
Pasul 1 

Crearea unei variante de lucru noi pentru calcul economic 

- Faceti click pe butonul cu cele 3 puncte, dupa cum se observa 

 

- Va v-a aparea fereastra “Variante” fereastra in care veti crea o varianta noua de 

lucru (varianta volosita pentru calcul economic) apeland functia  
- Se va deschide fereastra “Alegere varianta noua”  
- Scrieti numele variantei ce se va crea (de ex.: calcul economic) 
- In cazul in care doriti sa adaugati un mic comentariu la aceasta varianta, o puteti 

face in rubrica Descriere. 
- Daca doriti sa creati aceasta varianta dupa o varianta anume (adica sa faceti o 

cpie a unei variante anume) selectati varitanta sursa folosind  
- Bifati cele doua functii: (Favorite pereti si Gestiune etaje) 
- Apasati pe OK 



 

- Fereastra “Variante” va ramane deschisa si o noua varianta va fi afisata 

- Faceti un click stanga pe varianta nou creata apoi pe butonul   pentru a activa 
varianta de lucru. 

- Confirmati cu OK 



 

 

Pasul 2 

Calculul economic 

- Apelati functia   din meniul  al ferestrei 
Manager spatii 

- Fereastra Manager spatii se va modifica in felul urmator: 



 

- Apelati functia  pentru a incepe modificarea variantei 
pentru calculul economic.  Se va deschide fereastra “Variante” 



 

- Faceti click pe functia  pentru a selecta un catalog si pentru a alege un 
material izolator 



- Va aparea fereastra “Catolog materiale” unde veti selecta catalogul de materiale 
C107, subcatalogul “Polimeri si spume de polimeri” , materialul “Polistiren 
celular” sau un alt material. 

- In cazul in care un material nu  se regaseste, puteti introduce dvs. un material 

dorit folosind functia  si introduceti numarul de ordine, numele 
materialului si datele cerute de program in tabel. 

- Dupa alegerea materialului izolant , confirmati cu butonul  

 

- Fereastra “Variante” se va deschide din nou 

- Folosind butoanele  puteti impune grosimea materialului izolant elementelor 
de constructie. Pentru ferestre si usi puteti alege valoarea transmitantei . 

- Pentru afisarea corecta a clasei energetice folositi butonul  



 

- Pentru introducerea  preturilor pentru realizarea reabilitarii apelati butonul 

  
- Se va deschide fereastra “Reabilitare” unde veti introduce preturile pentru 

reabilitarea elementelor de constructii, dupa care confirmati cu OK 



 

- Dupa acest lucru fereastra “Variante” se va redeschide. In cazul in care doreti sa 
mai modificati ceva o puteti face. In caz contrar puteti confirma cu OK. 



 

- Programul va reveni in fereastra “Calcul economic conform EN 15459” 
- Aici puteti modifica Datele Generale pentru calcul (perioada de calcul, costuri, 

rata pietii, puteti alege combostibilul utilizat si sa ii impuneti un pret) 



 

- Pentru a vizualiza elementele de constructie ce vor fi rabilitate faceti click pe   
tab-ul “Masuri” . Puteti modifica costurile de investitie, cele de mentenanta, 
durata de viata  a fiecarui element in parte. 

- De asemenea tot aici puteti crea si impune anumite masuri ce tin de elementele 

de constructie ale cladirii folosind butonul  

 

- Daca se doresc a fi impuse masuri privind instalatiile atunci faceti click pe 

butonul   si alegeti o masura 



 

- Pentru adaugara unor costuri suplimentare faceti click pe butonul  
si alegeti sau creati un cost anume. 

 

- Daca doriti sa stergeti o masura faceti click pe butonul  



- Daca doriti sa stergeti toate masurile faceti click pe butonul  
- Daca doriti sa modificati o masura deja impusa proiectului faceti click pe butonul 

 

- Daca doriti sa refaceti calculele si masurile faceti click pe butonul . 
Programul va sterge automat toate masurile impuse manual si le va repune in 
calcule pe cele preluate automat 

 

- Pentru a vizualiza rezultatele precum si perioada finala de amortizare faceti click 
pe tab-ul  



 

- Pentru vizualizarea graficului de amortizare intre costurile de investitie si 
economia de energie faceti click pe tab-ul  

 

- Pentru genera fisierul cu toate calculele detaliate faceti click pe butonul 

 


