Λογισμικό ΤΕΕ-Κ.Εν.Α.Κ. έκδοση 1.31.1.9, ετοιμάστηκαν:



καινούριο setup για την εγκατάσταση του λογισμικού σε νέους χρήστες ή χρήστες
που ήδη έχουν εγκαταστήσει την έκδοση 1.31.1.9
patch για την εγκατάσταση του λογισμικού σε χρήστες που ήδη έχουν εγκαταστήσει
την έκδοση 1.31.1.9

1. Σφάλμα Εισαγωγής Αρχείου Επιθεώρησης
Περιγραφή: Σφάλμα εισαγωγής παραγόμενου αρχείου από BuidingCert με τα στοιχεία του
Κτιρίου (Διεύθυνση, Χρήση κοκ) όταν η εισαγωγή δεν γίνεται από την Εισαγωγή Στοιχείων
(όπως θα έπρεπε) αλλά από το Άνοιγμα Μελέτης.
Συνέπειες: Μη σωστή εισαγωγή των στοιχείων της μελέτης, Μηνύματα λάθους, Μη σωστή
εκτέλεση υπολογισμών.
Οδήγησε σε αποστολή πολλών διαφορετικών μηνυμάτων από τους χρήστες για προβλήματα
του λογισμικού, τα περισσότερα εκ των οποίων ωστόσο είχαν σαν πρωταρχικό αίτιο το
συγκεκριμένο σφάλμα, όπως:



Στο ηλεκτρονικό αρχείο (xml) δεν ενημερώνονται τα checkboxes ("Παλιό", κ.λπ.)
που έχουν καταχωρηθεί στο builidingcert.gr
Στο ηλεκτρονικό αρχείο (xml) δεν ενημερώνεται το ιστορικό (π.χ. άδειες κ.λπ.) που
έχει καταχωρηθεί στο builidingcert.gr.

Κατάσταση: Επιλύθηκε

2. Σφάλμα Εισαγωγής Προεπιλεγμένων Τιμών
Περιγραφή: Σφάλμα εισαγωγής προεπιλεγμένων τιμών από βιβλιοθήκες για τα συστήματα
του Κτιρίου (Θέρμανσης, Ψύξης, κοκ) όταν ο χρήστης έχει στις τοπικές ρυθμίσεις [,] για
δεκαδικό σύμβολο.
Συνέπειες: Λανθασμένα μηνύματα κατά τον έλεγχο των τιμών τόσο σε επίπεδο οθόνης
όσο και κατά την δημιουργία του αρχείου Σφαλμάτων – Ειδοποιήσεων, Μη σωστή εκτέλεση
υπολογισμών, Απόκλιση αποτελεσμάτων με το BuidingCert.
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Οδήγησε σε αποστολή πολλών διαφορετικών μηνυμάτων από τους χρήστες για προβλήματα
του λογισμικού, τα περισσότερα εκ των οποίων ωστόσο είχαν σαν πρωταρχικό αίτιο το
συγκεκριμένο σφάλμα.
Κατάσταση: Επιλύθηκε

3. Σφάλμα Κόστους Φωτοβολταϊκών
Περιγραφή: Σφάλμα κατά το οποίο ενώ ο χρήστης εισάγει τιμή κόστους για τα
Φωτοβολταϊκά, η τιμή δεν λαμβάνεται υπόψη.
Συνέπειες: Κόστος αρχικής επένδυσης μικρότερο από αυτό που έχει εισάγει ο χρήστης,
Λάθος υπολογισμοί (περίοδος αποπληρωμής κοκ).
Κατάσταση: Επιλύθηκε

4. Σφάλμα Κόστους Συστημάτων Θέρμανσης
Περιγραφή: Σφάλμα κατά το οποίο ενώ ο χρήστης εισάγει τιμή κόστους στην οθόνη
Σύστημα Θέρμανσης στον πίνακα Παραγωγή Συστήματος Θέρμανσης από το δεύτερο
σύστημα και κάτω, η τιμή δεν λαμβάνεται υπόψη.
Συνέπειες: Κόστος αρχικής επένδυσης μικρότερο από αυτό που έχει εισάγει ο χρήστης,
Λάθος υπολογισμοί (περίοδος αποπληρωμής κοκ).
Κατάσταση: Επιλύθηκε

5. Σφάλμα Μηνυμάτων Λάθους και Ειδοποιήσεων
Περιγραφή: Σφάλμα κατά τον έλεγχο τιμών που έχει εισάγει ο χρήστης. Το αρχείο
Σφαλμάτων και Ειδοποιήσεων εμφανίζει σφάλματα-ειδοποιήσεις που δεν υπάρχουν ή αγνοεί
κάποια άλλα ("Άθροισμα μηνιαίου βαθμού κάλυψης", τιμή U-value εκτός ορίων).
Συνέπειες: Μη σωστή ενημέρωση του Χρήστη για τις τιμές που έχει εισάγει.
Κατάσταση: Επιλύθηκε

6. Σφάλμα "μη αριθμός"
Περιγραφή: Σφάλμα κατά την ανάλυση (ανά χρήση) των ορυκτών καυσίμων στο xml των
αποτελεσμάτων.
Συνέπειες: Ελλιπή αποτελέσματα.
Κατάσταση: Επιλύθηκε
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7. Σφάλμα στην Ισχύ Βοηθητικών Συστημάτων Ψύξης
Περιγραφή: Σφάλμα κατά το οποίο ενώ ο χρήστης εισάγει τιμή για την ισχύ στην οθόνη
Σύστημα Ψύξης στον πίνακα Βοηθητικά Συστήματα, η τιμή δεν λαμβάνεται υπόψη.
Συνέπειες: Ενέργεια βοηθητικών συστημάτων μικρότερη από αυτή που έχει εισάγει ο
χρήστης, Λάθος υπολογισμοί.
Κατάσταση: Επιλύθηκε

8. Σφάλμα στον Υπολογισμό Οριζόντιων Αθροισμάτων στην 2η σελίδα του ΠΕΑ
Περιγραφή: Σφάλμα με τον υπολογισμό των οριζόντιων αθροισμάτων στην 2η σελίδα του
ΠΕΑ.
Συνέπειες: Λάθος αποτελέσματα.
Κατάσταση: Επιλύθηκε

9. Σφάλμα στον Συντελεστή Ισχύος Ανεμογεννήτριας
Περιγραφή: Σφάλμα κατά το οποίο ο Συντελεστής Ισχύος για τις Ανεμογεννήτριες δέχεται
και αρνητική τιμή στην οθόνη Ανεμογεννήτριες Αστικού Περιβάλλοντος, χωρίς να βγάζει
ειδοποίηση λάθους.
Συνέπειες: Λάθος δεδομένα.
Κατάσταση: Επιλύθηκε

i.

Υπολογισμός Απαίτησης Φωτισμού
Έχει υπολογιστεί η απαίτηση φωτισμού για το Κτίριο Αναφοράς και για το Υπάρχον Κτίριο.

ii.

Εγχειρίδιο Χρήσης
Έχουν γίνει διορθώσεις/τροποποιήσεις στο Εγχειρίδιο Χρήσης.
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