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Wyznaczanie świadectw charakterystyki energetycznej 
budynku wg metodyki z Dz. U. 1. 27 lutego 2015 r. 
poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 - metoda 
obliczeniowa 
Nowość!!! 

                            
 

Moduł wspomagający wstępne wypełnianie formularza 
Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej 
budynków  
Nowość!!! 

                            
 

Wyznaczanie świadectw charakterystyki energetycznej 
budynku wg metodyki z Dz.U. 2014 poz. 888. - metoda 
obliczeniowa  
 

                          
  

Warunki techniczne 2014, 2017, 2021  
- w zakresie izolacyjności przegród                       

    

Warunki techniczne 2014, 2017, 2021 
- w zakresie wskaźnika EP 

                        
   

Graficzne tworzenie modelu budynku 
(zobacz wymagania sprzętowe)                   

      

Sklejanie i skalowanie rysunków                   
      



Współczynnik przenikania ciepła U dla okien i drzwi wg 
normy PN-EN ISO 10077-1 

              
        

Współczynnik zacienienia Fsh wg normy PN-EN ISO 
13790 

              
        

Liniowe mostki cieplne użytkownika               
        

Powierzchniowe mostki cieplne(punktowe i liniowe) w 
przegrodach wielowarstwowych 

              
        

Wewnętrzna jednostkowa pojemność cieplna budynku 
obliczana w oparciu o bryłę budynku 

        
           

Definiowanie wymagań higienicznych dla własnych 
typów pomieszczeń 

              
        

Tworzenie zestawienia materiałów budowlanych, 
występujących w konstrukcji budynku 

              
        

Tworzenie zestawienia przegród budowlanych, 
występujących w konstrukcji budynku 

              
        

Tworzenie raportu z zestawieniem materiałów 
(materiały budowlane, przegrody budowlane, stolarka, 
grzejniki, producenci). 

              
        

Obciążenie cieplne PN-EN 12831   
              

Dobór grzejników 

               



Współpraca z programami z rodziny C.O. 

               

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej wg 
metodyki z 2008 roku 

    
  

  
    

  
 

  
   

Charakterystyka energetyczna     
  

  
    

  
 

  
   

Zużycie energii - ogrzewanie PN-EN ISO 13790       
            

Zużycie energii - chłodzenie PN-EN ISO 13790       
            

Zużycie energii - ogrzewanie PN-B 02025 (norma 
nieaktualna)                

Zmienne obliczeniowe 

               

Współczynnik przenikania ciepła PN-EN ISO 6946   
              

Wymiana ciepła przez grunt PN-EN ISO 13370   
              

Przegrody niejednorodne         
           

System dziedziczenia danych domyślnych   
              

Kontrola poprawności wprowadzonych danych 

               

Import modelu budynku z Revit Architecture             
 

  
 

            

Trójwymiarowy podgląd zaimportowanego modelu 
budynku 

            
 

  
       



 

 

Analiza wilgotnościowa przegród budowlanych - 
kalkulator rozkładu temperatury 

               

Analiza wilgotnościowa przegród budowlanych 
kalkulator rozkładu temperatury i ciśnienia pary wodnej 

  
              

Analiza wilgotnościowa przegród budowlanych - PN-EN 
ISO 13788 

        
           

Obciążenie cieplne PN-B-03406 (norma nieaktualna) 
               


