
Patenty na ušetrenie 
elektrickej energie v 

domácnostiach

ŠESTKA

ZŠ Saratovská ul. 85, Levice



Člen tímu: Boris

Spôsob ušetrenia el. energie v domácnosti: Výmena žiaroviek za led 
svietidlá



Východiská- porovnanie žiarovka – led svietidlo
Žiarovka LED

Príkon 40W 5W

Priemerná cena za kus 0,50€ 8 €

Životnosť 1000 h 30000 h

Spotreba el. energie za životnosť 40 kWh 150 kWh

Spotreba el. energie za 30000 hodín 1200 kWh 150 kWh

Počet potrebných kusov za 30000 hodín 30 1

Cena za energiu ( 1kWh = 0,13 €) za
30000 h

156 € 19,5 €

Cena za nákup sv. zdrojov za 30000 hodín 15 € 8 €

Celkové náklady za 30000 hod 171 € 27,5 €

Cena za 1 rok prevádzky po 2 hod. denne 4,16 € 0,67 €

Spotreba za 1 rok prevádzky po 2 hod
denne

29,2 kWh 3,65 kWh

Žiarovka LED

Príkon 60W 8 W

Priemerná cena za kus 0,50 € 8 €

Životnosť 1000 h 30000 h

Spotreba el. energie za životnosť 60 kWh 240 kWh

Spotreba el. energie za 30000 hodín 1800 kWh 240 kWh

Počet potrebných kusov za 30000 hodín 30 1

Cena za energiu ( 1kWh = 0,13 €) za
30000 h

234 € 31,2 €

Cena za nákup sv. zdrojov za 30000
hodín

15 € 8 €

Celkové náklady za 30000 hod 249 € 39,2 €

Cena za 1 rok prevádzky po 2 hod.
denne

6,06 € 0,95 €

Spotreba za 1 rok prevádzky po 2 hod
denne

43,8 kWh 5,84 kWh



Boris spočítal počet žiaroviek a zisťoval možnosti 
ušetrenia

Miestnosť Svetelné zdroje Cena za rok, pri 2 hod.
denne

Cena za rok, pri 2 hod.
denne s LED

Kuchyňa 4 x 60 W žiarovka
5 x 40 W žiarovka

24,24 €
20,80 €

3,80 €
3,35€

Obývačka 6 x 60 W žiarovka
4 x 40 W žiarovka

36,36 €
16,64 €

5,70 €
2,68 €

Izba 4 x 60 W žiarovka 16,64 € 3,80 €

Chodba 2 x 60 W žiarovka 12,12 € 1,90 €

Izba 5 x 60 W žiarovka
2 x 40 W žiarovka

30,30 €
8,32 €

4,75 €
1,34 €

Kúpeľňa, WC 2 x 40 W žiarovka
2 x 60 W žiarovka

8,32 €
12,12€

1,34 €
1,90 €

Komora 1 x 60W žiarovka 6,06€ 0,95 €

SPOLU 191,92€ 31,51€



Boris zistil, že v ich domácnosti môžu ročne ušetriť 160,41 €, ak by vymenili
všetky žiarovky za LED svietidlá. Keďže to vyžaduje vyššie vstupné náklady na
nákup led svietidiel, tak pri vytváraní podhľadov v kuchyni, obývačke a chodbe
boli vymenené tieto žiarovky za led svietidlá, čo predstavuje ročné ušetrenie
92,73 €.

Fotografie 
pred 
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Člen tímu: Patrik

• Spôsob ušetrenia el. energie v domácnosti: Náhrada el. klimatizácie v 1 
miestnosti eko - klimatizáciou  vlastnoručne vyrobenou z odpadového 
materiálu, teda bez vstupných nákladov a bez potreby el. energie.

• Využívanie tlakového hrnca



Teoretické východiská

Klimatizácia

Základom pre fungovanie split klimatizácie je vnútorná 
a vonkajšia jednotka a medené potrubie medzi nimi.

Základný chladiaci okruh je tvorený:
• výparníkom, ktorý odoberá teplo prostrediu
• kondenzátorom, ktorý odovzdáva teplo prostrediu
• kompresorom, ktorý zabezpečuje cirkuláciu chladiva
• expanzným prvkom, ktorý reguluje prietok chladiva
• samotným chladivom 

Eko- klimatizácia

Je to klimatizácia, ktorá nepotrebuje absolútne
žiadnu elektrinu. Navyše je vyrobená z odpadu a
preto nestojí takmer nič a môže si ju vyrobiť
úplne každý.

Princíp fungovania klimatizácie

Funguje podobne, ako keď si fúkate vzduch z úst
na ruku. Ak si fúknete na ruku s veľmi
otvorenými ústami, vzduch je teplejší, avšak ak
ústa privriete, ako keď pískate, a fúknete si na
ruku, vzduch je chladnejší. Teplota v miestnosti
je vďaka eko-klimatizácii minimálne o 5 stupňov
nižšia.



Porovnanie nákladov a spotreby

Chladiaci výkon klimatizácie: 3,3 kW

Vykurovací výkon klimatizácie: 2,8 kW

Hladina akustického výkonu klimatizácie: 21 - 41 dB

Prevádzkový rozsah - chladenie: -10 ~ 46 °C

Prevádzkový rozsah - vykurovanie: -15 ~ 18 °C

Ročná spotreba energie klimatizácie: 250 kWh

Trieda energetickej účinnosti: A+

Rozmery vnútornej klimatizácie: 283x770x216 (VxŠxH) mm

Rozmery vonkajšej klimatizácie: 550x658x275 (VxŠxH) mm

Cena za spotrebovanú el. energiu ročne je približne 40 €

Split klimatizácia Eko- klimatizácia

Cena za spotrebovanú el. energiu ročne je 0 €



Výroba

eko - klimatizácie



Tlakový hrniec
Tlakový hrniec je uzatvorená nádoba na varenie slúžiaci k vareniu pri
zvýšenom tlaku. Vyšší tlak umožňuje dosiahnutie vyššej teploty varenia, a
to 120 - 140 °C . Varenie pri zvýšenom tlaku a teplote umožňuje rýchlejšiu
tepelnú úpravu varených potravín. Zakúpenie tlakového hrnca a varenie
v ňom na elektrickom sporáku ušetrí približne 50% energie, čo pre
priemernú domácnosť predstavuje 35€ ročne.



Člen tímu: Martin

Spôsob ušetrenia el. energie v domácnosti: Hľadanie možností
ušetrenia el. energie v el. spotrebičoch v domácnosti a pravidlách ich
používania. Kontrola energetických štítkov veľkých spotrebičov
a zisťovanie spotreby el. energie malých, ale často využívaných
spotrebičov v domácnosti.



Pohotovostný režim spotrebičov
Pohotovostný režim pre televízor, notebook, DVD prehrávače, hracie konzoly
... odoberajú el. energiu aj keď nepracujú. Zdanlivo vypnuté zariadenia však aj
v tomto móde, ktorého indikátorom je väčšinou svietiaca dióda či displej (hoci
zobrazuje len čas), odoberajú zo siete prúd a nenápadne zvyšujú účty za
elektrinu. Priemernú domácnosť pohotovostný režim stojí 80 €. Preto je
výhodné z hľadiska el. energie ich úplne vypnúť – rozvodka s vypínačom.



Sušička bielizne – sušiak na prádlo 

V domácnosti používajú sušičku prádla, pričom podľa energetického
štítku má energetickú triedu A+++. Možná úspora energie je od apríla
do septembra, a to sušením prádla na sušiaku na balkóne.

Spotreba el. energie: 1,70 KWh/ cyklus = 0,25 € , pri sušení za 6
mesiacov sa ušetrí 22,50€



Nastavenie teploty v chladničke

Chladnička v domácnosti je  kategórie A+++, umiestnená  na tmavom 
mieste. Vnútornú teplotu Martin nastavil   na 7 °C.  Jej zníženie o 2 °C 
zvyšuje spotrebu až o 25 %, čo predstavuje 4€ ročne.



Sušička ovocia
Na sušenie ovocia v domácnosti používajú počas celého roka elektrickú sušičku.
Na ušetrenie el. energie je vhodné použitie solárnej a eko sušičky, ktorá sa dá
zhotoviť, aj pre použitie v byte, na balkóne aj na dvore víkendovej chaty.

zhotovené eko sušičky ovocia

Sušenie jabĺk v sušičke trvá približne 10 hodín. Pri eko sušičkách ušetríme za 1 sušenie

približne 1€.



REKAPITULÁCIA

Boris – ušetrenie výmenou žiaroviek za LED svietidlá 92,73 €

Patrik – výroba eko-klimatizácie a ušetrenie  40 €, pri použití v 1 miestnosti

- používanie tlakového hrnca  a ušetrenie 35 € ročne

Martin – vypnutie spotrebičov z pohotovostného režimu – 80 €

- sušenie bielizne 22.50 €

- sušenie ovocia 20 €

- nastavenie teploty v chladničke 4 €

UŠETRENIE SPOLU predstavuje 294,23 €


