1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Obliczenie cieplne wykonano na podstawie obowi zuj cych, na dzie
projektu, norm przy pomocy programu OZC. Za enia przyj te do oblicze
- konstrukcja budynku:
- masa budynku:
- strefa klimatyczna:
- stacja meteorologiczna:
- stacja aktynometryczna:
- temperatura obliczeniowa:
- red. temp. roczna:
- wentylacja:
- strumie powietrza:
- krotno przy p=50Pa:
- went. wsp. jednoczesno ci:
- sprawno odzysku ciep a:
- klasa os oni cia:
- szczelno budynku:
- liczba mieszka ców:
- ekspozycja tarasu:

wykonania

jednorodzinny
rednia
III
Warszawa
Warszawa
-200C
7,70C
grawitacyjna naturalna
122 m3/h ( war. hig.sanit.)
4,0 h-1
0,5
0,00 %
rednio os oni ty
wysoka
5 (w tym troje dzieci)
pó nocna

8.1. Przegrody budowlane.
W obliczeniach cieplnych przyj to konstrukcje przegród wg cz ci architektonicznej.
Poni ej zestawiono wspó czynniki przenikania przegród istotnych dla oblicze cieplnych.
Przegroda

Opis

Wsp. U [W/m2·K]

SZ

ciana zewn trzna

0,271

SW12

ciana wewn trzna

1,389

SW24

ciana wewn trzna

0,794

PGM

Pod oga na gruncie pokoje

0,182

STRM

Strop mi dzykondygnacyjny

1,080

Strop pod poddaszem

0,214

Dach

0,268

OK

Okno zewn trzne

1,400

DZ

Drzwi zewn trzne

2,600

DW

Drzwi wewn trzne

3,000

DB

Drzwi balkonowe

1,400

STRPO
DACH

8.2. Straty ciep a i zapotrzebowanie ciep a budynku.
wspó czynniki strat ciep a:
- wspó czynnik straty ciep a przez przenikanie HT,e:
- wspó czynnik starty ciep a na wentylacj HV,bud:
- sumaryczny wspó czynnik strat ciep a Hbud:
straty ciep a budynku:
- sumaryczna strata ciep a budynku T:
- strata ciep a na wentylacj minimaln
V,min:
- strata ciep a przez infiltracj
:
V,inf
- sumaryczna strata ciep a na wentylacj
V:
zapotrzebowanie ciep a budynku:
- sumaryczna strata ciep a netto/budynku netto:
asno ci budynku:
- wspó czynnik pow. zapotrzebowania ciep a:

106W/K
42 W/K
148 W/K
4 290 W
1 323 W
358 W
1 681 W
5 970 W
63,9 W/m2

OPIS INSTALACJI SANITARNEJ DLA BUDYNKU TYPU: ADA
24,3 W/m3
312 m2

- wspó czynnik kub. zapotrzebowania ciep a:
- powierzchnia oddaj ca ciep o:
8.3. Wyniki SZE dla budynku.
wska niki dla budynku:
- wspó czynnik pow. zapotrzebowania ciep a:
- wspó czynnik kub. zapotrzebowania ciep a:
- wspó czynnik SZE powierzchniowy:

63,9 W/m2
24,3 W/m3
108,2 kWh/m2
(389,7 MJ/m2 )
41,20 kWh/m3
(148,2 MJ/m3 )
0,55m-1

- wspó czynnik SZE kubaturowy:
- wspó czynnik A/V:
8.4. Wska niki sprawno ci systemu.
r. sezonowa ca kowita spr. systemu ogrzewania budynku H,tot:
sk adowe redniej sezonowej ca kowitej sprawno ci:
- r. sezonowa spr. wytworzenia no nika ciep a H,g:
- r. sezonowa spr. akumulacji ciep a w el. poj. syst. grzewczego H,s:
- r. sezonowa spr. transportu no nika ciep a w syst. grzewczym H,d:
- r. sezonowa spr. regulacji i wykorzystania ciep a w syst. grzewczym

0,96
0,91
1,00
0,96
0,98

H,e:

r. sezonowa ca kowita spr. uk adu przygotowania c.w.u. W,tot:
sk adowe redniej sezonowej ca kowitej sprawno ci:
- r. sezonowa spr. wytworzenia no nika ciep a W,g:
- r. sezonowa spr. akumulacji ciep a w el. poj. uk adu c.w.u. W,s:
- r. sezonowa spr. transportu ciep ej wody w obr bie budynku W,d:
- r. sezonowa spr. wykorzystania ciep a W,e:

0,84
0,91
0,85
0,60
1,00

Ep= 126,7 kWh/(m2)
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2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI
Instalacje sanitarne nale y wykona i odebra
zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru cz. II instalacje sanitarne , oraz zachowa warunki techniczne , okre lone
w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie .
Opracowa :
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