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Zemu oglekļa emisiju siltumapgādes
un dzesēšanas tīklu attīstības

veicināšana
Bezmaksas piekļuve programmatūrai

Sadarbībā ar: Atbalsta:



Siltumapgādes tīklu optimizācija ir aktuāls jautājums. Eiropā nelietderīgi
izlietotās siltumenerģijas apjoms ir līdzvērtīgs tam siltuma daudzumam,
kas nepieciešamas visu ēku siltumapgādei. 

THERMOS projekts tiek īstenots, lai veicinātu zemu oglekļa emisiju
siltumapgādes un dzesēšanas tīklu izveidi Eiropā, kā arī, lai nodrošinātu
esošo tīklu ātrāku modernizēšanu, atjaunošanu un paplašināšanu.

Tas piedāvā jaunas metodes, datus un instrumentus, lai ļautu pašvaldībām,
siltumapgādes uzņēmumiem, enerģētikas aģentūrām un citām
ieinteresētajām pusēm turpmāk veikt ātrāku, efektīvāku un izmaksu ziņā
izdevīgāku siltumapgādes  sistēmas plānošanu. 

THERMOS rīki ļauj tehnisko lēmumu pieņēmējiem
identificēt optimālākās vietas un trasējumus dažādām siltumapgādes
sistēmām. Tie ļauj sistēmas attīstītājiem izvairīties no atkārtotas situācijas
analīzes un priekš-izpētes veikšanas. 

● THERMOS programmatūra un rokasgrāmata.
● Kapacitātes līmeņa celšanas programma.
● Apkures un dzesēšanas inovāciju katalogs. 
● Lektoru apmācības programma.  
● Lietošanas instrukcija un replicēšanas vadlīnijas. 

Projekta ietvaros tiks izstrādātas bezmaksas, brīvas pieejas  digitālās
energoapgādes kartes līdz konkrētu adrešu līmenim, kas atbilst
specifiskām pašvaldību vajadzībām. Pievienotā programmatūra ļaus lielu
siltumapgādes sistēmu plānotājiem šīs augstās izšķirtspējas kartes analizēt
un izmantot tās ikdienas darbā. 

Lai nodrošinātu to, ka programmatūra nodrošina aktuālās prasības un
vajadzības, mēs sadarbojamies ar pilsētu, reģionu un nacionālā līmeņa
energoapgādes plānotājiem.

Iesaisties
● Paaugstini savu zināšanu līmeni un apmeklē apmācības.
● Iesaisties politikas, biznesa, investīciju un izpētes diskusijās.
● Pievienojies mūsu interešu un vēstnieku grupai.
● Gūsti ieskatu nozarē, pierakstoties ziņu saņemšanai elektroniski:

www.thermos-project.eu

Kurš nākamais? Vai Tava
pilsēta, siltumapgādes
uzņēmums vai enerģētikas
aģentūra varētu izmantot
THERMOS modeli?

Sekojiet: @THERMOS_euApmeklējiet: www.thermos-project.eu

Metodes, dati un rīki praktiskai
energoapgādes plānošanai 

Tehnoloģiski augstāka līmeņa siltuma avotu
kartēšana un modelēšana 

Astoņas Eiropas pilsētas ir apņēmušās izmantot THERMOS modeli.
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