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Charakterystyka energetyczna budynku. 
LK&1079 

 
 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze 

zmianami. 
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Strefa klimatyczna: 
 II 

Stacja meteorologiczna Warszawa - Okęcie 
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1. Geometria 
 
1.1. Podział powierzchni 

 

Powierzchnia użytkowa [m2] 278,42 

Powierzchnia pozostała [m2] (garaż) 40,11 

Powierzchnia ogrzewana Af[m2] 318,53 

 
1.2. Zwartość  
 

Pole powierzchni ścian zewnętrznych 
Aw,e[m2]: 517,33 

Suma pól przegród A[m2]: 1029,32 

Kubatura ogrzewana V[m3]: 977,50 

Kubatura po obrysie zewnętrznym Ve[m3]: 1622,89 

Współczynnik kształtu A/Ve[1/m]: 0,63 

 
2. Osłona budynku 

Ławy fundamentowe żelbetowe. Ściany fundamentowe z pustaków szalunkowych o gr.30, ocieplone 
styropianem 'Gold fundament' o gr.20 cm. Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Porotherm Profi o 
gr.30 cm firmy Wienerberger, ocieplone styropianem 'Gold Fasada' o gr.20 cm firmy Termo Organika. 
Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych 'Porotherm Profi' gr. 25, 11.5 cm firmy Wienerberger. Strop 
żelbetowy. Konstrukcja dachu  stropodach żelbetowy, wg. systemu firmy Bauder. Pokrycie stropodachu 
warstwą żwiru. Elewacje wykończone tynkiem silikonowym. Okna i drzwi balkonowe aluminiowe wg 
ystem Reynaers. 

2.1. Przegrody nieprzeźroczyste 
 

Przegroda Współczynnik U 
dopuszczalny [W/m2K] Współczynnik U projektowany [W/m2K] 

Ściany zewnętrzne  
S U=0,30 0,14 

Dach 
A 
A1 
B1 

U=0,25 
0,15 
0,15 
0,18 

Podłoga na gruncie  
C U=0,45 0,18 

Strop wewnętrzny 
B bez wymagań 3,59 

Nadwieszenie 
B4 0,25 0,14 
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2.2. Przegrody przeźroczyste, drzwi. 
 

Łączna powierzchnia okien [m2] 
 162,64 

Łączna powierzchnia drzwi zew. [m2] 
 25,05 

Współczynnik gc szyby (trójszybowe) 
 0,70 

Współczynnik U okna projektowany [W/m2K] 
 0,8 

Współczynnik U drzwi projektowany [W/m2K] 
 1,3 

 
3. Wentylacja 
W budynku zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną z odzyskiem ciepła. Powietrze 
będzie nawiewane i wywiewane przez centralę REGO 900V. Centrala REGO 900V jest wyposażona w silniki 
wentylatorów EC ( energooszczędne), filtry ,wymiennik ciepła.Projektowana centrala o odpowiednim wydatku i 
sprężu  zaprojektowano w pomieszczeniu nr 6 na parterze tj. w pom. kotłowni.   
Do centrali wentylacyjnej dobrano wtórną nagrzewnice elektryczną firmy Komfovent współpracującej z 
centralą. Moc nagrzewnicy wynosi 3kW. Nagrzewnica wbudowana jest w centrale. 
   

Strumień objętości powietrza nawiewanego Vsup: 
[m3/h] 620,00 

Strumień objętości powietrza usuwanego Vex: 
[m3/h] 610,00 

 
Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K]: 

 
z odzyskiem: 213,90, grawitacyjna:15,60 

 
4.  Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację 

 
Roczne zapotrzebowanie ciepła na energię 

użytkową dla ogrzewania i wentylacji  QH,nd 
[kWh/rok] 

18733,07 

Zyski ciepła od słońca Qsol [kWh/rok] 39784,18 

Zyski ciepła wewnętrzne Qint [kWh/rok] 9076,00 

Całkowite zyski ciepła Qh,gn=Qsol+Qint [kWh/rok] 48860,18 

 
5. Instalacja c.o. 

 Źródłem ciepła instalacji centralnego ogrzewania jest pompa ciepła firmy IVT Greenline HE E 21. Pompa  
ciepła ma wspomaganie elektryczne w postaci dogrzewacza elektrycznego o mocy 15,75 kW. W budynku 
zastosowano ogrzewanie grzejnikowe (grzejniki Kermi i łazienkowe) oraz ogrzewanie podłogowe  
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Zapotrzebowanie energii końcowej przez system grzewczy i 

wentylacyjny QK,H [kWh/rok] 4636,841 

Zapotrzebowanie energii pierwotnej przez system grzewczy i 
wentylacyjny QP,H [kWh/rok] 20844,283 

Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na CO η H,tot 4,0 (pompa ciepła) 

Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na 
CO  w 3,0 (prąd elektryczny) 

 
6. Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową 

 
Ciepła woda przygotowywana będzie w oparciu o pompę ciepła firmy IVT Greenline HE E 21 
współpracując z kolektorem słonecznym firmy ACV oraz zasobnikiem c.w.u. SME400 firmy ACV o 
pojemności 400 l. Zasobnik wyposażony jest w dwie wężownice, jedna do kolektorów słonecznych a druga 
do pompy ciepła. Zaprojektowano zestaw solarny firmy ACV z zasobnikiem SME 400.  Kolektor 
usytuowany jest na dachu pod kątem 35° od poziomu. 
 

Zapotrzebowanie energii końcowej do podgrzewania ciepłej wody 
QK,W [kWh/rok] 1836,907 

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzewania ciepłej wody 
QP,W [kWh/rok] 2664,014 

Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na c.w.u. η W,tot 2,86 (pompa ciepła); 1,00 (solary) 

Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na 
c.w.u. w 3,0 (prąd elektryczny); 1,0 (solary) 

 
7. Urządzenia pomocnicze 
  

Wspomagany system Zapotrzebowanie na energię końcową do napędu urządzeń pomocniczych 
[kWh/rok] 

c.o. i wentylacja 2311,25 

c.w.u. 255,46 
 
 
8. Podział zapotrzebowania na energię 

 
8.1. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową 
 

     Ogrzewanie i wentylacja Ciepła 
woda 

Urządzenia 
pomocnicze   Suma 

Wartość 
[kWh/(m2.rok)] 58,81 9,45 8,06 76,32 

Udział [%] 77,06 12,39 10,56 100,00 
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8.2.  Roczne zapotrzebowanie na energię końcową 
 

  Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciepła 
woda 

Urządzenia 
pomocnicze          Suma 

Wartość [kWh/(m2.rok)] 14,56 5,77 8,06 28,38 
Udział [%] 51,29 20,32 28,39 100,00 

 
 
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną 
 

 Ogrzewanie i   
wentylacja 

Ciepła 
woda 

Urządzenia 
pomocnicze Suma 

Wartość [kWh/(m2.rok)] 43,67 5,96 24,17 73,80 
Udział [%] 59,17 8,07 32,76 100,00 

 
 
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną: 73,80[kWh/(m2.K)] 
 
 

 
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)] 

 

Nośnik energii Ogrzewanie i 
wentylacja Ciepła woda Urządzenia 

pomocnicze Suma 

Energia elektryczna - 
produkcja mieszana 14,56 1,99 8,06 24,60 

Paliwo - Kolektory 
słoneczne termiczne 0,00 3,78 0,00 3,78 

 
 

 
9. Sprawdzenie wymagań prawnych 
 

Wskaźnik EP dla budynku projektowanego kWh/m2rok 73,80 

Wskaźnik EP dla budynku nowego wg WT 2008 135,59 

Wskaźnik EP dla budynku przebudowanego wg WT 2008 155,93 

 
 

 
 


