
Przykład obliczeń w 

 

 
 

 

Budynek szkoły z lat 70-tych wymaga termomodernizacji. Zapotrzebowanie na ciepło 

obliczone w programie CERTO wynosi odpowiednio: 

 

 
 

Budynek wymaga optymalizacji. Rozpoczęcie procesu optymalizacji zaczyna sie po kliknięciu 

przycisku [CERTO Optymalizacja]. 

 

Do wykonania optymalizacji należy  podać koszty za ciepło. Szkoła w stanie początkowym 

zasilana jest z ciepłowni.  

  



Koszty ciepła w stanie początkowym: 

 

 
 

Wprowadzenie kosztów ciepła na c.o. z ciepłowni: opłatę zmienną, stałą i abonament. 

Dodatkowo należy określić przerwy dobowe oraz tygodniowe w ogrzewaniu: 

 

 
 

podwójne kliknięcie otwiera okno z 
danymi niezbędnymi do wprowadzenia 
opłat za ciepło na c.o. w stanie 
początkowym 

podwójne kliknięcie otwiera okno z 
danymi niezbędnymi do wprowadzenia 
opłat za ciepło na c.w.u. w stanie 
początkowym 



 
 

 



Ciepła woda podgrzewana jest za pomocą energii elektrycznej.  Określenie kosztów wymaga 

podania następujących danych: 

 

 
 

 

 

 



Optymalizacja systemu grzewczego wymaga opisania stanu technicznego istniejącego 

systemu w budynku oraz wprowadzenia planowanych ulepszeń: 

 

 
 

 

Dodanie kolejnego ulepszenia w zakresie systemu grzewczego wymaga wprowadzenia: 

 

1. opisu ulepszenia 

2. źródeł ciepła w budynku po wykonaniu ulepszenia – sprawności oraz kosztów produkcji 

ciepła 

3. kosztów wykonania ulepszenia 

Dodawanie nowego usprawnienia 



 
 

W przykładzie wprowadzono cztery ulepszenia: 

 

1. wymiana węzła i instalacji c.o. 

2. budowa kotłowni gazowej kondensacyjnej i wymiana instalacji c.o. 

3. budowa kotłowni  na pompy ciepła  i wymiana instalacji c.o. 

4. budowa kotłowni na pelets  i wymiana instalacji c.o. 

Ulepszenie instalacji c.w.u. w omawianym przypadku obejmuje montaż armatury 

wodooszczędnej. Jednak przygotowanie danych należy rozpocząć od opisu stanu 

technicznego ciepłej wody w budynku szkoły. 

nazwa ulepszenia 

opis ulepszenia 

określenie parametrów sprawnościowych ulepszenia 

określenie kosztów ulepszenia 

określenie kosztów za ciepło 



 
 

 
 

Na każdym etapie można sprawdzić wyniki optymalizacji używając przycisku [fx wyniki]. 

 

opis stanu istniejącego 

dodawanie kolejnego ulepszenia 

nazwa ulepszenia 

opis ulepszenia 

określenie sprawności ulepszenia 

określenie kosztów ulepszenia 

ulepszenie 

określenie kosztów ulepszenia 



Wyniki optymalizacji systemu grzewczego: 

 
 

Optymalizacja przegród nieprzeźroczystych. 

Wyłonienie optymalnych ulepszeń przegród nieprzeźroczystych wymaga przygotowania 

danych. Wybór przegród do optymalizacji można wykonać ręcznie lub automatycznie. W 

analizowanym przypadku wykorzystano funkcję automatycznego grupowania po rodzaju 

przegrody. 



 
 

Zgrupowane przegrody można poddać procesowi optymalizacji: 

 

 

grupowanie po rodzaju 

w następnym etapie należy wskazać, którą 
przegrodę będziemy optymalizować 



Wprowadzenie danych do optymalizacji ulepszenia przegrody wymaga: 

 

1. ocenienia stanu technicznego 

2. wskazania temperatury wewnętrznej do optymalizacji 

3. wybrania materiału termoizolacyjnego 

4. wykonania wyceny ulepszenia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyniki optymalizacji przegród nieprzeźroczystych – podgląd: 

 

 
 

Optymalizacja przegród przeźroczystych i wentylacji. 

Podobnie jak przy przegrodach nieprzeźroczystych należy rozpocząć od grupowania. W 

naszym przypadku wybrano grupowanie po wsp. U. Należy wskazać stolarkę, która ma być 

optymalizowana. Przed przystąpieniem należy jednak uzupełnić dane: 

 

1. ocena stanu technicznego stolarki 

2. współczynnik przepływu: 

 



 

3. długość  infiltracji - długość szczelin w m/m2 (dla okien można przyjąć 3,0; dla drzwi 2,6) 

 
 

4. współczynnik Cr 

 
 

5. współczynnik Cm 



 
 

Tak przygotowaną stolarkę można poddać optymalizacji: 

 

 
 

Do określenia ulepszenia należy podać: 

 

1. opis 

2. rodzaj wentylacji 

Wentylacja naturalna oraz mechaniczna wywiewna jest analizowana razem z oknem. Określa 

się wówczas wartości Cr i Cm. 

 

W przypadku wentylacji mechanicznej nawiewnej oraz nawiewno-wywiewnej, stolarka  

analizowana jest osobno. 

 



W analizowanym przypadku wentylacja jest naturalna, dlatego wprowadza się następujące 

dane: 

 

 
 

  



Wyniki optymalizacji: 

 

 
 

Raport z optymalizacji można wygenerować klikając [Drukuj raport]. 

Taki raport można samemu wygenerować z pliku: 

http://cieplej.pl/imgturysta/file/programy/certo-opty-przyklad-z-ulepszeniami.certoh 

lub pobrać ze strony: 

http://cieplej.pl/imgturysta/file/programy/certo-opty-przyklad-z-ulepszeniami-WYDRUK.pdf 

 


