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Zwracamy Państwu uwagę na to, że stosowane w podręczniku określenia software’owe i hardware’owe oraz
nazwy markowe danych firm są prawnie chronione.
Program komputerowy oraz podręcznik użytkownika zostały opracowane z najwyższą
starannością i przy zachowaniu wszelkich możliwych środków kontrolnych.
Pomimo tego nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia błędów.
Pragniemy w związku z tym zwrócić uwagę na to, że nie możemy udzielić gwarancji,
jak również ponosić prawnej odpowiedzialności za wynikłe stąd skutki.
Za podanie nam ewentualnych błędów będziemy wdzięczni.
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2.1 KROK 1 – OBLICZENIA CIEPLNE
2.1.1 Wybór obliczeń
Aby wykonać audyt energetyczny należy posiadać wersję ArCADia-TERMO PRO oraz kliknąć na zielony
przycisk znajdujący się po lewej stronie okna programu w celu wybrania pozycji audyt energetyczny na
wysuniętym panelu.

Rys 1.

Rys 2.

Okno wyboru obliczeń w audycie energetycznym

Wybór audytu energetycznego na wysuniętym panelu

wykonać obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń za pomocą norm PN-EN 12831 lub PN-B 03406,
zapotrzebowania na ciepło budynku według rozp. MIiR 2015 r. (rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z 27 lutego 2015 r.) lub za pomocą normy PN-EN 13790, oraz zaznaczyć opcję przy pozycji audyt.
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2.1.2 Dane projektu
W oknie Dane projektu audytor musi zdefiniować dane adresowe itp. niezbędne w raporcie do wypełnienia stron
tytułowych oraz ogólnych charakterystyk budynku. Konieczne jest kompletne wypełnienie danych, aby spełnić
wymagania formalne stawiane przez Rozporządzenie1.

Rys 3.

Okno Dane projektu

2.1.3 Dane o budynku
W oknie Dane o budynku konieczne jest zdefiniowanie podstawowych parametrów budynku takich jak:
przeznaczenie, lokalizacja, strefa klimatyczna, rok budowy, osłonięcie od wiatru, itp. Dane te będą potrzebne do
dalszych obliczeń, zarówno strat w pomieszczeniach, sezonowego zapotrzebowania na ciepło, jak i audytu.
Systemy chłodzenia i oświetlenia są zawsze wyłączone (niedostępne) w obliczeniach audytu.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego
1
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Rys 4.

Okno Dane o budynku

2.1.4 Obliczenia współczynników U i R
W oknie Definicje przegród użytkownik musi zdefiniować wszystkie przegrody występujące w ocenianym
budynku i wykonać obliczenia oporu Rc i współczynnika U przegród.

Rys 5.

Okno Definicje przegród

2.1.5 Struktura budynku
Za pomocą okna Straty ciepła, służącym do obliczeń zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, audytor dokonuje
obliczeń zapotrzebowania na ciepło q pomieszczeń, wykorzystując normę PN-EN 12831 lub PN-B 03406. Należy
również wprowadzić wszystkie przegrody w pomieszczeniach nieogrzewanych, aby obliczyć ich temperaturę
wewnętrzną.
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Rys 6.

Okno Straty ciepła - obliczenia strat ciepła w pomieszczeniu wg normy PN-EN 12831

2.1.6 Strefy cieplne
Za pomocą okna Strefy cieplne audytor dokonuje obliczeń strat ciepła Q budynku według rozp. MIiR 2015 r. lub
wykorzystując normę PN-EN 13790.
Należy również wprowadzić wszystkie przegrody w strefach nieogrzewanych, aby obliczyć ich temperaturę
wewnętrzną.

Rys 7.

Okno Strefy cieplne – obliczenia wg rozp. MIiR 2015

PO WYKONANIU OBLICZEŃ CIEPLNYCH BUDYNKU W STANIE ISTNIEJĄCYM UŻYTKOWNIK
ROZPOCZYNA PRACĘ Z MODUŁEM AUDYT
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2.2 KROK 2 – DANE OGÓLNE
2.2.1 Przyporządkowanie pomieszczeń
Pierwszym zadaniem, które musi wykonać użytkownik, jest przyporządkowanie pomieszczeń zdefiniowanych w
Obliczeniach cieplnych (w Stratach ciepła) do grup pomieszczeń Mieszkalne i Lokale użytkowe oraz inne
pomieszczenia niemieszkalne. Przyporządkowanie pomieszczeń jest konieczne, aby program prawidłowo wypełnił
kartę audytu energetycznego.

Rys 8.

Okno z drzewkiem pomieszczeń

2.2.2 Dane ogólne
W zakładce Dane ogólne użytkownik wprowadza dane niezbędne do wypełniania karty audytu energetycznego.
Zakładka składa się z trzech pól do wprowadzania danych: Dane uzupełniające, Moc zamówiona, Zużycie ciepła
oraz Zestawienia pomieszczeń zgrupowanych w Drzewku pomieszczeń.
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Rys 9.

Zakładka do wprowadzania danych ogólnych

2.2.2.1 Dane uzupełniające

Rys 10. Pole Dane uzupełniające
W polu Dane uzupełniające użytkownik definiuje: Sposób przygotowania ciepłej wody, Rodzaj systemu
grzewczego, Typ budynku oraz opcjonalnie Inne dane charakteryzujące budynek.

2.2.2.2 Moc zamówiona

Rys 11. Pole do wprowadzania mocy zamówionej
Jeżeli w analizowanym budynku występują moce zamówione u dostawcy ciepła, obowiązkiem audytora jest
podanie tych wartości.
Aby podać wartości mocy zamówionych należy zaznaczyć pole wyboru Moc zamówiona, co spowoduje
uaktywnienie się pól edycyjnych do podania mocy zamówionej dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej. Wartości należy podawać w MW na miesiąc, na podstawie danych przekazanych właścicielowi lub
zarządcy budynku od dostawcy ciepła.
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2.2.2.3 Zużycie ciepła

Rys 12. Pole do wprowadzania zużycia ciepła
Dane do obliczeń można wprowadzić do tabeli Rzeczywiste zużycie ciepła, która uruchamia się po naciśnięciu
przycisku Wprowadź dane oraz wcześniejszym zaznaczeniu pola wyboru Zmierzone Zużycie ciepła.

Rys 13. Okno do wprowadzania rzeczywistego zużycia ciepła
W tabeli Rzeczywiste zużycie ciepła użytkownik podaje Temperaturę zewnętrzną w danym miesiącu podawaną
na fakturze za ciepło lub na podstawie danych meteorologicznych dla analizowanego sezonu grzewczego, Liczbę
dni ogrzewania w danym miesiącu, Zużycie ciepła na ogrzewanie w danym okresie rozliczeniowym oraz Zużycie
ciepła woda – rzeczywiste zużycie ciepła na cele ciepłej wody użytkowej dla każdego miesiąca rozliczeniowego
w roku.
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2.2.3 Koszty energii

Rys 14. Zakładka Koszty energii
Aby możliwe były obliczenia optymalizacyjne należy podać Koszty energii. W celu kompletnego uzupełnienia
karty audytu energetycznego należy podać Koszty uzupełniające, jeżeli takie w ocenianym budynku występują.
Jeżeli w budynku występują indywidualne źródła ciepła i użytkownik posiada jedynie koszty zakupu paliwa,
możliwe jest wykonanie obliczeń cen energii za pomocą Kalkulatora kosztów energii w przypadku ogrzewania
indywidualnego. Należy jedynie wybrać rodzaje paliwa jakie występują w ocenianym budynku, podać ceny
jednostkowe i procentowy udział poszczególnych źródeł ciepła, a skalkulowany koszt 1 GJ energii wprowadzić
jako opłata zmienna w Kosztach energii.

2.2.3.1 Koszty energii

Rys 15. Pole do wprowadzania kosztów energii
KOSZTY ZMIENNE Oz – koszty zmienne audytor podaje uzupełniając pola edycyjne. Koszty te należy podać dla
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla stanu przed i po modernizacji.
KOSZTY STAŁE MIESIĘCZNE Om - koszty stałe audytor podaje uzupełniając pola edycyjne. Koszty te należy
podać dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla stanu przed i po modernizacji.
KOSZTY ABONAMENTOWE Ab - audytor podaje uzupełniając pola edycyjne. Koszty te należy podać dla
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla stanu przed i po modernizacji.
Konieczne jest podanie kosztów energii, gdyż ich brak nie pozwoli na wykonanie jakichkolwiek obliczeń
optymalizacyjnych w programie.
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2.2.3.1.1 Koszty uzupełniające

Rys 16. Pole do wprowadzania kosztów uzupełniających
Na koszty uzupełniające składają się:
 Koszt podgrzania ciepłej wody użytkowej
 Koszt ogrzania powierzchni użytkowej
 Inne koszty

2.2.3.1.2 Kalkulator kosztów energii

Rys 17. Kalkulator kosztów energii
Aby uaktywnić kalkulator należy zaznaczyć pole wyboru Kalkulator kosztów energii w przypadku ogrzewania
indywidualnego.
Audytor może dodawać dowolną liczbę paliw, które są wykorzystywane w budynku. Aby dokonać stosownych
obliczeń audytor musi podać następujące informacje:
RODZAJ PALIWA – wybierany za pomocą listy rozwijalnej lub podawany samodzielnie przez audytora.
WARTOŚĆ OPAŁOWA – dobierana automatycznie przez program lub podawana samodzielnie przez audytora.
KOSZT JEDN. PALIWA – koszt jednostkowy paliwa podawany samodzielnie przez audytora.
UDZIAŁ [%] – procentowy udział danego paliwa (lub źródła ciepła zasilanego danym paliwem), podawany w polu
edycyjnym przez audytora. Należy pamiętać, aby Suma procentowych udziałów była równa 100%.
Wartość średniej ceny energii obliczonej na kalkulatorze możemy wykorzystać do podania kosztów zmiennych Oz
w grupie Koszty energii.
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2.3 KROK 3 – SYSTEM GRZEWCZY

Rys 18. Okno System grzewczy

2.3.1 Ocena sprawności
W zakładce Ocena sprawności użytkownik charakteryzuje system grzewczy i podaje wartości sprawności
systemu grzewczego zgodnie z Rozporządzeniem1.

Rys 19. Zakładka Ocena sprawności
Konieczne jest scharakteryzowanie każdego z elementów systemu grzewczego oraz podanie właściwej wartości
sprawności wytwarzania, sprawności regulacji, sprawności przesyłu, sprawność akumulacji, przerw w
ogrzewaniu.
Konieczne jest także podanie informacji czy po roku 1984 była przeprowadzona modernizacja systemu
grzewczego. Jeżeli opcja zostanie zaznaczona, konieczne jest podanie zakresu tej modernizacji.
14
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2.3.2 Ocena stanu technicznego

Rys 20. Okno Oceny stanu technicznego
W zakładce Ocena stanu technicznego należy wprowadzić opis oceniający stan techniczny instalacji. Jeżeli
instalacja wymaga modernizacji należy zaznaczyć opcję Wskazanie do oceny opłacalności dzięki czemu będzie
możliwa ocena opłacalności proponowanych działań termomodernizacyjnych. Użytkownik ma możliwość
dodania także do programu fotografii dotyczących ocenianego systemu grzewczego. Wczytane fotografie nie będą
wyświetlane w raporcie.

2.3.3 Ocena opłacalności

Rys 21. Zakładka Ocena opłacalności
W zakładce Ocena opłacalności znajdują się dane wprowadzone przez audytora w oknie wariantów. Audytor ma
możliwość analizowania określonej przez siebie ilości wariantów poprzez dodawanie kolejnych. Po wybraniu
15
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wariantu z drzewa Ocena opłacalności otwarte zostanie okno, w którym audytor poda wszystkie konieczne dane
do przeprowadzenia oceny opłacalności.
W grupie Informacje dodatkowe, uzasadnienie przyjęcia nakładów użytkownik podaje wszystkie informacje
dodatkowe oraz uwagi związane z optymalnym wariantem termomodernizacyjnym. Należy podać także
uzasadnienia przyjętych nakładów na inwestycję.

2.3.3.1 Okno wariantów
Użytkownik, wybierając wariant z drzewa Ocena opłacalności, podaje wszystkie konieczne dane dla danego
wariantu termomodernizacyjnego w zakładkach: sprawność wytwarzania, sprawność regulacji, sprawność
przesyłu, sprawność akumulacji oraz przerwy w ogrzewaniu.

Rys 22. Okno do wprowadzenia danych dla wariantów modernizacji systemu grzewczego
Użytkownik podaje rodzaje usprawnień wpływające na poszczególne elementy systemu grzewczego oraz ich
koszty, a następnie podaje wartości sprawności po ich przeprowadzeniu. Użytkownik w polach edycyjnych podaje
wartości sprawności po modernizacji samodzielnie lub wykorzystując pomocnicze tabele, w których znajdują się
wartości sprawności zgodnie z Rozporządzeniem1. Domyślne wartości sprawności po modernizacji są identyczne
jak w stanie istniejącym i do zadań audytora należy ewentualna ich zmiana wynikająca z proponowanych
usprawnień termomodernizacyjnych.
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2.4 KROK 4 – CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

Rys 23. Etap Ciepła Woda Użytkowa

2.4.1 Ocena sprawności
Konieczne jest scharakteryzowanie każdego z elementów systemu ciepłej wody użytkowej oraz podanie właściwej
wartości sprawności wytwarzania i przesyłu, dobowego zużycia c.w.u.

2.4.2 Ocena stanu technicznego

Rys 24. Zakładka do oceny stanu technicznego
W zakładce Ocena stanu technicznego należy wprowadzić opis oceniający stan techniczny instalacji. Jeżeli
instalacja wymaga modernizacji należy zaznaczyć opcję Wskazanie do oceny opłacalności, dzięki czemu będzie
możliwa ocena opłacalności proponowanych działań termomodernizacyjnych. Użytkownik ma możliwość
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dodania także do programu fotografii dotyczących ocenianego systemu ciepłej wody użytkowej. Wczytane
fotografie nie będą wyświetlane w raporcie.

2.4.3 Ocena opłacalności

Rys 25. Zakładka Ocena opłacalności ciepłej wody użytkowej
W zakładce Ocena opłacalności znajdują się dane wprowadzone przez audytora w oknie wariantów. Audytor ma
możliwość analizowania określonej przez siebie ilości wariantów poprzez dodawanie kolejnych. Po wybraniu
wariantu z drzewa Ocena opłacalności otwarte zostanie okno, w którym audytor poda wszystkie konieczne dane
do przeprowadzenia oceny opłacalności.
W grupie Informacje dodatkowe, uzasadnienie przyjęcia nakładów użytkownik podaje wszystkie informacje
dodatkowe oraz uwagi związane z optymalnym wariantem termomodernizacyjnym. Należy podać także
uzasadnienia przyjętych nakładów na inwestycję.

2.4.4 Okno wariantów
Użytkownik wybierając wariant z drzewa Ocena opłacalności, podaje wszystkie konieczne dane dla danego
wariantu termomodernizacyjnego.
Użytkownik dla każdego z wariantów podaje rodzaje usprawnień, ich nakłady oraz podaje wartości sprawności i
zużycie jednostkowe dla stanu po modernizacji.
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Rys 26. Okno wariantów ciepłej wody użytkowej – zakładka Sprawność przesyłu
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2.5 KROK 5 – ŚCIANY, STROPY, STROPODACHY
2.5.1 Ocena stanu technicznego
W zakładce Ocena stanu technicznego należy wprowadzić opis oceniający stan techniczny każdej z przegród
znajdujących się w budynku. Jeżeli przegroda wymaga modernizacji, należy zaznaczyć opcję Wskazanie do oceny
opłacalności, dzięki czemu będzie możliwa ocena opłacalności proponowanych działań termomodernizacyjnych.
Użytkownik ma możliwość dodania także do programu fotografii dotyczących analizowanego budynku.
Wczytane fotografie nie będą wyświetlane w raporcie.

Rys 27. Ocena stanu technicznego stropu wewnętrznego STW1

Rys 28. Ocena stanu technicznego podłogi na gruncie PG1
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Rys 29. Ocena stanu technicznego ściany zewnętrznej SZ1

Rys 30. Ocena stanu technicznego ściany wewnętrznej SW1
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Rys 31. Ocena stanu technicznego dachu D1

2.5.2 Ocena opłacalności
Aby wykonać ocenę opłacalności użytkownik musi:
 wybrać materiał dodatkowej izolacji,
 dobrać wartość stopniowania dodatkowej izolacji,
 podać wartości kosztów jednostkowych dla każdej grubości dodatkowej izolacji,
 podać dodatkowe informacje oraz uzasadnić przyjęte nakłady.
Wskazane jest aby udowodnić, że dany wariant ma najmniejszą wartość SPBT. W związku z powyższym
nieprawidłową oceną opłacalności jest ocenianie tylko jednego lub 2 wariantów ocieplenia.

Rys 32. Ocena opłacalności ściany zewnętrznej SZ1
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Rys 33. Ocena opłacalności stropodachu D1
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2.6 KROK 6 – OKNA, DRZWI, WENTYLACJA
2.6.1 Ocena stanu technicznego
W zakładce Ocena stanu technicznego należy wprowadzić opis oceniający stan techniczny każdej z przegród
znajdujących się w budynku. Jeżeli przegroda wymaga modernizacji, należy zaznaczyć opcję Wskazanie do oceny
opłacalności, dzięki czemu będzie możliwa ocena opłacalności proponowanych działań termomodernizacyjnych.
Użytkownik ma możliwość dodania także do programu fotografii dotyczących analizowanego budynku.
Wczytane fotografie nie będą wyświetlane w raporcie.

Rys 34. Ocena stanu technicznego okien zewnętrznych OZ1

Rys 35. Ocena stanu technicznego drzwi zewnętrznych DZ1
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Rys 36. Ocena stanu technicznego drzwi wewnętrznych DW1

2.6.2 Ocena opłacalności
Aby wykonać ocenę opłacalności użytkownik musi:
 dobrać współczynnik c lub a,
 dobrać wartość współczynników U po modernizacji,
 podać wartości kosztów jednostkowych wymiany m2 stolarki oraz koszty modernizacji wentylacji dla
każdego z wariantów,
 podać dodatkowe informacje oraz uzasadnić przyjęte nakłady.
Wskazane jest aby udowodnić, że dany wariant ma najmniejszą wartość SPBT. W związku z powyższym
wskazane jest dokonanie oceny co najmniej 2 wariantów termomodernizacyjnych.

Rys 37. Ocena opłacalności wymiany okien zewnętrznych OZ1
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Rys 38. Ocena opłacalności wymiany drzwi zewnętrznych DZ1
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2.7 KROK 7 – WARIANTY TERMOMODERNIZACYJNE
2.7.1 Ustalanie wariantów termomodernizacyjnych
Po wykonaniu oceny opłacalności wszystkich działań należy ustalić warianty przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego. Zgodnie z Rozporządzeniem1 warianty termomodernizacyjne tworzy się przez
zestawienie usprawnień wg rosnącej wartości SPBT. Pierwszym wariantem jest zestawienie wszystkich
przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Kolejne warianty tworzy się poprzez odrzucenie kolejnego
przedsięwzięcia o największej wartości SPBT. UWAGA: jeżeli w zakresie usprawnień znajduje się modernizacja
systemu grzewczego, to musi się ona znaleźć we wszystkich wariantach termomodernizacyjnych!
Program tworzy warianty automatycznie. Jeżeli jednak użytkownik zechce utworzyć warianty niezgodnie z
wymaganiami Rozporządzenia1, ma taką możliwość.

Rys 39. Przedsięwzięcia składające się na Wariant 1

Rys 40. Przedsięwzięcia składające się na Wariant 2
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Rys 41. Przedsięwzięcia składające się na Wariant 3

Rys 42. Przedsięwzięcia składające się na wariant 4
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Rys 43. Przedsięwzięcia składające się na Wariant 5

Rys 44. Przedsięwzięcia składające się na wariant 6

2.7.2 Ocena wariantów termomodernizacyjnych
Aby ostatecznie wybrać optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy podać:
 oprocentowanie kredytu,
 środki własne inwestora,
 okres kredytowania (zgodnie z Rozporządzeniem1 domyślnie 10 lat).
Jeżeli użytkownik utworzył warianty niezgodnie z Rozporządzeniem1, ma możliwość powrotu do prawidłowego
układu wariantów poprzez zaznaczenie opcji Utwórz warianty zgodnie z Rozporządzeniem.
Program automatycznie wybierze jako wariant optymalny wariant, który jako pierwszy spełnia wszystkie
wymagania Rozporządzenia1.
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Rys 45. Okno wariantów termomodernizacyjnych
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2.8 KROK 8 – PODGLĄD PROJEKTU I WYDRUKI
2.8.1 Podgląd projektu - Audyt

Rys 46. Okno podglądu audytu – Zestawienie przegród

Rys 47. Okno podglądu audytu
W raporcie użytkownik programu ma możliwość przeanalizowania wyników przeprowadzonych analiz
audytorskich.

2.8.2 Wydruki
Po wykonaniu wszystkich obliczeń oraz wyborze optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
możliwe jest wygenerowanie raportu w formacie RTF lub PDF i po ewentualnym jego sformatowaniu w edytorze
tekstu, wykonanie wydruku.
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