
EQUITONE risinājumi ir izstrādāti pielāgojamībai un izturībai, tie ir izturīgi pret 
laikapstākļiem un tiek ražoti, izmantojot minimālu daudzumu materiālu un enerģijas.

LEED MĒRĶIS UN 
KREDĪTA POTENCIĀLS
Šo pieņēmumu pamatā ir LEED 
BD+C v4 shēma, un tie ir atkarīgi 
no ēkas funkcijas un mēroga.

LEED 4.1 KATEGORIJAS EQUITONE

EQUITONE materiāli var palīdzēt iegūt LEED 
4.1 kredītus enerģijas un atmosfēras un 
materiālu un resursu kategorijās.

LEED sertifikāts attiecas uz ēkas 
sertifikāciju. Tajā netiek novērtēti 
materiāli, tādēļ materiālam ir 
ieguldījums punktos, bet pats 
materiāls negarantē punktu 
iegūšanu. Piemēram, lai iegūtu 
punktus saistībā ar EPD, LEED 
ir nepieciešami 20 pastāvīgi 
uzstādīti materiāli, kas iegūti no 
vismaz 5 dažādiem ražotājiem 
ar EPD. EQUITONE ir EPD, tādēļ 
tas var palīdzēt tos iegūt.

Enerģija un atmosfēra 20

Materiāli un resursi 4

Iekštelpu vides kvalitāte 3

Inovācija  3

Atrašanās vieta un transportēšana 16

Ilgtspējīgas telpas 10

Ūdens efektivitāte 11

Enerģija un atmosfēra 33

Materiāli un resursi 13

Iekštelpu vides kvalitāte 16

Inovācija  6

Reģionālā prioritāte 4

Integrācijas process 1

30
/110 kredīti

LEED EFEKTIVITĀTE

›  Ražošanas atkritumi tiek 
savākti un izmantoti atkārtoti

Zemāks globālās sasilšanas potenciāls (ekv. kg CO
2
)

MRc1 
4. izvēle

3+1 punkti

›  Pārbaudīta uzlabota ietekme 
uz vides dzīves ciklu

Skatiet EQUITONE konkrēta produkta 
(EPD) tipa III deklarāciju

MRc2
1. izvēle

1+1 punkts

›  Nodrošina labāku termisko 
vadītspēju un optimizē 
energoefektivitāti

EQUITONE samazina enerģijas patēriņu.

EAc2
1. izvēle 

20+1 punkti

› Ražotāja inventārs

› Produkta veselības deklarācija

› “No šūpuļa līdz kapam”

› USGBC apstiprināta programma

Sertifikācija pieejama 2022. gadā

MRc4 
 

1 punkts

›  Skaņas izolācijas, fona 
trokšņa, akustiskās 
apdare un zonas ārējā 
trokšņa uzlabojumi.

Nodrošina efektīvāku ēku akustisko dizainu.

EQc9

2 punkti

Sertifikācija pieejama 2022. gadā

›  Globālās ziņošanas iniciatīvas 
(GRI) ilgtspējības ziņojums

›  Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācija (OEDC) vadlīnijas 
starptautiskiem uzņēmumiem

› ANO Globālais līgums: Progresa ziņošana

› ISO 26000: 2010 Vadlīnijas par sociālo atbildību

›  USGBC apstiprināta programma: citas USGBC apstiprinātas 
programmas, kas atbilst CSR kritērijiem.

MRc3 

1 punkts

›  Nodrošina labāku ēkas 
termisko vadītspēju.

EQUITONE veicina ēkas kopējo termisko komfortu

EQc5

1 punkts


