BuildDesk Energy Certificate - dodatkowe instrukcje

Importowanie projektów domów gotowych (PDG)

W Polsce rocznie sprzedaje si

ponad 80.000

Po zalogowaniu nale!y przej$# do zak"adki Pro-

gotowych projektów domów jednorodzinnych.

jekty i z lewego menu wybra# opcj

Ka!dy z tych budynków zgodnie z aktualnym
prawem w momencie uzyskiwania pozwolenia

dane z Pracowni Domów Gotowych.

na

u!ytkowanie

b dzie

musia"

Importuj

posiada#

$wiadectwo charakterystyki energetycznej. W
celu znacznego u"atwienia pracy projektantom, BuilDesk udost pnia baz
danych
koniecznych do obliczenia $wiadectw charakterystyki energetycznej, przygotowan% dla
projektów

domów

gotowych,

oferowanych

przez najbardziej znane polskie pracownie
architektoniczne. Wprowadzenie wszystkich
danych budynku, koniecznych do wystawienia
$wiadectwa energetycznego, jest bardzo
pracoch"onne, a po wgraniu pliku przygotowanego przez BuildDesk projektant wprowadzi
tylko zmiany i modyfikacje w stosunku do pro-

Nast pnie wybra# pracowni , której projekt
chcemy certyfikowa#.

jektu wyj$ciowego, zakupionego w pracowni.
W tym celu nale!y najpierw zalogowa# si na
wcze$niej utworzone konto na stronie
http://bdec.builddesk.pl.

Po wyborze pracowni ukazuje nam si lista
dost pnych projektów wed"ug nazw projektów
stworzonych przez pracownie.
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Nale y wybra! projekt, który nas interesuje

By móc pracowa! na nim w wersji offline

i klikn"! importuj do BDEC.

nale y po zapisaniu go na koncie wej#!
w zak$adk% Projekty i klikn"! Eksportuj.

Po otwarciu projektu mo emy go zapisa!
wybieraj"c

Projekt

/

Zapisz

jako.

Plik

automatycznie zostaje przypisany do konta.

UWAGA!
S" to projekty wed$ug dokumentacji i nale y
starannie sprawdzi! czy na etapie lokalizacji
projektu lub budowy nie zosta$y wprowadzone
zmiany.

Koszt wykorzystania projektu domu gotowego
w
trakcie przygotowywania #wiadectwa
wynosi 5 kredytów, a projektowanej charakterystyki energetycznej - 3 kredyty.
Jednak e do ko&ca 31 stycznia 2009 roku projekty domów gotowych s" udost%pniane
bezp$atnie.

W razie jakichkolwiek pyta& dotycz"cych proBy móc pracowa! na nim w wersji offline
nale y po zapisaniu go na koncie wej#!
w zak$adk% Projekty i klikn"! Eksportuj.
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jektów domów gotowych prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 068 385 00 22.

