered by energy audit companies and or-
ganizations that measure and calculate all 
flow rates of energy resources and reflect the 

balance of energy consumption facilities, 
businesses, and other economic organiza-
tions. An energy building certificate contains 

all information about the technical conditions 

of a building. After an energy audit, a docu-
ment is produced that includes the results of 
the inspection and the prospects affecting the 

viability of the building, organization, etc. An-
other key step is the examination of an ener-
gy certificate in a SRO. When it passes exam-
ination and is registered by a SRO, it is sent 
to the Department of Energy. 
 

նախագծի §էներգաարդյունավետության¦ 
բաժնում: Այն ×շգրտվում է ըստ արտաքին պա-
տող կոնստրուկóիաների ջերմափոխանóման 
դիմադրության իրական չափագրված արժեք-
ների: Էներգաարդյունավետության վարկան-
շային դասը որոշվում է ջեռուóման սեզոնի ըն-
թաóքում շենքի էներգիայի տեսակարար պա-
հանջարկի արժեքի միջոóով: Եթե շենքի էներ-
գաարդյունավետության վարկանշային դասը 
չի համապատասխանում ստանդարտ պա-
հանջներին, ապա շենքը ՌԴ տեխնիկական 
տեսուչների կողմիó չի ընդունվում շահագործ-
ման: 
 

 

 

The energy certificate of a building (classes are presented in Figure 19)39 is created at the “energy 

efficiency” project stage. It complies with the real measured value of the building envelope’s thermal 
resistance. The category of the energy-efficiency rating is determined by the value of the specific en-
ergy demand during a building’s heating season. If a building’s energy-efficiency rating category does 

not correspond to standard requirements, the building is not accepted for utilization by technical in-
spectors in Russia. 
 
Figure 19. Energy efficiency class is denoted by Latin letters 

 
Նկար 19. Էներգաար¹յáõնավետáõթյան ¹ասերը` Éատինական տառերáվ  
 

 
Energy Audits in Armenia  

Based on the “Energy Saving and Renewa-
ble Energy” law of the Republic of Armenia 
(RA), the sole40 norm-setting legal act that 
regulates energy audits in the Armenia is the 
“Procedure for Energy Audit”.41 However, an 

  
Էներգետիկ աáõ¹իտը Հայաստանáõմ  
 
Ելնելով §Էներգախնայողության և վերականգ-
նվող էներգետիկայի մասին¦ Հայաստանի 
Հանրապետության (ՀՀ) օրենքիó` նորմեր սահ-
մանող հիմնական ու միակ իրավական ակ-
տը42, որը ՀՀ-ում կարգավորում է էներգետիկ 

                                                      
39 According to the Decree, an energy-efficiency class should be established for all new and renovated buildings and can range from A to 
E. 
Àստ հրամանագրի` բոլոր նորակառույó և վերականգնվող շենքերի համար պետք է սահմանվի էներգաարդյունավետության դաս, 
որը կարող է լինել A-իó մինչև E: 
40 However, other energy-conservation legal bases are the Armenian “National Programme on Energy Efficiency and Renewable Energy” 
and the “Government Action Plan for the Implementation of the National Programme on Energy Efficiency and Renewable Energy”. There 
are now 15 Armenian standards (ASTs) available, including the latest AST 362-2013 “Energy conservation; Building energy passport; 
Basic rules; Standard form”, adopted in December 2013. It is based on the harmonized and revised versions of the inter-governmental 
building code MSN 24-01-2011 “Thermal Protection of Buildings”.  
Էներգիայի խնայողության իրավական հիմք է հանդիսանում նաև ՀՀ «Էներգաարդյունավետության և վերականգվող 
էներգետիկայի ազգային ծրագիրը» և §Էներգաարդյունավետության և վերականգվող էներգետիկայի ազգային ծրագրի 
իրականաóման ՀՀ կառավարության գործողությունների ծրագիրը», ինչպես նաև մոտ 15 ՀՍՏ-ներ (Հայկական ստանդարտներ), 
այդ թվում 2013թ. դեկտեմբերին ընդունված «Էներգախնայողություն, շենքի էներգետիկ անձնագիր,  հիմնական դրույթներ, 
ստանդարտ ձևեր»  վերջին  ՀՍՏ 362-2013 ստանդարտը, որը հիմնված է «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» միջպետական 
շինարարական նորմերի   MSN 24‐01‐2011 ներդաշնակեóված և վերանայված տարբերակի վրա: 
41 This procedure has been approved by Armenian Government Decree 1399-N on August 31, 2006 and revised by Decree 1105-N on 
August 4, 2011. It is multi-sector (intended primarily for production enterprises) and also evaluates the use of fuel and energy resources 
in a building. 
Àնթաóակարգը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2006 թ. օգոստոսի 31-ի  թիվ  1399‐Ն որոշումով և փոփոխվել է 2011թ. Օգոս-
տոսի 4-ի թիվ 1105‐Ն որոշումով - բազմաոլորտային (հիմնականում արտադրական ձեռնարկությունների համար նախատեսվող), 
այդ թվում ` շենքերում վառելիքի և էներգետիկ պաշարների օգտագործման գնահատման առումով: 
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official, adopted methodology for undertak-
ing an energy audit in Armenian buildings 
does not exist. 
 

Energy-efficiency parameters to be ad-
dressed during building design and construc-
tion stages are set in RA Construction 
Norms RACN II-7.02-95 “Construction ther-
mophysics of building envelope; construc-
tion norms” (clarified in CNM II-7.102-98 
“Manual on RACN II-70.2-95 Construction 
thermophysics of building envelope”). 
 

Within the framework of the UNDP-GEF “Im-
proving Energy Efficiency in Buildings” pro-
ject, targeted activities are being consistent-
ly carried out in order to solve the problem of 
energy efficiency in multi-apartment build-
ings in Armenia, comprising: the implemen-
tation of energy audits in residential build-
ings, and the elaboration of norms and legal 
acts for certification and methodologies for 
conducting energy audits, etc.42 
 
A demonstration project of the thermal mod-
ernization of a multi-apartment building (#6 
D. Varujan, Yerevan) was implemented, dur-
ing which an energy audit was conducted to 
demonstrate energy-savings potential, pro-
mote dissemination and accumulation of 
practices to implement similar projects, raise 
stakeholders’ awareness of energy efficiency 
in buildings and use of different technologies 
and thermal-insulting material for retrofitting 
existing buildings. 
 

An energy audit was conducted in the 2013-
2014 heating season and included instru-
mental measurement (Figure 20), estimation 
of energy and thermal performance (Figure 
21), definition of buildings’ energy-efficiency 
class (Figure 22), among others. 

 
 

աուդիտի ոլորտը` ՀՀ կառավարության որոշ-
մամբ հաստատված §Էներգետիկ աուդիտի 
անóկաóման ընթաóակարգն¦ է:43 Ներկայումս 
շենքերի էներգետիկ աուդիտ անóկաóնելու 
հաստատված մեթոդաբանություն ՀՀ-ում գո-
յություն չունի: 

Շենքի նախագծման և շինարարության փուլե-
րում իրականաóման ենթակա Էներգաարդյու-
նավետության óուóանիշները սահմանված են 
ՀՀՇՆ II-7.02-95 «Շինարարական ջերմաֆիզի-
կա. Շենքերի պատող կոնստրուկóիաների», 
նախագծման նորմերում (պարզաբանված ՇՆՁ 
II-7.102-98 «Շինարարական ջերմաֆիզիկա 
շենքի արտաքին կոնստրուկóիաների ՀՀՇՆ II-
7.02-95» նորմերի ձեռնարկում): 

ՀՀ-ում բազմաբնակարան շենքերի էներգետիկ 
արդյունավետության խնդիրների լուծմանը 
նպաստելու նպատակով §Շենքերի էներ-
գաարդյունավետության բարձրաóում¦ ՄԱԶԾ 
ԳԷՖ /00059937 ծրագրի շրջանակում հետևո-
ղականորեն և նպատակաուղղված գործողու-
թյուններ են իրականաóվում, ներառյալ` բնա-
կելի շենքերում էներգետիկ աուդիտների անó-
կաóում, շենքերի սերտիֆիկաóման համար 
նորմերի և իրավական ակտերի, էներգետիկ 
աուդիտի իրականաóման մեթոդաբանության 
մշակում և այլն:44 

Էներգախնայողության պոտենóիալը óույó 
տալու, այդ փորձի տարածումը և նմանատիպ 
նախագծերում կուտակված փորձի իրականա-
óումը խրախուսելու, էներգաարդյունավետ 
շենքերի շինարարության, ինչպես նաև գոյու-
թյուն ունեóող շենքերի էներգաարդյունավետ 
վերազինման համար տեխնոլոգիաների և ջեր-
մամեկուսիչ նյութերի օգտագործման հնարա-
վորությունների մասին շահագրգիռ կողմերի 
տեղեկաóվածությունը բարձրաóնելու նպա-
տակով ծրագրի կողմիó իրականաóվել է բազ-
մաբնակարան շենքի (Երևան, Դ. Վարուժանի 
թիվ 6 շենք) ջերմաարդիականաóման մի óու-
óադրական նախագիծ և էներգետիկ աուդիտ է 
անóկաóվել: Էներգետիկ աուդիտն իրականաó-
վել է 2013-2014 ջեռուóման սեզոնի ընթաó-
քում, որի ընթաóքում կատարվել են գործիքա- 

յին չափումներ (նկ. 20), էներգասպառման և ջերմատեխնիկական óուóանիշների գնահատում-
ներ (նկ. 21), շենքի էներգաարդյունավետության դասի սահմանում (նկ. 22) և այլն: 

                                                      
42 For more information visit: www.nature-ic.am 
Լրաóուóիչ տեղեկությունների համար այóելեք` www.nature-ic.am  
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Figure 20. Results of the instrumental measurements 
Average air temperature in apartments and outdoors in the 2013-2014 heating season 

 
2013-2014 ջեռáõցման սեզáնի ընթացքáõմ բնակարանների և ¹րսի միջին ջերմաստիճանը 
 
Photo and thermographic image of retrofitted building and its nearby not retrofitted ones; heat loss growth is marked by brighter colors 

  
Վերզինված և հարևան՝ չվերազինված շենքերի Éáõսանկարը և թերմáգրաֆիկ պատկերը, ըն¹ áրáõմ ջերմային կáրáõստների աճը 
նշվáõմ է ավեÉի վառ գáõյներáվ  

Նկար 20. Գáրծիքային չափáõմների ար¹յáõնքները 
 
Data loggers and other tools (Figure 11) 
were used to study temperature and relative 
humidity regimes of living areas. Energy-
carrier consumption data was collected in 
the buildings (natural gas, electricity, hot and 
cold water meter readings). 
 

  
Բնակելի տարածքների ջերմաստի×անի և հա-
րաբերական խոնավության ռեժիմների ուսում-
նասիրության համար չափող, գրանóող դյու-
րակիր լոգերներ և այլ սարքեր են կիրառվել (նկ. 

11): Շենքի կողմիó կոմունալ/էներգակիրների 

բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի, տաք և  
 

Figure 21. Building energy-consumption structure by use: before (a) and after (b)retrofitting 

 
Նկար 21. Շենքի կáղմից սպառվáղ էներգիայի կառáõցվածքն ըստ սպառման ` մինչև (ա) վերազինáõմը, և 
հետá (բ) 
 
Calculations were made for current heat-
transfer resistance of building envelopes, 

 սառը ջրի սպառման տվյալները հավաքագրվել 

են հաշվիչների óուóմունքների հիման վրա: 
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the general heat-transfer factor of buildings, 
specific indicators of buildings (thermal pro-
tection, ventilation, household heat release 
and radiation heat inputs), and thermal en-
ergy-specific indicators for heating and ven-
tilation during heating season. Consumption 
of thermal energy for heating and ventilation 
during the heating season was estimated as 
a result. 
 

Հաշվարկվել են արտաքին պատող կոնստրուկ-
óիաների ջերմափոխանóման բերված դիմադ-
րությունները, շենքի ջերմափոխանóման ընդ-
հանուր գործակիóը, շենքի տեսակարար óուóա-
նիշները (ջերմային պաշտպանություն, օդափո-
խում, կենóաղային ջերմանջատումներ, արե-
գակնային ×առագայթումիó ջերմային մուտ-
քեր), ջեռուóման ժամանակաշրջանում ջեռուó- 
 

Figure 22. Thermal recast activities in process, Energy Utilization Index down from 177 to 75 kWh/m2/year 

     
Նկար 22. Ջերմաար¹իականացման աշխատանքների ընթացքը, ջեռáõցման համար էներգիայի սպառ-
ման ցáõցիչի անկáõմ 177-ից 75 կՎտժ/մ2/տարի 
 
Figure 23. The building’s energy efficiency certif-
icate  

 
Նկար 23. Շենքի էներգաար¹յáõնավետáõթյան 
սերտիֆիկատը 
 

Based on the estimated indicators (calculated 

and metered, and normalized to normal use 
and conditions) the experts defined energy- 

 ման և օդափոխման համար ջերմային էներ-
գիայի տեսակարար óուóանիշները: Արդյուն-
քում գնահատվել է ջեռուóման ժամանակաշր-
ջանում ջեռուóման և օդափոխման համար ջեր-
մային էներգիայի ծախսը: 
Հաշվարկային óուóանիշների (հաշվարկված և 
չափագրված, նորմավորված ըստ բնականոն 
սպառման և պայմանների) հիման վրա փոր-
ձագետները որոշել են շենքի էներգաարդյու-
նավետության դասը և ըստ «Էներգիայի խնա-
յողություն. Շենքի էներգետիկ անձնագրեր: 
Հիմնական դրույթներ, Ստանդարտ ձևեր» ՀՍՏ 
362-2013 ստանդարտի կազմել են շենքի էներ-
գետիկ անձնագիրը:  

Ծրագիրը մի ակնհայտ գործնական օրինակ է, 
որը óույó է տալիս, որ շենքերի էներգաարդյու-
նավետ վերակառուóումը Հայաստանում իրա-
կանաóվելի ու բանկերի կողմիó ֆինանսավոր-
ման ենթակա միջոóառում է: Լրաóուóիչ ու հա-
մապարփակ տեղեկությունների (նաև §Շենքե-
րի էներգաարդյունավետության բարձրաóում¦ 
ՄԱԿԶԾ ԳԷՖ /00059937 ծրագրի շրջանակում 
իրականաóված այլ էներգետիկ աուդիտների) 
համար այóելեք` www.nature-ic.am.: 

 

 

efficiency classes of buildings and developed building energy profiles according to AST 362-2013 
standard “Energy conservation. Building energy passport. Basic rules. Standard form”.  
 

This project reveals and demonstrates a practical example of feasibility and bankability of the en-
ergy-efficient rehabilitation of buildings in Armenia. For more comprehensive information (and oth-
er energy audits implemented under the UNDP-GEF "Improving energy efficiency in buildings" pro-
ject), visit: www.nature-ic.am. 
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Reading List | Ընթերցանáõթյան նյáõթեր 
 
Լ.Հովհաննիսյան, «Էներգախնայողություն և էներգետիկական մենեջմենթ», դասագիրք, 
§Ճարտարագետ¦, Երևան, 2008թ. [Laert Hovhannisyan, Energy Conseration and Energy 
Management, Yerevan: Architect, 2008] 
 

Ա.Քարամյան, §Շենքերի ջերմատեխնիկական հարաչափերի գործիքային չափագրում¦, 
ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2013թ. [Anna Karamyan, Instrumental Monitoring of 
Thermotechnical Parameters of Buildings, Yerevan, 2013]. 
 

Stan Harbuck and Donna Harbuck, Residential Energy Auditing and Improvement, Fairmont 
Press, 2014.  
 

Steve Doty and Wayne Turner, Energy Management Handbook, 7th Edition, Lilburn: Fairmont 
Press, 2009. 
 

Albert Thumann, Terry Niehus and William Younger, Handbook of Energy Audits, 9th Edition, 
Fairmont Press, 2012.  
 

Michael Baechler, Cindy Strecker and Jennifer Schafer, A Guide to Energy Audits, Richland: Pa-
cific Northwest National Laboratory, 2011. 
 
Audiovisual Materials 
 
Interested students should search “energy 
audit” or “conducting energy audits” on 
YouTube or other similar online websites. 
 
 
Discussion Questions 
 
1. Why are energy audits conducted? 

 

2. What are the different levels of energy 
auditing? 
 

3. What determines the level of audit that is 
conducted? 
 

4. What is an ESCO? What is its value to 
building owners? What is an ESCO’s fi-
nancial model (i.e. how does it make 
money)? 
 

5. What are the key steps of a preliminary 
audit?  
 

6. What are the key steps of a general au-
dit? 
 

7. What are the key steps of an investment-
grade audit? 
 

8. How is building certification related to the 
energy audit of a building? 
 

 

 Տեսաձայնային նյáõթեր 
 
Հետաքրքրվող ուսանողները կարող են փնտ-
րել §էներգետիկ աուդիտ¦ կամ §էներգետիկ 
աուդիտի անóկաóում¦ YouTube կայքում կամ 
նման առóանó ռեսուրսում: 
 
Հարցեր բանավեճերի համար 
 
1. Ինչո՞ւ են անóկաóնում էներգետիկ աուդ-

տիներ: 
 

2. Որո՞նք են էներգետիկ աուդիտի տարբեր 
մակարդակները: 

 

3. Ինչո՞վ է որոշվում անóկաóվող էներգետիկ 
աուդիտի մակարդակը: 

 

4. Ի՞նչ է §էներգետիկ ծառայություններ մա-
տուóող ընկերությունը¦: Ինչո՞վ է այն կար-
ևոր շենքի սեփականատերերի համար: 
Ի՞նչ է այդպիսի ընկերության ֆինանսա-
կան մոդելը (այն է՝ ինչպե՞ս է այն փող աշ-
խատում):  

 

5. Որո՞նք են նախնական աուդիտի հիմնա-
կան քայլերը:  

 

6. Որո՞նք են ընդհանուր աուդիտի հիմնական 
քայլերը: 

 

7. Որո՞նք են ներդրումային մակարդակի աու-
դիտի հիմնական քայլերը:  

 

8. Ինչպե՞ս է կապված շենքի սերտիֆիկաóու-
մը շենքի էներգետիկ աուդիտի հետ:  
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