
Termo-ekonomia
eskolan

Izan Fuentes, Peio Argote eta Eneko Pardavila

1



AURKIBIDEA

Sarrera …………………………………..……………………………………………………….. 3.or

1. Metodologia ……………………….…………………………………………………………. 4.or

2. Emaitzak …………………………....………………………………………………………… 5.or

3. Emaitzen analisia …………………...………………………………………………………. 5.or

4. Ondorioak ………………………………………………………………………...………….. 6.or

5. Bibliografia ………………………………………………………..…………………………. 6.or

6. Eskerrak……………………………………………………………………………………….. 6.or

2



Sarrera
Hipotesia→ ikastetxearen kontsumoa jaitsi daiteke.
Gure lana ikastetxearen energia kontsumoa aztertzea da, ere bai, informazioa

ematea kontsumo hori murrizteko. Gailu berriekin, energia mota desberdinak

erabiliko ditugu. Hau egingo dugu gure ikastetxeak efizientzia gehiago izan dezan.

Ikerketa hau egiten hasi ginen gure hipotesia aztertuz eta irakasleekin erabakitzen

ona den ala ez. Gero informazioa eta produktuak bilatzen hasi ginen, gure hipotesia

egiaztatu ahal izateko. Adibidez: Panel fotoboltaikoak edo LED argiak. Panelen

errentabilitatea begiratu genuen eta LED argien kontsumoa eta argitasuna ere bai.
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1.Metodologia
Lehenengo, eskolan dauden bonbilak eta lehioak aztertu genituen, onduan leiho

berriagoak eta hobeagoak (bi kapekin) begiratu genituen. Gero, eskolan daukagun

panel fotoboltaikoen informazioa bilatu genuen interneten (zenbat dauzkagu, zenbat

diru lortzen dugun, zenbat energia…). Beste bonbila eta lehio hobeagoak eta

ekonomikoki errentagarriagoak bilatu eta alderatu genituen eskolakoekin. 3 panel

gutxi iruditu zitzaizkigun eta aztertu genuen gehiago jartzeko. Panel fotoboltaikoekin

jarraitzeko haiekin lortzen dugun energia biltzeko metodoak bilatu genituen. Energia

hori gordetzeko, bateria batzuk erosiko ditugu(bateria bakoitza 17.250kw gorde).

Emaitzen analisia egin eta gero, ondorioak ikertu ditugu eta hipotesia baieztatu

dugu.

- Faktura

Faktura aztertzen konturatu gara hilabetero:

- P 234kWh x 0,103707€kWh= 24.27€ kontsumitzen dugula.

- LL 2.095kWh x 0,085524€kWh= 179,17€ kontsimitzen dugula.

- V 385kWh x 0,059391€kWh= 22,87€ kontsumitzen dugula.

- Totala= 226,31€
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2.Emaitzak
Bateria 6V 480Ah L16 Tensite→ 1 = 326,26€ = 17.250watts → 3 = 978,78€

= 51.750watts

Led Bombila led GU10 A++ → 1 = 0,95€ → 122 = 115,9€

Ordenagailua → Ikastetxean = 274 ordenagailu.

Bonbila fluoreszenteak→ 1 = 58 watts = 1,66€ → 122 = 202,52€

Lehio Climanit lvn-106→ 75cmX66cm

3.Emaitzen analisia
- Eskolako bonbila floreszenteak aldatzen baditugu bonbila leds berri

batzuetara, erabiltzen den energia kantitatea gutxitu egingo dugu; 1015kWh

eta 182€.

- Leihoak berritzen baditugu eta leiho isolatzaile hobeagoak erosten baditugu

tenperatura mantenduko genuke. Eta berogailuen erabilera gutxituko genuke.

- Eskolan 3 panel solarrekin urtero 2800€ eta 5kW ekoizten ditugu, eta 6 plaka

gehiago erosten baditugu urtean 8400€ eta 15kW ekoiztuko genuke. 6 panel

24.000€ kostatzen dute beraz, 3 urtetan dirua errekuperatuko genuke.

Gainera bateria bat jartzen badugu udan edo eskola ez dagoen egunetan

energia bildu genezake geroago erabiltzeko.

- Argiak leku estrategikoetan jarriz gero argi kantitatea gehiago aprobetxatuko

genuke. Adibidez; gela batean ondo sakabanatutak.
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4.Ondorioak
Gure hipotesia ikusi dugu egia dela, eta asko hobetuko duela ikastetxe honetako

kontsumoa eta kalitatea. Hau ikusi dugu zenbait produktu konparatzen eta zenbait

kalkulu egiten.

-Egiteko zenbait ekintza lagungarri:

- Argien kalitatea hobetu.

- Leiho hobeagoak jarri.

- Energia aurrezten duten gailuak jarri.

- Beharrezkoak ez diren gailuak kendu.

5.Bibliografia
Web-gune hauetatik atera dugu informazioa:

- Amazon

- Wikipedia

- Cristobal gamon bhi

- Autosolar.es

- EfectoLed.com

- Leroy Merlin

6.Eskerrak
Lan hau egiten konturatu gara energia elektrikoa ulertzen oso zaila dela

eta asko ikasi dugu gure irakasleengandik Lierni eta Gurutze. Bestalde,

zailtasun asko eduki ditugu ez genekielako zer gairen inguruan egin
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proiektu hau. Honen guztiaren ondoren, gure ikerketa bideo gisa

entretenitu duzuela espero dugu.
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