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gas naturalera pasatzea
Urkizu Pasealekuko 13. zbk, Eibar

Kasu 

Enpresa instalatzailea:



• Eibarko Urkizu Pasealekuko 13. zenbakiko jabeen erkidegoa

• 90 bizilagun

• C gasolioa erabiltzen duen galdara zentrala daukan jabeen erkidegoa

• Erabilera: berokuntzarako eta etxeko ur berorako.

• Urteko kontsumoa: 94.350 litro gasolio (C gasolioa).



• C gasolioaren kontsumoa berokuntzarako eta etxeko ur berorako.

• Instalazio zaharkitu eta hondatuak.

• Gero eta mantentze-gastu gehiago, matxuren ondorioz.

• 4/2019 Legera egokitzea erabaki dute (otsailaren 21ekoa, Euskal Auto-

nomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzkoa). Lege horrek 

2030eko abenduaren 31 baino lehen hidrokarburo likidoen ordez beste 

energia batzuk erabiltzeko obligazioa ezartzen du.

• Gainera, banakako kontsumoa kontabilizatzeko sistemak nahi zituzten.
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Gas natural bidezko kondentsazio-galdarak, potentzia modulatzeko, 

eskatutako eta sortutako energiaren kontrol globala egin eta erregulat-

zeko eta urrutitik kudeatzeko aukerekin.

Galdara-gelan berokuntzarako eta etxeko ur berorako energia termikoa 

sortzeko eta banatzeko dituzten instalazioak  gas naturalera pasatzeaz 

gain, energia termikorako banakako kontagailuak jarri dira, berokuntza-

rako, kronotermostatoarekin eta eremuko balbularekin.



• Galdara-gela gas naturalera pasatzeari esker eta horrek errendimendu aldetik ekarritako hobekuntzari esker, 

energian % 24,3 inguru aurreztea lortuko dute, aurretik zuten instalazioa eta oraingoa alderatuta.

• Zera gehitu behar diogu aurrekoari: kalkuluen arabera, energiaren kontsumoa % 6,8 murriztuko da urte 

osoan kontsumitutako energia kontuan hartuz gero, neurrirako erosotasunaren alde egin delako, 

berokuntzarako energia termikoa sortzeko banakako kontagailuak jarri direlako eta etxeko ur beroa sortze-

ko instalazioak eguneratu direlako. Hala, gas naturalaren urteko kontsumoa 60.020 m3/urtekoa izango da.
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• Erregaia aldatu denez, C gasoliotik gas naturalera pasatuz, eta instalazioaren energia-efizientzia hobetu 

denez, gas kutsagarrien isurpenek ingurumenean duten eragina izugarri murriztea lortu da.

• Jarraian ageri den taulan INGURUMEN ERAGINAREN INDIZEAren kalkulua ikus daiteke, CADEMen 

parametroen arabera egindakoa:

nortegasKasu 



Galdara ZAHARRAK                                    Galdara BERRIAK

Ponpa ZAHARRAK                                      Ponpa BERRIAK



Ponpa ZAHARRAK                                      Ponpa BERRIAK

Trukagailu ZAHARRA                                 Trukagailu BERRIA



Depositu BERRIA

Tximinia ZAHARRA                                     Tximinia BERRIA



Galdara-gela BERRIA



nortegas


