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W jaki sposób wyznaczono nowe wskaźniki?
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W każdym z krajów biorących udział w projekcie przeprowadzono
badania
• potrzeb i oczekiwań użytkowników należących do grupy

ekspertów i nie będących ekspertami w zakresie świadectw
charakterystyki energetycznej budynków

Zbadanie rynku i określenie stosowanych w różnych systemach
wskaźników
• określenie drogi przejścia od wskaźników standardowych do

całościowych



Uzyskane wnioski

3

• Wskaźniki energetyczne powinny być bardziej intuicyjne i wpływać na
zachowania użytkowników

• Wskaźniki dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, wygody, dobrego
samopoczucia i komfortu są cenne dla użytkowników końcowych

• Należy zapewnić szeroki zakres stosowania
• Trzeba zapewnić kilka poziomów szczegółowości przeznaczonych dla

różnego typu odbiorców
• Należy opracować odpowiednie moduły i zapewnić ich cyfryzację dla

różnych użytkowników
• Konieczność uwzględnienia różnych standardów budowlanych



Struktura EPC U-CERT
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Charakterystyka energetyczna opracowana w projekcie U-CERT
zbudowana jest w sposób modułowy w zależności od typu
użytkownika dostępny jest podstawowy lub bardziej szczegółowy
zestaw informacji.

Ekspert Użytkownik  



Wskaźniki opisane w normach
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Analiza norm:
• EN ISO 52003-1 Energetyczne właściwości użytkowe budynków --

Wskaźniki, wymagania, ocena i certyfikacja - Część 1: Ogólne aspekty
i zastosowanie do całkowitych energetycznych właściwości
użytkowych

• EN ISO 52018 Energetyczne właściwości użytkowe budynków --
Wskaźniki do częściowych wymagań EPB związanych z bilansem
energii cieplnej i funkcją budowli -- Część 1: Przegląd opcji

Dokumenty te ograniczają się głównie do wskaźników energetycznych



Wskaźniki
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Analiza innych projektów badawczych:
• Smart Readiness Indicator

Projekty te zostały przeanalizowane w celu określenia wskaźników 
uzupełniających w zakresie energii.

• Projekt ALDREN
• Projekt CEN-CE
• Projekt Triple-A reno



Typ oceny

7

W U-CERT wykorzystano rodzaje ocen wyszczególnione w
• EN ISO 52001-1 - Energetyczne właściwości użytkowe

budynków - Nadrzędna ocena EPB - Część 1: Ogólne ramy i
procedury

Charakterystyka energetyczna budynku wykonana zgodnie z U-CERT
może być sporządzona metodą obliczeniową oraz zużyciową.



Wskaźniki

8

System Certyfikacji U-CERT uwzględnia wskaźniki w czterech
obszarach:
• Zapotrzebowanie na energię • Gotowości budynku do

obsługi inteligentnych
sieci

• Koszty

• Jakość środowiska wewnętrznego



Wskaźniki
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Kategoria Wskaźniki
Zawarte w EPC U-CERT

Metoda 
obliczeniowa

Metoda 
zużyciowa

Zapotrzebowanie na 
energię

Ogólne wskaźniki EP X X
Cząstkowe wskaźniki EP X -

Gotowość budynku do 
obsługi inteligentnych sieci

SRI
X -

Jakość środowiska 
wewnętrznego

ALDREN Skala środowiska
cieplnego

X -

Koszty Koszt - X

Ich uwzględnienie zależy od zastosowanej metody oceny:



Wskaźnik ogólny

Wskaźniki
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Wskaźniki energetyczne podzielono na ogólne i cząstkowe.

łączny

Indywidulany
Wskaźnik 
cząstkowy



Wskaźniki
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Wymagania dotyczące wskaźników energetycznych powinny być
określane dla poszczególnych kategorii budynków
• Renowacje płytkie i średnie

• Głębokie modernizacje

• Nowe budynki

• Budynki istniejące

Wskaźnik ogólny

łączny

Indywidualny
Wskaźnik 
cząstkowy



Wskaźniki - energia
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Ogólne wskaźniki EP

• Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m2rok)]

• Całkowite zapotrzebowanie na energię pierwotną [kWh/(m2rok)]
• Komfort cieplny latem [K·h]
• Komfort cieplny zimą [K·h]
• Ciepła woda użytkowa – komfort cieplny [K·h]



Wskaźniki - Energia
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Ogólne wskaźniki EP

• Całkowita produkcja odnawialnej energii pierwotnej [kWh/(m2rok)]
• Zapotrzebowanie na odnawialną energię pierwotną [kWh/ (m2rok)]
• Ekwiwalentna emisja CO2 [kg/ (m2rok)]
• Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

[kWh/(m2rok)]
• zużywana na miejscu
• eksportowana nie uwzględniana w EPB
• eksportowana do sieci



Wskaźniki - Energia
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Ogólne wskaźniki EP

Zapotrzebowanie na energię użytkową do:
• ogrzewania [kWh/(m2rok)]
• chłodzenia [kWh/(m2rok)]
• przygotowania ciepłej wody użytkowej [kWh/(m2rok)]
• nawilżania i osuszania [kWh/(m2rok)]
• wentylacji mechanicznej [kWh/(m2rok)]
• oświetlenia - autonomia światła dziennego [%]



Wskaźniki - Energia
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Ogólne wskaźniki EP

Zapotrzebowanie na energię dostarczoną z podziałem na systemy oraz z
podziałem na nośniki:
• ogrzewania [kWh/(m2rok)]
• chłodzenia [kWh/(m2rok)]
• przygotowania ciepłej wody użytkowej [kWh/(m2rok)]
• nawilżania i osuszania [kWh/(m2rok)]
• wentylacji mechanicznej [kWh/(m2rok)]
• oświetlenia [kWh/(m2rok)]



Wskaźniki - Energia
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Cząstkowe wskaźniki

Przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste:
• Współczynniki przenikania ciepła [W/(m2·K)]
Materiały:
• Nazwa [Text]
• Grubość [cm]
• Przewodność cieplna [W/(m·K)]
• Ciepło właściwe [J/(kg·K)]
• Kolor, tylko dla warstwy zewnętrznej [Text]

Przegrody zewnętrzne



Wskaźniki - Energia
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Cząstkowe wskaźniki
Przegrody przezroczyste:
• Współczynnik przenikania ciepła [W/(m2·K)]

• elementy przezierne
• rama

• Współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego [-]
• Typ sterowania otwieraniem [Text]
• System zacienienia

• Zastosowano/nie zastosowano [Text]
• Technologia [Text]
• Sterowanie [Text]

• Potencjał zacieniania wg ISO 18292 [%]
• Przepuszczalność powietrza wg EN 12207 [Text]

Przegrody zewnętrzne



Wskaźniki - Energia
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Cząstkowe wskaźniki
Mostki ciepła:
• Liniowy współczynnik przenikania ciepła [W/K]
• Długość [m]

Przegrody zewnętrzne

Szczelność powietrzna:
• n50 [1/h]

Wskaźnik ten należy w miarę możliwości mierzyć za pomocą testu Blower Door zgodnie z
normą EN 13829, a jego wartość uwzględnić w obliczeniach.



Wskaźniki - Energia
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Cząstkowe wskaźniki

Systemy ogrzewania, chłodzenia, CWU, nawilżania i osuszania oraz
wentylacji mechanicznej

Sprawności składowe systemu:
• Charakterystyka [Text]
• Całkowita sprawność systemu [%]

Systemy techniczne



Wskaźniki - Energia
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Cząstkowe wskaźniki
Produkcja:
• Rodzaj źródła [Text]
• Nośnik energii [Text]
• Znamionowy pobór mocy [kW]
• Efektywna moc znamionowa [kW]
• Wydajność znamionowa [%]
• Udział energii odnawialnej [%]
• Rodzaj opomiarowania [Text]
• Rodzaj sterowania [Text]

Systemy techniczne



Wskaźniki - Energia
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Cząstkowe wskaźniki

Magazynowanie:
• Pojemność [m3]
• Rodzaj sterowania [Text]

Systemy techniczne

Przesył:
• Rodzaj układu/systemu [Text]
• Izolacja rur [Text]
• Urządzenie cyrkulacyjne [Text]
• Rodzaj sterowania [Text]



Wskaźniki - Energia
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Cząstkowe wskaźniki

Emisja:
• Rodzaj źródła [Text]
• Sposób sterowania [Text]

Systemy techniczne

Sposób raportowania [Text]



Wskaźniki - Energia
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Cząstkowe wskaźniki
System oświetlenia
• Rodzaj systemu [Text]
• Całkowita moc znamionowa [W]
• Rodzaj sterowania [Text]

Systemy techniczne



Wskaźniki - Energia
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Cząstkowe wskaźniki

Dla każdej technologii:
• Rodzaj systemu [Text]
• Zainstalowana moc szczytowa [kWp]
• Wydajność znamionowa [%]
• Orientacja [°]
• Nachylenie [°]
• Typ inwertera [Text]
• Sposób sprawdzania wydajności [Text]

Produkcja energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych



Wskaźniki - Energia
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Cząstkowe wskaźniki

Dla każdej technologii magazynowania:
• Rodzaj systemu [Text]
• Zainstalowana moc szczytowa [kW]
• Rodzaj sterowania [Text]
• Sposób sprawdzania wydajności [Text]

Produkcja energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych



Wskaźniki – Gotowość budynku do obsługi inteligentnych 
sieci
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• Ocena ogólna
• Ocena wpływu:

• Oszczędność energii na miejscu;
• Elastyczność dla sieci i

magazynowania;
• Komfort;
• Udogodnienia;

• Dobre samopoczucie i zdrowie;
• Konserwacja i przewidywanie awarii;
• Informacja dla użytkowników;
• Podsumowanie



Wskaźniki– Gotowość budynku do obsługi inteligentnych 
sieci
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• Ocena w zakresie:
• ogrzewanie;
• c.w.u;
• chłodzenie;
• wentylacja;
• oświetlenie;

• Dynamiczne otoczenie;
• Odnawialne źródła energii i magazynowanie;
• Ładowanie samochodów;
• Monitorowanie i kontrola;
• Podsumowanie

Ocenę gotowości można zintegrować z ocenami EPB



Wskaźniki – Jakość środowiska wewnętrznego
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• Skala opracowana w projekcie ALDREN
• Wyniki dla okresu zimowego
• Wyniki dla okresu letniego
• Wyniki dla okresu przejściowego
• Wartość dla całego roku



Wskaźniki – Koszt
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• Całkowity koszt energii z uwzględnieniem różnych nośników



Raport U-CERT’s EPC
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Raport U-CERT’s EPC
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Raport U-CERT’s EPC
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Raport U-CERT’s EPC

33



Raport U-CERT’s EPC
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Raport U-CERT’s EPC
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Raport U-CERT’s EPC

36



Raport U-CERT’s EPC

37



Raport U-CERT’s EPC
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Raport U-CERT’s EPC
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Raport U-CERT’s EPC
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Raport U-CERT’s EPC
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Raport U-CERT’s EPC
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Raport U-CERT’s EPC
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Raport U-CERT’s EPC
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Raport U-CERT’s EPC
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www.u-certproject.eu

@cert_u
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