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Пакет Планування Пасивних Будинків 7 (2012)
Передмова до Першого Німецького Видання 1998
Чи потрібна детальна програма динамічного моделювання енергії для
планування кожного Пасивного Будинку? Навіть кілька років тому це було
потрібно. Зараз ми знаємо з досвіду, що в більшості випадків процедури
балансування стаціонарної енергії призводять до отримання дуже точних
результатів для Пасивних Будинків. Ці результати можна оцінити заздалегідь за
допомогою динамічного моделювання. Таким чином можна значно спростити
процес проектування Пасивних Будинків для звичайних будинків,
використовуючи відносно просте програмне забезпечення. Як і раніше, складно
прогнозувати деякі фактори, такі як літні температури або вплив маси
акумулювання тепла. Їх можна точно оцінити тільки за допомогою динамічного
моделювання будівлі.
В середині 80-х рр. 20 сторіччя К. Ю. Бруннер опублікував в Швейцарії перші
ідеї сезонного балансу енергії. Метод був вперше представлений в Швейцарії за
рекомендацією SIA 380 / 1 "Energie im Hochbau" (Енергія в Будівлях) в 1988 р..
За період з 1989 по 1995 рр. Вольфганг Файст, Віта Ебель та Тобіас Лога
сприяли подальшому серйозному розвитку цього методу, працюючи на той час
в "Institut Wohnen und Umwelt" (Інститут Житлового Будівництва та
Навколишнього Середовища). Під час конструювання першого Пасивного
Будинку метод був адаптований до спеціальних граничних умов будівель з
високоякісною ізоляцією, що більше не вимагають стандартної системи
опалення.

Передмова до Нового Видання РНРР 7 (2012)
Протягом п'яти років після останнього видання РНРР, переглянутого в 2007
році, не було необхідності в жодних істотних змінах. Концепції Пасивного
Будинку засновані на фізичних принципах та залишилися переважно незмінними. PHPP виявився успішним інструментом для планування, перевіреним
практикою.
На німецькому й міжнародному рівні було показано, що концепції Пасивного
Будинку є важливою основою для будь-якої перспективної будівельної
концепції. "Будівлі Майже Нульової Енергії", які будуються ще без визначення
стандарту, який вимагається на рівні ЄС, немислимі без технології Пасивного
Будинку. Економічно обґрунтоване зниження корисного споживання енергії за
прикладом Пасивного Будинку є необхідною умовою для сталих будівель, які
широко впроваджуються. Окрім того, для Пасивного Будинку завжди було
передбачено низьке споживання первинної енергії. Понад те ми вже знаємо, що
питоме споживання первинної енергії 120 кВт·год/(м²) може бути досягнуто для
житлових будівель за певних умов для всіх типів клімату в світі.
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З огляду успішного застосовування Пасивного Будинку в якості засобу для
захисту клімату, найперше відрадно, що окрім багатьох недавно збудованих
житлових Пасивних Будинків все частіше реалізується в якості Пасивного
Будинку нежитлові будівлі. І по-друге, що існує постійно зростаючий попит на
пристосування концепції Пасивного Будинку для інших кліматичних умов.
Також ми помітили значний інтерес до нової сертифікації EnerPHit для
переобладнання існуючих будівель. У цій галузі особливо необхідне запобігання
дилем, пов'язаних з застосовуванням напів-заходів. Не зважаючи на те, що
спочатку спостерігається більша економія енергії для будівель, модернізованих
згідно стандартів набагато нижчих, ніж стандарт Пасивного Будинку, екологічні
сталі будівлі, що відповідають меті захисту клімату, можуть бути реалізовані
тільки за стандартом ефективності, який надається застосуванням компонентів
Пасивного Будинку. З економічних причин в “помірно” відремонтованій будівлі
вже не можуть бути реалізовані відповідні поліпшення протягом терміну служби
компонентів, тому втрачаються важливі можливості. При переобладнані
будівель за стандартом EnerPHit вирішується саме ця проблема; разом с тим в
існуючих будівлях можуть бути досягнуті переваги комфортного рівня життя, які
пропонують Пасивні Будинки.
Критерії стандарту EnerPHit, які були інтегровані в PHPP 6.1 в якості пілотної
версії (тільки німецькою мовою), в даний час включені в PHPP 7 до робочого
листа Перевірка і можуть бути використані для перевірки реконструкції будівлі
EnerPHit. Крім того, функціональні кліматично незалежні критерії Пасивного
Будинку, які були встановлені для міжнародного використання PHPP, тепер
об'єднані і дозволяють перевірку для сертифікації Пасивних Будинків по всьому
світу.
Багато додатків, які вже внесені в німецьку версію РНРР 6.1, були уточнені і
поліпшені. В РНРР7 включено багато додаткових кліматичних даних, а також всі
наявні в даний час компоненти, що відповідають Пасивним Будинкам. У рамках
цього доопрацювання було також звернено увагу на поліпшення зручності
використання програми РНРР7 та розробку більш чітко структурованого
інтерфейсу користувача.
Один з інтерфейсів, що забезпечує передачу вхідних даних з одного файлу
PHPP до іншого, був успішно випробуваний і в даний час також входить в
PHPP7. Це є відповіддю на зростаючий попит на послідовний інтерфейс, що,
наприклад, дає можливість спільної роботи програми PHPP з додатками
програм CAD. Проте ще належить з'ясувати, в якій формі такі попередні
процесори або графічні інтерфейси стають доступними і наскільки вони
ефективні на практиці.
Як і раніше, PHPP ґрунтується на програмі Excel; також були збережені
загальнодоступні алгоритми, що робить PHPP достатньо гнучкою і зрозумілою
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щодо змісту та відносно нескладною програмою. Результати розрахунків
доступні відразу після введення даних. Це дозволяє архітекторам, інженерам,
фахівцям будівельних послуг і консультантам в галузі енергетики оптимізувати
їхні проекти і компоненти на основі конкретних даних.

Нові Можливості в Пакеті Планування Пасивних Будинків 7 (2012)
У нову версію PHPP внесено багато змін, зокрема спрощення введення даних,
підвищення точності алгоритму та удосконалення програми з урахуванням
практичного досвіду. Зокрема були значно змінені і розширені наступні робочі
листи:
Перевірка

Цей робочий лист переглянуто і тепер містить в собі нові
міжнародні критерії сертифікації для житлових будівель
Пасивного Будинку, а також для сертифікації EnerPHit
(модернізація існуючих будівель).

Вікна

Цей робочий лист розширений для більш точного введення
параметрів вікна (U-значення віконних рам, краю скління і
теплових містків монтажу) для чотирьох частин профілю.

ТипВікон

Цей робочий лист адаптовано для більш точного введення
параметрів вікон і включає в себе велику кількість нещодавно
сертифікованих компонентів.

Вентиляція

Цей робочий лист змінено у зв'язку з додаванням нового
робочого листа Додаткова Вентиляція та вдосконаленням
алгоритму розрахунків ефективного ККД рекуперації тепла.

Додаткова
Вентиляція

Новий робочий лист для великих житлових і нежитлових
будівель. Він підтримує вимірювання рівня швидкості
повітряного потоку за принципом “кімната-за-кімнатою” та
паралельної роботи до 10 різних установок вентиляції.

ТН Комбі

Цей робочий лист дозволяє розрахувати компактний блок
теплового насоса, що складається з двох незалежних
теплових насосів: одного - для ГВП, іншого - для опалення.

Котел

Додатково включені конденсаційні котли, які доповнюють
набір стандартних котлів.

Клімат Дані

Додавання масиву нових міжнародних кліматичних даних.
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Версії РНРР XL з додатковими рядками введення даних в робочих листах
Площі, Вікна, U-Значення тощо була інтегрована в стандартну версію PHPP.
Окрім того, Пакет Планування Пасивних Будинків 7 (2012) містить також ще
один новий інструмент:
PHPP_Import
Export.xls

Імпорт/Експорт інтерфейс, який дозволяє за допомогою
макросів імпортувати або повторно вводити значення всіх
ввідних осередків з одного PHPP до іншого.

Корисна інформація:
Інформація, яка може бути корисна для введення даних в PHPP, наприклад:
Загальна інформація з основ в галузі енергоефективності та концепції
Пасивного Будинку
Критерії видачі сертифіката
Сертифіковані компоненти Пасивних Будинків
Кліматичні дані
Розвиток PHPP і спеціальних інструментів розрахунків
Сучасні результати досліджень і література
Інформація поточних заходів
Пропозиції щодо поточних курсів
Сертифіковані Дизайнери Пасивних Будинків, Майстри та Організації,
акредитовані з сертифікації будівель
розміщена в масиві ресурсів Інтернету Інституту Пасивного Будинку:
www.passipedia.org
www.passivehouse.com
www.passivehouse-international.org
Окрім того, члени Міжнародної Асоціації Пасивного Будинку (iPHA) раз на три
місяці отримують розсилку про останні новини та зміни, пов'язані з Пасивними
Будинками, а також з поточними подіями.
Ми хочемо подякувати вам за відгуки щодо накопиченого досвіду від
використання PHPP на практиці. Ми й надалі сприйматимемо з вдячністю як
позитивні коментарі, так і конструктивну критику щодо нової версії РНРР.
Дармштадт, Березень 2012
Автори PHPP
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