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Kas ir HeatMod6

• Mūsdienīga internetā bāzēta programma

• Ļauj veikt energoefektivitātes aprēķinu un 
energosertifikāciju

• Balstīta uz Latvijas būvnormatīviem un 
klimatiskajiem apstākļiem

• Atbilst jaunākajiem MK noteikumiem:

– Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode (Nr.348)

– Noteikumi par ēku energosertifikāciju (Nr.383)



Internetā bāzēta

• Piekļuve datiem no jebkuras mūsdienīgas ierīces 
(dators, Ipad, smartphone, u.t.t.)

• Neatkarīgs no OS (Windows, Linux, MacOS, 
ChromeOS, Android, u.c.)

• Nav nekas jāinstalē

• Nav jāuztraucas par datu glabāšanu, nozaudēšanu

• Vienmēr aktuāls aprēķina algoritms un 
klasifikatori

• PDF formāta sertifikāts



HeatMod6 iespējas

• Aprēķins apkurei, dzesēšanai, abiem vai pa mēnešiem
• Pārtraukumu ievērošana
• Ēkas zonas, būvelementi, termiskie tilti, noēnojumi
• Ēkas tehniskās sistēmas, energonesēji un patēriņi
• Konstrukciju un materiālu datubāzes veidošana
• Neapkurināmo blakus telpu, grīdu un jumtu U aprēķini
• Rezultātu apkopojums, vizualizācija
• Modeļa validācija
• Sertifikāta ģenerēšana, ēkas klase, primārā enerģija u.c.
• Pielikumu un ēkas attēlu pievienošana



Pamatvienumi

• Projekti

– Ēkas, kurām tiek veikts ergoefektivitātes aprēķins

• Konstrukcijas

– Tiek izmantotas projektu būvelementiem u.t.t.

• Materiālu datubāzes

– Tiek izmantoti, veidojot konstrukcijas

• Mans profils

– Tiek izmantots, lai automātiski aizpildītu energoauditora
datus



Projekti (1/2)

• Projekts kā pētāmā ēka

• Projektu kopēšana, dzēšana

• Sakārtošana pa mapēm (iezīmēm)



Projekti (2/2)

Projekts

Pamatdati

Izmērītie patēriņi

Aprēķinātie patēriņi

Modeļa validēšana

Izdrukas

Tehniskās sistēmas

Energonesēji

Izmērītie patēriņi

Ēkas konstrukcija

Zona

Būvelements

Pārvade

Ventilācija

Avoti

Pārtraukumi

Noēnojums

Saule



Projekta ēka

• Pamatdati

• Izmērītie/Projektējamie dati

• Aprēķinātie dati

• Modeļa validēšana

• Izdrukas



Ēkas tehniskās sistēmas

• Pamatdati

• Ienākošās enerģijas

• Izejošās enerģijas

• Izmērītie patēriņi



Ēkas zonas

• Pamatdati

• Pārvade

• Ventilācija

• Avoti

• Saule

• Aprēķins

• Pārtraukumi



Zonas būvelementi

• Pamatdati
• Pārvade

– Termiskie tilti
– U aprēķins

• Neapkurināmās telpas
• Grīdas un pagrabi
• Jumta konstrukcijas

• Saule
– Būvelementa dati
– Noēnojumi saraksts
– Noēnojuma dati



Būvelementu noēnojumi

• Caurspīdīgie/necaurspīdīgie

• Horizontālie/nehorizontālie

• Ārējo šķēršļu apēnojums



Konstrukcijas

• Ar zināmu caurlaidības koeficientu

• Slāņainas

• Heterogēnas

• Izmantošana projektos

• Piesaiste konkrētiem projektiem



Materiālu datubāze

• LBN 002-01 būvmateriāli

• Savu materiālu un grupu veidošana

• Izmantošana konstrukcijās



HeatMod6 (v2.0) jaunumi

• Aprēķins sezonas vai pa mēnešiem
• Inženiertehniskās sistēmas

– Sistēmas lietderības koeficients (COP u.c.), tās energonesēji
– Pievadītā/eksportētā, saražotā, papildu enerģijas, koģenerācija
– Patēriņa noteikšana dažādos veidos (tvertne, baloni u.c.)

• Modeļa validācija
– Izmērīto un aprēķināto datu salīdzināšana
– 10% un 10kWh/m2 gadā nosacījums

• Jaunais sertifikāts un tā pielikumi
– Ēkas klase
– Primārā enerģija, CO2, enerģiju sadalījums
– Pielikumi uzlabojumiem un to rādītājiem



Turpmākā attīstība

• HeatMod6 ir nemitīgā attīstībā

• Tuvākie plānotie uzlabojumi:

– Zema patēriņa ēku dinamiskais aprēķins

– Izmaiņas (sienu siltināšana, logu nomaiņa u.c.), 
energoefektivitātes salīdzināšana projekta ietvaros

– Noklusēto vērtību pārvaldība

– Mitrums konstrukcijās

– U.c.


