
 

Forbhreathnú ar Úsáid Fuinnimh in 2015 

 

Maidir leis an ídiú fuinnimh in Oifig Shráid Mhuirfean, is de bharr théamh na háite, an 

chórais aerchóirithe agus téamh uisce a bhíonn formhór an ídithe fuinnimh san fhoirgneamh. 

Is iad an soilsiú, an trealamh oifige agus an trealamh lónadóireachta is cúis le formhór mór 

ídiú fuinnimh eile na hoifige.  In 2015, d'ídigh Oifig an Ard-Aighne:  

• 753 MWh leictreachais;  

• 480 MWh comhlán de bhreoslaí gáis nádúrtha,  

• 11,630 tona millíní adhmaid de bhreoslaí in-athnuaite (sliseanna adhmaid).  

 

Gníomhartha ar tugadh fúthu in 2015  

In 2015, thug oifig Shráid Mhuirfean faoi réimse tionscnamh chun feabhas a chur ar ár 

bhfeidhmíocht i leith fuinnimh, lena n-áirítear:  

•  Suiteáil soilsithe LED agus ardrialuithe soilsithe ar fud an fhoirgnimh; 

• Ceapachán Oifigeach Fuinnimh; 

•  Glacadh straitéise foirmiúla bainistíochta fuinnimh do na blianta 2011-2015.  

 

Is iad na príomh-íditheoirí fuinnimh ag OPAS an dá phríomhfhoirgneamh oifige ag Teach 

Osmond agus ag an Seansaireacht.  In 2015 d'ídigh OPAS 1237 MWh fuinnimh lenar 

cuimsíodh: 

 

• 645.1 MWh leictreachais 

• 591.9 MWh breosla iontaise 

 

Gníomhartha ar tugadh fúthu in 2015 

 

• In 2015 lean OPAS lena chlár maidir le cur le feasacht na mball foirne.  

• OPAS Críochnaíodh an próiseas ar bun chun tuairisc tríd an Monatóireacht agus 

Tuairisciú Córas SEAI line. 

• Miotal teastáil ón sprioc spriocdhátaí. 

• Bhí Lean an CSSO rannpháirtíocht leis an Clár Meantóireachta hEarnála Poiblí. 

• Cuireadh tús leis an tionscadal a uasghrádú ar an gcóras teasa i dTeach Osmond. 



Gníomhartha beartaithe do 2016 

 

• Leanúint ar aghaidh le clár feasacht na foirne maidir le tomhaltas fuinnimh agus 

réimsí inar féidir éifeachtúlachtaí a bhaint amach. 

• Chun an uasghrádú ar an gcóras teasa i dTeach Osmond. 

• Scrúdú agus nuair is féidir le tionscnaimh bheidh mar thoradh ar tuilleadh laghduithe 

ar thomhaltas fuinnimh a chur chun feidhme. 

 


