


Energetikai minőségtanúsítvány 2

Szerkezet típusok:

Kistméretű tömör tégla (38cm)
Típusa: külső fal
x méret: 283 m
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.19 W/m2K
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  20 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.23 W/m2K
Fajlagos tömeg: 696 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 206 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K
Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

µ
-

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Cementvakolat 1 0,93 0,022 0,45455 - 0,88 1800
Hőszigetelés 18 0,04 4,5 0,002 90 - 1,46 15
töm.ég.agyagtégla falazat 38 0,78 0,48718 0,029 13,103 - 0,88 1730
Cementvakolat 1 0,93 0,022 0,45455 - 0,88 1800

Nyílászáró
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 74.7 m
y méret: 1 m
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K
Talajon fekvő padló
Típusa: padló (talajra fektetett)
x méret: 330 m
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 1.45 W/m2K
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  10 W/m2K
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 2.35 W/mK
Fajlagos tömeg: 517 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 95 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 0.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m2K
Padlószint magassága: 0.5 m
Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

µ
-

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Mozaiklap 1 1,05 0,017 0,58824 - 0,88 1800
Habarcságy 0,5 0,93 0,022 0,22727 - 0,88 1800
Kavicsbeton 10 1,28 0,012 8,3333 - 0,84 2200
kavicsfeltöltés 15 0,35 0,42857 0,072 2,0833 - 0,84 1800

Vasbeton zárófödém
Típusa: padlásfödém
x méret: 330 m
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.15 W/m2K
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  10 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.17 W/m2K
Fajlagos tömeg: 604 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 312 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 12.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 10.00 W/m2K
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Energetikai minőségtanúsítvány 3

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

µ
-

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Hőszigetelés 24 0,04 6 0,002 120 - 1,46 15
Padlásbeton 5 1,28 0,012 4,1667 - 0,84 2200
Salakfeltöltés 15 0,45 0,33333 0,044 3,4091 - 0,75 1500
Vasbeton 10 1,55 0,008 12,5 - 0,84 2400
Javított mészvakolat 1,5 0,87 0,024 0,625 - 0,92 1700

Határoló szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tájolás U

[W/m2K]
A

[m2]
AU*+L
[W/K]

Aü
[m2]

Qsd
[W]

Qsd
[kWh/a]

Qsdnyár
[W]

Kistméretű tömör tégla (38c É 0,232 283,0 65,656 - - - -
Nyílászáró É 1,15 74,7 85,905 59,8 1404 5200,0 4419
Talajon fekvő padló - 330,0 202,1 - - - -
Vasbeton zárófödém 0,166 330,0 0 - - - -

Hőtároló tömegek:
Megnevezés A

[m2]
mt

[kg/m2]
Mt
[t]

Kistméretű tömör tégla (38cm) 283,0 206 58,30
Talajon fekvő padló 330,0 95 31,35
Vasbeton zárófödém 330,0 312 102,96
Összesen - - 192,61
mt: 584  kg/m2 (Fajlagos hőtároló tömegek számított értéke)

Épület tömeg besorolása: nehéz (mt > 400 kg/m2)
ε: 0.75 (Sugárzás hasznosítási tényező)
A: 1017.7 m2 (Fűtött épület(rész) térfogatot határoló összfelület)
V: 1372.8 m3 (Fűtött épület(rész) térfogat)
A/V: 0.741 m2/m3 (Felület-térfogat arány)
Qsd+Qsid: (5200 + 0) * 0,75 = 3900 kWh/a (Sugárzási hőnyereség)
ΣAU + ΣlΨ: 353.7 W/K
q = [ΣAU + ΣlΨ - (Qsd + Qsid)/72]/V = (353,7 - 3900 / 72) / 1372,8
q: 0.218  W/m3K (Számított fajlagos hőveszteségtényező)
qmax: 0.368  W/m3K (Megengedett fajlagos hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője megfelel.
qmax,opt: 0.279  W/m3K (Költségoptimalizált megengedett fajlagos hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője a költségoptimalizált követelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Épület(rész) jellege: Előadó-, kiállítótermet tart. épület
AN: 330.0 m2 (Fűtött alapterület)
n: 0.90 1/h (Átlagos légcsereszám a fűtési idényben)
σ: 0.80 (Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
Qsd+Qsid: (1,4 + 0) * 0,75 = 1,05 kW (Sugárzási nyereség)
qb: 9.00 W/m2 (Belső hőnyereség átlagos értéke)
Evil,n: 6.00 kWh/m2a (Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
qHMV: 7.00 kWh/m2a (Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
nnyár: 9.00 1/h (Légcsereszám a nyári idényben)
Qsdnyár: 4,42 kW (Sugárzási nyereség)
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Energetikai minőségtanúsítvány 4

Fajlagos értékekből számolt igények
Qb = ΣANqb: 2970 W (Belső hőnyereségek összege)
Qb,ε = ΣANqbε: 2228 W (Belső hőnyereségek összege a hasznosítással)
ΣEvil,n = ΣANEvil,n: 1980 kWh/a (Világítás éves nettó energia igénye)
QHMV = ΣANqHMV: 2310 kWh/a (Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
Vátl = ΣVn: 1235.5 m3/h (Átlagos levegő térfogatáram a fűtési idényben)
VLT = ΣVnLT*ZLT/ZF: 0.0 m3/h (Levegő térfogatáram a használati időben)
Vinf = ΣVninf*(1-ZLT/ZF): 0.0 m3/h (Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
Vdt = Σ(Vátl + VLT(1-η) + Vinf): 1235.5 m3/h (Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
Vnyár = ΣVnnyár: 12355.2 m3/h (Levegő térfogatáram nyáron)

Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása
∆tb = (Qsd + Qsid + Qb,ε) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vdt) + 2
∆tb = (1053 + 2227,5) / (353,7 + 0,35 * 1235,52) + 2 = 6.2 °C
ti: 20.0 °C (Átlagos belső hőmérséklet)
H: 72000 hK/a (Fűtési hőfokhíd)
ZF: 4400 h/a (Fűtési idény hossza)
QF = H[Vq + 0,35ΣVinf,F]σ - PLT,F-ZF - ZFQb,ε
QF = 72 * (1372,8 * 0,218 + 0,35 * 1235,5) * 0,8 - 0 * 4,4 - 4,4 * 2227,5 = 32,35 MWh/a
qF: 98.02 kWh/m2a (Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye)

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése
∆tbnyár = (Qsdnyár + Qb) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vnyár)
∆tbnyár = (4419 + 2970) / (353,7 + 0,35 * 12355,2) = 1.6 °C
∆tbnyármax : 3.0 °C (A nyári felmelegedés elfogadható értéke)

A nyári felmelegedés elfogadható mértékű.

Nyári túlmelegedésre vonatkozó észrevétel:
Éjszakai szellőztetés mindig javasolt a nyári időszakban.
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Energetikai minőségtanúsítvány 5

Fűtési rendszer
AN: 165.0 m2 (a rendszer alapterülete)
qf: 98.02 kWh/m2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Fűtött téren belül elhelyezett kondenzációs olaj- vagy gázkazán
ef: 1.00 (földgáz)
Ck: 1.01 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
qk,v: 0.63 kWh/m2a (segédenergia igény)

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés, termosztatikus szelepekkel, 2K arányossági sáv
qf,h: 3.30 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 55/45
qf,v: 1.70 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)

Állandó fordulatszámú szivattyú, hőlépcső 10 K
EFSz: 1.59 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tárolási veszteség nincs
qf,t: 0.00 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT: 0.00 kWh/m2a

EF = (qf + qf,h + qf,v + qf,t)Σ (Ckαkef) + (EFSz + EFT + qk,v)ev

EF = (98,02 + 3,3 + 1,7 + 0) * 1,01 + (1,59 + 0 + 0,63) * 2,5 = 109.60 kWh/m2a

Fűtési rendszer
AN: 165.0 m2 (a rendszer alapterülete)
qf: 98.02 kWh/m2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Elektromos hősugárzó
ef: 2.50 (elektromos áram)
Ck: 1.00 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
qk,v: 0.00 kWh/m2a (segédenergia igény)

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés, egy központi szabályozóval
qf,h: 9.60 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 70/55
qf,v: 2.40 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)

Állandó fordulatszámú szivattyú, hőlépcső 10 K
EFSz: 1.59 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tárolási veszteség nincs
qf,t: 0.00 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT: 0.00 kWh/m2a

EF = (qf + qf,h + qf,v + qf,t)Σ (Ckαkef) + (EFSz + EFT + qk,v)ev

EF = (98,02 + 9,6 + 2,4 + 0) * 2,5 + (1,59 + 0 + 0) * 2,5 = 279.01 kWh/m2a
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Energetikai minőségtanúsítvány 6

Melegvíz-termelő rendszer
AN: 330.0 m2 (a rendszer alapterülete)
qHMV: 7.00 kWh/m2a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)

Elektromos fűtőpatron
eHMV: 2.50 (elektromos áram)
Ck: 1.00 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
Ek: 0.00 kWh/m2a (segédenergia igény)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, cirkuláció nélkül
qHMV,v: 10.00 % (a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
EC: 0.00 kWh/m2a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fűtött térben, nappali árammal működő elektromos boyler
qHMV,t: 7.00 % (a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

EHMV = qHMV(1 + qHMV,v/100 + qHMV,t/100)Σ(CkαkeHMV) + (EC + Ek)ev

EHMV = 7 * (1 + 0,1 + 0,07) * 2,5 + (0 + 0) * 2,5 = 20.48 kWh/m2a

Világítási rendszer
AN: 330.0 m2 (a rendszer alapterülete)
υ: 1.00 (a világítás korrekciós szorzója)

Evil = (ΣEvil,n/AN)υev

Evil = 6 * 1 * 2,5 = 15.00 kWh/m2a

Nyereségáram forrás
Napelemes villamos energia termelés

Q+-: 20050 kWh/a (éves energia nyereség)
e+-: 2.50 (elektromos áram)

E+- = Q+-e+-/AN = -20050 * 2,5 / 330 = -151.89 kWh/m2a

Az épület(rész) összesített energetikai jellemzője
(ΣAF,i*EF,i)/AN = (165,0 m2 * 109,60 kWh/m2a + 165,0 m2 * 279,01 kWh/m2a)/330 m2 = 194,3 kWh/m2a

EP = EF + EHMV + Evil + ELT + Ehű + E+- = 194,3 + 20,48 + 15 + 0 + 0 + -151,89

EP: 77.89 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző számított értéke)
EPmax: 116.48 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző megengedett értéke)
EPref: 85.00 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző referencia értéke)

Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint
Energiahordozó típusa E

[MWh/a]
e
[-]

Eprim
[MWh/a]

eCO2
[g/kW

ECO2
[t/a]

F
[/a]

á K
[eFt/a]

elektromos áram 3,41 2,50 8,53 365 1,25 3,41 MWh - -
földgáz 17,17 1,00 17,17 203 3,49 1716,80 m3 - -
Összesen 25,70 4,73 -

A javasolt korszerűsítések leírása:

Komplex épületenergetikei felújítás megújuló energia alapú rendszerekkel.
A javaslat(ok együttes) megvalósításával elérhető minősítés: BB
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