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Aktywacja

A. AKTYWACJA
A.1.

Wprowadzenie

Niniejsze oprogramowanie jest zabezpieczone kodem. Dwa kody – Kod Komputera oraz Kod
Odblokowujący tworzą parę, która pozwala uruchomić program.
Kod Komputera jest generowany na komputerze Użytkownika podczas pierwszego uruchomienia
programu. Następnie Kod Komputera jest wysyłany do serwera InstalSoft, który sprawdza dany kod
i generuje odpowiedni Kod Odblokowujący. Kod Komputera i Kod Odblokowujący normalnie nie są
widziane przez Użytkownika, chyba że wykonuje on tzw. aktywację ręczną, opisaną dalej.
Ta para kodów jest ważna tylko przez pewien określony czas – po upłynięciu tego czasu
Użytkownik musi powtórzyć procedurę aktywacji.
Istnieje możliwość korzystania z programu na więcej niż jednym stanowisku, pod warunkiem
każdorazowej DEZAKTYWACJI programu po zakończeniu pracy na którymś ze stanowisk. Przy
uruchomieniu programu na kolejnym stanowisku program poprosi o jego aktywację.

A.2.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu program poprosi o dane Użytkownika i numer licencji:

Program automatycznie odczytuje nazwę Użytkownika i firmy z ustawień systemu Windows. Aby
móc przejść dalej Konieczne jest wpisanie numeru licencji – znajduje się on na drukowanej
„Umowie Licencyjnej”.
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A.3.

Sposoby aktywacji

Po kliknięciu przycisku „Dalej” program zapyta o sposób aktywacji:

Dla komputerów podłączonych do Internetu zalecana jest automatyczna aktywacja.
Dla komputerów na stałe podłączonych do Internetu (np. DSL, łącze dzierżawione itd.) zalecane
jest również zaznaczenie pola „Zawsze wykonuj automatyczną aktywację” – w takim przypadku
program nie będzie przypominał o reaktywacji, kiedy poprzednia aktywacja się skończy.
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A.4.

Automatyczna aktywacja i ustawienia proxy

Jeśli zostanie wybrana automatyczna aktywacja, program generuje Kod Komputera, wysyła go
przez Internet do serwera InstalSoft i otrzymuje Kod Odblokowujący, po czym program jest
uruchamiany.
Jeżeli komputer Użytkownika połączony jest z Internetem z użyciem serwera proxy to ustawienia
proxy wprowadzamy przed naciśnięciem przycisku „Dalej”. Po kliknięciu przycisku „Proxy”, program
wyświetla okno „Ustawienia serwera proxy”.

Domyślnie wszystkie proxy są wyłączone. Jeśli komputer znajduje się za serwerem proxy HTTP
wybieramy „Standardowy serwer proxy”, a następnie wpisujemy adres serwera (cztery cyfry
oddzielone kropkami lub adres jego domeny). Należy sprawdzić port proxy, jeśli jest inny niż
standardowy.
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Jeśli serwer proxy wymaga autoryzacji zaznaczamy odpowiednie pole wyboru oraz wpisujemy
nazwę Użytkownika (może być inny niż nazwa Użytkownika w systemie Windows) a także hasło.

Podobne ustawienia są wymagane dla serwerów proxy typu SOCKS.
!

Informacje o typie i ustawieniach serwera proxy należy uzyskać od administratora sieci
lokalnej.
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A.5.

Ręczna aktywacja

Jeśli na używanym komputerze nie mamy dostępu do Internetu wybieramy aktywację ręczną.
Program przechodzi do ekranu aktywacji ręcznej.

Na ekranie wyświetlany jest Kod Komputera. Należy wprowadzić Kod Odblokowujący. Kod
Odblokowujący można uzyskać na dwa sposoby – za pomocą innego komputera podłączonego do
Internetu lub poprzez wysłanie faksem Kodu Komputera do InstalSoft. Należy pamiętać o podaniu
numeru faksu zwrotnego, na który zostanie wysłany Kod Odblokowujący.
!!! Jeżeli chcesz zamknąć okno aktywacji w celu późniejszego wprowadzenia kodu
odblokowującego, wybierz – ODŁÓŻ – dzięki temu zostanie zachowany unikalny kod komputera
który posłużył do wygenerowania kodu odblokowującego.

A.5.1.

Aktywacja ręczna przy użyciu innego komputera

Jeśli mamy dostęp do Internetu na innym komputerze (z jakąkolwiek przeglądarką) to aktywacja
przebiega następująco:
1. Zapisujemy Kod Komputera na nośniku danych – naciskamy przycisk „Zapisz” (program poprosi
o numer faksu).
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2. Otwieramy plik z nośnika danych na komputerze posiadającym dostęp do Internetu –plik ma
rozszerzenie .txt i domyślnie otwiera się w Notatniku (Notepad).
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3. Uruchamiamy przeglądarkę internetową i otwieramy stronę:
http://www.instalsoft.com.pl/auth/pl_activate.php

4. Zaznaczamy Kod Komputera w Notatniku i kopiujemy go do przeglądarki internetowej używając
klawiszy Ctrl+C / Ctrl+V:
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5. Klikamy OK. Serwer wykona operację i wyświetli Kod Odblokowujący:

6. Kopiujemy Kod Odblokowujący do Notatnika używając klawiszy Ctrl+C / Ctrl+V i zapisujemy
plik na nośniku danych.
7. Na komputerze, na którym znajduje się oprogramowanie otwieramy plik z nośnika danych
i kopiujemy Kod Odblokowujący do okna aktywacji:

8. Klikamy przycisk „Aktywuj” – program zostanie uruchomiony.
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A.5.2.

Aktywacja ręczna przy użyciu faksu

1. W oknie aktywacji ręcznej klikamy przycisk „Drukuj” – program poprosi o numer faksu
i wydrukuje formularz aktywacji na dostępnej drukarce. Wpisany numer faksu zostanie użyty
przy odpowiedzi.
2. Klikamy przycisk „Odłóż” – program zostanie zamknięty.
3. Faksujemy formularz aktywacji na numer, który jest na nim wydrukowany.
4. Czekamy na odpowiedź.
5. Kiedy otrzymamy odpowiedź z Kodem Odblokowującym uruchamiamy ponownie program.
Zostanie on otwarty na formularzu aktywacji na stronie aktywacji ręcznej.
6. Wpisujemy Kod Odblokowujący i klikamy przycisk “Aktywuj”. Program zostanie uruchomiony.

B. DEINSTALACJA / DEZAKTYWACJA
B.1.

Wprowadzenie

Podczas deinstalacji oprogramowania należy dezaktywować je na serwerze InstalSoft tak, aby
można było program ponownie aktywować po jego zainstalowaniu. Proces deinstalacji można
wykonać z płyty instalacyjnej albo bezpośrednio z systemu komputera. W pierwszym przypadku
należy skorzystać z polecenia „Zainstaluj / Zdeinstaluj program” wybieranego z menu płyty
i wykonywać kolejne kroki deinstalacji. W drugim przypadku należy wybrać z menu „Start” polecenie
„Panel sterowania” / „Dodaj/Usuń programy” i również wykonywać kolejne kroki deinstalacji.
Jeżeli aktywacja była przeprowadzana automatycznie, to podczas deinstalacji oprogramowania
okienko dezaktywacji nie zgłasza się, ponieważ dezaktywacja jest wykonywana również
automatycznie. Jeżeli jednak zostanie utracona łączność z Internetem, to po nieudanej próbie
połączenia z serwerem InstalSoft’u, należy w wyświetlonym wówczas oknie dezaktywacji wybrać
opcję „Ręczna”.
Jeżeli aktywacja programu była przeprowadzana ręcznie, to podczas procesu deinstalacji
program wyświetla okienko dezaktywacji:

Tutaj należy wybrać odpowiedni sposób dezaktywacji: automatyczna lub ręczna.
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B.2.

Dezaktywacja automatyczna

Jeśli wybierzemy dezaktywację automatyczną program generuje Kod Dezaktywacyjny, wysyła go
przez Internet do serwera InstalSoft i czeka na akceptację. Po otrzymaniu akceptacji oprogramowanie
zostaje dezaktywowane i następuje proces deinstalacji.

B.3.

Dezaktywacja ręczna

Jeśli wybierzemy dezaktywację ręczną oprogramowanie dezaktywuje się, a następnie
wygeneruje Kod Dezaktywujący. Kod ten można skopiować do przeglądarki internetowej – adres
podany jest pod przyciskiem „Pomoc” (zobacz również Aktywacja ręczna przy użyciu innego
komputera) lub wysłać faksem (Aktywacja ręczna przy użyciu faksu).
W przypadku dezaktywacji nie otrzymujemy Kodu Odblokowującego. Po wykonaniu opisanych
czynności program zostanie dezaktywowany i dany numer licencji będzie dostępny do ponownego
wykorzystania.
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1. ZARZĄDCA PAKIETU
1.1. Integracja aplikacji pakietu
Zarządca pakietu wspomaga posługiwanie się programami należącymi do pakietu. Z poziomu
zarządcy można uruchamiać wszystkie aplikacje związane z pakietem oraz administrować plikami
projektów.
Aby rozpocząć pracę z zarządcą należy z menu „Start \ Programy” wybrać odpowiedni,
zainstalowany wcześniej pakiet i kliknąć na pozycję

.

1. Aby uruchomić którąkolwiek aplikację pakietu klikamy przycisk
i z rozwijanej listy wybieramy interesujący nas program.
2. Możemy również zaznaczyć wybrany plik w prawym oknie zarządcy i nacisnąć przycisk
. Zostanie otwarty plik z odpowiedniej aplikacji (dla plików projektów
centralnego ogrzewania będzie to program Instal-therm 4 HCR.

W prawym głównym oknie zarządcy znajdują się pliki danych uporządkowane według listy
projektów wyświetlanej w lewym oknie. W jednym projekcie, który jest folderem systemu, mogą się
znajdować pliki różnych programów pakietu oraz inne pliki danych i wyników (.dwg, .xls, itd.). Funkcja
zarządzania projektami, czyli zbiorami plików danych z programów jest pomocna podczas zakładania
nowych projektów, przenoszenia lub kopiowania plików pomiędzy projektami, oraz archiwacji danych.
3. W celu założenia nowego projektu, skopiowania lub zmiany nazwy istniejącego zaznaczamy go
w oknie „Projekty”, a następnie naciskamy odpowiedni przycisk. Dla zatwierdzenia operacji
klikamy OK.
4. Aby wykonać jakąkolwiek operację na pliku danych zaznaczamy go w oknie „Pliki danych”
i następnie korzystając z przycisków z prawej strony wybieramy interesującą nas operację. Dla
potwierdzenia zmiany klikamy OK.
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1.2. Aktualizacja katalogów i programów
Poprzez zarządcę można przeglądać zainstalowane katalogi oraz wykonywać ich aktualizację
przez Internet lub z dysku, którym jest specjalnie przygotowana płyta CD. Również same aplikacje
pakietu oraz zarządca mogą zostać zaktualizowane.
1. W celu sprawdzenia czy posiadany pakiet jest aktualny lub wykonania samej aktualizacji
naciskamy przycisk

i przechodzimy do okna aktualizacji.

2. Wybieramy źródło aktualizacji – „Internet” lub „Dysk”. Po wybraniu internetu zarządca łączy się
automatycznie z serwerem firmowym InstalSoft, sprawdza jego zawartość i wyświetla rezultaty.
W przypadku wybrania dysku jako źródła klikamy dodatkowo przycisk „Pobierz inf. o akt.”

3. Program pobiera i wyświetla informację o najnowszym stanie katalogów i plików programów.
4. W dwóch oknach zostają wyświetlone pliki z graficznymi znacznikami ich stanu aktualności.
Znaczenie ikon możemy sprawdzić w dostępnej legendzie.
5. Przeglądamy wszystkie zakładki okna aktualizacji i za pomocą strzałek pomiędzy oknami
wybieramy te katalogi, które mają zostać odświeżone lub dodane. Chcąc zaktualizować
wszystkie katalogi wciskamy przycisk
.
6. Na osobnej zakładce znajdują się pliki aplikacji, czyli pliki samych programów. Domyślnie są
one zaznaczone do aktualizacji.
7. Program wyświetla w dolnej lewej części okna podsumowanie wielkości plików do pobrania.
8. Po przejrzeniu wszystkich zakładek, dokonujemy aktualizacji klikając przycisk „Aktualizuj”. Po
pomyślnym wykonaniu aktualizacji program wyświetla stosowny komunikat. W przypadku
niepomyślnego przebiegu aktualizacji program proponuje jej ponowienie lub przerwanie.
W drugim przypadku zaproponuje również wysłanie informacji o nieudanej próbie aktualizacji do
firmy InstalSoft.

12

Zarządca Pakietu

Częstymi przyczynami niepomyślnego przebiegu aktualizacji są:
- niska jakość połączenia internetowego,
- równoczesne używanie innych programów korzystających z Internetu,
- niewłaściwie skonfigurowane zapory (firewall’e).

1.3. Aktywacja i dezaktywacja programów
Korzystając z przycisku „Aktywacja” w oknie „Zarządcy pakietu” można programy
aktywować/dezaktywować bez ich deinstalacji.
Jeżeli program jest uruchamiany po raz pierwszy i nie był jeszcze aktywowany, dostępna jest
opcja „Aktywacja”. W sposób opisany w rozdziale A.2, można tutaj wybrać i użyć aktywacji
automatycznej lub ręcznej.

13

Zarządca Pakietu

Jeżeli program jest aktywny, dostępne są wówczas następujące opcje:
- wyświetlenie informacji o dacie ważności aktywacji,
- odświeżenie aktywacji,
- wykonanie dezaktywacji.

Data ważności aktywacji wyznacza przedział czasu, w czasie którego program jest aktywny.
Przed jego upływem program informuje o konieczności wykonania aktywacji.
Odświeżenie aktywacji jest przeprowadzeniem wcześniejszej aktywacji niż wynikającej z daty
ważności aktywacji. Może to być przydatne np. przed planowanym dłuższym wyjazdem z programem
zainstalowanym na laptopie.
Za pomocą polecenia „Dezaktywacja” można dezaktywować program bez jego deinstalacji. Może
to być przydatne przy korzystaniu z programu w dwóch miejscach na dwóch różnych komputerach. Do
wyboru są opcje: automatyczna i ręczna. Sposób dezaktywacji programu w obu przypadkach został
omówiony w rozdziale B.
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Lekcja 1: Instal-OZC 4

2. INSTAL-OZC 4– LEKCJA 1
PRZYKŁAD OBLICZANIA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA
ENERGII WG EN 13790 ORAZ CERTYFIKATU
ENERGETYCZNEGO W DOMU JEDNORODZINNYM.
Celem niniejszej lekcji jest pokazanie, jak wykonać obliczenia sezonowego zapotrzebowania
energii oraz certyfikat energetyczny dla budynku jednorodzinnego z dwoma kondygnacjami
ogrzewanymi i częściowo ogrzewaną piwnicą. W budynku jest wentylacja naturalna i nie jest on
wyposażony w instalację chłodzenia. Budynek jest ogrzewany kotłem gazowym zlokalizowanym w
piwnicy, dodatkowym źródłem ciepła służącym do podgrzewu wody w części mieszkalnej są kolektory
słoneczne. W budynku nie ma instalacji cyrkulacji ciepłej wody. Pomieszczenia są ogrzewane
grzejnikami, w łazience i w kuchni dodatkowo znajdują się podłogi grzewcze z ogranicznikiem
temperatury powrotu. Część rysunkowa projektu wykonana w programie Instal-therm 4 HCR zawierać
będzie zaimportowane i zinterpretowane rzuty z plików .dwg. Interpretacja będzie miała na celu
uzyskanie kompletnej konstrukcji budynku wraz ze ścianami i elementami uzupełniającymi (drzwi i
okna) oraz powstałymi pomieszczeniami.
Obliczenia strat ciepła, sezonowego zapotrzebowania energii oraz certyfikat energetyczny
zostaną wykonane w programie Instal-OZC 4, do którego zostanie wczytany plik z zaimportowaną
strukturą budynku.

2.1. Uruchomienie programu i omówienie zawartości ekranu
1. Uruchamiamy edytor graficzny programu Instal-therm 4 HCR z Zarządcy Pakietu. Po
uruchomieniu, program wyświetla okienko powitalne, w którym wybieramy opcję „Nowy projekt”,
po czym ukaże się panel danych ogólnych nowego projektu.
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2. Widoczne jest okno główne programu:

Menu główne

Pasek narzędzi

Tabela danych

Nawigator

Zakładka arkusza
roboczego

Pasek stanu

Zakładki zakresów edycji
projektu

Przełączniki trybów
pracy

- Pasek tytułowy – na pasku tytułu okna głównego z lewej strony znajduje się nazwa programu
i nazwa aktualnie edytowanego pliku projektu. Z prawej strony paska tytułu znajdują się
standardowe przyciski okienka systemu Windows.
- Menu główne – znajduje się poniżej paska tytułu. Kliknięcie lewym klawiszem myszy na
wybraną pozycję menu powoduje jej rozwinięcie i wyświetlenie listy poleceń.
- Pasek narzędzi – jest podzielony na zakładki tematyczne, które uaktywniamy klikając na nich
lewym klawiszem myszy. Po kliknięciu na wybraną zakładkę, program udostępnia ikony
przycisków przypisanych do wybranego zakresu edycji. Kliknięcie lewym klawiszem myszy
na wybranej ikonie powoduje wywołanie przypisanej do niego funkcji lub przejście w tryb
wstawiania określonego elementu na obszar rysunkowy programu.
Program wyświetla chmurkę z podpowiedzią, jeśli ustawimy kursor myszy na danej ikonie
przycisku. Zawartość paska narzędzi a także ilość i rodzaj zakładek z paskami narzędzi jest
zależna od typu aktualnie wybranego arkusza, a także od aktualnego zakresu edycji projektu
(San, Konstrukcja, Podkład, Wydruk).
- Tabela danych – znajduje się standardowo z prawej strony okna programu. W tabeli
uzupełniamy dane elementów wstawionych na obszar roboczy programu. Tabelę tę
włączamy i wyłączamy za pomocą klawisza funkcyjnego F12. Zaleca się wyłączenie tabeli
danych podczas tworzenia samej tylko części graficznej projektu. Dane elementu są
podzielone na kategorie zależne od rodzaju elementu.
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- Pasek stanu – znajduje się na dole okna programu. Znajdują się w nim informacje o
aktualnym stanie projektu (obliczony / nieobliczony), współrzędne kursora myszy na
obszarze roboczym, informacje o aktualnie wykonywanej operacji, a także zakładki
zakresów edycji oraz pola trybów pracy.
- Zakładki zakresów edycji danych projektu – znajdują się w prawym dolnym rogu okna
programu, tuż pod tabelą danych. Zakładki oddzielają logiczne części projektu: instalację,
konstrukcję, podkład rysunkowy, wydruk. Jeśli wczytany plik zawiera projekt instalacji
grzewczej, to jest on możliwy do podglądu na zakładce „Ogrzewanie”. Każdej z zakładek
przypisane są opcje, wywoływane prawym klawiszem myszy:

„Niewidoczny, gdy nieaktywny”,

„Wyszarzony, gdy nieaktywny”,

„Widoczny, gdy nieaktywny”.
Poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, elementy należące do danego zakresu edycji
mogą być widoczne lub niewidoczne po przejściu na zakładkę innego zakresu edycji.
Wybraną opcję odwzorowuje wygląd zakładki;

- Tryby pracy – pola trybów pracy znajdują się poniżej zakładek z zakresami edycji danych
projektu. Włączenie danego trybu pracy (ORTO, BLOK, SIAT, AUTO, POWT) następuje po
kliknięciu lewym klawiszem myszy na polu trybu pracy. Niebieska czcionka nazwy trybu
pracy oznacza, że dany tryb pracy jest aktywny. Nieaktywny tryb pracy jest oznaczony
szarym kolorem czcionki.
- Obszar roboczy – obszar roboczy jest otoczony od góry i z lewej strony przymiarami
poziomym i pionowym. Przymiary pozwalają na bieżącą kontrolę pozycji wstawianych
elementów. Przycisk w lewym górnym rogu pomiędzy przymiarami pozwala na zmianę skali
podglądu oraz pokazuje bieżącą podziałkę. Od dołu i z prawej strony obszaru roboczego
znajdują się suwaki poziomy i pionowy, umożliwiające zmianę widocznego zakresu rysunku.
Element znajdujący się w prawym dolnym rogu pomiędzy suwakiem poziomym i pionowym
to nawigator ułatwiający przemieszczanie się w obrębie obszaru roboczego. Z lewej strony
suwaka poziomego uwidocznione są zakładki arkuszy roboczych projektu.

17

Lekcja 1: Instal-OZC 4

- Zakładki nazw arkuszy roboczych – projekt w programie może być podzielony na części,
z których każda stanowi oddzielny arkusz rysunkowy. Przechodzenie pomiędzy nimi odbywa
się poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy na wybraną zakładkę. Aby otworzyć okienko
zarządzania arkuszami klikamy prawym klawiszem myszy na którejkolwiek zakładce arkusza
roboczego. W tym oknie można m.in. zakładać nowe arkusze robocze oraz kopiować
i usuwać istniejące.

- Włączanie widoczności okien pomocniczych: można włączyć lub wyłączyć widoczność
tabeli danych (F12) lub listy błędów (F8). Powoduje to zmniejszenie lub zwiększenie obszaru
roboczego.
- Tabela danych (F12) – pokazuje dane jednego lub wielu zaznaczonych elementów tego
samego typu. W przypadku zaznaczenia elementów należących do różnych typów,
wyświetlane są tylko wspólne pozycje. Jeżeli zaznaczone elementy nie mają wspólnych
danych, w tabeli danych jest wyświetlany odpowiedni komunikat. Zmiany własności
niektórych elementów w tabeli danych powodują odpowiednie zmiany na rysunku projektu
(np. zmiana grubości ściany).
- Okno listy błędów (F8) – pokazuje komunikaty błędów, ostrzeżeń i podpowiedzi
występujących w projekcie, wykrytych podczas kontroli połączeń (Shift+F2), diagnostyki lub
po obliczeniach. Kliknięcie komunikatu na liście powoduje zaznaczenie na rysunku projektu
elementu, któremu ten komunikat jest przypisany. Kliknięcie w oknie listy błędów prawym
klawiszem myszy wywołuje menu podręczne.
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2.2. Ogólne zasady edycji
1. Aby edytować rzut/plan należy wybrać arkusz typu “Rzut/Plan”. Aby edytować rozwinięcie
należy wybrać arkusz typu „Rozwinięcie” (lub założyć nowy arkusz i zadeklarować mu
odpowiedni typ). O typie arkusza roboczego informuje symbol litery umieszczonej na zakładce
arkusza przy jego nazwie: symbol P oznacza rzut/plan, natomiast symbol R – rozwiniecie.
Należy pamiętać, że dostępność elementów jest uzależniona od typu arkusza. na którym
pracujemy.
2. Aby edytować rzut budynku należy przejść na zakres edycji “Konstrukcja”.
3. W zależności od rodzaju wybranego elementu, istnieją różne sposoby ich rysowania
i wstawiania. Aby zacząć wstawianie elementu należy kliknąć ikonę elementu na właściwym
pasku narzędzi a następnie:
- dla ścian – pierwsze kliknięcie lewym klawiszem myszki tworzy punkt zaczepienia, następne
kliknięcie tworzy punkt końcowy. Można również zadeklarować długość ściany po pierwszym
kliknięciu, wpisując ją do pola edycji długości w tabeli danych,
- dla działki – pierwsze kliknięcie lewym klawiszem myszki tworzy punkt zaczepienia, następne
kliknięcie lewym klawiszem myszki tworzy punkt pośredni, (w którym można zmienić
kierunek prowadzenia działki). Aby zakończyć rysowanie, należy nacisnąć lewy (wstawia
ostatni punkt), a następnie prawy klawisz myszki,
- dla elementów takich jak np. grzejniki i rozdzielacze – wystarczy kliknąć lewy klawisz myszki
w odpowiednim miejscu na obszarze roboczym i w ten sposób umieścić element
w projekcie,
- dla elementów takich jak np. zawory i okna – wstawiamy je klikając lewym klawiszem myszki
na elemencie, do którego mają przynależeć - zawory na działkach, okna na ścianach itp.,
4. Właśnie wstawiony na rysunek element ma aktywną tabelę danych, w której można odczytać
i modyfikować jego dane. W pasku stanu jest wyświetlony tryb edycji – „zaznaczanie” oraz
nazwa elementu
5. Aby wybrać/zaznaczyć element wystarczy na niego kliknąć. Aby wybrać wiele elementów
należy klikać je po kolei, przytrzymując klawisz Shift. Należy pamiętać, że pojedyncze kliknięcie
działki zaznacza tylko tą jej część, na której znajduje się wskaźnik myszy, podwójne kliknięcie
zaznacza całą działkę. Funkcje grupowego zaznaczania wybranych typów elementów z całego
aktywnego arkusza lub z wybranego obszaru znajdują się menu głównym „Edycja” oraz na
pasku narzędzi „Funkcje”.
6. Zawartość podręcznego menu (wywoływanego za pomocą prawego klawisza myszy) zależy
od typu zaznaczonego elementu. Menu jest dostępne również wtedy, kiedy żaden element nie
jest zaznaczony.
7. Aby przesunąć element należy kliknąć na niego lewym klawiszem myszy i przytrzymując go
przesunąć wskaźnik myszy w pożądane miejsce (element podąża za wskaźnikiem). Przy
przesuwaniu działki należy zwrócić uwagę na to, czy cała działka została zaznaczona, czy tylko
jej fragment. W celu precyzyjnego przesuwania elementów można skorzystać z kombinacji
klawiszy Alt + strzałki.
8. Aby skopiować i wstawić element, zaznaczmy go a następnie korzystamy z kombinacji
klawiszy Ctrl+C aby go skopiować oraz Ctrl+V aby wkleić. Można używać do tego celu również
odpowiednich poleceń z menu głównego lub z paska narzędzi.
9. Aby usunąć jeden lub więcej elementów, zaznaczamy je i naciskamy klawisz Del.
10.W trybie AUTO są automatycznie zaznaczane krzyżykiem punkty połączeń elementów. Jeżeli
punkty połączenia akceptujemy, klikamy na nie lewym klawiszem myszy. Jeżeli proponowane
punkty połączeń nam nie odpowiadają, należy nacisnąć klawisz Shift (czasowo wyłącza tryb
AUTO). Punkty nie połączone oznaczone są większymi, nie wypełnionymi kolorem
kwadracikami, punkty połączone są mniejsze i wypełnione.
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11.Tryb BLOK – zaleca się narysowanie najpierw całego rzutu/projektu instalacji, a następnie
edytowanie poszczególnych elementów. Na tym etapie zaznacza się wiele elementów i istnieje
ryzyko ich przesunięcia lub rozłączenia przez przypadkowe kliknięcie myszką. Dlatego, aby
tego uniknąć zaleca się zablokować cały projekt przełączając się w tryb BLOK – łatwo dostępny
poprzez klawisz „Scroll Lock” z klawiatury.
12.Tryb ORTO – rysuje linie w poziomie, pionie i pod zdefiniowanym przez Użytkownika kątem
w „Danych ogólnych” / ”AUTO, , SIAT”.
13.Proces rysowania może być łatwiejszy, szczególnie gdy projekt jest w całości rysowany
samodzielnie, jeśli włączymy tryb SIAT. Powoduje on, że elementy zaczepiają się
o niewidzialne punkty siatki. W niektórych przypadkach jest jednak lepiej wyłączyć tryb SIAT,
np. kiedy podłączamy działki lub przyłącza do rozdzielacza z wieloma wyjściami.
14.Podczas wstawiania tych samych wartości w kilka tabel danych, można wykorzystać polecenie
„Dane elementów / Powtórz ostatnią wartość” (F2). Program wstawi w aktywne pole tabeli
danych wartość wstawioną jako ostatnią w tym samym polu poprzedniej tabeli danych.
15.Za pomocą funkcji „Powtórz ostatnio wstawiany element” (F3) istnieje możliwość wstawiania
elementu ostatnio wstawionego na arkusz roboczy projektu. Funkcja ta jest szczególnie
przydatna podczas wstawiania różnego rodzaju arkatury, lub innych elementów występujących
w dużej ilości w projekcie.

2.3. Uzupełnienie danych ogólnych
1. Po założeniu nowego projektu program wyświetla okno z opcjami projektu. Można to okno
również wywołać wciskając klawisz funkcyjny F7. Wszystkie wartości zadeklarowane w oknie
„Opcje projektu” będą wyświetlane w tabeli danych poszczególnych elementów jako parametry
domyślne. Zmieniając dane można wprowadzić ogólne zmiany dla całego projektu.
2. Okno „Opcje projektu” otwiera się na pozycji „Dane budynku”. Ponieważ obliczenia strat ciepła
2
będziemy wykonywać w programie Instal-OZC 4, w polu „Wskaźnik Q pow. [W/m ] dla
podanych temp.” W danych ogólnych projektu (F7) wpisujemy zero, żeby nie były liczone
wskaźnikowe straty ciepła.
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3. Po przejściu na pozycję „Informacja o projekcie” uzupełniamy dane projektu, inwestora
i projektanta.

4. Wszystkie zmiany w danych ogólnych zatwierdzamy przyciskiem OK.

2.4. Przygotowanie podkładu budowlanego dla rzutu
Rzuty trzech kondygnacji stanowić będą rysunki w naszym projekcie. Podkłady do tych rzutów
można uzyskać na wiele sposobów. W tej lekcji pokażemy sposób, gdy rzuty piwnic, parteru i piętra
utworzone przez architekta w plikach o formacie .dwg zostaną zaimportowane wraz z interpretacją
graficzną ścian, okien i drzwi do programu, tworząc w ten sposób podkład do planów instalacji.
1. Z menu „Plik” wybieramy polecenie „Importuj rzut budynku z pliku DWG/DXF”. Program otwiera
okno, w którym wyszukujemy pierwszy do tego projektu plik .dwg zawierający rzut piwnicy,
zaznaczamy go i klikamy przycisk „Otwórz”. Podczas pierwszego importu program zapyta nas
o plik czcionek użytych w projekcie budowlanym (o rozszerzeniu .shx). Można wskazać
lokalizację pliku na dysku, jeśli go posiadamy (dostaliśmy od architekta z plikami podkładów)
lub wybrać opcję „Anuluj”.
2. Zostaje otwarte okno importu pliku. Po lewej stronie wyświetlane są wszystkie warstwy rysunku
zawarte we wczytywanym pliku. W górnym lewym rogu ekranu wybieramy jednostkę miary
rysunku odpowiednią do rozmiarów rzeczywistych budynku rozwijając listę dostępnych
wielkości.
!

Wybranie jednostki miary rysunku odpowiedniej do rozmiarów obiektu rzeczywistego ma
znaczenie ze względu na edytor graficzny, który zawsze pokazuje i odczytuje wymiary
w metrach. Dlatego ważne jest, aby importowany rysunek był poprawnie przeskalowany.
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♦

Wskazówka: aby sprawdzić czy wybór jest prawidłowy naciskamy
(jednoskrzydłowe) – ich szerokość powinna wynosić około 1 metra.

i mierzymy drzwi

3. Klikamy przycisk „Dalej”. Przechodzimy do okna interpretacji ścian. Ponieważ plik ma być
interpretowany konstrukcyjnie, zaznaczamy warstwy do analizy ścian. W tym przypadku
wybieramy warstwę „Walls”.
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4. W górnej części okna uzupełniamy przedział grubości ścian (minimalną i maksymalną wartość).
Jeśli występują w projekcie murowane kanały wentylacyjne lub kominowe należy zwiększyć
grubość ścian do odpowiedniej wartości tak, aby zostały te elementy poprawnie
zinterpretowane.
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5. Klikamy „Dalej”. Kolejny widok to okno interpretacji okien i drzwi. Zaznaczamy warstwy, na
których znajdują się drzwi. W przypadku kolejnych kondygnacji na tym etapie zaznaczamy
warstwy, na których znajdują się również okna, a następnie ustalamy przedział szerokości okien
i drzwi – należy wybrać największą wartość spośród szerokości okien i drzwi – szczególnie
należy o tym pamiętać w momencie występowania w projekcie podwójnych drzwi. Elementy te
zostaną wtedy poprawnie zinterpretowane przez program.
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6. Wybieramy z prezentowanej przez program „biblioteki” rodzaje drzwi (a podczas wczytywania
podkładu „Parteru” i „Piętra” również rodzaje okien) identyczne z występującymi na
importowanym rysunku. Aby dokładniej zobaczyć znajdujące się na rysunku elementy składowe
i ich rodzaj wykorzystujemy ikony znajdujące się w górnej części okna służące do podglądu.
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7. Klikamy „Dalej”. Przechodzimy do wyboru warstw wczytywanych jako rysunek. Domyślnie
wszystkie warstwy są zaznaczone. Rezygnujemy (odznaczając daną warstwę) z wczytywania
zbędnych elementów, takich jak np. opisy pomieszczeń, ponieważ program utworzy własne
opisy po wstawieniu pomieszczeń. Dodatkowo odznaczamy polecenie „Importuj wypełnienia
(hatch)”.
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8. Aby dokonać samej interpretacji i wczytać plik do programu klikamy przycisk „Dalej”. Program
wyświetla procentowy postęp interpretacji, po jej zakończeniu pojawi się komunikat, że
interpretacja została zakończona i plik zostaje wczytany do bieżącego arkusza na zakładkę
„Konstrukcja”.

9. Jeżeli nie wszystkie ściany zostały właściwie zinterpretowane, wówczas należy zmodyfikować
je „ręcznie”, lub usunąć przegrody powstałe w wyniku interpretacji pliku DWG/DXF).
10.Aby wczytać rysunek parteru musimy utworzyć nowy arkusz roboczy. W tym celu klikamy
prawym przyciskiem myszy na zakładce aktualnego arkusza i otwieramy okno zarządzania
arkuszami. Klikamy przycisk „Nowy”, wybieramy typ arkusza „Plan/rzut”. Dla lepszej
przejrzystości projektu zmieniamy nazwę arkuszy, odpowiednio pierwszego na „Piwnica”
i drugiego na „Parter”. Wybieramy arkusz „Parter” jako bieżący i zamykamy okno zarządzania
arkuszami.
11.Będąc na arkuszu „Parter” z menu „Plik” wybieramy polecenie „Importuj podkład z pliku
DWG/DXF”. Program otwiera okienko, w którym wyszukujemy drugi do tego projektu plik .dwg
zapisany na dysku, zaznaczamy go i klikamy przycisk „Otwórz”.
12.Powtarzamy kroki 1-9 opisane powyżej.
13.Aby wczytać rysunek piętra tworzymy kolejny arkusz. W tym celu klikamy prawym przyciskiem
myszy na zakładce aktualnego arkusza i otwieramy okno zarządzania arkuszami. Klikamy
przycisk „Nowy”, wybieramy typ arkusza „Plan/rzut”. Zmieniamy nazwę arkusza na „Piętro”,
ustawiamy go jako bieżący i zamykamy okno zarządzania arkuszami.
14.Będąc na arkuszu „Piętro” z menu „Plik” wybieramy polecenie „Importuj podkład z pliku
DWG/DXF”. Program otwiera okienko, w którym wyszukujemy odpowiedni plik .dwg zapisany
na dysku, zaznaczamy go i klikamy przycisk „Otwórz”.
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15.Powtarzamy kroki 1-9 opisane powyżej.
!

!

W przypadku, gdy do dyspozycji są podkłady graficzne typu JPG, BMP, TIFF itp. Należy
z zakładki Grafika. Po wczytaniu pliku do Galerii rysunków
skorzystać z ikonki Rysunek
należy wykonać skalowanie rysunku ustawiając czerwone krzyżyki w odpowiednich punktach i
wpisując pożądaną wartość w polu „Odl. Punktów”. Na uzyskany w ten sposób podkład należy
wstawić właściwie przegrody budowlane wykorzystując elementy znajdujące się na pasku
narzędzi Elementy w zakresie edycji Konstrukcja.
W ten sam sposób należy zdefiniować właściwie przegrody budynku w przypadku, gdy import
z pliku DWG/DXF został przeprowadzony bez interpretacji graficznej ścian.

2.5. Uzupełnienie przegród poziomych i danych pomieszczeń
Po zaimportowaniu, interpretacji rzutów i uzupełnieniu brakujących przegród dysponujemy
obrazem konstrukcji budynku, w której program wyróżnił poszczególne pomieszczenia. Dla potrzeb
projektowych musimy uzupełnić dane pomieszczeń w tabelach danych. Aby uniknąć przypadkowego
przesunięcia lub rozłączenia elementów przez przypadkowe kliknięcie myszką, zaleca się zablokować
cały projekt przełączając się w tryb BLOK.
W projekcie mamy dwie kondygnacje ogrzewane i częściowo nieogrzewane piwnice. Każda z
kondygnacji została wprowadzona na osobnym arkuszu Rzut.
1. Przechodzimy na zakres edycji „Konstrukcja” klikając na odpowiednią zakładkę w prawym
dolnym rogu ekranu. Kolejno numerujemy pomieszczenia wykorzystując funkcję „Numeruj
pomieszczenia” z górnego menu „Dane elementów”. Następnie sprawdzamy temperaturę w
pomieszczeniach. W pomieszczeniu 4 na kondygnacji „Piętro” znajduje się łazienka.
Przypisujemy odpowiednio wyższą temperaturę wewnętrzną. Postępujemy w ten sposób z
pomieszczeniami na wszystkich kondygnacjach. W przypadku pomieszczeń nieogrzewanych w
tabeli danych pomieszczenia wybieramy „Nie” w rubryce „Pomieszczenie ogrzewane”.
2. Dodajemy elementy typu przegroda pozioma: podłoga i strop. Na kondygnacji piętra wstawiamy
obie. Kolejne kondygnacje należy uzupełnić tylko o przegrody typu podłoga, ponieważ strop
stanowić będzie podłoga wstawiona na kondygnacji powyżej.
3. Na kondygnacji „Piętra” wybieramy z górnego paska narzędzi z zakładki „Elementy” przycisk
„Przegroda pozioma: podłoga”
, przechodzimy na obszar rysunkowy i klikamy na
poszczególne pomieszczenia. Program wyświetla podgląd szarą obwódką, gdzie zostanie
wstawiony element, po kliknięciu pojawia się niebieska linia w osiach przegród ograniczających
pomieszczenie oraz przerywana w świetle tych przegród. Wykorzystując klawisz funkcyjny F3
lub tryb POWT wstawiamy podłogę we wszystkich pomieszczeniach.
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4. Następnie wybieramy z górnego paska narzędzi z zakładki „Elementy” przycisk „Przegroda
pozioma: strop” i wstawiamy stropy w taki sam sposób jak podłogi.

2.6. Uzupełnienie danych kondygnacji graficznych
Uzupełnimy strukturę budynku wykonując, co następuje:
1. Z menu głównego wybieramy „Opcje” / „Opcje projektu” / „Struktura budynku” lub wciskamy
kombinację klawiszy Ctrl+F7. W liście opcji projektu zostaje zaznaczona pozycja „Struktura
budynku” oraz zostaje otwarte okno ”Struktura budynku”.
2. W otwartym oknie z lewej strony znajduje się lista kondygnacji, mieszkań i poszczególnych
przy elementach składowych
pomieszczeń. Aby otworzyć tę listę klikamy na ikonach
struktury budynku. Z prawej strony wyświetlane są dane zaznaczonego elementu. Wypełniamy
pola odnośnie najniższej kondygnacji w budynku. Dla istniejących już elementów wpisujemy
nazwę, rzędną, wysokość kondygnacji i grubość stropu. Po ustaleniu rzędnej pierwszej z
kondygnacji budynku i wysokości kondygnacji, rzędne pozostałych kondygnacji zostaną
wyznaczone w programie w sposób automatyczny.
3. Po kliknięciu myszą w wybranym polu z prawej strony, na rysunku poniżej pojawia się podgląd
wartości, która zostanie zmieniona w danym momencie.

4. W identyczny sposób uzupełniamy dane kolejnych kondygnacji. Po uzupełnieniu wszystkich
danych zamykamy okno struktury budynku naciskając przycisk OK.
5. Zapisujemy projekt na dysku pod jednoznacznie określającą go nazwą – tak, aby następnie
otworzyć go w programie Instal-OZC 4.
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2.7. Otwarcie projektu w Instal-OZC 4 i uzupełnienie danych
W celu przeprowadzenia obliczeń strat ciepła budynku zapisany w Instal-therm 4 HCR projekt
wczytujemy do programu Instal-OZC 4.
1. Uruchamiamy program Instal-OZC 4 z Zarządcy Pakietu i otwieramy
projekt.

zapisany wcześniej

2. Klikając na odpowiednią pozycję w dolnym lewym oknie wybieramy „Normy i opcje obliczeń”. W
programie domyślnie jest wybrany pakiet norm Europejskich, zaznaczony checkbox „Obliczaj
wykroplenia wewnątrz przegród” oraz „Sposób generowania opisów pomieszczeń: W oparciu o
wartość w polu: „Typ pomieszczenia”. Wybieramy metodę obliczenia mostków cieplnych - „Z
użyciem mostków liniowych”.

3. Przechodzimy na pozycję „Dane budynku” i w polu „Miejscowość” wybieramy z listy lub
wpisujemy nazwę miejscowości, w której zlokalizowany jest obliczany budynek, lub
miejscowości najbliższej. Wszystkie dane domyślne pozostawiamy bez zmian.
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4. Przechodzimy na zakładkę „Dane obliczeń strat ciepła” i uzupełniamy pola: „Konstrukcja
budynku” -jednorodzinny, „Szczelność budynku” - Średnia, „Klasa osłonięcia budynku” – Brak
osłonięcia oraz deklarujemy typ wentylacji – naturalna.
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2.8. Deklaracja konstrukcji i właściwości przegród
Aby wykonać obliczenia strat ciepła najpierw należy opisać własności cieplne przegród
tworzących budynek. Dla przykładu część przegród zostanie utworzona z konkretnych warstw
materiałowych, a inne będą tzw. „przegrodami gotowymi” z podanym współczynnikiem U.
1. W górnym lewym oknie klikamy na pozycję „Definicję przegród”, a w dolnym na „Przegrody”.
Z prawej strony pojawia się tabela przegród – jak na razie pusta. Za pomocą przycisku
rozwijamy menu, z którego wybieramy polecenie „Dodaj definicję przegrody”.
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2. Pojawia się nowa tabela z danymi do uzupełnienia. Wpisujemy krótką nazwę identyfikującą
przegrodę, opcjonalnie opis oraz wybieramy typ z listy. Następnie dla przegrody zdefiniowanej
z warstw, po otwarciu pola „Materiał” wybieramy z listy konkretny materiał tworzący przegrodę
i uzupełniamy jego grubość w kolumnie „d”. Wybieramy kolejny materiał i uzupełniamy jego
grubość. Postępujemy tak ze wszystkimi warstwami tworzącymi daną przegrodę. W konstrukcji
przegrody zewnętrznej kolejność warstw powinna być od wewnątrz na zewnątrz.

3. W dolnej części okna program wyświetla podgląd stanu obliczeń i wartości współczynnika U.

4. Wszystkie przegrody składające się z warstw tworzymy w ten sam sposób.
5. Chcąc stworzyć przegrodę bez zdefiniowanych warstw dodajemy definicję przegrody,
wpisujemy nazwę i wybieramy typ. Następnie wybieramy w polu „Sposób definiowania
przegrody” opcję „Przegr. o narzuconym U” i uzupełniamy współczynnik przenikania ciepła Uo.

33

Lekcja 1: Instal-OZC 4

6. W podobny sposób deklarujemy pozostałe przegrody występujące w budynku.

7. Ponieważ dalsza obróbka projektu odbędzie się w edytorze graficznym programu Instal-therm 4
HCR, zapisujemy plik na dysku. Nie możemy w tym momencie zmieniać nazwy pliku, ponieważ
utracona zostanie łączność z Instal-therm 4 HCR.
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8. Przechodzimy na pozycję „Definicje mostków cieplnych”. W lewym dolnym oknie znajdują się
grupy mostków cieplnych. W każdej z grup należy wybrać domyślny mostek cieplny (pierwszy
na liście dostępnych w każdej grupie mostków). Aby to zrobić klikamy na wybrany typ mostka i
w oknie po prawej stronie zaznaczamy „Definicja mostka domyślnego dla grupy”.

Mostki cieplne w programie są interpretowane na postawie konstrukcji graficznej budynku. Oznacza
to, że aby uzyskać wynik interpretacji mostków cieplnych należy przejść na moment z powrotem do
programu Instal-therm 4 HCR i tam zapisać plik.
♦

Wskazówka: możemy również obejrzeć ten sam plik w Instal-therm 4 HCR, bez potrzeby zamykania
Instal-OZC 4.

2.9. Przypisanie przegrodom na rysunku typów konstrukcji
Po wprowadzeniu do projektu deklaracji definicji przegród, musimy konkretnym przegrodom na
podkładzie rysunkowym nadać właściwy typ konstrukcyjny.
1. Przechodzimy do programu Instal-therm 4 HCR, w którym mamy otwarty nasz przykład.
Program odświeża dane i po tej czynności mamy możliwość edycji projektu już zawierającego
wprowadzone w Instal-OZC 4 zmiany. Jeżeli aktywną zakładką zakresu edycji nie jest
„Konstrukcja”, przechodzimy na nią. Za pomocą trybu BLOK – klikając na pole w prawym
dolnym rogu ekranu – blokujemy całą zawartość arkusza, aby podczas zaznaczania
poszczególnych ścian nie uległy one przesunięciu.
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2. Z górnego menu wybieramy „Edycja” / „Zaznacz wszystkie elementy typu” / „Ściana” /
„Zewnętrzna”. Zostają zaznaczone wszystkie ściany zewnętrzne na rysunku. W tabeli danych,
w polu „Typ konstrukcji przegrody” wybieramy odpowiednią nazwę przegrody.
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3. Dla okien i drzwi znajdujących się w ścianach zewnętrznych w tabeli danych również wybieramy
odpowiedni typ przegrody.

4. Ponieważ w projekcie występują dwa rodzaje ścian wewnętrznych, zaznaczamy wykorzystując
tryb multi–select (naciskając podczas kliknięcia klawisz Shift) najpierw wszystkie ściany nośne
i dla nich wybieramy typ konstrukcji przegrody. Podobnie zaznaczamy wszystkie ściany
działowe i wybieramy im właściwy typ w tabeli danych.
5. Dla drzwi znajdujących się w ścianach wewnętrznych w tabeli danych wybieramy odpowiedni
typ przegrody
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6. Następnie zaznaczamy jednocześnie wszystkie przegrody poziome – podłogi, które zostały
naniesione na rzut i wybieramy właściwy typ w tabeli.
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7. Te same operacje wykonujemy dla pozostałych kondygnacji. Przypisujemy ścianom
zewnętrznym, wewnętrznym i sufitom odpowiednie typy konstrukcji przegrody w tabeli danych.
Ścianom zewnętrznym na kondygnacji „Piwnica” przypisujemy typ przegrody ściana przy
gruncie.

8. Ponieważ dalsza obróbka projektu odbędzie się w edytorze tabelarycznym programu InstalOZC 4, zapisujemy plik na dysku.

2.10. Uzupełnienie danych w Instal-OZC 4 i wykonanie obliczeń
Uzupełnimy strukturę budynku o podział na odpowiednie jednostki budynku/mieszkania.
Na każdej kondygnacji automatycznie utworzona jest jedna jednostka budynku/mieszkanie.
Grupujemy pomieszczenia w ramach jednostek. Na kondygnacji piwnic dodajemy jednostkę
nieogrzewane.
1. Aby dodać nową jednostkę należy wejść w strukturę budynku i wybrać przycisk „Dodaj
jednostkę budynku”. Aby przenieść pomieszczenie do nowej jednostki należy je zaznaczyć,
przeciągnąć do wybranej jednostki i wybrać opcję „Przenieś do jednostki budynku”.
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2. Wszystkim pomieszczeniom nadajemy odpowiedni typ pomieszczenia tak, aby program mógł
policzyć wymagane strumienie usuwanego powietrza wentylacyjnego. Wszystkie
pomieszczenia mają domyślnie ustawiony typ „Pokój mieszkalny”, dlatego dla kuchni
wybieramy typ „Kuchnia”, dla łazienki typ „Łazienka”.

3. Ponieważ pomieszczenia w piwnicy są nieogrzewane, dlatego pole „Pomieszczenie ogrzewane” w
tych pomieszczeniach powinno być odznaczone. W celu grupowego zaznaczenia wszystkich
pomieszczeń w piwnicy klikamy w drzewie struktury budynku na pierwsze pomieszczenie,
następnie przy wciśniętym klawiszu SHIFT na ostatnie i odznaczamy checkbox „Pomieszczenie
ogrzewane”. Temperatura w pomieszczeniach nieogrzewanych wyznaczana jest z bilansu
przepływu ciepła.
4. Pomieszczenia klatki schodowej należy ze sobą połączyć. W tym celu każde pomieszczenie typu
klatka schodowa należy przenieść do oddzielnej jednostki budynku. W pierwszej kolejności należy
ze sobą połączyć jednostki budynku, a następnie pomieszczenia
!

Aby połączyć jednostki budynku znajdujące się na różnych kondygnacjach należy je zaznaczyć
z równocześnie wciśniętym klawiszem CTRL i wybrać polecenie „Połącz jednostki budynku”.
Dla tak zaznaczonych JB polecenie to jest aktywne i jego wybranie powoduje połączenie
zaznaczonych JB oraz możliwość wyboru głównej JB przez Użytkownika z wyświetlonego
okienka wyboru „Wybierz główną JB”.

!

Aby połączyć pomieszczenia znajdujące się na różnych kondygnacjach należy zaznaczyć je
z równocześnie wciśniętym klawiszem CTRL i wybrać polecenie „Połącz pomieszczenia” Dla
tak zaznaczonych pomieszczeń polecenie to jest aktywne i jego wybranie powoduje ich
połączenie. W wyświetlonym wówczas okienku „Wybierz pomieszczenie główne” Użytkownik
może zadeklarować pomieszczenie główne przez jego zaznaczenie w rozwijalnym drzewku
pomieszczeń. Warunkiem wywołania polecenia jest wcześniejsze połączenie jednostek
budynku/mieszkań (JB)
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5. Program automatycznie po każdej modyfikacji danych przeprowadza obliczenia i ich wyniki
widoczne są na poziomie pomieszczeń w dolnej części okna. Jeżeli na liście diagnostyki nie ma
komunikatów o randze błędów, po przejściu do „Wyników obliczeń” otrzymamy kompletne wyniki
obliczeń strat ciepła.
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2.11. Uzupełnienie danych sezonowego zapotrzebowania energii w danych
budynku.
1. W celu włączenia obliczenia sezonowego zapotrzebowania energii należy wejść w „Dane
Ogólne”, a następnie wybrać „Normy i opcje obliczeń” z lewego dolnego okna i zaznaczyć
checkbox „Dokonuj obliczeń sezonowego zapotrzebowania energii”

2. Po włączeniu obliczeń SZE należy wejść w „Dane budynku” i uzupełnić dane na zakładce
”Dane sezonowego zapotrzebowania energii”. Na podzakładce „Dane ogólne” uzupełniamy:
•
•
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zacienienie (w przykładzie przyjęto, że budynek stoi na otwartej przestrzeni”,
wskaźnik wewnętrznych zysków ciepła (wartość „qint” jest uzależniona od rodzaju budynku,
2
w przypadku domu jednorodzinnego wynosi 3 W/m średnią prędkość wiatru na wysokości
10 m, w przykładzie do lekcji wartość ta wynosi 5m/s
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Klasa osłonięcia budynku oraz przewodność gruntu są pobierane z danych obliczeń strat ciepła.

3. Następnie przechodzimy na zakładkę „Dane systemów wentylacji” w „Danych sezonowego
zapotrzebowania energii”. „Dane ogólne wentylacji” takie jak: konstrukcja budynku, szczelność
budynku, klasa osłonięcia, typ wentylacji i krotność wymian powietrza są pobierane z danych
obliczeń strat ciepła.
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4. Po uzupełnieniu danych dla wentylacji należy przejść na zakładkę „Dane systemów
ogrzewania” i w „Danych ogólnych ogrzewania” należy nazwać i wybrać nośnik energii dla
systemu ogrzewania. System ogrzewania zdefiniowany na poziomie danych budynku będzie
domyślnie propagowany do stref cieplnych i jednostek budynku. W tym miejscu można również
zdefiniować wartości jednostkowych strat ciepła dla instalacji ogrzewania i zasobnika, które
zostaną rozpropagowane do stref cieplnych i jednostek budynku.

5. Przechodzimy do struktury budynku i w każdym ogrzewanym pomieszczeniu w zakładce „Dane
sezonowego zapotrzebowania energii” zaznaczamy checkbox „Uwzględnij w obliczeniach
współczynnika A/Ve”.

2.12. Utworzenie stref cieplnych i uzupełnienie danych sezonowego
zapotrzebowania energii.
W każdej ze stref cieplnych istnieje możliwość edycji danych ogólnych, danych wentylacji oraz danych
systemów ogrzewania wprowadzanych na potrzeby obliczeń stref cieplnych.
1. Wszystkie jednostki budynku zostały zgrupowane w dwie kategorie: nieogrzewane i
nieprzypisane. Dodajemy dwie nowe strefy cieplne przy pomocy ikonki „Dodaj strefę cieplną”
. W rozpatrywanym przykładzie lekcji zostały utworzone dwie strefy „strefa A” i „strefa B”.
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2. Przechodzimy na zakładkę „Dane ogólne wentylacji” w „Danych sezonowego zapotrzebowania
energii” w pierwsze strefie cieplnej i naciskami przyciski „Konwertuj pola typ pomieszczenia
SZE”. Tak samo postępujemy dla strefy B.

3. Polecanie „Konwertuj typ pomieszczenia SZE” skutkuje wybraniem odpowiedniego typu
pomieszczenia na potrzeby obliczeń sezonowego zapotrzebowania energii na podstawie typu
pomieszczenia określonego podczas obliczeń strat ciepła. Eliminuje to potrzebę wprowadzania
tych danych dwukrotnie. Konwersję typu pomieszczeń można wykonać również na poziomie
danych budynku oraz jednostek budynku.
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4. Na zakładce „Dane systemów ogrzewania” należy uzupełnić odcinki instalacji centralnego
ogrzewania oraz zasobniki buforowe. Po wpisaniu długości odcinka należy wybrać wartość ql
(w naszym przykładzie ql = 16,2 W/m ) wcześniej zadeklarowaną w „Danych budynku”.
3
Jednostkowe straty ciepła zasobnika qs w naszym przykładzie wynoszą 0,40 W/dm .
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!

Aby dodać dodatkowy system ogrzewania w strefie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy
na pustą rubrykę pod domyślnym systemem ogrzewania i wybrać polecenie „Dodaj element
„System ogrzewania”” (F7). W nowo dodanym systemie ogrzewania można wybrać dowolny
nośnik energii z dostępnej w programie listy. Istnieje również możliwość zmiany danych
domyślnego systemu ogrzewania, jeśli w strefie występuje tylko jeden system różny od
domyślnego. Aby edycja danych ogrzewania była możliwa należy zmienić nazwę systemu.

5. Po każdej edycji danych następuje automatyczne przeliczenie projektu, a wyniki obliczeń dla
strefy cieplnej są widoczne w dole okna.

2.13. Kontrola danych sezonowego zapotrzebowania energii dla jednostek
budynku.
Na poziomie jednostek budynku program wyznacza wartość strumienia Vf . Pozostałe dane SZE
widoczne na poziomie jednostek budynku są pobierane z danych stref cieplnych. Jeżeli różnią się one
od danych zdeklarowanych na poziomie stref istnieje możliwość ich modyfikacji (edycja pól jest
możliwa po zamianie ikonki

na

).

2.14. Przegląd wyników.
1. Po uzupełnieniu wszystkich danych i wyeliminowaniu komunikatów diagnostyki o randze błędu
w programie są prezentowane kompletne wyniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło w
postaci: Raportu energetycznego dla budynku, Raportu energetycznego dla stref cieplnych oraz
Zestawienia stref cieplnych.
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2. W raporcie energetycznym budynku zestawione zostały następujące parametry
•
•
•
•
•
•
•
•

QH,Nd – miesięczne zapotrzebowanie na ciepło użytkowe do ogrzewania i wentylacji
Htr,adj – współczynnik strat ciepła przez przenikanie
Qh,ht – miesięczne straty ciepła przez wentylację i ogrzewanie,
Qve – miesięczne straty ciepła przez wentylację
Qtr – miesięczne straty ciepła przez ogrzewanie
QH,gn – miesięczne zyski wewnętrzne i od promieniowania słonecznego
Qint - miesięczne wewnętrzne zyski ciepła
Qsol – miesięczne zyski ciepła od promieniowania przenikającego do przestrzeni
ogrzewanej budynku przez przegrody przeźroczyste.

3. W programie istnieje możliwość wydrukowania kompletu obliczeń lub konkretnego zestawienia
oraz wyeksportowania wyników do arkusza kalkulacyjnego Excel.
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2.15. Uzupełnienie danych świadectwa CE w danych budynku
Nasz przykład ma już policzone Projektowe obciążenie cieplne zgodnie z normą PN-EN 12831 oraz
sezonowe zapotrzebowanie energii zgodnie z normą PN-EN 13790. W takim wypadku część danych
CE zostanie pobrana z danych SZE (więcej na ten temat w dalszej części lekcji)
Do włączenia obliczeń świadectwa CE służy checkbox „Dokonuj obliczeń świadectw CE” w Danych
ogólnych” w „Normach i opcjach obliczeń”. Zaznaczenie tego checkboxa skutkuje pojawieniem się
lewym górnym oknie dodatkowego komponentu „Dane świadectw CE” oraz dodatkowej zakładki
„Dane świadectw CE” w danych budynku i danych stref cieplnych.

1. Przechodzimy do „Danych budynku” na zakładkę „Dane świadectw CE”. Na podzakładce „Dane
ogólne” domyślnie jest zaznaczony checkbox „Dane klimatyczne przyjmowane dla przegrody
pionowej i skorygowane współczynnikiem nachylenia kα”. Zacienienie i średnia moc
jednostkowych zysków ciepła są pobierane z danych SZE.
2. Dane na podzakładkach „Dane systemów ogrzewania” i „Dane systemów wentylacji” są
identyczne jak na tych samych podzakładkach dla „Danych sezonowego zapotrzebowania
energii” i są z nich automatycznie pobierane.
3. Przechodzimy na zakładkę „Dane systemów C.W.U” w „Danych świadectw CE”. W „Danych
użytkowania” uzupełniamy:
•
•
•
•
•

rodzaj budynku – mieszkalny,
liczba osób w jednostce budynku – L=3
3
jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej - Vcw/j.o = 48dm doba
temperatura ciepłej wody w zaworze czerpalnym – ϴcw = 55C
czas użytkowania – Tuz = 328 dni
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Checkbox „ Przyjmuj na podstawie danych systemów wentylacji” jest domyślnie zaznaczony.
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4. .Przechodzimy na zakładkę „Dane ogólne systemów ciepłej wody użytkowej” i uzupełniamy
dane:
• nazwa systemu c.w.u – System c.w.u 1
• nośnik energii – gaz ziemny
• sprawność wytwarzania ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej w źródłach ciepła ηW,g = 0,92
• sprawność wykorzystania - ηW,e = 1
• metoda uwzględniania strat/zysków ciepła przez przewody c.w.u – w oparciu o przyjęta
wartość ηW,d, gdzie ηW,d =0,6 (instalacje ciepłej wody w budynkach jednorodzinnych)

5. Na zakładce „Dane urządzeń pomocniczych” w „Danych systemów C.W.U.” wybieramy nośnik
energii „energia elektryczna – produkcja mieszana” oraz rodzaj urządzeń pomocniczych.
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6. Dane zadeklarowane na zakładkach zgrupowanych w „Danych systemów C.W.U” w „Danych
ogólnych” zostaną pobrane do stref cieplnych i jednostek budynku.

2.16. Uzupełnienie danych świadectwa CE w danych stref cieplnych
1. W „Dane stref cieplnych” na zakładce „Dane świadectw CE” znajdują się cztery podzakładki
analogiczne do podzakładek w „Danych świadectw CE” w „Danych budynku”. Domyślnie
wszystkie dane dla zakładki „Dane świadectw CE” znajdującej się w strefie cieplnej są
pobierane z „Danych świadectw CE” zadeklarowanych w „Danych budynku”. Na poziomie strefy
cieplnej istnieje możliwość dodania dodatkowego systemu ogrzewania oraz systemu
przygotowania ciepłej wody użytkowej.

2. Na zakładce ”Dane urządzeń pomocniczych” określamy nośnik energii do napędu urządzeń
pomocniczych. Domyślnie rodzaj nośnika jest pobierany z Danych budynku. W naszym
przykładzie jest to: Energia elektryczna –produkcja mieszana. Jeżeli w „Danych budynku”
wybraliśmy jedno urządzenie pomocnicze (domyślnie zaznaczone są wszystkie i należy
odznaczyć te, które w budynku nie występują) wówczas dana ta będzie propagowana na
zakładkę dane urządzeń pomocniczych w strefie cieplnej. W przeciwnym razie dopiero na tym
etapie wybieramy właściwe urządzenie pomocnicze. W naszym wypadku jest to urządzenie
pomocnicze „Pompy i Regulacja instalacji solarnej”.
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3. W drugiej strefie cieplnej naszego domku „ A - pomieszczenia piwnic”, wszystkie dane są
zgodne z danymi zadeklarowanymi w „Danych budynku”. W tej strefie nie ma dodatkowego
systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

2.17. Kontrola danych świadectw CE w jednostkach budynku
Wszystkie dane CE widoczne na poziomie jednostek budynku są pobierane z danych stref
cieplnych. Jeżeli różnią się one od danych zadeklarowanych na poziomie stref istnieje możliwość ich
na
). Zmiana danych jednostek
modyfikacji (edycja pól jest możliwa po zamianie ikonki
budynku na zakładkach zgrupowanych w „Danych świadectwa CE” powoduje zmianę tych danych na
zakładkach zgrupowanych w „Danych sezonowego zapotrzebowania energii” i wpływa na uzyskane
wcześniej wyniki SZE.

2.18. Dodanie i uzupełnienie danych w świadectwie CE
1. Dodajemy świadectwo CE za pomocą ikonki
. W naszym przykładzie będzie to jeden
certyfikat energetyczny.
2. Przypisujemy jednostki budynku znajdujące się w „Wszystkie dostępne jednostki budynku” do
Certyfikatu energetycznego. Poruszanie się w tej strukturze drzewa jest analogiczne do
poruszania się w strukturze stref cieplnych.
3. W danych świadectwa CE dane takie jak: liczba lokali mieszkalnych, liczba kondygnacji,
powierzchnia użytkowa budynku, kubatura budynku, kubatura ogrzewanej części budynku w
obrysie wymiarów zewnętrznych są propagowane z danych ogólnych, pozostałą część danych
należy uzupełnić ręcznie. W prawym górnym rogu istnieje możliwość dodania zdjęcia budynku,
dla którego liczymy certyfikat, można również włączyć pogląd wydruku poprzez zaznaczenie
checkboxa ”Podgląd wydruku”.
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2.19. Wyniki obliczeń CE
1. Po uzupełnieniu wszystkich danych i wyeliminowaniu komunikatów diagnostyki o randze błędu
w programie są prezentowane kompletne wyniki dla świadectwa energetycznego budynku w
postaci raportu oraz świadectwa.
2. Dostępne w wynikach obliczeń świadectwo jest w całości wypełnione (jeśli wszystkie dane
wprowadzane na wcześniejszym etapie tworzenia projektu zostały uzupełnione) i zgodne ze
wzorem dla wybranego typu świadectwa według RMI.
3. W raporcie charakterystyki energetycznej budynku dla kolejnych miesięcy prezentowane są
następujące dane:
•
•
•
•
•
•
•
•

QH,Nd – miesięczne zapotrzebowanie na ciepło użytkowe do ogrzewania i wentylacji,
Htr – współczynnik strat ciepła przez przenikanie,
Qh,ht – miesięczne straty ciepła przez wentylację i ogrzewanie,
Qve – miesięczne straty ciepła przez wentylację,
Qtr – miesięczne straty ciepła przez ogrzewanie,
QH,gn – miesięczne zyski wewnętrzne i od promieniowania słonecznego,
Qint - miesięczne wewnętrzne zyski ciepła,
Qsol – miesięczne zyski ciepła od promieniowania przenikającego do przestrzeni
ogrzewanej budynku przez przegrody przeźroczyste.

4. Aby wydrukować wyniki obliczeń dla świadectw CE należy wybrać przycisk „Drukuj” w prawym
oknie ekranu.
5. Na wynikach CE prezentowanych w programie możliwe są następujące operacje:
•
•
•
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•

Pełny ekran.

•

Zbliż raport – zbliża raport tak, aby cała strona mieściła się w oknie programu.

•

Dwie strony – zbliża raport tak, aby dwie strony zmieściły się w oknie programu.

•

Wiele stron – zbliża raport tak, aby wybrane strony zmieściły się w oknie programu.

•

Szerokość strony – zbliża raport tak, aby szerokość strony odpowiadała szerokości
okna.

Te same operacje są dostępne dla świadectwa CE.
6. Istnieje również możliwość wyeksportowania wyników do wielu formatów. Aby wyeksportować
świadectwo należy wybrać przycisk „Zapisz” oraz wybrać jeden z formatów widoczny na liście
proponowanej przez program.
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3. INSTAL-OZC 4– LEKCJA 2
PRZYKŁAD OBLICZANIA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA
ENERGII WG EN 13790 ORAZ CERTYFIKATU
ENERGETYCZNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM Z
WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ.
Celem niniejszej lekcji jest pokazanie, jak wykonać obliczenia strat ciepła, sezonowego
zapotrzebowania energii oraz certyfikatu energetycznego dla podpiwniczonego budynku
wielokondygnacyjnego z wentylacją mechaniczną wywiewną. W obliczeniach rozpatrywanego
budynku została uwzględniona instalacja ogrzewania zasilana ciepłem z kogeneracji o całkowitej
sprawności systemu = 0,95. Węzeł ciepłowniczy jest zlokalizowany w piwnicy budynku. System
przygotowania c.w.u jest zasilany z tego samego źródła z systemem wspomagającym w postaci
kolektorów słonecznych zlokalizowanych na dachu budynku. Budynek nie jest wyposażony w
instalację chłodzenia. Piwnice w budynku są nieogrzewane i całkowicie zagłębione w gruncie. Część
rysunkowa projektu wykonana w programie Instal-therm 4 HCR zawierać będzie zaimportowane i
zinterpretowane rzuty z plików .dwg. Interpretacja będzie miała na celu uzyskanie kompletnej
konstrukcji budynku wraz ze ścianami i elementami uzupełniającymi (drzwi i okna) oraz powstałymi
pomieszczeniami.
Obliczenia strat ciepła, sezonowego zapotrzebowania energii oraz certyfikat energetyczny
zostaną wykonane w programie Instal-OZC 4, do którego zostanie wczytany plik z zaimportowaną
strukturą budynku.
W przypadku projektu z wcześniej policzonymi stratami ciepła przejdź do rozdziału 2.11.

3.1. Uruchomienie programu Instal-therm 4 HCR i omówienie zawartości
ekranu
Patrz rozdział 2.1

3.2. Ogólne zasady edycji
Patrz rozdział 2.2

3.3. Uzupełnienie danych ogólnych
Patrz rozdział 2.3

3.4. Przygotowanie rzutów kondygnacji
Patrz rozdział 2.4

3.5. Uzupełnienie przegród poziomych i danych pomieszczeń
Patrz rozdział 2.5

3.6. Uzupełnienie danych kondygnacji graficznych
Patrz rozdział 2.6
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3.7. Otwarcie projektu w Instal-OZC 4 i uzupełnienie danych
Patrz rozdział 2.7
Przechodzimy na zakładkę Dane obliczeń strat ciepła i uzupełniamy pola: „Konstrukcja budynku”
- Wielorodzinny, „Szczelność budynku” - Średnia, „Klasa osłonięcia budynku” – Brak osłonięcia oraz
deklarujemy typ wentylacji – wywiewna, odznaczamy checkbox „Zawsze uwzględniaj nmin. W
przypadku wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła bądź rekuperacją należy uzupełnić również
sprawność systemu odzysku ciepła oraz sprawność wymiennika gruntowego.

3.8. Deklaracja konstrukcji i właściwości przegród
Patrz rozdział 2.8
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3.9. Przypisanie przegrodom na rysunku typów konstrukcji
Patrz rozdział 2.9

3.10. Uzupełnienie danych w Instal-OZC 4 i wykonanie obliczeń
Patrz rozdział 2.10

3.11. Uzupełnienie danych sezonowego zapotrzebowania energii w danych
budynku
1. Aby włączyć obliczenia sezonowego zapotrzebowania energii należy wejść w „Dane Ogólne” w
lewym górnym oknie, następnie wybrać „Normy i opcje obliczeń” z lewego dolnego okna i
zaznaczyć checkbox „Dokonuj obliczeń sezonowego zapotrzebowania energii”.
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2. Po włączeniu obliczeń SZE należy przejść do „Danych budynku” i uzupełnić dane na zakładce
”Dane sezonowego zapotrzebowania energii”. Na zakładce „Dane ogólne” uzupełniamy pola „Z”
zacienienie =1 – budynki na otwartej przestrzeni, „qint wskaźnik zysków wewnętrznych – dom
wielorodzinny oraz „w10” średnią prędkość wiatru na wysokości 10m – 5m/s. Klasa osłonięcia
budynku oraz przewodność gruntu są pobierane z danych obliczeń strat ciepła.
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3. Następnie przechodzimy na zakładkę „Dane systemów wentylacji” w „Danych sezonowego
zapotrzebowania energii”. Dane prezentowane na zakładce „Dane ogólne wentylacji” takie jak:
konstrukcja budynku, szczelność budynku, klasa osłonięcia, typ wentylacji i krotność wymian
powietrza są pobierane z danych obliczeń strat ciepła. Na zakładce „Dane urządzeń
pomocniczych” deklarujemy: nośnik energii – energia elektryczna – produkcja mieszana,
zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napędu urządzeń pomocniczych dla wentylacji
2
odniesionej do powierzchni ogrzewanej qel,V=0,45 W/m oraz czas pracy urządzeń
pomocniczych w ciągu roku tel,V = 7380.
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4. Przechodzimy na zakładkę „Dane systemów ogrzewania”, gdzie nazywamy system ogrzewania
oraz wybieramy nośnik energii dla systemu ogrzewania – System ogrzewania 1, nośnik energii
– ciepło z kogeneracji – energia nieodnawialna. Dane dla systemu ogrzewania zdefiniowane na
poziomie danych budynku zostaną domyślnie pobrane do stref cieplnych i jednostek budynku.
W tym miejscu definiujemy również wartości jednostkowych strat ciepła dla instalacji
ogrzewania i zasobnika, które zostaną pobrane do stref cieplnych i jednostek budynku. W tabeli
danych „Domyślne wartości pola „Jednostkowe straty ciepła odcinka instalacji dla elementu
„Odcinki instalacji centralnego…” wpisujemy nazwę odcinka, wartość ql oraz komentarz. Aby
dodać kolejne odcinki w ten sam sposób wypełniamy kolejne wiersze tabeli. W identyczny
sposób postępujemy z zasobnikami buforowymi.

5. Dla danych systemów ogrzewania analogicznie jak dla systemów wentylacji uzupełniamy dane
dla urządzeń pomocniczych. Na zakładce „Dane urządzeń pomocniczych” wybieramy nośnik
energii – energia elektryczna – produkcja mieszana, zapotrzebowanie mocy do napędu
2
urządzenia pomocniczego qel,H = 0,9 W/m oraz czas działania urządzenia pomocniczego w
ciągu roku tel,H = 5500 h/rok.
6. Przechodzimy do struktury budynku i w każdym ogrzewanym pomieszczeniu w zakładce „Dane
sezonowego zapotrzebowania energii” zaznaczamy checkbox „Uwzględnij w obliczeniach
współczynnika A/Ve”.
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3.12. Utworzenie stref cieplnych i uzupełnienie danych sezonowego
zapotrzebowania energii w strefach cieplnych.
1. Przechodzimy do „Danych stref cieplnych”. Wszystkie jednostki budynku zostały zgrupowane w
dwie kategorie: nieogrzewane i nieprzypisane. Dodajemy dwie nowe strefy cieplne przy pomocy
ikonki „Dodaj strefę cieplną”
. W rozpatrywanym przykładzie lekcji zostały utworzone dwie
strefy cieplne: strefa A – mieszkania i strefa B – klatka schodowa. Do pomieszczeń
nieogrzewanych została przypisana cała kondygnacja „Piwnica”, ponieważ żadne z
pomieszczeń na tej kondygnacji nie jest ogrzewane. Pomieszczenia nieogrzewane nie
wymagają przypisania do strefy cieplnej. Aby przenieść wybrane jednostki do odpowiednich
stref cieplnych należy kolejno przeciągnąć każdą z jednostek nieprzypisanych do właściwej
strefy cieplnej.
W każdej ze stref cieplnych istnieje możliwość edycji danych ogólnych, danych wentylacji oraz
danych systemów ogrzewania wprowadzanych na potrzeby obliczeń stref cieplnych.
2. Przechodzimy na zakładkę „Dane ogólne wentylacji” w „Danych sezonowego zapotrzebowania
energii” w pierwsze strefie cieplnej i naciskami przyciski „Konwertuj pola typ pomieszczenia
SZE” a następnie „Przyjmij Vex/Vsu w pomieszczeniach”.
3. Polecanie konwertuj typ pomieszczenia SZE skutkuje przypisaniem odpowiedniego typu
pomieszczenia na potrzeby obliczeń sezonowego zapotrzebowania energii na podstawie typu
pomieszczenia określonego podczas obliczeń strat ciepła. Eliminuje to potrzebę wprowadzania
tych danych dwukrotnie. Konwersję typu pomieszczeń można wykonać również na poziomie
danych budynku oraz jednostek budynku.
4. Polecenie „przyjmij Vex/Vsu ” powoduje grupową zmianę trybu pól „Vsu” i „Vex” zdefiniowanych
przez użytkownika (np. podczas deklaracji danych na potrzeby obliczeń strat ciepła) na wartości
przyjęte przez program na postawie zadeklarowanego typu pomieszczeń. Zmianę tę można
również wykonać na poziomie danych budynku oraz jednostek budynku. Celem kontroli należy
przejrzeć zakładkę „Dane sezonowego zapotrzebowania energii” w każdym pomieszczeniu,
sprawdzając wartość strumieni Vsu i Vex wyznaczonych w programie.
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5. Na zakładce ”Dane systemów ogrzewania” należy uzupełnić dane odcinków instalacji
centralnego ogrzewania oraz zasobników buforowych. Po wpisaniu długości odcinka wybieramy
wartość ql zadeklarowaną w danych budynku. Zaznaczenie pola „Zyski ciepła” powoduje
uwzględnienie w obliczeniach zysków od zdeklarowanych odcinków instalacji. W ten sposób
należy opisać wszystkie odcinki instalacji dające zyski na rzecz danej strefy cieplnej.

6. W identyczny sposób jak odcinki instalacji deklarujemy w strefie zasobniki buforowe. Ponieważ w
rozpatrywanym przypadku zasobnik buforowy znajduję się w nieogrzewanej piwnicy nie jest on
istotny, jako element dający zyski ciepła, ale może być istotny jako element dający straty ciepła.

3.13. Kontrola danych sezonowego zapotrzebowania energii dla jednostek
budynku.
Na poziomie jednostek budynku program wyznacza wartości strumienia Vf (strumień powietrza
większy z sumy Vsu i Vex zadeklarowanych w pomieszczeniach jednostki budynku) i Vx (dodatkowy
strumień powietrza infiltrującego przez nieszczelności przy pracy wentylatorów wywołany wpływem
wiatru i wyporem termicznym).
Pozostałe dane SZE widoczne na poziomie jednostek budynku są pobierane z danych stref
cieplnych. Jeżeli różnią się one od danych zdeklarowanych na poziomie stref istnieje możliwość ich
modyfikacji (edycja pól jest możliwa po zamianie ikonki
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3.14. Przegląd wyników.
1. Po uzupełnieniu wszystkich danych i wyeliminowaniu komunikatów diagnostyki o randze błędu
w programie są prezentowane kompletne wyniki strat ciepła oraz sezonowego zapotrzebowania
na ciepło w postaci: Raportu energetycznego dla budynku, Raportu energetycznego dla stref
cieplnych oraz Zestawienia stref cieplnych.
2. W raporcie energetycznym budynku zestawione zostały następujące parametry:
•
•
•
•
•
•
•
•

QH,Nd – miesięczne zapotrzebowanie na ciepło użytkowe do ogrzewania i wentylacji,
Htr,adj – współczynnik strat ciepła przez przenikanie,
Qh,ht – miesięczne straty ciepła przez wentylację i ogrzewanie,
Qve – miesięczne straty ciepła przez wentylację,
Qtr – miesięczne straty ciepła przez ogrzewanie,
QH,gn – miesięczne zyski wewnętrzne i od promieniowania słonecznego,
Qint - miesięczne wewnętrzne zyski ciepła,
Qsol – miesięczne zyski ciepła od promieniowania przenikającego do przestrzeni
ogrzewanej budynku przez przegrody przeźroczyste.

3. W programie istnieje możliwość wydrukowania kompletu obliczeń lub konkretnego zestawienia
oraz wyeksportowania wyników do arkusza kalkulacyjnego Excel.
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3.15. Uzupełnienie danych świadectwa CE w danych budynku
W przykładzie zostało już policzone projektowe obciążenie cieplne budynku zgodnie z normą PN-EN
12831 oraz sezonowe zapotrzebowanie energii zgodnie z normą PN-EN 13790. W tej sytuacji część
danych CE zostanie pobrana z danych SZE.
1. Aby włączyć obliczenia świadectwa CE należy wejść w „Dane ogólne” w lewym górnym oknie,
następnie wybrać „Normy i opcje obliczeń” z lewego dolnego okna i zaznaczyć checkbox
„Dokonuj obliczeń świadectw CE”.
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2. Przechodzimy do „Danych budynku” na zakładkę „Dane świadectw CE”. Na podzakładce „Dane
ogólne” domyślnie jest zaznaczony checkbox „Dane klimatyczne przyjmowane dla przegrody
pionowej i skorygowane współczynnikiem nachylenia kα”. Zacienienie i średnia moc
jednostkowych zysków ciepła są pobierane z danych SZE.

3. Dane na podzakładkach „Dane systemów ogrzewania” i „Dane systemów wentylacji” są
identyczne jak na tych samych podzakładkach dla „Danych sezonowego zapotrzebowania
energii” i są z nich automatycznie pobierane.
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4. Przechodzimy na zakładkę „Dane systemów C.W.U” w „Danych świadectw CE”. W „Danych
użytkowania” uzupełniamy:
•
•
•
•
•

Rodzaj budynku – Mieszkalny
liczba osób w jednostce budynku L=3
3
jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej Vcw/j.o = 48dm /doba
°
temperaturę ciepłej wody w zaworze czerpalnym θcw = 55 C
czas użytkowania Tuz = 328 dni

Checkbox „Przyjmuj na podstawie danych systemów wentylacji” jest domyślnie zaznaczony.
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5. Na zakładce „Dane ogólne systemów ciepłej wody użytkowej” uzupełniamy nazwę systemu
c.w.u – system c.w.u 1, nośnik energii – ciepło z kogeneracji – energia nieodnawialna,
sprawność wytwarzania ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej ηW,g = 0,96, sprawność
wykorzystania ηW,e = 1. Wybieramy metodę uwzględniania strat/zysków ciepła przez przewody
c.w.u – w oparciu o wartości ql odcinków instalacji (zdefiniowane na poziomie stref cieplnych)
oraz metodę uwzględniania strat/zysków ciepła przez zasobniki c.w.u – w oparciu o przyjętą
wartość sprawności ηW,s =0,85. Dane dla systemu przygotowania c.w.u zdefiniowane na
poziomie danych budynku zostaną domyślnie pobrane do stref cieplnych i jednostek budynku.
W tym miejscu definiujemy również wartości jednostkowych strat ciepła dla instalacji c.w.u,
które zostaną pobrane do stref cieplnych i jednostek budynku. W tabeli danych „Domyślne
wartości pola „Jednostkowe straty ciepła odcinka instalacji dla elementu „Odcinki instalacji
centralnego…” wpisujemy nazwę odcinka, wartość ql oraz komentarz. Aby dodać kolejne
odcinki w ten sam sposób wypełniamy następne wiersze tabeli.

6. Na zakładce „Dane urządzeń pomocniczych” w „Danych systemów C.W.U” określamy nośnik
energii do napędu urządzeń pomocniczych – energia elektryczna – produkcja mieszana oraz
zaznaczamy z dostępnej listy urządzenia pomocnicze występujące w budynku – regulacja
węzła cieplnego, pompy cyrkulacyjne, pompę ładującą zasobnik oraz pompy i regulację
instalacji solarnej. W programie domyślnie są zaznaczone wszystkie urządzenia pomocnicze.
7. Zmiana Danych budynku na zakładkach zgrupowanych w „Danych świadectwa CE” (poza
zakładką „Dane systemów C.W.U”) powoduje zmianę tych danych na zakładkach
zgrupowanych w „Danych sezonowego zapotrzebowania energii” i wpływa na uzyskane
wcześniej wyniki SZE.
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3.16. Uzupełnienie danych świadectwa CE w danych stref cieplnych
1. W „Danych stref cieplnych” na zakładce „Dane świadectw CE” dla każdej z utworzonych stref
znajdują się cztery podzakładki analogiczne do zakładek w „Danych świadectw CE” dla
„Danych budynku”. Domyślnie wszystkie dane dla zakładki Dane świadectw CE znajdującej się
w strefie cieplnej są pobierane z „Danych świadectw CE” zadeklarowanych w „Danych
budynku”. Na zakładce „Dane ogólne ogrzewania” w „Danych systemów ogrzewania” są
widoczne długości odcinków instalacji zadeklarowane dla każdej ze stref cieplnych w „Danych
sezonowego zapotrzebowania energii”.
2. Zaznaczamy pierwszą ze stref „A-mieszkania” i na podzakładce „Dane ogólne systemów ciepłej
wody użytkowej” w „Danych systemów C.W.U” uzupełniamy odcinki instalacji ciepłej wody
użytkowej. Po wpisaniu długości odcinka wybieramy wartość ql zadeklarowaną w „Danych
budynku”. Zaznaczenie pola „Zyski ciepła” powoduje uwzględnienie w obliczeniach zysków od
zdeklarowanych odcinków instalacji. W ten sposób należy opisać wszystkie odcinki instalacji
dające zyski na rzecz danej strefy cieplnej.
3. Na tej podzakładce dodajemy drugi system przygotowania ciepłej wody użytkowej. Klikamy
prawym przyciskiem myszy w pustym wierszu w tabeli „Systemy przygotowania ciepłej wody
użytkowej” i wybieramy z pojawiającej się listy polecenie „Dodaj element „system przygotowania
cwu”. Następnie wpisujemy jego nazwę – „System przygotowania c.w.u 2”, wybieramy nośnik
energii – kolektor słoneczny oraz modyfikujemy współczynnik fw – część całkowitej dostawy
ciepła zapewniona w ciągu roku przez dany system c.w.u. Domyślnie program ustawia wartość
współczynnika fw, tak aby każdy z systemów zadeklarowanych w strefie dostarczył tyle samo
ciepła.

4. W analogiczny sposób deklarujemy dane dla drugiej strefy B – klatka schodowa. Na zakładce
2
„Dane ogólne” zmieniamy średnią moc jednostkowych zysków wewnętrznych qint = 0 W/m . Na
zakładce „Dane ogólne ogrzewania” w „Danych systemów ogrzewania” uzupełniamy długości
odcinków instalacji dających zyski na rzecz tej strefy cieplnej.
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5. Zmiana danych stref cieplnych na zakładkach zgrupowanych w „Danych świadectwa CE” (poza
zakładką „Dane systemów C.W.U”) powoduje zmianę tych danych na zakładkach
zgrupowanych w „Danych sezonowego zapotrzebowania energii” i wpływa na uzyskane
wcześniej wyniki SZE.

3.17. Kontrola danych świadectw CE w jednostkach budynku
Wszystkie dane CE widoczne na poziomie jednostek budynku są pobierane z danych stref
cieplnych. Jeżeli różnią się one od danych zdeklarowanych na poziomie stref istnieje możliwość ich
modyfikacji (edycja pól jest możliwa po zamianie ikonki
na
). Zmiana danych jednostek
budynku na zakładkach zgrupowanych w „Danych świadectwa CE” powoduje zmianę tych danych na
zakładkach zgrupowanych w „Danych sezonowego zapotrzebowania energii” i wpływa na uzyskane
wcześniej wyniki SZE.

3.18. Dodanie i uzupełnienie danych w świadectwie CE.
1. Przechodzimy w „Dane świadectw CE” w prawym górnym oknie programu i przyciskamy ikonkę
„Dodaj świadectwo CE”
. W dolnym lewym oknie pojawia się świadectwo dla budynku.
Program przypisał wszystkie ogrzewane jednostki budynku do świadectwa. Checkbox „Zawiera
wszystkie dostępne jednostki budynku” jest domyślnie zaznaczony. Zaznaczenie checkboxa
„Podgląd wydruku” spowoduje wyświetlenie podglądu świadectwa po prawej stronie w oknie
programu.

2. Pola: ilość lokali llok, liczba kondygnacji Lkond, powierzchnia użytkowa budynku Auż,bud, kubatura
budynku Vbud i kubatura ogrzewanej części budynku w obrysie wymiarów zewnętrznych Ve są
domyślnie wyznaczone w programie na podstawie wcześniej wprowadzonych danych.
3. Wybieramy typ świadectwa – Dla budynku mieszkalnego oraz cel wykonania świadectwa –
Budynek istniejący. Następnie uzupełniamy kolejno pozostałe pola.
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4. Klikamy na pole „Fotografia” i dodajemy do świadectwa zdjęcie zapisane na dysku lokalnym.
Nie należy zmieniać rozdzielczości ani formatu zdjęcia, gdyż jego rozmiar zostanie
automatycznie dopasowany do wymaganego rozmiaru.

3.19. Wyniki obliczeń.
1. Po uzupełnieniu wszystkich danych i wyeliminowaniu komunikatów diagnostyki o randze błędu
w programie są prezentowane kompletne wyniki dla świadectwa energetycznego budynku w
postaci raportu oraz świadectwa.
2. Dostępne w wynikach obliczeń świadectwo jest w całości wypełnione (jeśli wszystkie dane
wprowadzane na wcześniejszym etapie tworzenia projektu zostały uzupełnione) i zgodne ze
wzorem dla wybranego typu świadectwa według RMI.
3. W raporcie charakterystyki energetycznej budynku dla kolejnych miesięcy prezentowane są
następujące dane:
•
•
•
•
•
•
•
•

QH,Nd – miesięczne zapotrzebowanie na ciepło użytkowe do ogrzewania i wentylacji
Htr – współczynnik strat ciepła przez przenikanie
Qh,ht – miesięczne straty ciepła przez wentylację i ogrzewanie
Qve – miesięczne straty ciepła przez wentylację
Qtr – miesięczne straty ciepła przez ogrzewanie
QH,gn – miesięczne zyski wewnętrzne i od promieniowania słonecznego
Qint - miesięczne wewnętrzne zyski ciepła
Qsol – miesięczne zyski ciepła od promieniowania przenikającego do przestrzeni ogrzewanej
budynku przez przegrody przeźroczyste.

4. Aby wydrukować wyniki obliczeń dla świadectw CE należy wybrać przycisk „Drukuj” w prawym
oknie ekranu.
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5. Na wynikach CE prezentowanych w programie możliwe są następujące operacje:
•
•
•

Zmiana parametrów strony w raporcie.
Wyświetlanie miniatur służących do szybkiej nawigacji – wyszukiwania i przejścia do
wybranej sekcji raportu.
Znajdź - wyszukiwanie tekstu w raporcie.

•

Pełny ekran.

•

Zbliż raport – zbliża raport tak, aby cała strona mieściła się w oknie programu.

•

Dwie strony – zbliża raport tak, aby dwie strony zmieściły się w oknie programu.

•

Wiele stron – zbliża raport tak, aby wybrane strony zmieściły się w oknie programu.

Szerokość strony – zbliża raport tak, aby szerokość strony odpowiadała szerokości
okna.
Te same operacje są dostępne dla świadectwa CE.
6.

7. Istnieje również możliwość wyeksportowania wyników do wielu formatów. Aby wyeksportować
świadectwo należy wybrać przycisk „Zapisz” oraz wybrać jeden z formatów widoczny na liście
proponowanej przez program.

73

Dodatek A

C. DODATEK A – STANDARDOWE CZYNNOŚCI PRZYPISANE DO
KLAWIATURY ORAZ MYSZKI
W tym rozdziale znajduje się lista czynności przypisanych do klawiatury oraz myszki. Tabela
zawiera ustawienia standardowe – mogą one ulec zmianie w okienku „Dostosuj”:

Klawiatura:
Kombinacja klawiszy:
Esc

Wywoływana czynność w edytorze graficznym:
odświeżenie widoku.

F1:

jeśli zaznaczony jest element – wywołanie pomocy nt. tego elementu.
jeśli wybierany jest typ elementu z listy – wyświetlenie pomocy nt. wybieranego
typu.
jeśli nie jest zaznaczony żaden element – wywołanie pomocy ogólnej.
w liście błędów i oknie wyników diagnostyki – wywołanie informacji na temat błędu.

F2

powtórzenie ostatnio wpisanej wartości w tabeli danych.

Shift+F2

sprawdzenie poprawności połączeń.

F3

wstawienie tego samego elementu / modułu co ostatnio.

Shift+F3

renumerowanie działek.

F4

przełączenie widoku: instalacja policzona / niepoliczona.

F5

F8

wyświetlenie całego projektu – ustalenie takiej skali i położenia, aby cały projekt był
widoczny.
wyświetlenie całej aktywnej warstwy – ustalenie takiej skali i położenia, aby
wszystkie elementy z aktywnej warstwy były widoczne.
dane ogólne projektu – wyświetlenie okienka „Opcje projektu” na zakładce „Dane
ogólne”.
struktura budynku – wyświetlenie okienka „Opcje projektu” na zakładce „Struktura
budynku”.
informacja o projekcie – wyświetlenie okienka „Opcje projektu” na zakładce
„Informacja”.
włączenie / wyłączenie listy błędów.

Shift+F8

włączenie / wyłączenie drzewa struktury budynku.

F9

włączenie / wyłączenie listy zestawów danych.

Shift+F9

włączenie / wyłączenie listy pasków narzędzi do wyboru.

F10

wywołanie obliczeń.

Shift+F10

wywołanie szybkich obliczeń, bez wyświetlania opcji i tabel.

F11

włączenie / wyłączenie tabeli wyników obliczeń w edytorze graficznym.

F12

włączenie / wyłączenie tabeli danych.

Alt+C

włączenie / wyłączenie trybu SIAT – wyrównywania elementów do siatki.

Alt+Q

wyświetlenie podręcznego menu.

Alt+V

włączenie / wyłączenie trybu AUTO – automatycznego łączenia elementów.

Shift+F5
F7
Ctrl+F7
Shift+F7
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Alt+X

Ctrl+A

włączenie / wyłączenie trybu BLOK – zablokowania wszystkich elementów przed
przesuwaniem.
włączenie / wyłączenie trybu POWT – powtarzalne wstawianie elementów
konstrukcji, instalacji i armatury.
włączenie / wyłączenie trybu ORTO – wstawiania tylko linii łamanych pionowych
i poziomych + pod dodatkowym zadeklarowanym kątem.
zaznaczenie wszystkich elementów z aktywnej warstwy.

Ctrl+Shift+A

automatyczne podłączenie zaznaczonych odbiorników.

Ctrl+B

zablokowanie zaznaczonych elementów przed przesuwaniem.

Ctrl+C

skopiowanie zaznaczonych elementów do schowka.

Ctrl+Shift+C

skopiowanie i możliwość konfiguracji zaznaczonych elementów.

Ctrl+D

odblokowanie zaznaczonych elementów i umożliwienie ich przesuwania.

Ctrl+F

włączenie / wyłączenie okienka wyszukiwania elementów.

Ctrl+G

grupowanie zaznaczonych elementów.

Ctrl+H

rozgrupowanie zaznaczonych elementów.

Ctrl+I

importowanie rzutu budynku z pliku DWG/DXF

Ctrl+L

wyświetlenie okienka z edycją skrótów literowych.

Ctrl+M

wyświetlenie okienka z edycją makr.

Ctrl+P

drukowanie aktualnego arkusza.

Ctrl+Q

dzielenie elementów.

Ctrl+R

rozłączenie zaznaczonych elementów.

Ctrl+Shift+R

całkowite rozłączenie zaznaczonych elementów.

Ctrl+S

zapis projektu na dysk.

Ctrl+V

wklejenie fragmentu projektu lub modułu ze schowka.

Ctrl+X

przeniesienie zaznaczonych elementów do schowka.

Ctrl+Z

cofnięcie ostatniej operacji.

Ctrl+Y

ponowienie ostatniej operacji.

Ctrl+Enter

w tabeli danych – otwiera listę dla pól, które mają możliwość wyboru z listy.

Ctrl+Ins

skopiowanie zaznaczonych elementów do schowka.

Ctrl+Page Up

Ctrl+Tab

przejście do poprzedniego arkusza roboczego (pomiędzy zakładkami zmiana
„w lewo”).
przejście do następnego arkusza roboczego (pomiędzy zakładkami zmiana
„w prawo”).
odwracanie zaznaczonych elementów w poziomie.

Ctrl+„+”

powiększenie widoku.

Ctrl+„-”

pomniejszenie widoku.

Ctrl+„*”

przejście do powiększania obszaru.

Ctrl+„/”

przejście do płynnego powiększania.

Alt+B
Alt+Z

Ctrl+Page Down
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Ctrl+strzałki
(blok strzałek)
Ctrl+Alt+strzałki
(blok strzałek)
Ctrl+strzałki
Ctrl+Home
Ctrl+End
Ctrl+PgUp
Ctrl+PgDn
(blok numeryczny)
Ctrl+Shift+Alt+strzałki
Shift+Ins

przejście do elementu tego samego typu znajdującego się najbliżej aktualnie
zaznaczonego w określonym kierunku.
przejście do elementu dowolnego typu znajdującego się najbliżej aktualnie
zaznaczonego w określonym kierunku.
przejście do przyłączonego elementu, w określonym kierunku.

Delete

usunięcie zaznaczonych elementów.

Enter

zatwierdzenie danych w tabeli.

powielenie zaznaczonego fragmentu projektu w określonym kierunku.
wklejenie modułu ze schowka.

Myszka:
Lewy klawisz:
pojedyncze kliknięcie na element

zaznaczenie elementu i odznaczenie innych.

pojedyncze kliknięcie na element zaznaczenie elementu bez odznaczania innych. Jeżeli kliknięty
z przyciśniętym klawiszem Shift
element był zaznaczony to czynność ta powoduje jego odznaczenie.
pojedyncze kliknięcie na element zaznaczenie elementu znajdującego się pod spodem aktualnie
z przyciśniętym klawiszem Ctrl
zaznaczonego.
podwójne kliknięcie na element
konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domyślnie: zaznaczenie
całego przyłącza (wszystkich jego odcinków).
podwójne kliknięcie w tabeli danych
konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domyślnie: zmienia
wartość pola na następną (dla pól z listą).
Prawy klawisz:
pojedyncze kliknięcie
podwójne kliknięcie

konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domyślnie: wyświetlenie
menu podręcznego.
konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domyślnie: włączenie
tabeli danych jeśli jest wyłączona.

Środkowy klawisz:
pojedyncze kliknięcie

konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domyślnie: przesuwanie
widoku.

Rolki myszki:
obrót rolki

płynne powiększanie i pomniejszanie projektu.

obrót rolki z przyciśniętym
klawiszem Alt

prawym przesunięcie widoku projektu.
Dla myszki z dwoma rolkami przesunięcie zgodnie z domyślnym
przeznaczeniem rolki – w pionie lub w poziomie.
Dla myszki z jedną rolką przesunięcie projektu w pionie.
obrót rolki z przyciśniętymi klawiszami precyzyjne przesunięcie widoku projektu (z mniejszym skokiem).
Shift+Alt
Dla myszki z dwoma rolkami przesunięcie zgodnie z domyślnym
przeznaczeniem rolki – w pionie lub w poziomie.
Dla myszki z jedną rolką przesunięcie projektu w pionie.
obrót rolki z przyciśniętymi klawiszami przesunięcie widoku projektu ze zmianą znaczenia rolek.
Ctrl+Alt
Dla myszki z dwoma rolkami przesunięcie niezgodnie z domyślnym
przeznaczeniem rolki – w poziomie lub w pionie.
Dla myszki z jedną rolką przesunięcie projektu w poziomie.
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