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1. WSTĘP

Budynki odpowiadają za 40% zużycia energii  i  36% emisji  CO2 w UE. Studenci uczestniczący w
kursie   VIPSKILLS  muszą  rozwinąć  umiejętności  związane  z  efektywnością  energetyczną  w
budynkach,  a  ty,  samym  efektywnością  systemów  powietrznych  HVAC  oraz  umiejętnościami
związanymi z symulacją systemów energii HVAC w domach mieszkalnych.

Niniejszy  dokument  przedstawia  studium  przypadku,  w  którym  studenci  muszą  zastosować
przeanalizować  pod  względem efektywności  systemy HVAC i  wybrać  optymalne  rozwiązanie  dla
rozpatrywanego budynku jednorodzinnego.  

2. CEL

Student  musi  stosować  umiejętności  i  kompetencje  związane  z  efektywnością  energetyczną  w
domach mieszkalnych. Proponuje się trzy główne cele:

• Analiza efektywności energetycznej systemów powietrza HVAC.
• Obliczenie zużycia energii pierwotnej różnych systemów powietrznych HVAC w domu mieszkalnym,
zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia.
• Oszacowanie emisji CO2 związanej z różnymi systemami powietrza HVAC w domu mieszkalnym. 

3. METHODOLOGIA

Aby osiągnąć proponowane cele, student musi zastosować metodologię i zrealizowani następujące
zadania:

• Przeanalizuj geometryczne i konstrukcyjne cechy proponowanego domu mieszkalnego.
• Zidentyfikuj strefy domu mieszkalnego, które mają być ogrzewane lub chłodzone.
• Przeanalizuj strefę klimatyczną, w której znajduje się dom mieszkalny.
• Przeanalizuj różne dostępne na rynku systemów powietrza HVAC. Wybierz co najmniej trzy różne
systemy dla domu mieszkalnego.
•  Modeluj  wybrane systemy powietrza  HVAC w narzędziu  do symulacji  energii  (HULC) i  symuluj
system powietrza HVAC w okresie roku.
• Analizuj wyniki pod względem zapotrzebowania na energię, zużycia energii pierwotnej i emisji CO2.
•  Zaproponuj  strategię  efektywności  energetycznej  w  celu  zmniejszenia  zużycia  energii  i  emisji
związanych z CO2.
• Symuluj zoptymalizowane rozwiązania systemów powietrza HVAC.
• Przeanalizuj i porównaj wyniki energetyczne, aby wybrać najlepszą opcję systemu HVAC.  

1



4. OPIS OBIEKTU

Budynek mieszkany zlokalizowany w ………., parterowy o kształcie litery “L” (Rys.1.2).

 

Rys 1. Widok budynku.

       
Rys.2. Plan budynku ( AUTOCAD, HULC).
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