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De ce este nevoie de SRI – indicator de monitorizare inteligent?

Inteligența definta ca:
„Un factor cheie pentru o UE neutră din punct de vedere
climatic”

40% din consumul de energie provine de la cladiri
36% din emisii
75% din fondul construit este estimat ca ineficent
energetic…

SRI va fi un 
mijloc de 

reglementare și
creștere a 

încrederii în
beneficiile

automatizării și
monitorizării în

clădiri

- ICT 
- Date

Existenta de noi
tehnologii

EPBD revizuita, 2018
Renovare

Eficienta
energetica

Sanatate si
confort

Conectivitate la 
retea



Scopuri utilizare SRI

¤ SRI ofera o metodologie de evaluare a nivelului de inteligenta al unei cladiri prin considerarea urmatorilor factori:

¤ 1. Adaptarea la nevoile ocupantului

¤ 2. Facilitarea mentenantei si operativitate eficienta in exploatare

¤ 3. Adaptare in raspunsul catre reteaua de energie

¤ Functionalitati cheie – Avantaje asteptate

§ Optimizarea utilizarii energiei
functie de productia locala

§ Optimizarea stocarii locale de 
energie verde

§ Diagnoza automatizata si
intretinere predictiva

§ Imbunatatirea confortului
ocupantilor prin automatizare



Construirea de servicii și domenii de evaluare
Scor impact:7

Economii de energie și
funcționalitate Răspunsul la nevoile utilizatorilor Raspuns catre

retea

9 Domenii

- Economii de energie
onsite

- Mentenanta si predictie
fara eroro

- Confort
- Comoditate
- Sanatate si bunastare
- Informarea ocupantilor
- Stocare si flexibilitate

prin conectarea la retea

- Incalzire
- Racire
- Apa calda de consum
- Ventilare controlata
- Iluminat
- Electricitate
- Dinamizarea anvelopei

cladirii
- Incarcare vehicule

electrice
- Monitorizare si control



Metodologia SRI pe scurt

51%

60%

34%

46%



Abordare combinata EPC-SRI:

OPORTUNITATI

PROVOCARI

Evaluare

Îmbunătățirea
preciziei

Optimizare 2 in 1

Cine plateste?

Crestere probabila
a timpului si

costurllor

Referință de piață

3 piloni pentru SRI

Beneficii > Costuri

Evaluatori Valoare
adaugata

Implementare

Oportunitati noi de 
afaceri

Costuri de pregatire

Norme

Sinergii EU-MS

Tipuri de cladiri: 
divergenta

Diferente MS

Facilitarea de  
includere a altor 

scheme



Valoarea adăugată așteptată a fazei de testare
Cerintele evaluatorului

Experienta de testare

Metodologie

Sinergii X-tendo

Puncte slabe abordate

Expertiza necesară; Timp de antrenament; Ghid de orientare autonom

Evaluare percepută și impact potențial

Metodologia surprinde cu precizie inteligenta cladirii? - fiabilitate

Combinatie intre EPC-SRI & SRI cu alte caracteristici

Maxim teoretic; Viabilitatea evaluării (complexitate inerentă)

Calitate si
fiabilitate

Ușurința în
utilizare

Fezabilitate
economica

Conformitate
cu 

standardele
ISO/CEN

Minimizarea minusurilor
Calitatea datelor
Experți calificați

Impactul EPC 
Preturi/costuri

Afișare ușoară a rezultatelor
Identificarea potentialelor beneficii

Interoperabilitate



www.x-tendo.eu

#Xtendo

Multumesc
pentru atentie!


