Manuál k programu ISOVER PHEHB 1.0 – Projektové Hodnotenie Energetickej Hospodárnosti budov
k októbru 2018
Program slúži na preukázanie energetickej hospodárnosti budov (ďalej EHB) v projektovom hodnotení.
Okrem stanovenia a posúdenia tepelno-technických charakteristík fragmentov, ktoré sú v už
zakomponované v programe ISOVER FRAGMENT (na ktorý nadväzuje) program počíta a posudzuje:
 mernú potrebu tepla na vykurovanie,
 predpokladanú potrebu energie na vykurovanie
 celkovú potrebu energie v budove pre všetky miesta spotreby
 potrebu primárnej energie
 predpokladané zaradenie do energetickej triedy v energetickom certifikáte
Projektant si tak overí, že za predpokladu dodržania projektu bude budova skolaudovaná v požadovanej
kategórii podľa energetického certifikátu, prípadne si môže projekt prostredníctvom tohto nástroja odladiť a
zoptimalizovať. Všimnite si rozdiel potreba tepla/potreba energie.
Základné charakteristiky:
 Program beží na akomkoľvek zariadení (počítač, tablet, mobilné zariadenia), na ktorom sa dá spustiť
moderný internetový prehliadač. Spúšťa sa buď v lokálnom móde (stiahne sa na zariadenie v
zozipovanej forme, rozbalí a následne kedykoľvek spúšťa v internetovom prehliadači aj bez
momentálneho spojenia s internetom). Vrele odporúčaný a najdôkladnejšie otestovaný je prehliadač
Google Chrome, akceptovateľný je aj Mozilla Firefox.
 alebo vo vzdialenom móde prostredníctvom internetu – s možnosťou aktualizácie a zároveň bude
umožnený prístup ku centrálnym knižniciam vzorových budov.
 program umožňuje ukladanie projektov v dátovom súbore na lokálnom počítači (je užitočné vytvoriť si
na ňom príslušné zložky) a otváranie projektov z lokálnej zložky alebo z centrálnej knižnice, uloženej na
Cloude.
Ak máte skúsenosť s programom ISOVER Fragment, nasledovné kapitoly až po kapitolu 5 môžte preskočiť.
Práca s programom: po spustení sa zobrazí štartovacie menu s ikonami:

Úvodné info
Časté otázky
Odkaz na Cloud
Tento manuál
Pole menu

Zároveň sa zobrazí užitočný sprievodca – profesor s užitočnými radami a tipmi
aktuálne pre daný krok programu.
Ak ho ale nebudete potrebovať, kliknite na jeho postavičku.

1. Prihlásenie užívateľa
Začíname s „Prihlásením užívateľa“ a pokračujeme v poradí po jednotlivých
položkách klikaním na šípku vpravo hore:
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Pokročilé
nastavenia

2. Otvorenie a načítanie projektu
Ak zadávame projekt po prvý raz, prejdite rovno na šípku. Je možné otvoriť projekt aj z uloženého dátového
súboru. Kliknutím na „Načítať“ sa otvorí systém zložiek vo vašom zariadení. Taktiež je možné otvoriť súbor
zdieľaný v úložisku na Cloude – musíte však byť na cloude prihlásení – návod je v kapitole 9.

Nezabudnite kliknúť na pokračovaciu šípku
Odporúčame: Od začiatku si vytvorte systém zložiek, do ktorých si budete ukladať zadávacie súbory (napr.
podľa akcií, dátumov a pod.), aby ste sa k nim mohli pri budúcich zmenách alebo zadávaní príbuzných
projektov vrátiť.
3. Popis zákazky
Môžete, ale nemusíte vyplniť riadky:

4. Vonkajšie okrajové podmienky
V menu si môžete vyrolovať konkrétnu obec, ku ktorej program automaticky dodá vonkajšiu výpočtovú
teplotu a relatívnu vlhkosť. Súčasťou je pokročilé vyhľadávanie (stačí zadať prvé písmená vo vyhľadávači
obcí).

Je možné zadať okrajové podmienky manuálne kliknutím na príslušný štvorček.
5. Geometria
Charakteristika budova a geometrické údaje sa zadávajú v tomto okne:

Na pridávanie položky slúži tlačítko +, na jej vymazanie tlačítko X, na posuny riadkov nahor/nadol šípky. Pod
vykurovanou plochou sa myslí pôdorysná plocha zóny s rovnakou teplotou. Geometria vychádza zo sústavy
vonkajších rozmerov.
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Nezabudnite kliknúť na pokračovaciu šípku
6. Skladanie plôch
Na zadávanie plôch a priradenie vlastností slúži menu Skladba plôch. Postupne zadávame druh konštrukcie
vyrolovaním v stĺpci Druh, zadáme je názov v stĺpci Konštrukcia/otvor, zadáme počet konštrukcií, dĺžku,
výšku-šírku, plochu nám dopočíta, U-hodnotu a redukčný súčiniteľ bx. Pokiaľ je daná konštrukcia dopredu
vypočítaná v programe Fragment a uložená v súbore alebo na Cloude alebo v databáze vzorových
konštrukcií ISOVER, U-hodnotu si natiahneme priamo odtiaľ cez tlačítko „frag“

Na tomto menu sa zadávajú aj otvorové výplne „vyhryzením“ z danej plochy – „panelu“. Postup je: klikneme
na tačítko „o“ v prvom stĺpci. Rozbalí sa menu otvorov, v ktorom vyplníme druh (z rolety) a geometriu.

Tlačítkom „+“ pridávame otvorovú konštrukciu. Plocha otvorov sa automaticky odráta od danej plochy
„panelu“.
V menu „Skladba plôch“ je možné zadávanie alebo zobrazenie
v trojrozmernom modelári „staviteľ“ cez príslušné tlačítko menu.
Taktiež si môžeme rozbaliť tabuľku s nápovedou pre redukčné
faktory bx.
Pre pokročilých užívateľov, ktorí sa chcú pohrať s priestorovým
modelovaním, slúži modul Staviteľ. Po spustení Staviteľa sa
zobrazí 3-D model, ktorý si môžeme ľubovoľne obracať,
približovať, umiestňovať v súradnicovom systéme a taktiež
editovať jednotlivé plochy – „panely“. Kliknutím na plochu sa
vľavo dole zobrazí pohľad na ňu a geometrické údaje.
Staviteľ je užitočný nástroj na kontrolu zadanej geometrie, avšak
treba si uvedomiť, že každú plochu – panel je potrebné umiestniť
v priestore, čo môže byť časovo náročné. Výhodne sa uplatní pri
opakujúcich sa alebo podobných projektoch. Alebo keď bude
časom možné prepojenie priamo na výstup z CAD - projektu.

7. Zostavenie výslednej tabuľky
Po zostavení modelu a kliknutí na dôverne známu šípku prejdeme ku konečnej tabuľke projektového
hodnotenia. Táto tabuľka je zároveň náhľad protokolu projektového hodnotenia. Vo farebne označených
poliach sú prebraté alebo vypočítané hodnoty z predošlých tabuliek. Ostatné je treba vyplniť, alebo vybrať
z roletového menu.
V programe sú zahrnuté výpočtové procedúry pre tepelnú ochranu budovy smerujúce k stanoveniu mernej
potreby tepla na vykurovanie. Na výpočet potreby energie pre miesta spotreby (vykurovanie - príprava teplej
vody – osvetlenie – klimatizácia: pre rodinné a bytové domy len prvé dve) sú zabudované iba zjednodušené
vzťahy, ktoré vyžadujú hodnoverné vstupné údaje. Tieto vstupné údaje sú nad rámec tohto programu a
vyžadujú samostatné zložitejšie výpočty. Projektant ich môže získať od profesistu, ako výstup z iných
programov, alebo odborným odhadom.
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V úvodnej časti tabuľky je rekapitulácia vstupných údajov, charakteristika budovy a fragmentov oplášťujúcich
konštrukcií. Všimnime si tlačítko Upraviť skladbu, ktorým sa vieme vrátiť späť k zadávaniu.

V ďalšej časi tabuľky treba zadať:
v bode 3. vplyv tepelných mostov – buď výberom z paušálnych hodnôt alebo exaktným zadaním,
v bode 4. číslo výmeny vzduchu (prednastavená je normatívna hodnota z hygienickéo kritéria), podiel
vnútorného vzduchu z obostavaného objemu, podiel výmeny rekuperáciou a účinnosť rekuperácie (ak je
navrhnutá)

V bode 6. vyplníme charakteristiky zasklenia (g-hodnotu), a tieniaci faktor t. Plochy s príslušnými
orientáciami sú preberaté zo zadania.
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V bode 7. vyplníme hodnotu merného vnútorného zisku qi – paušálne alebo exaktným výpočtom. Prípadne
ďalšie zisky zo sekundárnych zdrojov.

Nasleduje vyhodnotenie energetického kritéria – mernej potreby tepla na vykurovanie:

Tento výpočet slúži pre klasifikáciu tepelnej ochrany na základe mernej potreby tepla na vykurovanie pre
budovy nastavené na jednotnú hodnotu počtu dennostupňov 3422 (rovnaké klimatické pásmo, rovnaká
o
nútorná teplota 20 C) – sezónnou metódou.
Pre výpočet potreby energie na vykurovanie budovy s iným počtom dennostupňov je potrebné vyrátať
potrebu tepla na vykurovanie mesačnou metódou – na to slúži nasledovná tabuľka, v ktorej treba vyplňiť
výpočtovú vnútornú teplotu, charakteristiku budovy z hľadiska akumulácie a dĺžky vykurovacej prestávky.
Ostatné vstupné údaje (zelené) si program natiahne zo zadania:
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Nasledujú tabuľky na výpočet potreby energie. Je potrebné zadať koeficienty účinnosti a strát pre výpočet
potreby energi ena vykurovanie a vstupné údeje pre ostatné miesta spotreby (ak sa rátajú):
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V ďalších tabuľkách je vypočítaná celková potreba energie a budova zaradená to energetickej triedy:

Na výpočet primárnej energie musíme vedieť podiel jednotlivých zdrojov energie a priradiť im váhové faktory
primárnej energie. Pri zadávaní podielov vychádzame z prvého stĺpca, kde už máme vypočítané potreby
energie. Hodnoty váhových faktorov nájdeme v tabuľke po kliknurí na Transformačné koeficienty. V prípade
obnoviteľného zdroja energie (OZE), napr. solárneho kolektora nezabudnite zadať podiel OZE, ktorý má
významný vplyv na celkovú bilanciu. V tabuľke môžeme zadať i váhové faktory pre výpočet emisií CO2.

Konečným výsledkom je hodnota mernej potreby primárnej energie a zatriedenie budovy na základe
globálneho ukazovateľa – primárnej energie.
Poznámka: pre skolaudovanie novej budovy je potrebné preukáznie triedy energetickej hospodárnosti
energetickým certifikátom minimálne A1, po roku 2020 až A0 (Pre verejné budovy A0 už v súčasnosti)
Projekt si môžete uložiť do súboru na vlastnom zariadení (počítač) alebo na cloudové úložisko (musíte byť
prihlásení), prípadne vytlačiť prostredníctvom tlačítok:
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8. Práca s Cloudom
Cloud sa aktivuje kliknutím na ikonu Cloudu. Je možné aktivovať ho v potrebnej fáze programu (napríklad aj
pri ukladaní súboru). Prvý krát sa treba zaregistrovať cez Moje Konto, vyplniť príslušné kolónky a súhlas
s podmienkami prijatia do CLOUD-u, ako aj požadovanú kategóriu:
Po kliknutí na LOGIN sa otvorí prístup
do úložiska pre vybratú kategóriu
a umožní zdieľať uložené súbory. Pod
položkou Načítať projekt sa
sprístupnia projekty v úložisku pre
danú kategóriu.

Pri ukladaní projektu treba najprv v zostave fragmentu Výsledok kliknúť na „Uložiť do CLOD-u“:

... následne pomenovať súbor,
priradiť stručnú charakteristiku skladby,
vybrať kategóriu,
... a potom už len uložiť.
Po ukončení sa nezabudnite odhlásiť cez Logout.

Prajeme úspešnú prácu s programom a uľahčenie projekčných prác. Budeme povďační za pripomienky
k programu, ako aj upozornenia na prípadné chyby alebo ťažkosti, alebo prípadné chybové hlásenia
programu e-mailu: info@isover.sk
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