
Co nowego w CERTO v

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, 

Generowanie wyników obliczeń do arkusza kalkulacyjnego
 
Za sugestią środowiska akademickiego
wyników obliczeń do arkusza kalkulacyjnego w celu ich dalszej analizy.
 
Wyniki można eksportować zarówno d
przyciski umiejscowione na ekranie z wynikami obliczeń
 
Przycisk do eksportu wyników dla całego budynku 
 

 
  

Co nowego w CERTO v5.5?     

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, www.cieplej.pl, soft@cieplej.pl 

Generowanie wyników obliczeń do arkusza kalkulacyjnego

akademickiego w CERTO v5.5 wprowadzono funkcję eksportowania miesięcznych 
wyników obliczeń do arkusza kalkulacyjnego w celu ich dalszej analizy. 

Wyniki można eksportować zarówno dla całego budynku, jak i dla wybranego lokalu. Do tego celu służą 
na ekranie z wynikami obliczeń. 

Przycisk do eksportu wyników dla całego budynku – w czerwonej ramce: 
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Przycisk do eksportu wyników dla wybranego lokalu 
 

 
Po kliknięciu przycisku eksportu, w nowym oknie należy wybrać elementy b
wyeksportować wyniki obliczeń. Do wyboru są: budynek, lokale, strefy, pomieszczenia. Należy też określić, 
czy wyniki mają być zaokrąglone, czy nie:
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Po zatwierdzeniu wyborów przyciskiem „OK” CERTO eksportuje wyniki do pliku CSV
przecinkami), a następnie próbuje go otworzyć w domyślnym
zainstalowanym na danym komputerze. 
 
CERTO eksportuje następujące parametry (zaznaczone na zielono):
 

Lp. 

Nazwa 

1.  temperatura wewnętrzna  

2.  róŜnica temperatur  

3.  straty ciepła przez przenikanie 

4.  straty ciepła przez wentylację  

5.  straty ciepła  

6.  zyski ciepła od nasłonecznienia 

7.  zyski ciepła wewnętrzne  

8.  zyski ciepła  

9.  udział potrzeb grzewczych  

10.  wsp. wykorzystania zysków ciepła 

11.  [C] temperatura wewnętrzna  

12.  [C] róŜnica temperatur  

13.  [C] straty ciepła przez przenikanie 

14.  [C] straty ciepła przez wentylację 

15.  [C] straty ciepła  

16.  [C] zyski ciepła od nasłonecznienia 

17.  [C] zyski ciepła wewnętrzne  

18.  [C] zyski ciepła  

19.  [C] udział potrzeb chłodniczych

20.  [C] wsp. wykorzystania strat ciepła

21.  zap. energii uŜytkowej - system grzewczy 

22.  zap. energii końcowej - system grzewczy 

23.  zap. energii pierwotnej (bez u.p

24.  zap. energii uŜytkowej - chłodzenie 

25.  zap. energii końcowej - chłodzenie 

26.  zap. energii pierwotnej (bez u.p.) 

27.  zap. energii uŜytkowej  

28.  zap. energii końcowej  

29.  zap. energii pierwotnej (bez u.p.) 
P – pomieszczenie 
S – strefa obliczeniowa 
L – lokal 
B – budynek 
[C] – dotyczy pomieszczeń, stref i lokali chłodzonych
 

Propozycje nieujętych w powyższej tabeli parametrów prosimy kierować na adres 
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Po zatwierdzeniu wyborów przyciskiem „OK” CERTO eksportuje wyniki do pliku CSV
przecinkami), a następnie próbuje go otworzyć w domyślnym programie do edycji 
zainstalowanym na danym komputerze.  

CERTO eksportuje następujące parametry (zaznaczone na zielono): 

Parametr 

Symbol 

θint,H 

θint,H-θe 

straty ciepła przez przenikanie  Qtr 

 Qve 

QH,ht 

zyski ciepła od nasłonecznienia  Qsol 

Qint 

QH,gn 

γH 

wsp. wykorzystania zysków ciepła  ηH,gn 

θint,C 

θint,C-θe 

[C] straty ciepła przez przenikanie  Qtr 

[C] straty ciepła przez wentylację  Qve 

QC,ht 

[C] zyski ciepła od nasłonecznienia  Qsol 

Qint 

QC,gn 

[C] udział potrzeb chłodniczych γC 

[C] wsp. wykorzystania strat ciepła ηC,ls 

system grzewczy  QH,nd 

system grzewczy  QK,H 

zap. energii pierwotnej (bez u.p.) - system grzewczy  QP,H 

chłodzenie  QC,nd 

chłodzenie  QK,C 

zap. energii pierwotnej (bez u.p.) - chłodzenie  QP,C 

QH,nd+QC,nd 

QK,H+QK,C 

zap. energii pierwotnej (bez u.p.)  QP,H+QP,C 

pomieszczeń, stref i lokali chłodzonych 

Propozycje nieujętych w powyższej tabeli parametrów prosimy kierować na adres 
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Po zatwierdzeniu wyborów przyciskiem „OK” CERTO eksportuje wyniki do pliku CSV (wartości oddzielone 
programie do edycji arkuszy kalkulacyjnych 

P S L B 
Jedn. 

°C     

°C     

kWh     

kWh     

kWh     

kWh     

kWh     

kWh     

-     

-     

°C     

°C     

kWh     

kWh     

kWh     

kWh     

kWh     

kWh     

-     

-     

kWh     

kWh     

kWh     

kWh     

kWh     

kWh     

kWh     

kWh     

kWh     

Propozycje nieujętych w powyższej tabeli parametrów prosimy kierować na adres soft-it@cieplej.pl. 
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Wyeksportowane wyniki można poddać dalszej analizie, a następnie zapisać, przy czym zapis zawsze 
powinien być do pliku w formacie natywnym dla danego programu (np. w programie MS Excel jest to .xlsx 
„Skoroszyt programu Excel”): 
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