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Ćwiczenia praktyczne z CERTO 

 

Ćwiczenie 1 – Dodanie mieszkania nr 1. Plik: „WK-70 BAZA.certoh”. 
W ramach ćwiczenia należy dodać do projektu kolejne mieszkanie. W tym celu korzystamy z górnego przycisku z 

żółtym plusem na zakładce „Lokale”. Poszczególne zakładki okna „Lokal” wypełniamy w sposób pokazany na str. 1-3 

(uwaga – źródła ciepła oraz urządzenia pomocnicze zalecamy skopiować z innego lokalu). 
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Następnie do nowo utworzonego lokalu 1 dodajemy kopie wszystkich pomieszczeń z lokalu „Szablon dla M1”. W tym 

celu należy zaznaczyć lokal 1 oraz skorzystać z przycisku „dodaj kopię pomieszczenia / strefy” z innego lokalu. 

Pozostaje ręczne zdefiniowanie pokoju P2. W zakładce „Przegrody” okna „Pomieszczenie / strefa” definiujemy 

następujące przegrody (uwaga – zalecamy skopiować przegrody z innych pomieszczeń): 

• Ściana zewnętrzna – osłonowa o wymiarach 5,7x2,9m z 2 oknami oraz drzwiami balkonowymi z mostkami 

W08-2008 

o Mostki liniowe przegrody: 

� Balkon; B02-2008; 5,5m; 50%; 2 mostki 

� Naroże; C02-2008; 2,9m; 100% (ewentualnie 50% i 50% na ścianie szczytowej) 

� Ściana wewn.; IW05-2008; 2,9m; 50% 

• Ściana zewnętrzna – szczytowa o wymiarach 4,5x2,9m 

o Mostki liniowe przegrody: 

� Strop; IF05-2008l 4,5m; 50%; 2 mostki 

� Ściana wewn.; IW05-2008; 2,9m; 100% 

• Ściana wewn. o wymiarach 5,15x2,6m z drzwiami wewnętrznymi 

• Ściana wewn. o wymiarach 4,9x2,6m 

• Sufit (strop z płyt kanałowych) o powierzchni 19m2 

• Podłoga (strop z płyt kanałowych, ale o odwróconej kolejności warstw względem sufitu) o powierzchni 19m2 

Ćwiczenie 2 – Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz stolarki okiennej. Plik: „WK-70 BAZA.certoh”. 
W ramach ćwiczenia należy ocieplić wszystkie ściany zewnętrzne mieszkania 1 dowolnym materiałem 

termoizolacyjnym. W tym celu dodajemy warstwę styropianu / wełny mineralnej do konstrukcji dowolnej ściany 

osłonowej lokalu 1, wyłączamy dodatek na łączniki mechaniczne przebijające warstwę izolacji i odpowiadamy „tak” 

na pytanie o wykonanie globalnej aktualizacji przegród. Następnie we wszystkich pomieszczeniach usuwamy ze ścian 

osłonowych wszystkie mostki cieplne przegród (poza balkonowmi). Powyższe operacje powtarzamy dla ściany 

szczytowej. 

W celu modernizacji stolarki edytujemy dowolne okno lokalu 1, zmieniamy wartości wsp. U i gc i odpowiadamy „tak” 

na pytanie o wykonanie globalnej aktualizacji stolarki. 
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Ćwiczenie 3 – Obliczeniowe wewnętrzne zyski ciepła. Plik: „WK-70 BAZA.certoh”. 
W ramach ćwiczenia należy skorzystać w lokalu 1 z obliczeniowych zysków ciepła. W tym celu modyfikujemy 

zakładkę „Zyski” okna „Lokal” w następujący sposób: 

 

Następnie musimy „przeklinać” wszystkie pomieszczenia lokalu 1 w celu weryfikacji źródeł wewnętrznych zysków 

ciepła – innymi słowy wchodzimy do każdego pomieszczenia i klikamy przycisk „OK”. 

Ćwiczenie 4 – Montaż kolektorów słonecznych na C.W.U. Plik: „C84 Gustowny BAZA.certoh”. 
W ramach ćwiczenia należy dodać kolektor słoneczny jako drugie źródło ciepła na c.w.u. W tym celu zakładkę 

„C.W.U.” okna lokal należy skonfigurować w następujący sposób: 

 

Ćwiczenie 5 – Uwzględnienie ogrzewania z kominka. Plik: „C84 Gustowny BAZA.certoh”. 
W ramach ćwiczenia należy dodać kominek jako drugie źródło ciepła na c.o. (oraz wentylację). W tym celu zakładki 

„C.O. i chłodzenie” oraz „Wentylacja” należy skonfigurować w następujący sposób: 
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Ćwiczenie 6 – Montaż instalacji chłodzenia. Plik: „C84 Gustowny BAZA.certoh”. 
W ramach ćwiczenia należy w pokojach 1.6, 1.7 oraz 1.8 dodać źródła chłodu (splity) w sposób pokazany poniżej. Nie 

wolno zapomnieć o podaniu temperaturach chłodzenia na zakładce „Dane ogólne” – 24°C. 
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Ćwiczenie 7 – Obliczeniowy współczynnik zacienienia. Plik: „C84 Gustowny BAZA.certoh”. 
W ramach ćwiczenia należy dla wszystkich okien uwzględnić zacienienie od zewnętrznych, pionowych oraz 

poziomych elementów zacieniających, jak również od ruchomych elementów zacieniających (rolet), np.: 
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Ćwiczenie 8 – Uwzględnienie zysków ciepła z przestrzeni o nieregulowanej temperaturze. Plik: „C84 
Gustowny BAZA.certoh”. 
W ramach ćwiczenia należy uwzględnić zyski ciepła od okna (oraz ewentualnych urządzeń) znajdującego się w 

nieogrzewanym garażu. W tym celu w oknie edycyjnym przegrody „SC_WEWN_1 garaż” pomieszczenia „1.7 Pokój” 

należy kliknąć przycisk z ikonką słońca (w ramce „Sąsiedztwo”), a następnie wprowadzić dane źródeł zysków ciepła, 

np.: 

 

Ćwiczenie 9 – Uwzględnienie przerw w ogrzewaniu i chłodzeniu. Plik: „C84 Gustowny BAZA.certoh”. 
W ramach ćwiczenia należy we wszystkich chłodzonych pokojach wprowadzić przerwy w regulacji temperatury. W 

tym celu wypełniamy zakładkę „C.O. i chłodzenie” okna „Pomieszczenie” w sposób analogiczny do następującego: 
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Przydatne linki 

Portal programu CERTO: http://cieplej.pl/index_daes.php5?dzial=3&kat=14 
Artykuły nt. certyfikacji energetycznej: http://cieplej.pl/index_artykuly.php5?dzial=2&kat=8 
Pliki bazowe do ćwiczeń: http://www.cieplej.pl/imgturysta/file/szkolenia/CERTO-KA-pliki.zip 
 


