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1 DOF-ENERGIA-ohjelman yleisiä tietoja

DOF-ENERGIA-ohjelman esittelyversio on vapaasti kopioitavissa ja levitettävissä. Ohjelma toimii
esittelyversiona, mikäli sille ei ole syötetty salasanaa. Esittelyversion tunnistaa ikkunaotsikon
sanasta "DEMO". Esittelyversiossa eivät kaikki toiminnot ole käytettävissä. Esittelyversion päivitys
rekisteröidyksi ohjelmaksi tapahtuu maksamalla rekisteröintimaksu ja toimittamalla ohjelman
käynnistyksen yhteydessä ilmoittama Tunnussana D.O.F. tech Oy:lle (sähköpostilla
salasana@doftech.com / puhelimella 0208 –363 001), jonka jälkeen käyttäjälle toimitetaan oikea
Salasana.

Saatu salasana on tietokonekohtainen, joten se ei toimi kuin tietokoneessa, josta D.O.F. tech Oy:lle
lähetetty tunnussana on peräisin. Mikäli ohjelma siirretään toiseen koneeseen, vanha ohjelma
tuhotaan alkuperäiseltä koneelta. D.O.F. tech Oy toimittaa uuden salasanan toimituskustannusten
hinnalla.

DOF-ENERGIA-ohjelman rekisteröimättömän version käyttö ammattimaisesti on kielletty. DOF-
ENERGIA-ohjelman jälleenmyynti on kielletty.

2 DOF-ENERGIA-ohjelman tärkeimmät tiedostot

dofenergy.exe    = DOF-ENERGIA-ohjelma (32 bittinen Windows-ohjelma)
dofenergy.hlp = Ohjelman käyttämä ohjetiedosto
*.ene = Ohjelman lähtötietojen tallennustiedosto
*.csv = Tarkasteluhetkien (lämpötilojen ja suhteellisien kosteuksien) kirjastotiedosto
*.sun   = Tiedostoja, jotka sisältävät säteilytietoja (vastaavia kuin *.csv-tiedostot)
*.rak   = Tiedostoja, jotka sisältävät kirjastoituja rakenteita
*.sah   = Tiedostoja, jotka sisältävät sähkölaitteiden tietoja
*.dat = Ohjelman käyttämiä aputiedostoja

Lisäksi CD:llä toimitetaan myös muita D.O.F. tech Oy:n tuotteita, joita voitte koekäyttää. Voitte
rekisteröityä myös näiden ohjelmien käyttäjiksi kappaleen 1 ehdoin. Rekisteröinti tapahtuu D.O.F.
tech Oy:lle sähköpostilla sähköpostilla salasana@doftech.com (suositeltavin tapa) tai puhelimella
0208 –363 001.
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3 DOF-ENERGIA-ohjelman asennus

Tämä asennusohje on sama kaikille D.O.F. tech Oy:n tuotteille. On suositeltavaa asentaa kaikki
asennus-CD:n sisältämät ohjelmat kiintolevylle. Ohjelmat asennetaan Windows-ympäristöön
seuraavasti:

1. Käynnistä Windows.

2. Aseta asennusCD CD-asemaan

3. Valitse ”Suorita”-komento ”Käynnistä”-valikosta

4. Kirjoita käsky ”d:\setup” (jos CD asema on asema D) ja paina ”OK”

5. Asenna-ohjelma käynnistyy, seuraa asennusohjelman antamia ohjeita

6. Kun asennus on suoritettu, rekisteröi tilaamasi ohjelmat kappaleen 1 mukaisesti
(sähköpostilla salasana@doftech.com tai puhelimella 0208-363 001).
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4 DOF-ENERGIA-ohjelman käyttötarkoitus

DOF-ENERGIA-ohjelmalla analysoidaan rakennusten energiankulutukseen liittyviä seikkoja.
DOF-ENERGIA-ohjelmaa voi käyttää esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

1. Rakennusten energiatodistuksen laskentaan ja luontiin
2. Rakennusten energiaselvityksen laskentaan ja luontiin
3. Suunnitellun rakennuksen energiatalouden optimointiin soveltamalla RakMk D5:n

laskentamenetelmää useisiin mahdollisiin suunnitteluvaihtoehtoihin
4. Tavanomaisen energiankulutustason määrittämiseen olemassa oleville rakennuksille
5. Energiansäästötoimenpiteiden vaikutusten arviointiin olemassa olevissa rakennuksissa,

laskemalla energiantarve ilman säästötoimenpiteitä ja niiden kanssa
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5 Ohjelman pääikkunan rakenne

Ohjelman pääikkuna sisältää alasvetovalikon, pikakuvake-ikkunan, lähtötietojen hallinta-ikkunan,
sekä tulosikkunan. Mikäli pääikkunan otsikossa mainitaan sana "DEMO", on käytössä
esittelyversio, jonka toimintoja on rajoitettu.

Pikapainikepalkissa ylhäällä valitaan ollaanko laskemassa Energiatodistusta vai Energiaselvitystä.
Valinnasta riippuen ohjelma aktivoi siihen liittyvät syöttötiedot ja valinnat.

Energiatodistuksen asetukset ja luonti.
Aktiivinen vain jos laskentamallin tyyppi
on ”Energiatodistus”

Tehonlaskennan asetukset
(vain jos laskentamallin
tyyppi = Energiaselvitys)

Tästä valikosta saadaan vaihdettua alla
olevaan listaan joko lämpötilatiedot tai
rakennetiedot
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5.1 Lähtötietojen hallinta-ikkuna

Lähtötietojen hallinta-ikkuna on kiinteästi
pääikkunan vasemmassa reunassa.

Ikkunassa on kaksi eri sivua:
- Lämpötila- ja säteilytiedot
- Tilat ja rakenneosat (rakenteelliset tiedot)

Lähtötietojen hallinta -ikkunan painikkeet:

Lisää -painikkeella lisätään uusi alkio aktiiviseen
ryhmään (kts. syöttöikkunat).

Muuta-painikkeella muutetaan aktiivisena olevaa
alkiota (kts. syöttöikkunat).

Poista-painikkeella poistetaan aktiivinen alkio.

Hiiren oikeanpuoleisella painikkeella (luettelo-
ikkunan päällä) saadaan esiin pikavalikko, josta
löytyy aktiivisen ryhmän alkioiden
hallintakomentoja.

Luetteloikkunan symbolit:

Lämmitetty tai lämmittämätön tila

Tarkastelukausi, määrittelee jaksojen pituudet ja oletusarvot uusille lämpötilakentille

Lämpötilatiedot, määrittelee ulko- ja sisälämpötilat jokaiselle jaksolle

Säteilytiedot, määrittelee auringon säteilyenergian määrän ilmansuunnittain

Rakenneosa, yläpohja Rakenneosa, muu rakenneosa

Rakenneosa, seinä Ilmanvaihto

Rakenneosa, alapohja Lämmitetty käyttövesi

Rakenneosa, ikkuna/ovi Sähkölaite

Huomaa että jos laskenta-alkion kuvakkeen perässä on (!!!) merkki, on joko pinta-ala tai
lämpötilakenttä määrittelemättä. Varsinkin käytettäessä mallirakenteita tämä helpottaa
määrittelemättömien laskentaalkioiden läpikäyntiä (oletuksena esim. rakenneosilla on pinta-ala 0
m2)
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5.2 Tulokset-ikkuna

Energialaskelmat-ikkuna koostuu kahdesta valikosta (Tarkasteltava tulos: ja Tarkasteltava tila:).
Tulokset saa joko kWh tai euro yksiköissä ja joko kuukausittain eriteltynä tai pelkät vuotuiset
tulokset (pikapainikkeet vasemmassa reunassa).
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Tarkasteltava tulos-valikko määrittelee sen, mitä tuloksia halutaan tarkastella. Valittavana on
seuraavat vaihtoehdot (tärkeimmät lihavoituna):

ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + YHTEENVETO Vain energiaselvitykselle
ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT Vain energiaselvitykselle
YHTEENVETO
Rakenteiden läpi johtuva energia, kaikki rakenneosat (Qjoht)
Rakenteiden läpi johtuva energia, yläpohjat (Qjoht,YP)
Rakenteiden läpi johtuva energia, seinät (Qjoht,US)
Rakenteiden läpi johtuva energia, alapohjat (Qjoht,AP)
Rakenteiden läpi johtuva energia, ikkunat ja ovet (Qikk+ovet)
Rakenteiden läpi johtuva energia, muut rakenneosat (Qjoht,muut)
Vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia (Qvuotoilma)
Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia (Qiv)
Ilmanvaihdon ja vuotoilman tarvitsema energia yhteensä (Qiv+Qvuotoilma):
Käyttöveden lämmityksen tarvitsema lämpöenergia (Qlkv,netto)
Tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia (Qlämmitys,tilat,häviöt)
Käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia (Qlkv,häviöt)
Sähkölaitteiden kulutus (Wlaitesähkö)
Käyttöveden lämmityksen energiankulutus (Qlkv)
Lämpöhäviöenergia yhteensä (Qlämpöhäviö+Qlämmitys,tuloilmapatteri)
Henkilöiden luovuttama lämpöenergia (Qhenk)
Lämpökuormaenergia lämmityslaitteista (Qlämmitys,kuorma)
Lämpökuormaenergia lämpimän käyttöveden laitteista (Qlkv,kuorma)
Lämpökuormaenergia sähkölaitteista (Qsäh)
Ikkunoista tuleva säteilyenergia (Qaur)
Jälkilämmityspatterien energiankulutus (Qlämmitys,tuloilmapatteri)
Lämpökuormat yhteensä (Qlämpökuorma)
Lämpöhäviöenergia ilman jälkilämmityspattereita (Qlämpöhäviö)
Lämpökuormista hyödynnettävä energia (Qsis.lämpö)
Jäähdytyksen nettoenergiantarve (Qjäähdytys,tilat,netto)
Jäähdytysenergian kulutus (Qjäähdytys,tilat)
Lämmityksen nettoenergiantarve (Qlämmitys,tilat,netto)
Tilojen lämmitysenergian kulutus (Qlämmitys,tilat)
Lämmitysenergian kulutus yhteensä (Qlämmitys)
Energiankulutus yhteensä (Erakennus)
Sisälämpötilan kuukausikeskiarvo (Ts,lask,keskim) Vain energiaselvitykselle
Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho (SFP) Vain energiaselvitykselle
Rakennuksen lämmitysteho Vain energiaselvitykselle
Rakennuksen ostoenergiat Vain energiaselvitykselle
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5.3 Lämpötilojen määrittely-ikkuna

Lämpötilojen määrittely-ikkunassa voidaan määritellä valitun lämpötilakentän laskentajaksojen
lämpötilat. Laskentamallissa voi olla määriteltynä useita lämpötilakenttiä (kuitenkin vähintään
yksi), esimerkiksi eri tiloja varten/eri ulkolämpötiloja varten.

Lämpötilojen määrittely -ikkunan syöttötiedot:

Ryhmän nimi/tunnus Tunnus jolla lämpötilakenttä tunnistetaan

Lämpötilojen määrittely -ikkunan painikkeet:

Muuta-painikkeella päästään muuttamaan aktiivisen laskentajakson lämpötilatietoja
Hae tietokannasta-painikkeella voidaan hakea laskentajaksojen tiedot tietokannasta (*.csv).
Tarjolla on D%:n liitteen 1 mukaiset vyöhykkeiden 1-4 säätiedot sekä niistä lasketut lattian
yhteydessä käytettävät säätiedot (Tuuletettu ryömintätila ja maanvarainen lattia). Katso näistä lisää
liitteestä 2.

OK-painikkeella hyväksytään syötetyt tiedot ja palataan pääikkunaan
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5.4 Laskentajakson määrittely-ikkuna

Laskentajakson määrittely-ikkunassa voidaan muuttaa yksittäisen laskentajakson nimeä ja
lämpötiloja.

Laskentajakson määrittely -ikkunan syöttötiedot:

Ulkolämpötila [c] Arvo voi olla välillä -50 + 100 celsiusta
Sisälämpötila [c] Arvo voi olla välillä -50 + 100 celsiusta

Laskentajakson määrittely -ikkunan painikkeet:

OK-painikkeella hyväksytään syötetyt tiedot ja palataan edelliseen ikkunaan. Jos muutit
sisälämpötilaa ohjelma tarjoaa mahdollisuuden muuttaa myös muiden kuukausien sisälämpötilat
vastaavaksi. Jos muutit ulkolämpötilaa, tarjoaa ohjelma mahdollisuuden muuttaa myös muiden
kuukausien ulkolämpötilaa joko samalla astemuutoksella tai samalla suhteellisella muutoksella.

Peruuta-painikkeella perutaan muutokset ja palataan edelliseen ikkunaan
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5.5 Säteilytietojen määrittely-ikkuna

Säteilytietojen määrittely-ikkunassa voidaan määritellä valitun säteilykentän laskentajaksojen
kokonaissäteilyenergia ilmansuunnittain. Laskentamallissa voi olla määriteltynä useita
säteilykenttiä, esimerkiksi eri tiloja varten.

Säteilytietojen määrittely -ikkunan syöttötiedot:

Säteilykauden nimi: Tunnus jolla säteilykausi tunnistetaan

Säteilytietojen määrittely -ikkunan painikkeet:

Muuta-painikkeella muutetaan aktiivisen laskentajakson säteilytietoja

Hae tietokannasta-painikkeella haetaan laskentajaksojen tiedot tietokannasta
(Ohjelman mukana on 4:n eri vyöhykkeen säteilytiedot Suomesta, kts. Kartta.
Tietokantojen arvot RakMk D5 2007 mukaisia). Yksikkö on kWh/m2.

OK-painikkeella hyväksytään syötetyt tiedot ja palataan pääikkunaan
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5.6 Tilan määrittely-ikkuna

Jokainen laskentamalli voi sisältää rajattoman määrän tiloja, tämä mahdollistaa esim. kahden
erilaisen rakenneratkaisun vertailun energiankulutuksen näkökulmasta. Laskentamalli voi myös
sisältää eri tiloja silloin kun rakennuksessa on lämpimiä ja puolilämpimiä tiloja ja lasketaan
energiaselvitystä. Olemassa olevia tiloja voi kopioida hiiren oikeanpuoleisella painikkeella.

Katso liitteistä 1, 3, 5, 6, 7, 9 ja 12 lisätietoa syötettävistä parametreista.

kts. Liite 9

kts. Liite 12

kts. Liite 3

kts. Liite 1
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kts. Liitteet 5-7

yleensä 3-5
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5.7 Rakenneosan määrittely-ikkuna

Rakenneosan määrittely-ikkuna koostuu tietokantatyökaluista (Rakennekirjasto ja Info-painikkeet
sekä Kirjastorakenne-valikko), rakenneosan syöttötiedoista sekä pääpainikkeista.

Rakenneosan määrittely-ikkunan tietokantatyökalut:

Rakennekirjasto-painikkeella voidaan vaihtaa aktiivista kirjastotiedostoa (*.rak).

Kirjastorakenne-valikosta voi vaihtaa aktiivista kirjastorakennetta.
(Syöttötiedot ja kuva vaihtuvat aktiivisen kirjastorakenteen mukaisiksi). Huomaa että vain osa
tiedoista vaihtuu (eli esim. jo syötetty pinta-ala säilyttää arvonsa).

Info-painikkeella saadaan tietoa aktiivisesta kirjastorakenteesta (mikäli on tarjolla).
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Rakenneosan määrittely-ikkunan syöttötiedot (”Rakenneosan tiedot”-sivu):

Nimi Rakenneosan tunnus/nimi
U-arvo [W/ m2K] Laskennassa käytettävä lämmönläpäisykerroin
Pinta-ala [m2] Yhden rakenneosan pinta-ala
Kappalemäärä Rakenneosien määrä (voi olla 0)
Aurinkoenergian läpäisysuhde g, Läpäisty säteily / osuva säteily (0.00-1.00)
Kehäkerroin Fkehä,
Varjostuskulmat
Verhokertoimet kuukausittain Katso liite 11

Muut Rakenneosan määrittely-ikkunan syöttötiedot:

Rakennusosan ryhmä Määrittelee mihin ryhmään osa kuuluu
Rakenneosan sisäpuolinen tila Määrittelee minkä tilan yhteydessä rakenneosa on
Rakenneosan sisä-/ulkolämpötilat Määrittelee osan sisä- ja ulkopuolisen lämpötilan
Säteilyarvot/suunta Määrittelee säteilykentän ja suunnan

Rakenneosan määrittely-ikkunan pääpainikkeet:

DOF-LÄMPÖ-painike käynnistää DOFLÄMPÖ-ohjelman mikäli se on asennettuna. Jos aktiiviselle
kirjastorakenteelle on määritelty lähtötiedosto em. ohjelmaan, avataan se automaattisesti.

Ohje-painike käynnistää ohjelman ohjetiedoston

Peruuta-painikkeella perutaan muutokset ja palataan pääikkunaan

OK-painikkeella hyväksytään syötetyt tiedot ja palataan pääikkunaan
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5.8 Ilmanvaihdon määrittely-ikkuna

Ilmanvaihdon määrittely-ikkuna koostuu ilmanvaihdon määrittelytiedoista (painovoimainen tai
koneellinen ilmanvaihto) sekä pääpainikkeista.
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Ilmanvaihdon määrittely-ikkunan syöttötiedot (Painovoimainen ilmanvaihto):

Painovoimainen ilmanvaihto [V/h] Montako kertaa ilma(tilavuus) vaihtuu tunnissa

Ilmanvaihdon määrittely-ikkunan syöttötiedot (Koneellinen ilmanvaihto):

Suunniteltu keskimäär. koneellinen ilmavirta [m3/h] Keskim. poistoilmavirta tunnissa
Muuntokerroin r Katso D5:n selvitys alla
Vuorokautinen ja viikottainen käyntiaikasuhde 0-24 h ja 1-7 vrk
Koneiston ominaisteho [W] SFP luvun määritystä varten
Lämmön talteenoton vuosihyötysuhde [%] Normaalisti 0.6*lämpötilasuhde

Muut Ilmanvaihdon määrittely-ikkunan syöttötiedot:

Ilmanvaihdon nimi/tunnus Nimi/tunnus jolla ilmanvaihto tunnistetaan
Tila josta ilmanvaihto tapahtuu Tila josta ilma siirtyy ulkotilaan
Sisä-/ulkolämpötilat Määrittelee sisä- ja ulkopuolisen lämpötilan

Ilmanvaihdon määrittely-ikkunan pääpainikkeet:

Ohje-painike käynnistää ohjelman ohjetiedoston

Peruuta-painikkeella perutaan muutokset ja palataan pääikkunaan

OK-painikkeella hyväksytään syötetyt tiedot ja palataan pääikkunaan

Muuntokerroin r:
Ilmanvaihdon lämmitysenergian tarpeen laskelmissa ulkoilman lämpötila vastaa vuorokautista
keskilämpötilaa. Jos ilmanvaihtoa käytetään vain päivällä, on todellinen ulkoilman lämpötila
vuorokautista keskilämpötilaa korkeampi. Käyntiaikaa korjataan kertoimella r. Kerroin r on 1,00
ympärivuorokautisessa käytössä, 0,93 päiväaikaisessa käytössä ja 1,07 yöaikaisessa käytössä.
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5.9 Käyttöveden lämmityksen määrittely-ikkuna

Käyttöveden lämmityksen määrittely-ikkuna koostuu syöttötiedoista sekä pääpainikkeista.

Käyttöveden lämmityksen määrittely-ikkunan syöttötiedot:

Lämpimän veden kulutus Kulutettava lämmitetty vesimäärä
- yksikkö voi olla: m3/vuosi, m3/kk, m3/vrk, m3/h, litra/kk tai litra/vrk
- yleensä henkeä kohti n. 50-70 litraa/vrk (n. 40 % vedenkulutuksesta, joka n. 150 l/vrk/hlö, katso
liite 4)

Lämpimän veden lämpötila [c] Lämpötila, johon vesi lämmitetään
Käyttövesijärjestelmään tulevan veden lämpötila [c] Lämpötila, josta vesi lämmitetään
Nimi/tunnus
Tila johon kulutus kohdistuu

Käyttöveden lämmityksen määrittely-ikkunan pääpainikkeet:

Ohje-painike käynnistää ohjelman ohjetiedoston
Peruuta-painikkeella perutaan muutokset ja palataan pääikkunaan
OK-painikkeella hyväksytään syötetyt tiedot ja palataan pääikkunaan
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5.10 Sähkölaitteen määrittely-ikkuna

Sähkölaitteen määrittely-ikkuna koostuu tietokantatyökaluista (Rakennekirjasto ja Info-painikkeet
sekä Kirjastorakenne-valikko), sähkölaitteen syöttötiedoista sekä pääpainikkeista. Sähkölaitteiden
tavallisimpia arvoja kannattaa katsoa ”yleiskirjasto.sah”-tietokannasta.

Sähkölaitteen määrittely-ikkunan tietokantatyökalut:

Rakennekirjasto-painikkeella voidaan vaihtaa aktiivista kirjastotiedostoa (*.sah).

Kirjastorakenne-valikosta voi vaihtaa aktiivista tietokannan sähkölaitetta.
(Syöttötiedot ja kuva vaihtuvat aktiivisen laitteen mukaisiksi)

Info-painikkeella saadaan tietoa aktiivisesta tietokannan sähkölaitteesta (mikäli on tarjolla).

Sähkölaitteiden keskimääräisiä kulutuksia löytyy liitteestä 8. Vastaavat arvot ovat valmiina
sähkölaitteiden kirjastosta, josta ne voi suoraan valita ilman tietojen syöttöä.



D.O.F. tech Oy DOF-ENERGIA        Energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta

SIVU 19

6 Vastuu

Ohjelman toimivuus on tarkistettu lukuisilla esimerkeillä ja käytännön rakenteilla. D.O.F. tech Oy
ei kuitenkaan vastaa ohjelman mahdollisista virheistä tai sen käytöstä aiheutuneista välittömistä tai
välillisistä vahingoista.

7 D.O.F. tech Oy

D.O.F. tech Oy on Tampereella toimiva ohjelmatalo. Tuotteemme liittyvät rakennusalan eri
mitoitus- ja laskentaongelmiin.

Yrityksemme eri ohjelmat ovat keskenään yhteensopivia ja muodostavat tehokkaan
suunnittelutyökalun minimikustannuksin ja -laitteistovaatimuksin. Ohjelmamme pyrkivät olemaan
käyttäjäystävällisiä. Vastaamme mielellämme parannusehdotuksiin ja kysymyksiin, joita
ohjelmamme herättävät. Teemme ohjelmia myös mittatilaustyönä eri käytännön tarpeisiin.

D.O.F. tech Oy
PL 139
33721 Tampere

Puhelin: 0208 - 363 001
kotisivu: www.doftech.com
Sähköposti: doftech@doftech.com
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LIITE 1 Lämmöntuottolaitteiden vuosihyötysuhteita eri lämmöntuottotavoilla

RakMK D5-2007, sivu 14:
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LIITE 2 Alapuolisen maan ja ulkoilman vuotuinen keskilämpötilan ero

RakMK D5-2007, sivu 19:

Huom!
Yllä olevaa taulukkoa käytettäessä alapohjan Uarvo lasketaan ilman maan lämmönvastusta
rakentamismääräyskokoelman osan C4 ohjeesta poiketen.
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LIITE 3 Rakennuksen vuotoilmakerroin
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LIITE 4 Lämpimän käyttöveden ominaiskulutuksia eri rakennustyypeille
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LIITE 5 Tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat eri järjestelmille
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LIITE 6 Lämmitysjärjestelmän lämmitysvesivaraajan lämpöhäviöteho
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LIITE 7 Lämpimän käyttöveden kiertopiirin ja varaajan lämpöhäviöenergia
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LIITE 8 Rakennuksen laitteiden ominaissähköenergian kulutusarvot
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LIITE 9 Henkilöiden luovuttama vuotuinen ominaislämpöenergia
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LIITE 10 Sähkölaitteista lämpökuormaksi tuleva vuotuinen energia
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LIITE 11 Auringonsuojien verhokertoimet
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LIITE 12 Rakennetyyppien eri lämpökapasiteettiarvot
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LIITE 13 Ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn läpäisykerroin
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LIITE 14 Varjostuskulmien (alfa, beetta ja gamma) määrittely
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