
OCENA BUDYNKU PASYWNEGO 

obiekt: 

ulica: 

kod pocztowy / miejscowość: 

paristvło: 

typ obiektu: 

klimat: 

inwestor: 

ulica: 

kod pocztowy / miejscowość: 

architekt 

ulica: 

kod pocztowy/ miejscowość: 

projektant instalacji: 

ulica: 

kod pocztowy I miejscmvość: 

obliczenia do projektu zamiennego 
PB/ PW, luty 2019 

55-011 SIECHNICE 

POLSKA 

PUBLICZNY BUDYNEK SŁUŻBY ZDROWIA 

PL - Strefa II (Poznan/Pila) 

GMINA SIECHNICE 

JANA PAWŁA II 12 

55-011 SIECHNICE 

JOJKO + NAWROCKI ARCHITEKCI 

DĄBRÓWKI 15/13 

40-081 KATOWICE 

KRZYSZTOF MUSIOŁ 

Anieli Krzywoń 16 

41-922 RADZIONKÓW 

rok budowy: 2018 

ilość lokali: 1 
kubatura zabudQINy V0: 9523, 6 m3 

ilość osób: 293,0 

temperatura wewnętrzna:~O, 9 'C 
wewnętrzne żródla ciepła: 5 , 4 W/m2 

średnia wysokość kondygnacji: 2 , 5 rn 

Wartości bud nku odniesione do umovme erzcłuu rzewane na rok u o: metoda miesi czna 

ogrzewanie 

umowana powierzchnia ogrzewana 

wskaźnik zapotrzebowania energii do ogrzewania 

wskażnik obciążenia grzewczego 

chłodzenie zapotrzebowanie na eh/ód i osuszanie 

wskaźnik obciążenia chłodniczego 

częstość występowania nadmiernej temperatury(> °C "C) 

energia pierwotna ogrzewanie. chłodzenie. 
cwu. eneręia pomocnicza, 

cwu, ogrzewanie i enerqia pomocnicza 

energia pierwotna zaoszczędzona przez ogniwa fotowoltaiczne 

szczelność powietrzna 

osuszanie. energia elektryczna 
gospodarstwa domowego 

wymiana powietrza podczas próby ciśnieniowej nso 

1927,1 m 

15 kWh/(m2a) 

15 W/m2 

1 kWh/(m2a) 

9 W/m2 

% 

120 
71 kWh/ m2a 

kWh/ m2a 

0,2 1/h 

wymaganie 

15 kWh/(m'a) 

10 Wim' 

15 kWh/(m'a) 

spełnione?• 

tak 

tak 

,,, --,m••· B 
0,6 1/h ! tak I 
* puste pole. brak danych: ·-·: bez wymagań 

budynek pasywny? tak 

Zapewniam, że wprowadzono tutaj 

wartości wg metody PHPP 

na podstawie paramertów 

budynku. 

Obliczenia z PHPP 

są dołączone do niniejszeg dokumentu. 

imię: numer rejestracyjny PHPP: 

I I 
nazwisko: data: 

I MALIK-TROCHA 1s.02.2019 1 

firma: 
IAZERO HANNA MALIK-TROCHA 

_,,, podpis: 

I ~ ,,./ l<2.1.. <t - I rocU 
u V 

J~-.rt. S,.,,o1 
Wef1/:tJo„ 'j)lf!JP,'ED 



Projektowanie budynku pasywnego 
EWIDENCJA POWIERZCHNI 
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Projektowanie budynku pasywnego 
WSPÓŁCZYNNIK U PRZEGRODY BUDOWLANEJ 

r-~--------------------------'w'-'.arstwy przegrody w przekroju klinowym (izolacja w spadku) 
obiekt: I OŚRODEK ZDROWIA I oraz warstwy powietrzne niewent. -> po prawej 

przegroda nr opis przegrody 

1 mzl.0 G-1 Sciana zewnętrzna w garażu żelbet 22cm + wełna skalna 

izolacja wewnętrzna? 

opór przejmowania ciepła (nfK/W) wewnętrzny R51 :~ 

zewnętrzny Rs., : ~ 

część 1 i. [Wf(mKJ\ część 2 (opcjonalnie) 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

tynk wewnętrzny 0,820 

ściana żelbetowa 2,300 

płyta z wełny skalnej 0,036 

I 
I 

;_ (W/(mK)I część 3 (opcjonalnie) 

udział powierzchni w części 2 

i.{Wl(mi<)I 

udział powierzchni w części 3 

I I 
współczynnik U: ..._ __ o_,~2_2_5 __ ~lwt(m'K) 

grubość (mm) 
10 

220 

150 

o 

suma 

38,0 Iem 

przegroda nr opis przegrody 
2 mzl.0 Sciana zewnętrzna Bloczek 2+1 44cm + płyta elewacyjna modrzewiowa 

'-----~ 

opór przejmowania ciepła (rrr'KJW} wewnętrzny Rs. :~ 
zewnętrzny Rg : ~ 

część 1 i (Wl(mK)J część 2 (opcjonalnie) i [Wt(mK)J część 3 (opcjonalnie) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

tynk wewnętrzny 0,820 

. bloczek- 0,061 

tynk zewnętrzny 0,870 

udział po...vierzchni w części 2 

i [W/(mK)) 

udział poY-lierzchni w części 3 

I I 
współczynnik u:J ._ __ o__,_, 1_3_5 __ _,lwt(m'K) 

izolacja wewnętrzna? 

grubcść (mm) 
10 

440 

10 

suma 

46,0 Iem 

przegroda nr opis przegrody 

3 Ściana zewnętrzna żelbetowa szybu windowego 

opór przejmowania ciepła (ITTK/W) wewnętrzny R,; : ~ 

zewnętrzny R,. : ~ 

część 1 i. {W/(mKJJ część 2 (opcjonalnie) 

2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 

izolacja wewnętrzna? 

tynk wewnętrzny 0,820 

żelbet 2,300 

izolacja 0,031 

I 

I 

i. [W/(mK)I część 3 (opcjonalnie) 

udział powierzchni w części 2 

/.[W/(mK)] 

udział powierzchni w części 3 

I I 

grubcść (mm] 
10 

180 

220 

suma 

41,0 Iem 

współczynnik U: ~--0~, 1_3_6_~1W/(m'K) 



Projektowanie budynku pasywnego 
WSPÓŁCZYNNIK U PRZEGRODY BUDOWLANEJ 

~~--------------------------w~arstwy przegrody w przekroju klinowym (izolacja w spadku) 
obiekt: I OŚRODEK ZDROWIA I oraz warstwy powietrzne niewent. -> po prawej 

przegroda nr opis przegrody 

4 Ściana wieniec żelbetowy nadproże z pustaka, izolacja PUR 

izolacja wewnętrzna? 

opór przejmowania ciepła (rrr'K/W) wewnętrzny R" : ~ 

zewnętrzny Ru : ~ 

część 1 i. (Wl(mi<JI część 2 (opcjonalnie) 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

i. {W/(mK)I część 3 (opcjonalnie) 

udział powierzchni w części 2 

i.{Wl(mK)J 

Żelbet 2,300 
bloczek.._. 0,061 

pianka pur 0,023 

tynk zewnętrzny 0,820 

udział powierzchni w części 3 

I I 
współczynnik u:! .... __ o_._, 1_0_3 __ _.lwt(m'K) 

grubość[mm) 
100 

180 

150 

10 

suma 

44,0 !cm 

przegroda nr opis przegrody 
5 mz2.0 ściana zewnętrzna poddasza technicznego+ płyta elewacyjna modrzewiowa 

izolacja wewnętrzna? 

opór przejmowania ciepła [m1'K/Wl wewnetrzny R., :~ 

zewnętrzny Ru:~ 

część 1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 
6. 
7. 

8 

płyta cementowa gr 15n 0,230 

paroizolacja 0,000 

wełna mineralna 0,030 słupki drewniane 0,0 0,160 
wiatroizolacja płyta osb 

. pod.konstrukcja 3cm 
płyta elewacyjna modrzewiowa gr 19mm 

i. [Wt(mK)I część 2 (opcjonalnie) i. [Wf{mKil część 3 (opcjonalnie) 

udział powierzchni w częsct 2 

1 10,0% 

i.(Wf{mK)] 

udział powierzchni w częsc1 3 

I I 
współczynnik U: ~I __ O~, 1_3_9 __ ~lwt(m'K) 

grubość[mm] 
o 
o 

300 

suma 

30,0 !cm 

przegroda nr opis przegrody 

6 lp4.0 dach plaski tradycyjny 
izolacja wewnętrzna? 

I I 
opór przejmowania ciepła [mtK/W) wewnętrzny R11 : ~ 

zewnętrzny R,. : ~ 

część 1 

strop żelbetowy- 2,300 

paroizolacja 0,000 

. polistyren ,o 0,031 

. papa podkładowa 

. papa wierzchnego krycia 

i [W/(mK)I część 2 (opcjonalnie) i (W/(mK)J część 3 (opcjonalnie) 

9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 

udział powierzchni w części 2 

i (Wl(mKJI 

udział powierzchni w części 3 

I I 
współczynnik U: ._I __ o_,,_0_4_5 __ _.lwt(m'K) 

grubość[mm] 

270 

o 
760 

suma 

103,0 !cm 

współczynnik U nor~--0~,0_4_0_~W/(m'K) 



Projektowanie budynku pasywnego 
WSPÓŁCZYNNIK u PRZEGRODY BUDOWLANEJ 

~~--------------------------w~arstwy przegrody w przekroju klinowym (izolacja w spadku) 
obiekt: I OŚRODEK ZDROWIA I oraz warstwy powietrzne niewent. -> po prawej 

przegroda nr opis przegrody 

7 lp5. O dach l.ekki 
izolacja wewnętrzna? 

I I 
opór przejmowania ciepła [m1K/W] wewnętrzny R11 : ~ 

zewnętrzny Ru : ~ 

część 1 
płyta cementowa gr.15 0,230 

paroizolacja 0,000 

walna mir:ęralna pomied 0,030 belki drew. 6x30cm o O, 160 

wiatroizolacja płyta osb 

papa podkładowa 

papa wierzchniego krycia 

i [Wl(m)()) część 2 (opcjonalnie) i 1w,(mK1I część 3 (opcjonalnie) 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
22. 

23. 
24. 

udział powierzchni w części 2 

1 10.0% 

i [Wi(mKJI 

udział powierzchni w części 3 

I I 
współczynnik U:\._ __ 0..:.., 1_3_8 _ __.\wt(m'K) 

grubość [mm) 

13 
o 

300 

suma 

31,3 jem 

przegroda nr opis przegrody 

8 lp2.0 podłoga parteru nad garażem 
izolacja wewnętrzna? 

opór przejmowania ciepła [m1K/W] wewnętrzny R11 :~ 

zewnętrzny Rsa :~ 

część 1 

. posadzka 0,000 

wylewka betonowa zbroj 2,300 

. polistyren - ?=0, 0,031 

. płyta żelbetowa gr.27c 2,300 

. płyta z wełny skalnej 0,036 

i. (W/(mK)J część 2 (opcjonalnie) i. [W/(mK)I część 3 {opcjonalnie) 

25 
26 

27 
28 

29 
30 

31 
32 

udział powierzchni w części 2 

i.[Wl{mK)I 

udział powierzchni w części 3 

I I 
współczynnik U: ~I __ 0~•~0_5_7 __ ~\wt(m'K) 

grubość(mm) 
o 

120 

400 
270 

150 

suma 

\ 94,0 l= 

przegroda nr opis przegrody 

9 pl.1 podłoga na gruncie kl.atki schodowe 
izolacja wewnętrzna? 

I I 
opór przejmowania ciep/a (m2K/W) wewnętrzny R_, : ~ 

zewnętrzny ~ : ~ 

część 1 

33 
34 
35 

36 
37 

38 

39 

40 

. posadzka 2cm 0,000 

. płyta betonowa 15cm, 2 2,300 

. płyta z wełny skalnej 0,036 I 
I 

I 
I 
I 

i. [W/(mK)J część 2 (opcjonalnie) f. [W/(mK)J część 3 {opcjonalnie) 

udział powierzchni w części 2 

f.[Wl(mK)) 

udział powierzchni w części 3 

I I 
współczynnik U: ~I __ o_,~0_4_2 __ ~\wl(m'K) 

grubość [mm] 
o 

150 

850 

suma 

100,0 jem 



Projektowanie budynku pasywnego 
WSPÓŁCZYNNIK U PRZEGRODY BUDOWLANEJ 

~~--------------------------w"7arstwy przegrody w przekroju klinowym (izolacja w spadku) 
obiekt: I OŚRODEK ZDROWIA I oraz warstwy powietrzne niewent. -> po prawej 

przegroda nr opis przegrody 

10 lpl.2 podłoga na gruncie szyb windowy 

izolacja wewnętrzna? 

I I 
opór przejmowania ciepła (m2'K/W] wewnętrzny R$1 : ~ 

zewnętrzny Rsa : ~ 

część 1 i (Wi(mK)J część 2 (opcjonalnie) I (W/(mK)I część 3 (opcjonalnie) 

41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 

48 

. płyta żelbetowa gr.20 2,300 

? 0,035 W/(m* 0,035 
I 

I 

i 
I 
I 

udział powierzchni w części 2 

I [W/(mK)J 

udział powierzchni w części 3 

I I 
współczynnik U: LI __ o::.,_:,2:_1,:_8=---'lw1(m'K) 

grubość (mm] 
200 

150 

suma 

35,0 jem 

przegroda nr opis przegrody izolacja wewnętrzna? 

11 D 1.1 dach pla•ki tradycyjny nad •zybami windowymi 

opór prnjmowania ciepła [m'ł(/W] \WWrl(łlrzny Rw :~ 

zewnętrzny Ru:~ 

część 1 

strop żelbetowy.- 2,300 
paroizolacja 0,000 

polistyren -?=0,0 0,031 
membrana hydroizolacyjna 

polistyren.-it=0,031 0,031 

I 

i [W/(mK)J część 2 (opcjonalnie) I [Wl(mK)] część 3 (opcjonalnie) 

49. 

50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 

udział powierzchni w części 2 

I IW/(mK)] 

udział powierzchni w części 3 

I I 
współczynnik U: ._I __ o__,_,0_6_1 _ ___.lwi(m'K) 

grubość (mm) 
270 

450 

50 

suma 

77,0 Iem 

przegroda nr opis przegrody 

12 mzl.0 Sciana zewnętrzna Bloczek 38cm + płyta elewacyjna modrzewiowa 

izolacja wewnętrzna? 

I I 
opór przejmowania ciep/a [m2K/W] wewnętrzny Rs;: ~ 

zewnętrzny Rs.. : ~ 

część 1 
tynk wewnętrzny 0,820 

. bloczek- 0,061 I 

izolacja styropian 0,031 

tynk zewnętrzny 0,870 

i 

i [WJ(mK)] część: 2 (opcjonalnie) I tWf(mK)J część: 3 (opcjonalnie) 

57 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

udział powierzchni w części 2 

) [Wl(mK)J 

udział powierzchni w części 3 

I I 
współczynnik U: LI __ o_,_, 1_1_5 _ __,lwl(m'K) 

grubość [mm] 

10 

380 
70 

10 

suma 

47,0 Iem 



Warstwy o przekroju klinowym (o nachyleniu max. 5%) 
(obliczenia wg DIN EN 6946, Załącznik C) 

2.1 przykład: stropodach z izolacją spadkową 
przegroda nr opis przegrody 

opór przejmowania ciepła (rTrK/W} wewnętrzny Rsi : ~ 

zewnętrzny Rsa: ~ 

A równolegle warstwy elementu 
część 1 i (Wl(mK)J część 2 (opcjonalnie) i. (W/{mK)] część 3 {opcjonalnie} 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

strop żelbetowy - 420kg/rn2 2,300 
paroizolacja 0,000 

polistyren - ?=0, 031W/ (rn*K) 0,031 
papa podkładowa 

papa wierzchnego krycia 

udział powierzchni w części 2 

I I 

B klinowate warstwy elementu 
część 1 I styropian~ 

/.IW/(mK)J część 2 (opcjonalnie) 

i.[Wt(mK)] 

udział powierzchni w części 3 ~•-urn_•-~ 

I I I s1,o lr.m 
0,051 W/(m'K) 

19,612 (m'K)/W 

i.[Wl(mK)] część 3 (opcjonalnie) i.(Wl(mK)J 

o. 031 1 

udział powierzchni w części 2 

I I 
udział powierzchni w części 3 grubość d1 [cm) 

~~I I 16,0 Iem 
u,: ,__ ___, 
R,: 

1-- --,-- --,-- c-=---l 
Wartość U powierzchni prostokątnej: l---"-' '-"--=---1 

Wartość U powierzchni trójkątnej w najgrubszym miejscu wierzchołka: l----:-' '-:-- .,...,. ---1 

Wartość U powierzchni trójkątnej w najcieńszym miejscu wierzchołka: '--"-''-"--'-'----' 

0,194 W/(m'K) 

5,161 (m'K)/W 

O 045 W/(m'K) 

O 047 W/(m'K) 

O 044 W/(m'K) 

suma szerokości ~,r 
~ 

grubość d1 [mm) 

1 150 1 



Projektowanie budynku pasywnego 
STRATY CIEPŁA DO GRUNTU 

właściwości gruntu dane klimatyczne 
przewodność cieplna Is BEWl(mK) średnia temp. wewnętrzna zimą T; 20, 9 'C 

pojemność cieplna pe MJl(m'K) średnia temp. wewnęlrzna latem T, 25 o 'C 

okresowa glębokośc przenikania ii 3,17 m średnia temp. powierzchni ziemi Te.m , 1 'C 

amplituda Te,m Te.Ą l• ., 'C 

długość okresu grzewczego n 7 2 miesięcy 

liczba stopniogodzin ogrzewania G, ;o 2 kKh/a 

dane budynku wsp. U płyty na gruncie I stropu piwnicy u, 0,057 Wl(m'K) 

powierzchnia płyty pod/ogi A 
~m' 

mostki cieplne płyty na gruncie/ stropu piv lf's*I O. "•G W/K 

ob'N6d płyty pod/ogi p m wsp. U płyty na gruncie/ stropu piwnicy v.1 U1' 0,057 Wl(m'K) 

wymiar charakterystyczny płyty B' 8,82 m grubość oddziaływującego g,untu d, 34,90 m 

rodzaj płyty na gruncie (zaznaczyć "x" tylko 1 pole) 

I I piwnica ogrzewana lub płyta zagłębiona w gruncie X I piwnica nieogrzewana 

I I płyta pod/ogi na gruncie I płyta pod/ogi podniesiona ponad grunt 

przy piwnicy lub podłodze zagłębionej w gruncie 
głębokość piwnicy z ~m wsp. U ściany piwnicy poniżej gruntu UwK I 3,300 lw1(m'K) 

dodatkowo dla piwnicy nieogrzewanej wysokośc piwnicy powyżej pow. terenu h o, 00 m 

krotność wymian powietrza n ~~· współcz. U ściany piwnicy powyżej terenu Uw 0,225 Wl(m'K) 

objętość powietrza w piwnicy V m' wartość U podłogi piwnicy ul)( 3,300 Wl(m'K) 

izolacja krawędziowa dla podłogi na gruncie przy podłodze podniesionej ponad grunt 
szerokość/gębokość izolacji D 

§:l(mK) 

wartość U gruntu pod przestrzenią UHołll Wl(m'K) 

grubość izolacji krawędziowej d, wysokoś:ć ścian przestrzeni h m 

przewodność cieplna izolacji is, wartość U ścian przestrzeni podpodłoqowe Uw Wl(m'K) 

po'Merzchnia otworów wentylacyjnych EP m' 
ułożenie izotccii krawąd.::iowcj ponom~Fl prędkość wiotru no wy!łoko3ci 10 m V 4,0 mlo 

(zaznaczyć "x" tylko jedno pole) pionowo współczynnik osłony przed wiatrem fw 0,05 

dodatkowe straty ciepła przez mostki cieplne na obwodzie część stacjonarna 4'P,stat1 W/K 

przesuniecie fazowe p 11miesiąca część harmoniczna '+'P.harm *I o ,ooo W/K 

korekta dla wody gruntowej 
głębokość zwierciadła wody grunt. z. 

EbBm 
przewodność cieplna elementu bud. (bez gruntu) L.,., 5909,85 W/K 

prędkość przepływu Qw mld względny standard izolacji d/8' 0,04 - 
względny poziom wody gruntowej z,JB' 0,17 - 

wsp. korekcyjny wody gruntowej Gw 1,2204636 - względna prędkość wody gruntowej VB' 0,09 - 

piwnica lub podłoga zagłębiona w gruncie 
grubosć oddziaływująca podłogi d, 0,6 m przesunięcie fazowe p miesiąca 

współczynnik U podłogi u„ 0,33 Wl(m'K) pozost. harm. przewodność cieplna L.,. 503,78 W/K 

oddziaływująca grubość ściany piwnicy dw 0,61 m 

współczynnik U ściany U0w 0,72 Wl(m'K) 
stacjonarna przewodność cieplna L, 1112,47 W/K 

piwnica nieogrzewana 
stacjonarna przewodność cieplna Ls 53,99 W/K przesunięcie fazowe p 0,73 rriesiąca 

pozost. harm. przewodność cieplna L.,. 35,93 W/K 

płyta podłogi na gruncie 
współczynnik przenikania ciepła u, Wl(m'K) przesunięcie fazowe p miesiąca 

oddziaływująca gr. izolacji krawędziowej d' m pozost. harm. przewodność cieplna L.,. W/K 

korekta izolacji krawędziowej ó'ł' Wl(mK) 

stacjonarna przewodność cieplna Ls W/K 

płyta podłogi podniesiona ponad wentylowaną przestrzeń (najwyżej 0,5 m powyżej poziomu terenu) 
oddziaływująca gr. izolacji przestrzeni d, m przesunięcie fazowe p miesiąca 

wartość U gruntu pod przestrzenią u, Wl(m'K) pozost. harm. przewodność cieplna L.,. W/K 

wartość U ścian przestrzeni & wentylacj< Ux Wl(m'K) 

stacjonarna przewodność cieplna t., W/K 

wyniki pośrednie 
przesunięcie fazowe 

stacjonarna przewodność cieplna 

pozost. harm. przewodność cieplna 

p 
t., 
L.,. 

0,73 miesiąca 

53,99 W/K 

35,93 W/K 

stacjonarny strumień ciepła 

okresowy strumień ciepła 

straty ciepła podczas okresu grzewczego 

współczynnik redukcyjny gruntu dla arkusza "Ciepło" 

cl>stat 

cl>ha1m 

0101 

636,5 W 

167,3 W 

4238 kWh 

0,85 

średnia temperatura miesiączna gruntu dla metody miesięcznej 
miesiąc 1 2 3 4 5 6 
zima 3,5 3,1 4,4 7,1 10,4 13,5 
lato 3,6 3,2 4,5 7,2 10,5 13,6 

temp. obliczeniowa gruntu dla arkusza Obc_grzewcze 

7 
15,5 
15,6 

8 
15,9 
16,0 

14,6 
14,7 

10 
11,9 
12,0 

11 
8,6 
8,7 

12 
5,5 
5,6 

wartość śred 
9,5 
9,6 

dla arkusza Obc_chlod 16,0 



Projektowanie budynku pasywnego 
STRATY CIEPŁA DO GRUNTU 

właściwości gruntu dane klimatyczne 
przewodność cieplna ), lli=]Wl(mK) średnia temp. wewnętrzna zimą T, 20,3 ·c 
pojemność cieplna pe MJl(m1K) średnia temp. wewnętrzna latem T, 25 J 'C 

okresowa gtębokośc przenikania 6 3,17 m średnia temp. powierzchni ziemi r., 3,1 ·c 
amplituda Te,m Te.A 10 ) ·c 
długość okresu grzewczego n 7,2 miesięcy 
liczba stopniogodzin ogrzf!Wania G, 90,2 kKh/a 

dane budynku wsp. U płyty na gruncie I stropu piwnicy u, 0,051 Wl(m'K) 

powierzchnia płyty podłogi A 
tib9m' 

mostki cieplne płyty na gruncie I stropu piv, lf-'6 *I ·!, 00 WIK 

obwód płyty podłogi p m wsp. U płyty na gruncie/ stropu piwnicy wt Ui' 0,051 W/(m1K) 

wymiar charakterystyczny płyty B' 4,08 m grubość oddzia/ywującego gruntu d, 39,58 m 

rodzaj płyty na gruncie (zaznaczyć "x" tylko 1 pole) 

I I piwnica ogrzewana lub płyta zagłębiona w gruncie I piwnica nieogrzewana 

I X I płyta podłogi na gruncie I płyta podłogi podniesiona ponad grunt 

przy piwnicy lub podłodze zagłębionej w gruncie 

głębokość piwnicy z ~m wsp. U ściany pAvnicy poniżej gruntu UwK I 7,667 lw1(m'K) 

dodatkowo dla piwnicy nieogrzewanej wysokośc piwnicy powyżej pow. terenu h 0,00 m 

krotność wymian powietrza n 
~h' 

współcz. U ściany piwnicy powyżej terenu Uw 0,225 Wl(m'K) 

objętość powietrza w piwnicy V m' wartość U podłogi piwnicy u,. 3,833 Wl(m'K) 

izolacja krawędziowa dla podłogi na gruncie przy podłodze podniesionej ponad grunt 
szerokość/gębokość izolacji D ri. wartość U gruntu pod przestrzenią UHohl W/(m2K) 

grubość izolacji krawędziowej d, wysokość ścian przestrzeni h m 

przewodność cieplna izolacji ),, wartość U ścian przestrzeni podpodłogowi Uw Wl(m'K) 

powierzchnia otworów wentylacyjnych EP m' 
ułożenie izolacji krawędziowej poz;om~Fl prędkość wiatru na wysokości 10 m V 4,0 mis 

(zaznaczyć "'I< tylko jedno pole} pionowo współczynnik osłony przed wiatrem fw 0,05 

dodatkowe straty ctepta p17P.7 mostki cteptne na nhwnr17ie r.7ę<;r':c;l>1r.jnn;łm,1 '-ł'r.Mai*1 ·,, WIK 

przesuniecie fazowe p ~miesiąca część harmoniczna '+'P,harm •1 0,000 W/K 

korekta dla wody gruntowej 
głębokość zwierciadła wody grunt. Zw 

t±lam 
przewodność cieplna elementu bud. (bez gruntu) L,., 9,00 WIK 

prędkość przepływu Qw mld względny standard izolacji d,IB' 9,70 · 
względny poziom wody gruntowej ZwfB' 0,37 - 

wsp. korekcyjny wody gruntowej Gw 1,0019697 - względna prędkość wody gruntowej va· 0,20 - 

piwnica lub podłoga zagłębiona w gruncie 
grubość oddzia/ywująca pod/ogi ct, m przesunięcie fazowe p miesiąca 

współczynnik U poclłogi u" W/(m2K) pozost. harm. przewodność cieplna L„ WIK 

oddzialywująca grubość ściany piwnicy d„ m 

współczynnik U ściany u.,. W/(m1K) 
slacjonama przewodność cieplna L, WIK 

piwnica nieogrzewana 
stacjonarna przewodność cieplna Ls WIK przesunięcie fazowe p miesiąca 

pozost. harm. przewodność cieplna Lpo WIK 

płyta podłogi na gruncie 
współczynnik przenikania ciep/a u, 0,05 Wl(m'K) przesunięcie fazowe p 1.47 miesiąca 

oddzialywująca gr. izolacji krawędziowej d' o,oo m pozost. harm. przewodność cieplna L„ 4,98 WIK 
korekta izolacji krawędziowej Ll'ł' Wl(mK) 

stacjonarna przewodność cieplna t., 8,61 WIK 

płyta podłogi podniesiona ponad wentylowaną przestrzeń (najwyżej 0,5 m powyżej poziomu terenu) 
oddzialywująca gr. izolacji przestrzeni ct, m przesunięcie fazowe p miesiąca 

wartość U gruntu pod przestrzenią u, Wl(m'K) pozost. harm. przewodność cieplna Lpo WIK 

wartość U ścian przestrzeni & wentylacji Ux W/(m'K) 

stacjonarna przewodność cieplna Ls WIK 

wyniki pośrednie 
przesunięcie fazowe 

stacjonarna przewodność cieplna 

pozost. harm. przewodność cieplna 

1 ,4 7 miesiąca 

8,61 WIK 

4,98 WIK 

stacjonarny strumień ciepła 

okresowy strumień ciepła 

siraty ciepła poclczas okresu grzewczego 

współczynnik redukcyjny gruntu dla arkusza "Ciepło" 

<l>s1a1 

<l>harm 

Otot 

101,5 W 

18.0 W 

630 kWh 

0,78 

średnia temperatura miesiączna gruntu dla metody miesięcznej 
miesiąc 1 2 3 4 5 
zima 5,7 4,3 4,3 5,8 8,3 11,2 
lato 5,8 4,5 4,5 6,0 8,5 11,3 

temp. obliczeniowa gruntu dla arkusza Obc_grzewcze 

13,6 
13,8 

8 
15,0 
15,2 

9 
15,0 
15,1 

10 
13,5 
13.7 

dla arkusza Obc_chlod 

11 12 wartość śred 
11,0 8,1 9,6 
11,2 8,3 9,8 

15,2 
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0.">0 

OOJO I 
O.OlO I 

0,03) O,Oll 
O,OOli 0,0H 0,0fl 
O,OOli 0,0H O,Ofl 

o,on o,otJ 

JU lUl 
10,ł f,11 
ł,C 1,ll 
5.1 ,,u 

o o,OOł o,°°' o.on o,on 
O,ll,Oi O,OOł O.OJ> O,OU 

1,Z O,IZ 

5,4 '·" S,4 4,ot 
Z.S 1,ll 

o.n 
0,74 ,.oo 
0,74 .... 
0,7l 

,.. 
"" ... 
"" ... 
"" , .. 
"" 

nu ,n.- 



Projektowanie budynku pasywnego 
TYP OSZKLEŃ WG CERTYFIKATU 

95]1 
9 lli 

w,=, 
o.n o,so 
O,ll O,SO 

10 



Projektowanie budynku pasywnego 
FASADY SŁUPOWO- RYGLOWE RAMY OKIENNE WG CERTYFIKATU 

--- •-1 
""Pl..,_ j 

1,OS 
1,05 

l,05 
1,05 

wspolczynnikU, wymi~r r~my 

1,05 

1,05 
1,05 
1,05 

1,0S 

l.OS 
1,05 
1.05 

1,05 
1,05 
1,05 
1,05 

0,095 
0,09 5 
o,o,s 
0,095 

o.on 
O,OJ5 
o,ou 
0,095 

0,095 
0,095 
O,ll ł 
o,o,s 
0,11 4 

0,11 4 
0,095 
0,095 
0,095 

o.on 

W mK 
0,010 
0,030 
0,030 
0,010 
O,OlO 

W/rr.K 
0,030 

0,010 
0,010 
0,0)0 

0,030 

W,mll 
0,030 
0,030 
0,010 
0,030 
0,010 

· - w- 
O,O3O 

O,OJO 
0,030 
0,010 
0,030 

mostkicieptn~ 

0,015 

0,015 
0,015 
0,015 

0,015 
0,015 
0,015 
0,015 

0,01] 

0,013 
O,Oll 
-0,12 2 

"--= """ w,,,..,.. 
0,043 
O,O4) 

O,Ołl 
0,04) 

0,043 



Projektowanie budynku pasywnego 
OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW ZACIENIENIA 

-[G" - "~•:cv- :.pa::wu. 

-~ ..... ~:.,! 

powienmllla wspók.t ynnlk 
ont!lenla redukcyjny 

m' 

połu dn„ - podomo --~ ..... -· ~- - -- :: -- ·~ 
.>1<11:>>nel>O-Jp,att•r 
.>lmo~l>->dpsrtez 
:>1::,,.,--:1>,..,p1•u, 
Obi:,'<Ktlod;,i•tro 

, .. 
o" 

. , .. ~ 
11,04 

~ 
o.o o.no 

O.GU 

~ 
l,U 

~ 
l,Ol 
1,U 

:• Cbo polu;1n1, pa.rt< 
n 01m,- -pol,,.<ifl.a put 1•• 
li .>bi, poluc:I.Ai• p1,t: Hł " " 

1,0 

Jl Obło polu;i..,le put, 
~q,, ,:..::b.<>d~t•• 
obu ucbod pa.n.er " " 

,, 
'·' 

!0,00 
10,00 

o.no 
o,ou 

z.u 
:,11 

l,OJ 
1,0 

Z Olal:> u,cM>clpietro 
:! ~o::ac ł>~pl•tz<> 
li Ob:>P,,l":.::p,.arUtr UJ " " 
1, Okno półAOC ph•tr:> 
U ;)o3 pc>l"°" p1,uo 

D-1::rvi poh>d.lHe -j 
Dn„l;,olud!lie-J 
lln,., poloOC-j$'! J?ł 

on .. , pół"""-'"' ut 
polnoc o.,, 
pohoc o,~, 

l,U 
'),li 

l.13 
O.ll 

,. .. 
.., ,, 7,00 

,.n 

o.u 
o.u 

o,,, 
0,41 

o,os: 
0,1SO 

0,1.SO 
o,osz 
o.no 
o,osz 
0,l'!oO 
0,052 

1,łl 
O,OI 
1,41 
l,Ol 

Orn<l potnoo:: -j•e· );:I 
ouw,. po łnoc-jae, Uil " " 

., .. 0,150 
0,052 

Z,11 
%,Il 

.% '4% 54% ,... - "" 7'% ,.% 
"% 
7'% 

"" "" - "% - ,.,. .,,. "" "" .... - ,..,.- 
"" .,,. ... "" .... - .... "" .. % "" 75% '6% 
71% "" .,,. - "" "" N% ""' "" - 54% "" 85% "" - .. % 

"" "" - "" "" - .... ""' .,. .,,. M% .... 
"" ,.,. - "% 
.. % - "% - "" 75% '6% '6% 
M% "" '4% - M% - '4% - "" "" '6% "% 



Projektowanie budynku pasywnego 
WENTYLACJA 

obiekt: josRODEK ZDR:,wr;.. 

pOW1erzchma ogrzewana UPO 

wysokość pomieszczeń h 

obJętość powietrza do wymiany (UPO•hJ = VL 

m' 1927 
2. 5 

m' 

(a~IIS!A:,w,en chrwa) 

(arl.uuCłll'ploJ 

(ari:.wlC-,,Jo) 

rodzaj instalacji wentylacyjnej 
0zr6wnoważona went. bud. pasywnego 
LJlylko wyciąg 

infiltracyjna wymiana powietrza 

współczynnik e dla klasy osiony 

bez osłony 
średnia osłona 
mocna osłona 
ws ókz nmk f 

współczynnik osłony przed wiatrem e 

współczynnik osłony przed wiatrem f 

krotność wymian pow. przez inflllraqę 

wyciąg nadwyżki 

mfill:racyjna wymiana powietrza 

wiele jeden 
krerunków kierunek 

oddział /ama oddzia vama 
0,10 0.03 
0,07 0,02 
0,04 

15 
tla~npobmbowania 

o, 07 

15 

"'' 0,20 6300 m' 

i:brou:neg,oz:,potrzet,ow11r clamocyg~ 

,,,,1 O 00 0,00 
1"'11 0,018 0,046 

~ __ o_,2_S __ ~lml/(hfW) 

Wybór danych instalacji wentylacji - wynik 
PHPP crenne dwie metody wyznaczania welkcscr strurrueme pewretrza I wyboru urządzeń wentylacy1nych. Przy crciektcwamu standardowym mozna -.vyznaczyć średnią wymianę ccwretraa 
budynku mieszkalnego I przyporządkować urządzenie wentylacyine. W arkuszu Wentyl_dodatk można uwzględnić do 10 urządzeń wentylacyJnych 
1 wielkość strumienia powretrza dla pomieszczeń lub strefy. Proszę wybrać metodę sposobu v,yznaczania. 

im.tallłr.ja wr.ntylar.ji I od1y~k r.iP.l')ła O arkusz WentylaCJa (standard) fa~"s: W-,n!y l«j,11 ~;:ponc~ 

~arkusz rozszerzonej wentylaCjl f•rlnnz WentyLd:lic»!k! 

(większa 1loSC central went. budynek memieszkalny) 

wyciąg efektywna 
'irerlni<;trumień średnia wym1an.1 narlwytki <;prawnnV 

powietrza powetraa {wyciąg) do odzysku ciepła 

m'lh 1/h 1/h 

2483 0,52 0,00 71,3% 

spez.t 
t Pkl1moc;;. 

aufnahme 

Wh/m' 

0,39 

sprawność 
QrłlnlnwP()n 

wymiennika ciepła 

0,0% 

sprawność gruntowego wymiennika ciepła ri•cwcc_ __ o __ ~ 
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Projektowanie budynku pasywnego 
WSKAŻNIK ZAPOTRZEBOWANIA ENERGII DO OGRZEWANIA 

METODA MIESIĘCZNA 

·l:. pł•,-··, .. :,, :;, 

straty ciepła przez przenikanie QT 

~ wysollOS,;pom;nz,;.r:.,;wnłiełk, 

~-ob=~ 
llł•kt)~ W)'TTt,)l'la powiełin Z~trz nLo 

el'ektywnłw,,-nan&j)OYMłrugrunln.._; 

zewnętrzne straty wentyacyjne Ou 
gruntowe straty wentylacyjne QL.e 

straty ciepła przez wentylację QL 

suma strat ciepła Ov 

nu.-. nc~..., nl_....,., - - - ~:1111------'-----'1)"(1-~)• ~ = ~ 
~ L. -----'-----'· •(1-~) = ~ 

L

_•_s_,,_.88 _ _J : l,__o_. 1_66_----1 
4818 _ 0,000 

wipólezynnik r~uł.qyiy 
a, o, ,oen-001~,:,r,wgo 

<I 10034 1 • 1 2~;;7 li ~ = l 9~~~, l 

wc.~nlkr9du~-~ vir.1nXtg 
zarllinuiOW (~-• ,_, 

póln~c 
wschod 
południ . ., 
::achód 

O,H 0,31 
0.19 0,31 
0,36 0.53 
·J.23 0,53 

pozi.omo 0,00 0,00 
sui::i.a pr::ągrod pr::e::roc::y,tych 

podaż ciepła promieniowania słonecznego Q5 

wewnętzrne źródła ciepła Q1 o.024 • ,_I __ 2_12 _ _,I · ~ · ~ = ~ ~ 

zyski ciepła QG 

a,,a,=~ ~ 

a,,a"=~ 

= ~ 
o~, 

110°0F"'~ 

zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie QH 

G, 
-~ l(h""/ 1 

·193l=~ 
-~=~ 

Ov-Oo "'~ 

wartość graniczna " 
(!M.'rw) 

W'flTlólgillni~•pelnione? OE:J 



Projektowanie budynku pasywnego 
WSKAŻNIK ZAPOTRZEBOWANIA ENERGII DO OGRZEWANIA 

METODA MIESIĘCZNA 

styczeń loty marzec kwiecień ma, cze1W1ec lipiec sierpień wrzesień pażdziermk listopad runne ń ro< 
stopmogodzmy ogrzew zewn 17,2 14,8 13.7 9,7 5,8 3,1 2,3 2,7 5,5 9,1 12,4 15,7 112 k 
stopmogodz iny ogrzew grunt 13,0 12,0 12,3 10,0 7,8 5,3 4,0 3,7 4,6 6,7 8,9 11,5 100 k 
straty zewnętrzne 16606 14349 13221 9380 5587 3037 2202 2634 5337 8828 12028 15238 108450 
straty qtunt 845 781 801 650 511 344 258 239 298 437 579 747 6489 
suma v1Skainikóv1 stral 9,1 7,9 7,3 5,2 3,2 1,8 1,3 1,5 2,9 4,8 6,5 8,3 59,6 k 
zyski solarne pólnoc 64 118 226 367 516 595 578 469 274 178 77 49 3512 
zys k.J solarne wsc hód 1 2 4 7 10 10 10 8 5 3 1 1 64 k 
zyskJ solarne południe 1117 1494 2355 2644 3154 2729 2991 2982 2594 2117 1102 743 26023 
zyski solarne zachód 33 45 78 96 119 118 122 118 87 68 31 21 938 k 
zys!<.1 solarne poziom o o o o o o o o o o o o o 
zysk.I solarne pow przezroczystych o o o o o o o o o o o o o k 
wewnętrzne zyski ciepła 7805 7050 7805 7554 7805 7554 7805 7805 7554 7805 7554 7805 91901 
suma wskaźników podaży solarnych + wevmętrznych 4,7 4,5 5,4 5,5 6,0 5.7 6,0 5,9 5,5 5,3 4,5 4,5 63,5 . 
stopień wykorzystane 100% ,om, 1QQO,(, 92"~ 53°.4 31% 21% 25°A. 54¾ 90% ,om, 100°.4 69°.4 
zapotrzebow anie na ctepło do ogrzewarna 8431 6419 3556 163 o o o o o 90 3842 7366 29868 
wskaźnik zapotrzebow ania na creplo do ogrzewarna 4,4 3,3 1,8 0,1 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 2,0 3,8 15,5 k 

I 
- 

CJsuma wskaźników podaży sołamych + wewnętrznych 

Clwskażnik zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

10 ~suma wskażników strat 

o= 9 - 
"O u 

'i o-~ ~ --- - 1/l 8 ~ ,_ 
·O C. G.I 7 ~ G,I ·- - ~-- ~·.:;_E 7 ~ I- ~ 
N„ E ~ ~ .c:- 

1u 4> :c 6 o- I- ~ _7 I- ~ 
~'i:;: "i;,_ - - 1/l ..... 5 ~ I- I- I- I- I- - - l-l.-1- I- ~ 
~~; - ~ •N .Q C: 4 o- I- ~ ~ I- I- - - ~ 

,. - - .. ., .. - r. "'t:! 3: 1/l ... ., 3 ~ I- I- I- I- 

~ 
I- - - i,. I- I- I- I- 

3: &. t:! 
l o- I- I- - ~ I- ~ .. "' - I'-.. N o ---- -=- 1 ~ - ~ ~ I- I- I- - - - - I- I- I- 

o 
styczeń loty marzec kwiecień maj cze/Wiec lipiec sie1pceń wrzesseń paź tme rtuk listopad grudzień 

Kh 
Kh 

kWS 
kWS 

kWS 
w, 

kWS 
Wh 

kWh 
w, 

kWh 
WWm' 

kWS 

WWm' 



Projektowanie budynku pasywnego 
MOC CIEPLNA DO OGRZEWANIA 

obrekl OSRODEK ZDROWI,\ łyp budynku/ Ufytkowante 

klmat(moccieplna) PL - Str~f3. II (P.:,zn:,,n/PJ.13.) pow1e12chnla ogrzewana A.s,o 'C ~=~r· o~::·7""' I ~om,e~··· rl póro<_·,-,~-""-;"-5'-'-1r•-""',,-:-~·1--"'-:~-5---,'-lpoz,o_,-;-'.1w,m• 
pogoda2 -5 1 ·c i l) . u . H' _ i o _Wim' 

temperaiwa oblczer'IOW'a g1untu ' \ 'C powierzchnia wartosć U wspólc.zynM: roaoca lemp. 1 

eleme~y budowalne W/(m'Kl 

1 sc1.an.l. za·ofn -po1na::r:;e zew-n A zso s 2 
2 e c r ana ::ewn -grunt B 
3 da::::h/stropodach-p'.)·,.,1etrza zavr A 1161 4 

B 115"7 1 

il :iri".1. zewnętrzne A .:::1 3 
1!) -- ::, .• ·••:-1 
11 ,-.,-,,;~i<.~ -c1 ;ool · .a ·,b, ; .-,.. (Jł "'>! 

11 Q'".St":1 -~•plne pl:,, •-1 -i '.J~UQ.·:,- "Jl a 
n s:1.1:u. :,::1. ::1:1,,l;oJ,t,~• s111,i•c,.~/cuas:~1. I 

obciążenie cieplne przez przenikanie PT 

system wentylacji: 

efelcty,my s1. ,u111eń obj. pow. V„ 

"?'l'~U~~ 
~odl (Sl<u C~ 

energetycz~ oddZJaływl4.3ica wym.ana pewenza n,. 

obciążenie cieplne przez wentylację PL 
v, 
m' 

4817.7 

"· 
'"' 0,194 

suma obciążeń cieplnych Pv 

onertaqa 
pow,e/ZM 
polnoc 
wschód 

3 południe 
4 zachód 

5 poziomo 

podaż ciepła obciążenia słonecznego P5 

wewnętrzne obciążenie cieplne P1 

zyski cieplne PG 

obciążenie cieplne PH 

!\.p:,,1(o~en,ec1eplne) nL...,.,.,. 
1/h 1/h 

~ + I o,s1s 

" '"' bzw. 0.194 

podać maks)malną temperataę naw,ewuł527 "C 

maksymalna Iemperetwa nawi!-wu 9,_.- ~~~c 

wartość g 
(promien.prMtop.) 

zawsze 1 
(poza ~x-) 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0.75 
1.00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1.00 

m' 
1Y27, 1 

Wh/(m'K) 
0.33 

wspólczyrn!( redukCYJll'I promie~nie 1 
(poróo,ima jarkUSl: 0.: na) 

o, 3 
0,2 
o,. 
0,2 
o,, 

obciążenie cieplne zależne od powierzchni mieszkalnej PH/ Aueo 

1óżn1Catemp. 2 

lub 26,1 
lub 17,8 
lub 26,1 
lub 17,8 
lub 26,1 
lub 26.1 
lub 26,1 
lub 26,1 
lub 26.1 
lub 26.1 
lub 17,8 
lub 17,8 
lub 3,9 

wysokość pomieszczeń w łwietle 
m m' 

B 4818 

~ ~~s;n~GWG 

•>oc ~"' 
'(1- ~ lub o, 71 )• 

różr-catemp.1 
K 

32.1 lub 

promiena,wante2 
Wim' 

lub~ lub 
lub :~: ~ 

charakteryslyc.zna moc c1epna 

Wim' 

temperarwa nawie'M.l bez nagrzf!'WAC y 

tóż:r.catemp. 2 
K 

26.1 

dla porównania: obciążenie cieplne, które powietrze może przetransportować P-= 

suma 

m' 
1927 

P,1 

w 
11641 

2663 
1162 

7356 
907 

23729 

P, 2 

w 
lub 
lub 
lub 
lub 
lub 
lub 
lub 
lub 
lub 
lub 
lub 
lub 
lub 

bzw. ~ 

.. ~• '1:;r. -.;:2 

o, lub ~ 

'"' 1/h 

0,194 lub ~ 
P, 1 P, 2 
w w 

9865 lub ~ 
Pv 1 Pv 2 
w w 

33594 lub ~ 
P, 1 P,2 
w 

101 lub 
2 lub 

824 lub 
26 lub 
o lub 

952 lub ~ 
P,1 P, 2 
w w 

3083 lub ~ 
P0 1 P0 2 
w w 

4035 lub ~ 
29558 lub ~ 

29558 w 

15,3 W/m1 

'C 

9,._._m..., 11,7 

'C 

~ 
~w ws.~ażnik 1~_11_.1_~ Wim' 

ogrzewanie mo.tllwe przez nawiew? lb~ --'t"'ak;.;....d 



Projektowanie budynku pasywnego 
OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKA KOREKCYJNE GO DLA LATA 

lato 

-~~-, ,.,.."'-""-l6:.lr•t-~-,-o-,·~-----------~ 

wspok ryn aill 
uc„nl•nlt 
u,o 

10,,11 

... 
"" ... 
""' 

wynik z arkusza Lato 
CZfS!oll1wt>sćprz agrunia h,.,.. .... ~ 

pota....,,rOIIQduniilldanych 
lato ,.., 

-· ~- - ...,.. __ ,pn=ldo - -- -· ~ - ' 

u~ 
wspokzynnill 

Hc~":i!t:.m 

0U. ,,r-1,,)1 pl~" 
~-. "'-1 p-l♦ ' 

Ll {1,1,,;. ,...1-t„l, •I 
.t """"'""1"""'-lep 

"" ,.. 
"'" ""' .,. 
"" 

... ... , ... , ... ... ... 
... . .. , .... , ... , ... ... 

,. . ... , ... , .... 
'"' , .. ,,. ... ... ,,. ,,. ... ,,. .. . 

... ... ,. . ,. . 
m ,~ , ... ,.. ... ... ... ... ... ... 

U Du.i> ,li»e-.,:l 
l<l Ol-~u,_,.,,..H 
P .-...,, l""";l~l 
l> -P<l"""l>lf'ł: 

1.,,1 

'" 
u, ... ... ,,. ... 
"" ... ... 

... ... ... ... ... ... ... .... 

... ,,.. ... ,,. ... ... ,,. ... 

, ... , .. ... .. . , .. ,.. ,.. ,.. .. . ,. . .. . ... ... ... ... ... ,. . ,. . .. . ... 



Projektowanie budynku pasywnego 
WSKAŻNIK ENEGII NA CHLÓ0 UŻYTECZNY 

METODA MIESIĘCZNA 

~
.,. -~., -~,;. -~·-;· -~,..; );> • ; '• ' 11 • 1-; • !,I 
1 Tf • ''J · :Sl,ł · Il· • •= 

• • I> • ~ )) • 1 • • P? • !>91 

,, • ~ ' • Ul • O 
' ..,.. o 

poducitpl1promiitniowł l'UMClflllet nl9(>01 

·~-·~·~·~-~ ~ 
·I~~~ I LED 
. ~ 
·c:::::!!lCJ 
-~C2b 
-~ c::fj 

W'łrtOU. gr1nk lNI 



Projektowanie budynku pasywnego 
WSKAZNIK ENEGII NA CHLOD UŻYTECZNY 

METODA MIESIĘCZNA 

275'8 ~ł lM» 1)51) ~li C&.1 
łSł »ł .!,łl 1:,S »li ł!,$ 

f:.-5.! lll1 
97 U 

' .. 
n, .. ---~-- -~- -~---- ----- ---- u, . 

' o 

,,i = !.."O 
l ł t Ił Il 

11:':!I 1»5 :»:I ;"J:'.e ~ 
u 101 1~ ,n 1:-1 

o o o o 
o o o o o 

J 
"E~ ii I IS H----ł------,------------------ł--~---, 

il 1 10 i--11----ł------,----=~------------il------,-------< 
~;~ !!~ ;i 

~ 



Projektowanie budynku pasywnego 
U RZ Ą D ZE N I A C H Ł O D N I C Z E 

klimat: PL - Strefa II (Poz:nar./Pila) 
obiekt: OSRODE;K ZDROWIA 

temperatura wewnętrzna latem:b=---'2_5=,.,--J,--,·c==:-::-===--===~----~ 
typ budynku I użytkowanie: PUBLICZNY BUDYNEK 5ŁUŻBY ZDR~WIA 

powierzchnia ogrzewana Au=>o: 1927 l m' 

AuPO wysokość pomieszczeń w świetle 
efektywny 
strumień obj. pow. Vc..__1_,_2 7_J • I 2. 50 I :; LI _ _ 4:.c8cc1_:_8 _ _J 

m' 

higro efektywna wymiana powietrza przez system latem 

nL'"""~-n <liow 
1fh odzysk v.tlgoci 

, 515 I. c1 ·I I> = LI _0'-'-,5'--1-'---5 ~ 

1/h 

bezpośrednia v.ymiana powietrza zewn. latem ~-'-O_•'~ 

wyniana powietrza latem z zewnętrzem 

0chlodzenie nawiewu 

zaznaczyć"x" 
praca cykliczna (zaznaczyć"x") 
minimalna temp. powierzchni chłodnicy 

Ochłodzenie obiegu 

zazneczvć'x" 
praca cykliczna (zaznaczyć"x") 
minimalna temp. powierzchni chłodnicy 
kubatura strumienia 

DJuLlaLl,,uw~ u!.U!.l.~111~ 
zaznaczvć'x" 

max. bezwzględna wilgotność 
źródła wilgoci 

pojemność wilgotnościowa budynku 
wilgotność na początku okresu chłodniczego 

0 chłodzenie płaszczyznowe 
zaznaczyćY' 

chłód użyteczny 
z tego 

chłodzenie nawiewu 
chłodzenie obiegu 
osuszanie 
chłodzenie płaszczyznowe 

suma 

nie pokryte zapotrzebowanie 

n,.,, 
1/h 

+ I a 013 I + 0 "' I + LI ---~I =IL -~0~,2~06~~ 

~-LI -"'0,.:.,:72c.,__J 1/h 

=~=t 
~ffilfh 

glkg 
gl(m'h) 
g/(g/kg)/m1 

8 glkg 

cz~ćjawna cz ść utaiona 

I 1, 1 I 0,0 

~ g~r--· kWh/(m'a) 

kWh/(m2a) 

o.o kWh/(m1a) 

1, 1 0,0 ~kWh/(m'a) 

0,0 0,0 lkWhl(m'a) 

część jawna 

~ 

100,0% 



Projektowanie budynku pasywnego 
OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE 

typ budynku I uzytkowame pTJBL!CZNY BUDYNEK 

akumulacje cieplna Wh/(~K) (wprow adzona w arkuszu Lato) pcwrerzchrua ogrzewana 

temperatura~,C 
wewnętrzna l_::..=:___J 

1927,1 ml 

powietrze zewnętrzne niebo 

temperatura obtczemoea ~ 'C ~ 'C 
powierzchnia 

element budynku m' 

I _; :!l.3Ilcl :?.el.'n -p..):.i'l.Ctr ~e ;,, .?Si.Ił . .: 

z sc r ana z e c rr -grunt B 

4 pndł."1:J3. na gruncie B 1157.l 

" 
,: 

9 dr::.w1. cevne e r zne " .:: ) '3 
10 r•<nUu. ~i• płn (dluJ:i• '/11:1) A 

11 t"l<,.~tk1 ,·1eplne ob;1~d-~WE' ( łł p 

12 Mastk1 cieplne płyty n~ gm B 

Il SCJ.,IJ'la do sasia.dd 

14.jkoi::E>kta pr„m.ien.Lowan.La 

obciążenie cieplne przez przenikanie PT 

wentylacja: 
efektywna kubatura powi etrza Vl 

dodatkowa wentylacja łatem: 

~wentylaqa naturalna nocą. ręczna 
Owenty1acJa mechaniczna regulowana automatyczme 

odprowadzenie ciepła w dmu z obc. chłodn. 

{z arkus.za"ChłodzemEt) 

obciążenie cieplne wentylacji PL 

cnentecje 

powierzchni 

północ 
wschód 

3 poludru.e 
zachód 
poziomo 

wenrytaqa naturalna 

automatyczna wentylacje nocą 

pcwierzcbma 
m' 

6 swna przegród przezroczystych 

grunt 

~ ·c 
wartość U 

W/(~K) 

wartość g 

południe zachód poziomo 

'---'1_1_1_Jl_-_·3_:_, -'--2_2'_-L_,_·,_v_Ll __ 3S_,_' _JIW/m' 
współczynnik rózmca temperatury 

nasłonecznienie północ wschód 

zewsze 1 
(POZa "XMI 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

o, 75 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

rćzmca temp. K L,_ W/K 

~ + 1 o,o 

A,,,, 
m' 

1927.l 

wartość przenikania 
WIK 

na zewnątrz 848, 5 
grunt 0,0 

przynale7na wymiana pow1efr7a 

min. dopu-s.zczalna temp. wewnętrzna 

wewnętrzna moc cieplna Pl 

moc chłodnicza PK 

minimalna temp nawiewu G °C 

-32, 5 
O, O 

współcz. korek Jny prorrnemcwarue 

Wlm1 

o, 29 
o, 24 
o, 27 
o, 24 
0,40 

kl1mat(mocchłodmcza) PL - stcef:1 II (P:-::n:miPtla) 

rćamca temp. K 

c:::IO 
suma 

wysole.ość pcrneszczema w świetle 
m m' 
~ 4818 

różnica temp. 
K 

~ 
c:.:30 

ITfil 1/h 

~·c 

'"" ~ 
~ 

suma 

temperatura nawiewu bez chłodzenia 

Obciązenie chłodnicze, które można dostarczyć przez nawiew P .... =, 

podaż ciep/a obiążenia słonecznego Ps suma 

wskażmk mocy ~ 

W/m1 

w 

Ps 

6,4 

wskaźnik obciążenia chłodniczego do powierzchni mieszkalnej PK / Aupo 

a __ m,n 

wskaźnik 

~ 
P, 
w 

~ 
! 17227 i w 

C!!Jl W/m2 

~ ·c 

~w 

~ W/m1 

(~'nie ) 

możliwa klimatyzacja przez nawiew? ~ 

dobowy sl.;ok temp. przez nasłonecznienie 

moc solarna 

w 

~ 

aaumurecja cieplna 

h/d Wh'(m'K) m• 

~/(I 204 I'~)= CEJI K 



Projektowanie budynku pasywnego 
SYSTEM ROZPROWADZANIA CIEPŁA CIEPŁEJ WODY 

roczneupouzew.va:N?~ooea::~:~~f--------j:Whfa 
VedflAI moc. ogneo.van~ P_. kW 

gran1CV1eużytl,.c:M;an,eoodalkc,,,yehzyskowc~ ~--~ 

rozdział ciepła do ogrzewania budynku 
długość mstalacJI 

współczynnik hmowych strat ciepła na mb rury 

temperatura pom,eszczerna przez które biegną rury 
proJeictowana temperatura zesneme 

proJelctowana obciążenie cieplne systemu 

regulacja temperatury zasilania (Zaznaczyć ')c") 
projektowana temperatura powrotu 
roczne oddanie ciepła na mb rury 
ewentualny stop1eil wykorzystania oddama c1epla 

roczne straty 

wslr.ażmkWatciepla 

energochłonność rozdziału ciepła 

ciepła woda: standardowe ciepło utyteczne 
dzienne zużyC1e cieplej wody przez osobę (60 'C) 
średnia temperatura dopływu zimnej wOft./ 
nieelektryczne zapotrzebowanie ciepleJ wody dla pralki I zmywarki 

ciepło utyteczne cieplej wody 

wskażnlk ciepła utytecznego cieplej wody 

rozdział I magazynowanie cieplej wody utvtkowej 

dlugosć przewodów obiegu {Za51lanre + powrót) 

wspólczynnrk llnrowych sirat ciepła na mb przewodu 

temp. pcrmesz czeena. przez które biegną przewody 
proJektowana temperatura zesnarua 
ezo~ dciolenie. obiegu w ci~gu dnie. 
proje\ctowana temperatura powrotu 
czas działania obiegu w roku 
roczne oddanie ciepła na mb prze-.vodu 
ewentualny stopień wykorzystania oddania ciepła 
roczne straty ciepła przez przewody obiegu 

łączna długość pojedynczych przewodów 
Sl"ednrca zewnętrzna rury 
śtemice Wewnę(mla 
zawart09Ć wody w pn:ewodach 
podgnwla wbauarury 
strata ciepła przez u.życie punktu czerpalnego 
współczynnik 1IOSC1 uźycta punktu czerpalnego 
roczne oddanie ciepła 

ewentualnie stopień wykorzystania oddania ciepła 

roczne straty ciepła pojedynczego przewodu 

średnie oddanre ciepła przez zasobnik 
ewentualny stopień wykorzystania oddanego ciepła 

roczne straty ciepła przez zasobnik 

calkOW1te straty przez system ciepłej wody utytkowe1 

wskażn1k strat przez system ctepleJ wody 

energochłonność rozdzJalu ł magazynowania c.w.u. 

całkowity popyt na ciepło systemu c.w.u. 

całkowity wskaźnik popytu na ciepło systemu c.w.u. 

L01fpropeł,IJ 

'l't~J 
fł.x pooesrc1.,;,,,o.rdlieleLo 
~rasl.łoie.ptOJl!l,t 

Po;., (~llboblicrona) 

podział 

., 
q•~ 

,,, 
o,. 
q,_ ·-~ 

Vc.vu (pro#ekJow anevb$1ffi 1>ł,JWMtliSC 25~tle,I) 

9,.,, /en1)tnbrawodypme/(IO'J 
(~$/Prac/) 

., 
'= q', 

o, 

=11.71-ł•(S..., -20)+20 
= 'ł' 13,..,-3~) t.... ,'0_024 

= l-1 ą'-r_ · (1-11~1 

=~0-1\IA'.PO 

"' ( q" + q..,t)lq'l 

=O 875'(9v-20)+20 
= 3651dz,,,,, 
= 'l'13m-3~) Iz,,., 

=to;,/365d • 110 

= L2- q'z (1·11QH"...,) 

~...Jltb-0.0045m 
=a-➔di-1 
=a.'-łc:\J@«a'l.ylOO 
"(C..OOV,,:,:,•~_.V„,J(N:'-.) 
=n.,. 3 365/n,,;e 

= ntctN: q..,, 
=4,18760',10 

= lu Qu {1-11o_u) 

streta creota strefa zimna calosć 
1 2 3 

14240, 00 
O, 142 
20 92 
31,5 
29, 6 

X 

28,2 
1 ...,...12.3 

"" 5494 o o 5494 I 

W/(mK) 

·c 
'C 
kW 

·c 
kWh/(m a) 

kWh/a 

kWh/(m'a) 
.---1.,.1"'a""%,...- ..... 1 

1 , 9 litrów/osobęłdz1eń ,------,-,...,_,----,,c 
kWh/a 

.---1""1"'a"'45,--- kWh/a 

Qcwu kWh/(m'a) mJ 

lz(propeł,IJ 

'l'f~ 

strefa ciepła strefa zimna '"""" 
750,0 
o, 178 
20, 92 
50,0 
11,0 
46 

4015 
19 

"" 8130 8130 I 

W/mfK 
·c 
·c 
hhl 
·c 
h/a 
kWh/mia 

kWh/a 

Lu (p,cjel,l} 

du_R:n (plfJjeł,1 } ~- v.., 
v •• 

q.,-_,.nl "~- q, 

ucv 
o, 

220 ,00 
0,016 
0,0115 
0.02285 
0,02138 

1,1159 
79110 
86282 

"" 49221 49221 I 

m' 
m' 
kWhfutye1e 
tlośc/a 
kWh/a 

kWhfa 

P, 

Owv 

O;cwu 

=~,-/.760·.,, I 90 w 

"" = P, 8 760 kh {hą,l 440 440 lkWhfa 

.., .... ,:u 
=Oz+Ov+Os 57791 lkWh/a 

= Owvl AvPO kWh/(m'a) DEJ 
: (Cłrcwu + Qwy) I Cłrcwu 587,9% 

l:Whla =O,cwu+Ow-y 69637 
=O~ulAu:oo kWhl(m'a) [EI] 



Projektowanie budynku pasywnego 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGII; ELEKTRYCZNĄ budynkow nl•mi•stk•lnych 

-~---, ,,,,.,-pe:WJ:>"N<.Hd.-,, ._,..,.._rtr,1.---. 

LJ:. 
~ . 
~· 

, __ , _._,_... __ ., 
t Hi ł 

11· li l J • il I.! .. ' 1! ,i i! l i. ,1 if I " Il : ł H d !i i !I ti! ii i' F ' l! li ,, 
l T it i. g! ~ i d ił .. H ~ ł i~ ~ ł; I! • • ' ! l l !! jl ł t t ' .I 

'ol>1M'.)'ł••-pol~ Hl 

l:,auulovJ• tul „t,,,.u._ 121 Il 

:::~:::::::::: ::::~. ~: ~=::~=~=:.::::•,=::~=-=-=;==;=~==~~=~~~ 
_u,1.::1-=a•"""U""'F n 

,-...uM.'1-1•'"~1 c, 

-uuu-u , .. ~ ,,. u 

[Il] l . 
. 



ł 
.. _,._.,, =- ... 

PC21\0t,IPUTEIISfACJ()NAll',"V 
l',c • .., ...... ___,,. 

,.,,_.,.L')",,,.•lW~"<~ 
.. ·-~ -_::~~ ... ,,. ;:-~:;======t=;t=.=: 
~==~~•1(;:Ym;:_-:;-,"-=,'.:_-::.-::.-::.-::.-::.-::.t==t~-::: 

<H:>dl---•10t...._ 
cu;,at ehlo-cycmy 
t-lo ._.hohl-• 

~·· 

[ill m - . 

"'"' ~:'.:"'.::====:::;•~-ii1•,,. ~·· 
'""' '""' '""' ,.,. ,.,. 

nhl 
LEJ 00 . . 

c:::o:::::J 
~ 
C§::J ~ .,. ~ .. c:::o:::::J 

I ~ l . 
Q:J [I] l12™l•IIW• I ,siwi•-· 
QD []L] CE:J-• c:::KJ•-· 



Projektowanie budynku pasywnego 
ENERGIA ELEKTRYCZNA 00 OBSŁUGI INSTALACJI 

1 powierzchnia ogrz- 
2 okres grzewczy 
l kub.111„u l)(M'etrza 
"bćl'l'tlew:lc:ań 
S kubatura z~l.dow,, 

EJW~[ 
instalac a wen la ·na 

1-=-:i.~,·-=~· _:~-------j l'.71: l'.70: 
od~raerekupei-a!ora t±j LTI 
instalacja grzewcza 

<:.tas~we-rrtyl.cjirne<:h.wną 5,27 kh> 
czupracywenływicJ1rnech.latem 3,49 """ kfoti10$C w,- rr1ompowie tru h' 
~rvewrrnemikaod -8,0 ·c 

[fil ' ' 
> [I] [I] o 

~il. 4817,681 m' ... 4817,681 m' ... 
regu kwo r,y /n ie~ klwiłny (l/0) 

·b:d [30••· I al 

1-"·""•<Yi~ 11::::IJ ~ 
moc zn.a rnono..4 pomp,t 

1,.,,,... ...... ,.,.- .. 1r~Q:J 
-~ 
-~ 

-~ 

-~ 
inna energia obsługi 

1,,~,~~•_,,, 11::::IJ ~ I ll 7121"•"'• · ~ 
!suma 

5056 
3345 

~,spólc:....,nmllen.pierwctroej&n,ełeli;t,ycznej 
z~rzeb;J,.....,ie na Cteplu do ogrz-ng 

zapolrnbc,,_,. na citplo li~ co i~~• 
obl ocz 8"0f,Q lemper.11 h.1razni lanaa 

75 

a~'~/~ a~ ~ 

~-~/~=~ ~ 

aLI __ J_g_~l•l~/~a~ 
al 743 l•I~/~ a~ 
al I• I =:ICJ /~ a~ 
al 1•1~/~a~ 

11712 1•1=:ICJ1~a~ 
27288 I I I 

102 

1931 

'-----~lm1eszk =I 
I 

30451 

70948 

jwartość wskażnika I kWh/{m1a) dz~przeZJ)O'MelZthr,ęogm.•••• .. -.t~ · 14,2 36,8 



Projektowanie budynku pasywnego 
WSKAŹNIK ZAPOTRZEBOWANIA ENERGII PIERWOTNEJ 

~hmaogrz-J\..o·'---"-'-' __ 
u,p::itrulx,.,-n.lcieplodo~(zr~) '---'--=-• __ w.--.,-,••1 

z.rptll~•nact'«ld~ ·L_ _ __:__ _ _JWVNltn'aJ 

ekwtw•lenlemlł:11 
co, 

lt.-"ml,11 

1.~ubow.-.M!11a ene19ittłiektf)'C1.ną (bu. pompy ciepła! 

udzllłw~iuzapct~nr13nacoaplodo~r,a 
udzałwpal,.ryc,uz;apct~-l'IIIC~doptr,g,::itowa,111c.w.u. 

elek! ryc.u„podg fl..,. Cwu ~pralki1zmyw;11l1,1 

~na~~~~h ~-na-"'~1Mf9•~ 
suma 1.apotrabo,onia ru, ffl«!łit elek.tryu:ną (Mt pompy c~I 

-~, ...... ,,1;,:;;:i •--~I 
00 o.o 
o.o o.o 
o.o 
47,ł 

o.o 
12.5 

"·' "' ... , , .. 
"·' 

pom p,.i,c;.p&,I 

uctzi.,łw pgl\l) <tiuup;,t tz.tx,.,, .., 1'111 c-..pb do~ 
ud!:lal w poluyc ,u apgtrzetow.-u na cilplda ~ac.w.u. 

nci5nlk-!Pogf'Z--~· rOCZNel~pompy~ 
~W')dlłlw~tlf9'J~U~C,epb 
~.rH roen. eW;l~ pomwc,.:I {baz Pl'Z','ą'-z:a c..-iwoct,, pr,ild ilffl ;wa-lci ) 

nie ełel;tryc.zne ~ - dl.1 c~woot c:11 praló I zm.,..ar1a 
łl.lmól upołrz~nia Ml energit elfttryc.L~ pompy~ 

.. _.,,rn,.-..,co , .......... -co, 
IJl'OJflCI 
/,,.,,...C l 

100ł 
101)1 

•l.J!;tryc:na 
ł,10 

0,2◄ 
"·' T '·' 

1ł,S 
o.o .... 0,0 

1,0 

un4d-zfflM! kom~ z ełeklryc..mą pom p.il citf,ł,I 

udzllł W pak/ye łU zapclrnb:Jw.U NI C-..pb do~ 
udzałwpoktytNza,pc,cialxM'-n,cil,plgdo~c.w.u. 

~enttg ■og,Z'IW-~eQO 
~pomP'fC,..:iłldLI.-- 
~ p01'11Pf capb dl.1 tJIP9I ~ 
~wyd;;ltlcu~~c,epb (\X«'l,l ) 
~w-,dltlcu~~c,epb(pr~J 
~n.:aen.eleiklr.pompyc..,_{bN:c.w.u.dl.l?f1'1ci1m1.,.....kil 
~-na~nietW.t~e.w.dl.1prltk,1zmywaki 
SIJma ur~unie kom p.ii~ 

,_,, _,, 

.,.....,'-''' 
,uuo:,,,,,.,.,•1 

O:,,: (rt...r~t·/ 

'·' 

o.o o.o 

0,0 
o.o 
0,0 

o.o 
0,0 

ud;tlal wpokr;c 1UUpc,l~NCiepb do~ 
uclzJalwpokr;cllJzapoll29bcJ.nrurMcl9ploda~e.w.u. 

~~ -11• og,nw„a ~ego 
~ pom?'f ~db~ 
~pomptcl9f:Gdb~wody 
wspólc:zyrnkW)'dalku~wytwva~cił9b{oc«aJ 
~W)dlt lu- g,ec )'CZN9:l~ ciepb (pro;.t ) 
~-na,en.eW;t1.pomp-1cilpla(bRe.w.u.dl.lpnl,;i1zmy,,rR) 
~Nl-g,ffNIW.l.l'fCD'AIC,W,dlapnl~izmywart., 
s.uma komNl.acj,a pomp~ 

,,vu.._,.J 
f•lAl~i,oVJ 
l•lMf/\!r<p,ol!J 

O,c ,.,..._."""'-""l:J 

.... 
,,, 

o.o o.o 
'' 0,0 

o.o 
o.o 

o.o 
0,0 

udzllllwpc,łuyctuz;apclrnbcw.,..na,c"f)lodo~u 
udmlw~Drpd:~nacapbdo~oc.w.u. - ~kwydaW~~e..pla 
,oc:zne~~Nl-g,f{be.::CW,u.~pr.,l.rizm~) 
~-f"lil-'1"t1M..U~c.w.dł;aprall;,1zm.,......,.,. 
s.uma CW j opM0Wy I !>U I dttwnO 

'~ l 
_, 
r"fft(«ol) 
•UUOC:IC,ol) 
(•>Al~ 
(,UU,-.dJ 

,,o 

" 0,0 

o.o 
o.o 
o.o 

o.o 
o.o 
0,0 

MKmpbwnicza 

udmlw p;w)'C 111 DpaU~li"IUI N ellfi)lo do~ 
udzJ.liwpokr;c1Uzapotl2ebowftanaelltp,)do~gc_w,u. 

.,..,,..., 
~~wyda.w -~ ,~ cM!pb 
u.pc:trnbow.,..NcltpłOSICic~(bNc,w.u.*pn5.iizm)'Wn) 
~---ro~n,e~r,arącw.dbpnlli.i1zm~ww\.i 
sumasałeiepłownica 

,_,, _, 

••hu1cJ ,.,,,...,-,1 
(•'-nl~JJ ,,, 

0,0 

o.o 
0,0 
o.o 

o.o 
o.o o.o 

udzialw~111~auN1citplodo~ 
udzllllwpoksyc1Uz.tp:lllrnbcw-n.1c~do~c.w.u. 

-""" ~wydatł.u ~~ ~ 
roc:zne~ N ~ db ~a 
rocme~na-"it..c.w.(bt;r:c.w.,;i.,~1lm)...-.1cJ) 
~-N-V-,IN~c .. w.db~1z:ny,nńti 
urpo«r~ie-n:ii-.-gifnieelełl.~db~i,i/ su~ł'l'tY{~I 
sum1WIIM! 

.., 
_,, ,_,, 

o.o 
o.o 

o.o 
o.o 

o.o 
o.o 

o.o 
o.o 

o.o 
o.o 
'·' 

o.o 
o.o 

0,0 o.o 

chłodzenie puy pomocy HełttryCLnej pompy c~ 

' ....,,.,. 
tOCZl"lólel'-.tywnose c~ia 
tapolrzebow.-.ie na tnflO"ł ehlodteni.l pominzcHń •.. 

ogruw.-iie. chlodun;., c:iotpla ~ uży6.ow,a, en«gi1 ob5ługi. energii 1\,1 cele bytowe 

całkowity wskaźnik energii pieiwotnej 

całkowity ekwiwalent emisji C02 

"·' I 119,8 kWhl(m'.IJ 
...... ,--3.;..1"'",3;._--4 

119,1 

1,;gl(m'1) 

wymóg dla energii pierwotnej~ __ 12_0 _ __,kWw1m,.> tak 

ogr r__, ie. c~ wod1 ui:ytkOW,1., en«gi.l obs ług i (bez energii nic• bytowe! 

wskaźnik energii pierwotnej dla instalacji 
całkowity ekwiwalent emisji C02 

"·' I 71 4 kWhl(m'a ) 

,1--""""'1"'"a"': 7,---1,..,,m'•) 

71 ,4 ,., 

flWfgi1elfttryczn1uzyskln1togntwfOCOWOltlicl.ny,:h 
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