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OD WYDAWCY

Grupa HBH z ogromną przyjemnością oddaje w Państwa ręce II tom Poradnika Branżowego. 

Niniejszy tom Poradnik Branżowy. Część Wentylacyjna omawia szereg zagadnień związanych z szeroko po-
jętą „obróbką powietrza”, mającą zapewnić maksymalny komfort dla osób przebywających w pomieszcze-
niach mieszkalnych. Zakres tematów z branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej prezentowanych w Poradniku 
został podzielony na budownictwo jedno- oraz wielorodzinne, z uwzględnieniem budownictwa pasywnego, 
instalacji centralnego odkurzania i zyskującymi coraz większą popularność oczyszczaczami powietrza.

Prezentowana w Poradniku wiedza oparta jest o aktualnie obowiązujące przepisy, z przykładami zastoso-
wań produktów oferowanych przez Grupę HBH. Jesteśmy przekonani, że będzie użyteczna dla projektan-
tów, wykonawców, inspektorów nadzoru, a także inwestorów chcących podejmować świadome i prawidło-
we decyzje w zakresie zapewnienia odpowiednich parametrów powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych. 

Składamy podziękowanie naszym partnerom strategicznym, zespołowi ekspertów oraz wszystkim pra-
cownikom grupy HBH, za ogromny wkład pracy włożony w przygotowanie Poradnika Branżowego. Część 
Wentylacyjna.

Wyrażamy nadzieję, że Poradnik spełni Państwa oczekiwania i stanie się źródłem wiedzy i inspiracji w pro-
wadzonych projektach i inwestycjach.

Życząc dobrej i merytorycznej lektury, liczymy na Państwa uwagi i komentarze, które będą niewątpliwie 
pomocne w przyszłości, przy pracy nad kolejnymi edycjami Poradnika.

Zespół redakcyjny 
HBH Sp. z o.o. Sp. K.





RECENZJA

Recenzja „Poradnika branżowego. Część wentylacyjna” wydanego przez:  
HBH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Wichrowa 28, 60-449 Poznań, rok 2019

Poradnik, zawiera informacje zaczerpnięte z najnowszych norm i przepisów prawnych dotyczących instala-
cji wentylacji, klimatyzacji oraz centralnego odkurzania. Przekazywane wiadomości są poparte przykładami 
urządzeń dostępnych na rynku. 

Szczególną uwagę poświęcono efektywności energetycznej, Ekoprojektowi obowiązującemu od 2016 roku 
oraz budynkom tzw. pasywnym. Bardzo cenne i praktyczne informacje dotyczą również instalacji w domu 
jednorodzinnym. Załączniki stanowią cenne źródło bieżących przepisów, rozporządzeń oraz norm.

Moim zdaniem bardzo wartościowa jest systematyka instalacji wentylacji naturalnej, mechanicznej i z od-
zyskiem ciepła. W Poradniku można znaleźć bardzo skondensowaną wiedzę niezbędną do podejmowania 
decyzji projektowych lub inwestorskich.

Poradnik stanowi szczegółowy wyciąg z aktualnych przepisów prawnych oraz norm i będzie cenną pozycją 
do wykorzystania przez projektantów oraz instalatorów. Na szczególną uwagę zasługują komentarze wyja-
śniające różnice w niektórych aspektach pomiędzy różnymi normami i rozporządzeniami, a czytelne rysunki 
i schematy pomagają w zrozumieniu szczegółów opisanych w tekście. 

Jestem przekonany o dużej wartości niniejszego Poradnika i sądzę, że będzie również doceniony przez in-
żynierów z branży.

Dr inż. Jarosław Müller  
 

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa  
Wydział Inżynierii Środowiska 

Politechnika Krakowska
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Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE

1.1. Cel wentylacji

Celem wentylacji jest poprawa stanu i  składu powietrza w  pomieszczeniu z  punktu widzenia wymagań 
organizmu ludzkiego lub procesów technologicznych, co osiąga się przez wymianę powietrza w pomiesz-
czeniu. Usuwa się lub rozcieńcza zanieczyszczenia gazowe, ciekłe i stałe (pyły). Jeżeli w pomieszczeniu ma 
być utrzymywana określona temperatura i wilgotność względna powietrza, wówczas w urządzeniu wenty-
lacyjnym należy zastosować elementy umożliwiające odpowiednie uzdatnienie powietrza.

1.2. Rodzaje wentylacji i ich charakterystyka

W zależności od czynników powodujących ruch powietrza wentylacja podzielona jest na trzy grupy:

1.2.1. Wentylacja naturalna zachodzi wskutek działania naturalnych sił przyrody, tj. sił wyporu termiczne-
go lub/i siły naporu wiatru.

Do wentylacji naturalnej zalicza się:
a)  przewietrzanie polegające na otwieraniu okien,
b)  infiltrację powietrza, tj. napływ powietrza do pomieszczenia przez nieszczelności w przegrodach lub 

przez specjalnie przewidziane w nich otwory,
c)  eksfiltrację powietrza, tj. wypływ powietrza z pomieszczenia przez nieszczelności w przegrodach lub 

przez specjalnie przewidziane w nich otwory,
d)  wentylację grawitacyjną kanałową, tj. wentylację spowodowaną przez różnicę gęstości powietrza na 

zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia; do niedawna była powszechnie stosowana w Polsce w budownic-
twie mieszkaniowym i użyteczności publicznej,

e)  aerację, tj. wentylację, bez kanałów, z  dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających 
i otworów o obliczonej i regulowanej powierzchni, stosowaną przede wszystkim w budownictwie prze-
mysłowym, gdzie występują duże zyski ciepła jawnego.

W wentylacji naturalnej powietrze nie jest uzdatniane, tzn. nie jest poddawane działaniu środków tech-
nicznych mającemu na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza.

1.2.2. Wentylacja mechaniczna jest to wentylacja o wymuszonym ruchu powietrza w wyniku działania 
urządzeń mechanicznych lub strumienicowych. Powietrze nawiewane do pomieszczeń jest przeważnie 
uzdatniane.
Szczytową formą wentylacji mechanicznej jest klimatyzacja. Przez klimatyzację rozumie się takie rozwiąza-
nie wentylacji, które zapewnia środowisku powietrznemu pomieszczenia określone właściwości i parame-
try – czystość, temperaturę i wilgotność – przez uzdatnienie i rozdział powietrza odpowiednio do przezna-
czenia i sposobu wykorzystania pomieszczenia w każdych warunkach klimatycznych danej miejscowości.

Klimatyzację można podzielić w zależności od czynników charakteryzujących jej techniczne rozwiązanie, 
a mianowicie:
a) podział w zależności od liczby pomieszczeń obsługiwanych przez urządzenie klimatyzacyjne:

 � klimatyzacja centralna, jeżeli urządzenie klimatyzacyjne obsługuje za pomocą przewodów wenty-
lacyjnych większą liczbę pomieszczeń. W klimatyzacji centralnej można wyróżnić dwa podstawo-
we rozwiązania;
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 – do pomieszczeń lub stref doprowadzane jest powietrze o wymaganych parametrach. Na wlocie 
i wylocie powietrza z każdego pomieszczenia lub strefy montowane są regulatory zmiennego 
przepływu powietrza, typu VAV (Variable Air Volume). Dzięki tym regulatorom każde pomiesz-
czenie lub strefa otrzymuje tylko taką ilość powietrza, jaka jest aktualnie potrzebna do utrzy-
mania żądanych warunków,

 – powietrze zewnętrzne, wstępnie uzdatnione, w  ilościach zapewniających tylko odpowiednie 
warunki higieniczne, doprowadzane jest do urządzeń klimatyzacyjnych (klimakonwektorów, 
klimakonwektorów wentylatorowych, belek grzewczo-chłodzących) zamontowanych w  każ-
dym pomieszczeniu.

We wspomnianych urządzeniach klimatyzacyjnych powietrze zewnętrzne mieszane jest z powietrzem 
wewnętrznym, rozcieńczając zanieczyszczenia niesione przez to powietrze. Mieszanina jest podgrze-
wana względnie chłodzona, zależnie od potrzeb, i wdmuchiwana do pomieszczenia. Takie rozwiązanie 
klimatyzacji wymaga dodatkowej instalacji wody grzewczej i chłodniczej.

 � klimatyzacja decentralna (miejscowa, lokalna), jeżeli urządzenie klimatyzacyjne obsługuje jedno 
pomieszczenie.

b)  podział w zależności od celu klimatyzowania obiektu:
 � klimatyzacja komfortu, jeżeli celem klimatyzacji jest zapewnienie komfortowych warunków w za-

kresie temperatury, wilgotności i prędkości przepływu powietrza przez pomieszczenie ze względu 
na przebywających w nim ludzi,

 � klimatyzacja przemysłowa, jeżeli celem klimatyzacji jest zapewnienie odpowiednich parametrów 
powietrza z uwagi na procesy technologiczne w pomieszczeniu,

 � klimatyzacja czystych pomieszczeń, jeżeli wymagania dotyczące powietrza odnoszą się nie tylko 
do jego temperatury, wilgotności, prędkości przepływu przez pomieszczenie, ale również do utrzy-
mania nadciśnienia oraz ściśle określonego, najczęściej krańcowo niskiego, stężenia cząstek za-
nieczyszczeń fizycznych, chemicznych lub biologicznych w klimatyzowanym pomieszczeniu [3.24].

c) podział w zależności od sposobu zasilania chłodnicy powietrza w urządzeniu klimatyzacyjnym:
 � parownik urządzenia chłodniczego, będącego jednym z elementów urządzenia klimatyzacyjnego, 

jest chłodnicą urządzenia klimatyzacyjnego, czyli źródłem chłodu w chłodnicy jest odparowujący 
w niej czynnik chłodniczy.

Wprowadzenie na rynek sprężarek inwerterowych, których moc można płynnie dopasowywać do po-
trzeb, pozwoliło na zasilanie chłodnic w centralach klimatyzacyjnych poprzez bezpośrednie odparowa-
nie w nich czynnika chłodniczego:

 � chłodnice central klimatyzacyjnych mogą być zasilane w chłód z sieci wody chłodniczej (wodny 
roztwór glikolu), w której źródłem chłodu jest wytwornica wody chłodniczej, chłodzona przeważ-
nie powietrzem. Takie rozwiązania stosowane są przeważnie w obiektach, w których jest zamon-
towana większa liczba central klimatyzacyjnych.

d)  podział w zależności od sposobu nawilżania powietrza w centralach klimatyzacyjnych:
 � zraszanie wodą w specjalnych komorach stanowiących jedną z sekcji centrali klimatyzacyjnej,
 � nawilżanie parą wodną za pomocą specjalnej lancy zamontowanej w jednej ze sekcji centrali prze-

znaczonej do tego celu.
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1.2.3. Wentylacja hybrydowa jest to wentylacja grawitacyjna okresowo wspomagana mechanicznie.

Więcej informacji o wentylacji hybrydowej znajduje się w pkt. 6.4.9 niniejszego Poradnika.
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2. WARUNKI TECHNICZNE I PRZYWOŁANE W NICH POLSKIE NORMY 

2.1. Wstęp 

Podstawowym dokumentem zawierającym wymagania co do technicznych rozwiązań instalacji  wentylacji 
i klimatyzacji jest obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1.1]. Poszczególne paragrafy tego obwieszczenia zawarte 
w dziale IV „Wyposażenie techniczne budynków”, rozdziale 6 „Wentylacja i klimatyzacja” stanowią podsta-
wę, na której zbudowany jest niniejszy Poradnik. Uwzględnione zostały jednak zmiany wprowadzone do 
tego rozporządzenia z dniem 1 stycznia 2018 r. zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budow-
nictwa [1.2.]. Zamieszczone w Poradniku fragmenty rozporządzenia [1.1] pisane są kursywą dla odróżnienia 
od reszty tekstu. Tekst rozporządzenia został podzielony na grupy tematyczne stosownie do zawartości 
Poradnika, a mianowicie: budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne, budownictwo użyteczności 
publicznej, budownictwo pasywne, efektywność energetyczna instalacji i instalacje odkurzania centralne-
go. Jednak część paragrafów rozporządzenia odnosi się do każdego rodzaju budownictwa i są to wymagania 
o charakterze ogólnym lub szczegółowym podającym warunki realizacji instalacji. W Poradniku pominięto 
paragrafy dotyczące budownictwa przemysłowego i związanych z nim pomieszczeń pracy.

2.2. Wymagania ogólne odnoszące się do wszystkich rodzajów budownictwa

§ 147.
1. Wentylacja i  klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w  tym 
wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomiesz-
czeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także 
warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.
2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 
ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze wzglę-
dów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.
3. Klimatyzację należy stosować w pomieszczeniach, w których ze względów użytkowych, higienicznych, 
zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza we-
wnętrznego określonych w przepisach odrębnych i w Polskiej Normie dotyczącej parametrów obliczenio-
wych powietrza wewnętrznego.
4. Instalowane w budynkach urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, o których mowa w przepisie odrębnym 
dotyczącym efektywności energetycznej, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tym przepisie.

§ 148.
1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich 
i wysokościowych (tj. o wysokości ponad 25 m nad poziomem terenu) oraz w innych budynkach, w których 
zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej lub 
wentylacji hybrydowej. 
2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można sto-
sować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urzą-
dzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.
5. Instalacja wentylacji hybrydowej, wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej powinna 
mieć regulację wentylatorów zapewniającą dostosowanie ich wydajności powietrznej do potrzeb użytkowych.
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§ 149. 
4. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wentylowanych w sposób mechaniczny lub 
klimatyzowanych, wartości temperatury, wilgotności względnej i  prędkości ruchu powietrza w  pomiesz-
czeniach należy przyjmować do obliczeń zgodnie z Polską Normą dotyczącą parametrów obliczeniowych 
powietrza wewnętrznego.

Przywołana jest w tym ustępie norma PN-B-03421:1978 [2.9] określająca parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach lub strefach pomieszczeń przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, 
bez uwzględnienia wymagań wynikających z potrzeb procesów produkcyjnych. Przez strefę przebywania ludzi 
rozumie się w tej normie strefę pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą. Wartości liczbowe parametrów 
przedstawione są w zamieszczonej tabeli 3. Do tabeli tej zamieszczona jest legenda zawarta częściowo w ta-
belach 1 oraz 2. Parametry powietrza wewnętrznego uzależnione są od parametrów powietrza zewnętrznego, 
dlatego dołączono informacje zawierające dane klimatyczne dla Polski: w tabeli 4 dla zimy oraz w tabelach 5  
i 6 dla lata. Informacje te uzupełniono mapami z zaznaczeniem stref klimatycznych Polski.

Tabela 1. Przybliżone wartości całkowitych strat energii w zależności od pozycji ciała

Pozycja stojąca Całkowita strata energii, [W]

Siedząca 120

Stojąca 140

W ruchu 240

Tabela 2. Przybliżone wartości dodatkowych całkowitych strat energii związanych z rodzajem czynności fizycznej

Rodzaj pracy Dodatkowa całkowita strata energii, [W]

Lekka praca przy użyciu dłoni 30

Średnia praca przy użyciu dłoni 50

Ciężka praca przy użyciu dłoni 60

Lekka praca przy użyciu jednej ręki 60

Średnia praca przy użyciu jednej ręki 90

Ciężka praca przy użyciu jednej ręki 120

Lekka praca przy użyciu obydwu rąk 120

Średnia praca przy użyciu obydwu rąk 150

Ciężka praca przy użyciu obydwu rąk 180
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Tabela 3. Wartości liczbowe parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego

Aktywność 
fizyczna osoby

Okres zimowy Okres letni

Temp.

Wilgotność 
względna

Pr
ęd

ko
ść

 p
ow

ie
tr

za
 m

ak
s. Wartości  

optymalne
Wartości  

dopuszczalne

Prędkość 
powietrza 

maks.
Op

ty
m

al
na

Do
pu

sz
cz

al
na

 
 m

in
im

al
na

Te
m

p.

W
ilg

ot
no

ść
 

w
zg

lę
dn

a

Temp. przy zyskach ciepła 
jawnego odniesionych do 
1m2 powierzchni podłogi 
pomieszczenia lub strefy 

roboczej 

W
ilg

ot
no

ść
  

w
zg

lę
dn

a 
m

ak
s.

do 50 W/
m2

ponad 50 
W/m2

[°C] [%] [m/s] [°C] [%] [°C] [%] [m/s]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mała strata 
energii do 
200 W

20÷22 40÷60 30 0,2 23÷26 40÷55 θe + 3 θe + 5 70 0,3

Średnia 
strata energii 
200÷300 W

18÷20 40÷60 30 0,2 20÷23 40÷60 θe + 3 θe + 5 70 0,4

Duża strata 
energii ponad 
300 W

15÷18 40÷60 30 0,3 18÷21 40÷60 θe + 3 θe + 5 70 0,6

  
Legenda:
 Wartości liczbowe parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego należy przyjmować wg tabeli z uwzględnie-

niem następujących wymagań:
a)  Zaliczenie aktywności fizycznej do jednej z podanych grup (kol. 1) należy wykonać, obliczając łącznie całkowite 

straty energii przez zsumowanie przybliżonych wartości strat energii odpowiadających pozycji ciała, wg tabeli 1 
i przybliżonych wartości dodatkowych strat energii zależnych od rodzaju czynności fizycznej, wg tabeli 2,

b) W przypadku braku możliwości nawilżania powietrza dopuszcza się dla okresu zimowego przyjmowanie wartości 
dopuszczalnej wilgotności względnej nie wg kol. 4, lecz wartości wynikającej z warunków zewnętrznych i bilansu 
wilgotnościowego pomieszczenia,

c)  Wartości temperatury dopuszczalnej w okresie letnim wg kol. 8 i 9 można przyjmować tylko w przypadku braku 
możliwości chłodzenia powietrza,

 Pośrednich wartości temperatur pomiędzy maksymalną optymalną a dopuszczalną nie należy przyjmować.
 Użyty w kol. 8 i 9 symbol θe oznacza temperaturę powietrza zewnętrznego, w °C, wg PN-EN 12831:2006 stosow-

nie do stref klimatycznych Polski – patrz mapa,
d) Przy przyjmowaniu w okresie letnim temperatury optymalnej wg kol. 6 maksymalne dopuszczalne wartości wil-

gotności względnej należy przyjmować nie wg kol. 10, lecz odpowiednio dla temperatury 26°C – najwyżej 55%, 
a dla 23°C – najwyżej 65% wilgotności względnej,

e) Ze względu na konieczność uwzględnienia wpływu promieniowania cieplnego, temperaturę wewnętrzną wg kol. 
2 można przyjmować tylko wtedy, jeśli średnia temperatura wewnętrznych powierzchni przegród w okresie zimo-
wym τ p śr, określona wzorem, nie jest niższa o więcej niż 2°C od minimalnej temperatury powietrza wewnętrz-
nego, określonej dla danej aktywności fizycznej. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, przypadek taki wymaga 
indywidualnego ustalenia temperatury wewnętrznej.

 Średnią temperaturę wewnętrznych powierzchni przegród τ p śr, °C, obliczać należy wg wzoru:

 w którym:
	 τpi  – temperatura wewnętrznej powierzchni przegrody, [°C],
 Fi  – powierzchnia przegrody, [m2].

τpśr = ∑	(Fi · τpi ) 
∑	Fi 
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Rys. 1. Podział terytorium Polski na strefy klimatyczne dla okresu zimowego na podstawie [3.28]
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Tabela 4. Projektowa temperatura zewnętrzna i średnia roczna temperatura zewnętrzna

Strefa klimatyczna Projektowa temperatura  
zewnętrzna [°C]

Średnia roczna temperatura  
zewnętrzna [°C]

I  -16 7,7

II -18 7,9

III -20 7,6

IV -22 6,9

V -24 5,5
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Tabela 5. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego dla okresu letniego

Strefa  
klimatyczna Miesiąc

ts tm h χ φ Dobowa amplituda wahań 
temperatury

[°C] [°C] [kJ/kg] [g/kg] [%] [°C]

I

Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień

18,6
23,4
26,2
28,0
28,0
24,4

15,8
18,2
19,9
21,0
21,0
19,7

60,0 12,4 52 10

II

Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień

19,5
25,0
28,2
30,0
30,0
26,6

15,5
18,2
19,9
21,0
21,0
19,3

60,8 11,9 45 14

gdzie:
ts  – temperatura suchego termometru, [°C]
tm  – temperatura wilgotnego termometru, [°C]
χ  – zawartość wilgoci, [g/kg]
φ  – wilgotność względna powietrza, [%]
h  – entalpia powietrza, [kJ/kg]

Tabela 6. Odchyłki temperatur

Strefa  
klimatyczna

Odchyłki 
temperatur

Godziny

[°C] 8 10 12 14 16 18 20

I ∆	ts
∆	tm

-7,4
-2,0

-5,2
-1,4

-2,8
-0,5

-0,5
  0,0

-0,5
  0,0

-1,5
-0,5

-3,8
-0,9

II ∆	ts
∆	tm

-9,2
-2,2

-6,3
-1,6

-3,0
-0,5

-0,5
  0,0

-0,5
  0,0

-0,8
-0,5

-4,5
-1,2

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego dla okresu letniego, w zależności od strefy klimatycznej, 
w której zlokalizowany jest budynek, należy przyjmować wg tabeli 5, przy czym temperatury obliczeniowe 
dla innej pory dnia niż godzina 15:00, należy ustalać jako sumę odpowiedniej wartości z tabeli 5 i odchyłki 
temperatury z tabeli 6.
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Rys. 2. Strefy klimatyczne dla okresu letniego
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Zbliżona tematycznie do normy PN-B-03421:1978, lecz o znacznie większym zakresie, jest norma PN-EN 
15251 [2.27] uznana przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2007 r. jako norma polska w wersji angielskiej, 
a  w  2012 r. w  wersji polskiej. Tytuł tej normy świadczy o  jej szerokim zakresie, a  mianowicie: „Parame-
try wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i  oceny charakterystyki energetycz-
nej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę”. 
W odniesieniu do budynków niemieszkalnych jako aktualna norma (rok 2018) w informacji PKN jest norma  
PN-EN 16798-3:2017-09 w wersji angielskiej „Wentylacja budynków niemieszkalnych – wymagania dotyczą-
ce właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji”. Ta ostatnia norma zastąpiła normę PN-EN 13779:2008.  

§ 150. 
3. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych 
wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych. Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i rekreacji 
indywidualnej oraz wydzielonych lokali mieszkalnych lub użytkowych z indywidualną zorganizowaną wen-
tylacją nawiewno-wywiewną.
4. W  instalacjach wentylacji i klimatyzacji przewody z pomieszczenia zagrożonego wybuchem nie mogą 
łączyć się z przewodami z innych pomieszczeń.
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5. Dopuszcza się wentylowanie garaży oraz innych pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt ludzi powie-
trzem o  mniejszym stopniu zanieczyszczenia, niezawierającym substancji szkodliwych dla zdrowia lub 
uciążliwych zapachów, odprowadzanym z pomieszczeń niebędących pomieszczeniami higieniczno-sanitar-
nymi, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
8. Instalowane w pomieszczeniu urządzenia, w szczególności zużywające powietrze, nie mogą wywoływać 
zakłóceń ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji.
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi po-
wietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia 
stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiew-
ną zrównoważoną lub nadciśnieniową.
11. W  pomieszczeniach, które należy chronić przed wpływem zanieczyszczeń lub uciążliwych zapachów 
z pomieszczeń sąsiadujących i z otoczenia zewnętrznego, należy stosować wentylację mechaniczną nad-
ciśnieniową.

2.3. Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych

2.3.1. Wprowadzenie

§ 149. 
1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pra-
cy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach 
strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 
20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.

W punktach 2.2 i 2.3.1 Poradnika przytoczone są paragrafy rozporządzenia [1.1] § 147 ust.1 i odpowiednio  
§ 149 ust. 1 przywołujące Polską Normę [2.4], która określa wymagania dotyczące wentylacji w budynkach 
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że przy-
wołanie w § 147 ust. 1 obejmuje całą normę z wyjątkiem dwóch punktów dotyczących urządzeń wentylacji 
mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych, natomiast przywołanie w § 149 ust. 1 obejmuje tylko 
część tych samych punktów normy, które przywołane są w § 147 ust. 1. Wymagania zawarte w Polskiej Nor-
mie [2.4] pozwalają na obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego dla budynków mieszkalnych.

2.3.2. Układ wentylacji mieszkań powinien zapewniać co najmniej:

a)  Doprowadzenie powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym,
b)  Usuwanie zużytego powietrza z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomieszczenia 

bezokiennego (składzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż dwojgiem 
drzwi, pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym budynku jednorodzinnym 
lub w wielopoziomowym mieszkaniu w budynku wielorodzinnym.

2.3.3. Strumień powietrza wentylacyjnego dla mieszkania

Określony jest przez sumę strumieni powietrza, usuwanych z pomieszczeń wymienionych w pkt 2.3.2.b.
Strumienie te, niezależnie od rodzaju wentylacji, powinny wynosić co najmniej:
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 � dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię gazową lub węglową – 70 m3/h,
 � dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elektryczną; 

 ½ w mieszkaniu do 3 osób – 30 m3/h,
 ½ w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób – 50 m3/h,

 � dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, wyposażonej w  kuchnię elektryczną  
– 50 m3/h,

 � dla łazienki (z ustępem lub bez) – 50 m3/h,
 � dla oddzielnego ustępu – 30 m3/h,
 � dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego – 15 m3/h,
 � dla pokoju mieszkalnego, w przypadku określonym w pkt 2.3.2.b) – 30 m3/h.

Kuchnie bez okna zewnętrznego, wyposażone w kuchnię gazową powinny mieć mechaniczną wentylację 
wywiewną, usuwany strumień powietrza powinien wynosić 70 m3/h.

2.3.4. Okresowe zwiększenie wentylacji kuchni

Zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększenie strumienia ob-
jętości powietrza usuwanego z kuchni w czasie jej użytkowania do co najmniej 120 m3/h.

2.3.5. Wybór rodzaju wentylacji

W budynkach o wysokości do dziewięciu kondygnacji może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub me-
chaniczna. W budynkach wyższych należy stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wy-
wiewną. Wentylacja mechaniczna powinna działać w sposób ciągły przez całą dobę.
W okresie nocnym (np. w godz. 22.00-6.00) strumienie objętości powietrza, podane w punkcie 2.3.3 mogą 
być zredukowane do 60%.
Dopuszcza się projektowanie wentylacji mechanicznej zdecentralizowanej, działającej niezależnie w każ-
dym mieszkaniu (lub jego poszczególnych pomieszczeniach) i uruchamianej okresowo przez użytkownika 
mieszkania, pod warunkiem skutecznego zabezpieczenia przed możliwością dotarcia usuwanego powie-
trza do innych mieszkań.
W ramach jednego mieszkania nie dopuszcza się stosowania równolegle wentylacji wywiewnej mechanicz-
nej o działaniu ciągłym i wentylacji grawitacyjnej.

W  mieszkaniach wyposażonych w  paleniska na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody 
z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mecha-
niczna wentylacja nawiewno-wywiewna (zrównoważona).

2.3.6. Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń

Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń powinien być zapewniony w sposób podany w ppkt a lub b:

a)  w  przypadku zastosowania okien charakteryzujących się współczynnikiem infiltracji powietrza „a” 
mniejszym niż 0,3 m3/(m x h x daPa2/3), przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia 
usytuowane:

 � w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby 
zespolonej) lub,

 � w  otworze okiennym (między nadprożem a  górną krawędzią ościeżnicy, w  obudowie rolety ze-
wnętrznej) lub,

 � w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem.
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Strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ci-
śnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach:

 � od 20 m3/h do 50 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,
 � od 15 m3/h do 30 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.

Strumień objętości powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje 
się w pozycji maksymalnego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20% do 30% strumienia 
przy jego całkowitym otwarciu.
W budynkach o wysokości do dziewięciu kondygnacji włącznie dopuszcza się doprowadzenie powietrza 
przez okna charakteryzujące się współczynnikiem infiltracji „a” wyższym niż 0,5 m3/m × h × daPa2/3, 
lecz nie większym niż 1,0 m3/(m × h × daPa2/3), pod warunkiem że okna wyposażone są w skrzydło 
uchylno-rozwieralne, górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło uchylne.

b)  przez otwory nawiewne wentylacji mechanicznej.

2.3.7. Odpływ powietrza z pokojów mieszkalnych

Powietrze z pokojów mieszkalnych powinno być odprowadzane przez otwory wyrównawcze umieszczone 
ponad drzwiami lub w  ich górnej części, lub przez otwory wywiewne. Dopuszcza się odprowadzanie po-
wietrza przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin 
powinien wynosić co najmniej 80 cm2.

2.3.8. Dopływ powietrza wewnętrznego do kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych  
pomieszczeń bezokiennych

Powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną kra-
wędzią drzwi a podłogą lub progiem. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 200 cm2.

2.3.9. Odpływ powietrza z kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych

Powinien być zapewniony przez otwory wywiewne, usytuowane w  górnej części ściany i  przyłączone do 
pionowych przewodów wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej zgodnie z pkt 2.3.5. Do poszczególnych 
pionów wentylacyjnych powinny być przyłączone tylko pomieszczenia o tym samym charakterze (kuchen-
ne, sanitarno-higieniczne itd.). Nie dopuszcza się wykorzystywania pionów obsługujących mieszkania do 
usuwania powietrza z pomieszczeń niemieszkalnych (piwnice, pralnie, suszarnie itp.).

2.3.10. Wentylacja pomieszczeń niemieszkalnych

a)  Piwnice
Powinny mieć zapewniony dopływ powietrza przez otwierane okna lub specjalne otwory w przegrodach 
zewnętrznych. Dla odpływu powietrza należy stosować przewody wentylacji grawitacyjnej lub mecha-
nicznej o działaniu ciągłym. Strumień powietrza wentylacyjnego powinien odpowiadać 0,3 wymianom 
na godzinę. Piwnice podzielone ażurowymi ścianami należy traktować jako jedno pomieszczenie.

b)  Poddasza
Powinny mieć w górnej części otwór wywiewny o przekroju netto 200 cm2.

c)  Rura zsypu śmieci
Powinna mieć wylot powietrza ponad dachem budynku, wyposażony w filtr oraz wentylator wywiewny. 
Strumień powietrza wywiewanego powinien wynosić co najmniej 200 m3/h. 

d)  Pomieszczenia pralni domowych
Powinny mieć wentylację wywiewną lub nawiewno-wywiewną o  wydajności odpowiadającej co naj-
mniej dwóm wymianom na godzinę, pracującą okresowo w  czasie ich użytkowania. Przy wentylacji 
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wywiewnej doprowadzenie powietrza zewnętrznego powinno być zapewnione przez otwory o regulo-
wanym stopniu otwarcia, zgodnie z pkt. 2.3.6a. 

e)  Pomieszczenia suszarni bielizny
Powinny mieć wentylację grawitacyjną wywiewną, zapewniającą jedną wymianę powietrza na godzinę. 
Dopływ powietrza może być zapewniony z sąsiednich pomieszczeń przez otwory w drzwiach.

f)  Inne pomieszczenia (np. usługowe, techniczne itp.), znajdujące się w budynkach mieszkalnych, powin-
ny być wentylowane zgodnie z wymaganiami, jak dla budynków użyteczności publicznej lub z ewentu-
alnymi szczegółowymi wymaganiami technologicznymi.

2.3.11. Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń wentylowanych w sposób naturalny 

§ 149.
5. Dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wentylowanych w  sposób naturalny, wartości 
temperatury wewnętrznej w okresach ogrzewczych należy przyjmować do obliczeń zgodnie z  tabelą w § 
134 ust. 2.

Poniżej zamieszczona jest wyżej wymieniona tabela.

Temperatury
obliczeniowe*)

Przeznaczenie lub sposób  
wykorzystywania pomieszczeń

Przykłady pomieszczeń

1 2 3

+5°C –  nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
–  przemysłowe – podczas działania ogrze-

wania dyżurnego (jeżeli pozwalają na to 
względy technologiczne)

Magazyny bez stałej obsługi, garaże indy-
widualne, hale postojowe (bez remontów), 
akumulatornie, maszynownie 
i szyby dźwigów osobowych

+8°C –  w których nie występują zyski ciepła,  
a jednorazowy pobyt osób znajdujących 
się w ruchu i w okryciach zewnętrznych nie 
przekracza 1 h,

–  w których występują zyski ciepła od 
urządzeń technologicznych, oświetlenia 
itp., przekraczające 25 W na 1 m3 kubatury 
pomieszczenia,

Klatki schodowe w budynkach mieszkalnych

Hale sprężarek, pompownie, kuźnie, hartow-
nie, wydziały obróbki cieplnej

+12°C –  w których nie występują zyski ciepła, 
przeznaczone do stałego pobytu ludzi, 
znajdujących się w okryciach zewnętrznych 
lub wykonujących pracę fizyczną o wydat-
ku energetycznym powyżej 300 W,

–  w których występują zyski ciepła od urzą-
dzeń technologicznych, oświetlenia itp., 
wynoszące od 10 do 25 W na 1 m3 kubatury 
pomieszczenia

Magazyny i składy wymagające stałej obsłu-
gi, hole wejściowe, poczekalnie przy salach 
widowiskowych bez szatni

Hale pracy fizycznej o wydatku energetycz-
nym powyżej 300 W, hale formierni, maszy-
nownie chłodni, ładowanie akumulatorów, 
hale targowe, sklepy rybne i mięsne
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Temperatury
obliczeniowe*)

Przeznaczenie lub sposób  
wykorzystywania pomieszczeń

Przykłady pomieszczeń

1 2 3

+16°C – w których nie występują zyski ciepła, 
przeznaczone na pobyt ludzi:
•  w okryciach zewnętrznych w pozycji 

siedzącej i stojącej,
•  bez okryć zewnętrznych, znajdujących 

się w ruchu lub wykonujących prac 
fizyczną o wydatku energetycznym do 
300 kW,

–  w których występują zyski ciepła od urzą-
dzeń technologicznych, oświetlenia itp., 
nieprzekraczające 10 W na 1 m3 kubatury 
pomieszczenia

Sale widowiskowe bez szatni, ustępy 
publiczne, szatnie okryć zewnętrznych, hale 
produkcyjne, sale gimnastyczne,

Kuchnie indywidualne wyposażone w pale-
niska węglowe

+20°C –  przeznaczone na stały pobyt ludzi bez 
okryć zewnętrznych, niewykonujących 
w sposób ciągły pracy fizycznej

Pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie 
indywidualne wyposażone w paleniska 
gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale 
posiedzeń

+24°C –  przeznaczone do rozbierania,
–  przeznaczone na pobyt ludzi bez odzieży

Łazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie, 
natryskownie, hale pływalni, gabinety 
lekarskie z rozbieraniem pacjentów, sale 
niemowląt i sale dziecięce w żłobkach, sale 
operacyjne

*  Dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczeń niż jest to określone 
w tabeli, jeżeli wynika to z wymagań technologicznych.

2.3.12. Kierunki przepływu powietrza wentylacyjnego

§ 150. 
1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami 
lub strefami wentylacyjnymi, w  pomieszczeniu należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia 
o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza.
2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do kuchni lub aneksu 
kuchennego oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

2.3.13. Wymagania dotyczące okien w przypadku wentylacji naturalnej pomieszczeń

§ 155. 
1. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opie-
ki społecznej, a  także w  pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposażonych 
w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć kon-
strukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z § 57 dla danego po-
mieszczenia.
2. Skrzydła okien, świetliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do przewietrzania pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwiera-
nie i regulowanie wielkości otwarcia z poziomu podłogi lub pomostu, także przez osoby niepełnosprawne, 
jeżeli nie przewiduje się korzystania z pomocy innych współużytkowników.
3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna 
nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wen-
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tylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych 
lub w innych częściach przegród zewnętrznych.
4. Urządzenia nawiewne, o których mowa w ust. 3, powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami okre-
ślonymi w  Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w  budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej.
Polska Norma powołana w ust. 4 patrz pkt 2.3.6 niniejszego Poradnika.

2.4. Wymagania dotyczące budynków zamieszkania zbiorowego

2.4.1. Wprowadzenie

Wymagania rozporządzenia [1.1] zawarte w  pkt 2.2 niniejszego Poradnika dotyczą także budynków za-
mieszkania zbiorowego, choć nie jest to wyraźnie wyartykułowane. Podobnie kolejne paragrafy rozporzą-
dzenia [1.1] zawarte w punktach 2.3.1, 2.3.11, 2.3.12, 2.3.13 Poradnika dotyczą również budynków zamieszka-
nia zbiorowego. Wobec powyższego dla wentylacji budynków zamieszkania zbiorowego przywołana jest 
w  rozporządzeniu [1.1] Polska Norma PN-B-03430:1983 + Az3/2000 [2.4], która przedstawiona w formie 
zmodyfikowanej, w odniesieniu do budynków zamieszkania zbiorowego stanowi: 

2.4.2. Strumień powietrza wentylacyjnego

Powinien wynosić co najmniej:
 � dla pokojów mieszkalnych i sypialnych – 20 m3/h dla każdego mieszkańca, przy czym łączny strumień 

powietrza dla pokoju nie powinien być niższy od jednej wymiany na godzinę,
 � dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (np. świetlice, pokoje nauki, jadalnie) – 20 m3/h dla każdej 

przebywającej osoby,
 � dla kuchni, łazienek i ustępów, przeznaczonych do użytku indywidualnego – wg pkt 2.3.3 Poradnika,
 � dla pokojów klimatyzowanych oraz wentylowanych o nieotwieralnych oknach – 30 m3/h dla każdej osoby.

Strumień powietrza wentylacyjnego dla kuchni i pomieszczeń sanitarno-higienicznych, przeznaczonych dla 
wspólnego użytku mieszkańców, oraz innych niewymienionych pomieszczeń – powinien odpowiadać obo-
wiązującym przepisom lub szczegółowym wymaganiom technologicznym i sanitarnym.

2.4.3. Wybór rodzaju wentylacji 

W budynkach o wysokości do dziewięciu kondygnacji może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub me-
chaniczna. W budynkach wyższych należy stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wy-
wiewną. Wentylacja mechaniczna powinna działać w sposób ciągły przez całą dobę.
W okresie nocnym (np. w godz. 22.00-6.00) strumienie objętości powietrza, podane w punkcie 2.3.3 mogą 
być zredukowane do 60%.
Dopuszcza się projektowanie wentylacji mechanicznej zdecentralizowanej, działającej niezależnie w każ-
dym mieszkaniu (lub jego poszczególnych pomieszczeniach) i uruchamianej okresowo przez użytkownika 
mieszkania, pod warunkiem skutecznego zabezpieczenia przed możliwością dotarcia usuwanego powie-
trza do innych mieszkań.
W ramach jednego mieszkania nie dopuszcza się stosowania równolegle wentylacji wywiewnej mechanicz-
nej o działaniu ciągłym i wentylacji grawitacyjnej.

W  mieszkaniach wyposażonych w  paleniska na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody 
z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mecha-
niczna wentylacja nawiewno-wywiewna (zrównoważona).
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2.4.4. Układ wentylacji:

a)  Pokoje mieszkalne i sypialne
powinny mieć zapewniony dopływ powietrza zewnętrznego zgodnie z  pkt 2.3.6. Odpływ powietrza 
powinien być zapewniony albo bezpośrednio – przez otwory wywiewne przyłączone do pionowych 
przewodów wentylacyjnych, albo pośrednio – wg pkt 2.3.7, jeżeli sąsiadujące pomieszczenie ma otwór 
wywiewny i przeznaczone jest do wyłącznego użytkowania przez mieszkańców pokoju (np.: łazienka 
lub ustęp).

b) Pokoje zbiorowego przebywania ludzi
powinny mieć zapewniony dopływ powietrza zewnętrznego oraz mieć otwory wwiewne przyłączone 
do pionowych przewodów wentylacyjnych. Dopływ powietrza zewnętrznego w  wielkości nieprzekra-
czającej dwóch wymian na godzinę może być zapewniony pod wpływem podciśnienia przez otwory 
o regulowanym stopniu otwarcia zgodnie z pkt 2.3.6a. Dolna krawędź otworów nawiewnych powinna 
znajdować się co najmniej 2 m ponad podłogą. W przypadku stosowania skrzydeł uchylno-rozwieral-
nych, górnych wywietrzników uchylnych lub górnych skrzydeł uchylnych – wysokość 2 m odnosi się do 
szczeliny, jaka występuje przy najmniejszym stopniu otwarcia.

Przy wyższej krotności wymian powietrze zewnętrzne powinno być doprowadzane przez kratki na-
wiewne wentylacji mechanicznej.

c)  Kuchnie, łazienki i ustępy, przeznaczone do użytku indywidualnego
powinny być wentylowane zgodnie z  wymaganiami dla tego rodzaju pomieszczeń znajdujących się 
w mieszkaniach, podanymi w pkt 2.3.2-2.3.9 Poradnika.

d)  Kuchnie i pomieszczenia sanitarno-higieniczne
przeznaczone do wspólnego użytku mieszkańców powinny mieć wentylację (dopływ powietrza ze-
wnętrznego, wywiew powietrza zużytego) niezależną od sąsiadujących pomieszczeń pobytu ludzi  
i zapewniającą podciśnienie względem tych pomieszczeń.

2.5. Wymagania dotyczące budynków użyteczności publicznej

2.5.1. Wprowadzenie

Wymagania rozporządzenia [1.1] zawarte w pkt 2.2 niniejszego Poradnika dotyczą także  budynków uży-
teczności publicznej , choć nie jest to wyraźnie wyartykułowane. Podobnie kolejne paragrafy rozporządze-
nia [1.1] zawarte w punktach 2.3.1, 2.3.11, 2.3.12 § 150 ust. 2, 2.3.13 Poradnika dotyczą  również budynków 
użyteczności publicznej.

Poniżej zamieszczone są wymagania rozporządzenia dotyczące przede wszystkim budynków użyteczności 
publicznej:  

§ 150
6. W pomieszczeniach w budynkach użyteczności publicznej i produkcyjnych, których przeznaczenie wią-
że się z ich okresowym użytkowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewniać możliwość 
ograniczenia intensywności działania lub jej wyłączenia poza okresem użytkowania pomieszczeń, z zacho-
waniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedną godzinę przed i po ich użytkowaniu.
7. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 6, w przypadku występowania źródeł zanieczyszczeń szko-
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dliwych dla zdrowia lub źródeł pary wodnej, należy zapewnić stałą, co najmniej półkrotną wymianę powie-
trza w okresie przerw w ich wykorzystywaniu, przyjmując do obliczania wentylowanej kubatury nominalną 
wysokość pomieszczeń, lecz nie większą niż 4 m, lub zapewnić okresową wymianę powietrza sterowaną 
poziomem stężenia zanieczyszczeń.

Również w przypadku wentylacji budynków użyteczności publicznej przywołana jest w rozporządzeniu Pol-
ska Norma PN-B-03430:1983 + Az3/2000 [2.4], która przedstawiona w formie zmodyfikowanej w odniesie-
niu do budynków użyteczności publicznej stanowi:  

2.5.2 Strumień powietrza wentylacyjnego:

a)  pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi
powinny mieć zapewniony dopływ co najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przeby-
wającej osoby. W pomieszczeniach publicznych, w których jest dozwolone palenie tytoniu, strumień 
powietrza powinien wynosić 30m3/h dla każdej osoby.
Dla pomieszczeń w żłobkach i przedszkolach, przeznaczonych do przebywania dzieci, strumień powie-
trza zewnętrznego może być obniżony do 15 m3/h dla każdego dziecka.
Strumień powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń, w których występują inne poza ludźmi źródła 
zanieczyszczeń powietrza, należy określić na podstawie odrębnych wymagań.

b)  w pomieszczeniach klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieralnych oknach
strumień objętości powietrza powinien wynosić co najmniej 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby, 
a w przypadku dozwolonego palenia w tych pomieszczeniach – co najmniej 50 m3/h dla każdej osoby.

2.5.3. Wybór rodzaju wentylacji

W budynkach o wysokości do 25 m nad poziomem terenu może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub 
mechaniczna (w budynkach wyższych należy stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-
-wywiewną). Wentylacja mechaniczna powinna być uruchamiana okresowo, na czas użytkowania pomiesz-
czeń, z odpowiednim wyprzedzeniem i opóźnieniem. Nie dopuszcza się równoczesnego stosowania w po-
mieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. W pomieszczeniach, w których występują źródła 
szkodliwych dla zdrowia substancji i/lub pary wodnej, należy w okresie przerw w użytkowaniu pomieszczeń 
zapewnić co najmniej półkrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

2.5.4. Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi

W ilościach zgodnych z pkt 2.5.2a Poradnika powinien odpowiadać wymaganiom pkt 2.4.4a. Dla pomiesz-
czeń w szkołach i przedszkolach dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach doprowadzanie powietrza 
zewnętrznego pod wpływem podciśnienia w liczbie do 3 wymian na godzinę.

2.5.5. Odpływ powietrza z pomieszczeń przeznaczonych do pobytu ludzi

Powinien być zapewniony przez otwory wywiewne przyłączone do pionowych przewodów wentylacyjnych. 
Przy wentylacji mechanicznej dopuszcza się odprowadzenie części lub całości powietrza wywiewnego przez 
otwory wyrównawcze do pomieszczeń sąsiadujących, z których jest ono usuwane przez otwory wywiewne.

2.5.6. Dopływ powietrza do pomieszczeń nieprzeznaczonych do pobytu ludzi

Powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi wewnętrznych o przekroju, przy którym 
prędkość przepływu powietrza nie przekracza 1 m/s, lub przez kratki nawiewne.
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2.5.7. Odpływ powietrza z pomieszczeń nieprzeznaczonych do pobytu ludzi 

Powinien być zapewniony bezpośrednio przez przewody wywiewne wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej.

2.6. Wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń nieujęte w rozdziale 6. "Wenty-
lacja i klimatyzacja" działu IV Warunków Technicznych

2.6.1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

§ 77. 3. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w budynku miesz-
kalnym oraz w  hotelu, motelu i  pensjonacie do 2,2 m w  świetle, w  przypadku gdy jest ono wyposażone 
w wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.

2.6.2. Kabina natryskowa zamknięta

§ 81. 2. Kabina natryskowa zamknięta, wydzielona ściankami na całą wysokość pomieszczenia, powinna 
mieć powierzchnię nie mniejszą niż 1,5 m2 i szerokość co najmniej 0,9 m oraz być wyposażona w wentylację 
mechaniczną wywiewną.

2.6.3. Ustępy ogólnodostępne

§ 85. 2. W ustępach ogólnodostępnych należy stosować:
7. wentylację grawitacyjną lub mechaniczną – w ustępach z oknem i jedną kabiną, a w innych – mechaniczną 
o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie.

2.6.4. Mieszkania przewietrzane na przestrzał

§ 91. Mieszkanie, z wyjątkiem jedno- i dwupokojowego, powinno być przewietrzane na przestrzał lub na-
rożnikowo.
Nie dotyczy to mieszkania w  budynku podlegającym przebudowie, a  także mieszkania wyposażonego 
w wentylację mechaniczną o działaniu ciągłym wywiewną lub nawiewno-wywiewną.

2.6.5. Wentylacja aneksu kuchennego

§ 93. 2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się stosowanie kuchni bez okien lub aneksu kuchennego 
połączonego z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:

1) grawitacyjnej – w przypadku kuchni elektrycznej;
2) mechanicznej wywiewnej – w przypadku kuchni gazowej.

3. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego połączonego z pokojem 
pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji i kuchni elektrycznej.
4. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego w pokoju przeznaczonym 
na pobyt dzienny pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji.
5. W  przypadku zastosowania okapu kuchennego w  kuchni lub w  aneksie kuchennym, należy zapewnić 
podłączenie tego okapu do odrębnego przewodu kominowego.
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2.6.6. Wymagania przeciwpożarowe

§ 267. 1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne 
i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrz-
nej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
2. Dopuszcza się w budynkach PM, z wyjątkiem garaży, wykonanie przewodów wentylacyjnych nierozprze-
strzeniających ognia, pod warunkiem że nie są one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie przepływa 
nimi powietrze o temperaturze powyżej 85°C lub zanieczyszczenia mogące się odkładać.
3. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wy-
nosić co najmniej 0,5 m.
4. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z ma-
teriałów niepalnych.
5. W kuchni lub aneksie kuchennym w mieszkaniu dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacji wy-
wiewnej z materiałów co najmniej trudno zapalnych.
6. Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementa-
mi instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej 
trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez 
elementy oddzielenia przeciwpożarowego.
7. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z mate-
riałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m.
8. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej po-
winny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
§ 268. 1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjątkiem budynków jednoro-
dzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spełniać następujące wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru 
nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez prze-
grody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu;
2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepal-
nych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wyma-
gany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej;
3) w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji;
4) filtry i  tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się 
cząstek;
5) maszynownie wentylacyjne i  klimatyzacyjne w  budynkach mieszkalnych średniowysokich (SW) 
i wyższych oraz w innych budynkach o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych powinny 
być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie 
odporności ogniowej co najmniej E I 30; nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem 
budynku.

2. Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na 
paliwo ciekłe lub gazowe, których temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem za-
stosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu temperatury 
powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemożliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza.
3. Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania po-
wietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej E I 60.
4. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożaro-
wego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej 
klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izo-
lacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Przewody wentylacyjne i  klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę poża-
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rową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddziele-
nia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dy-
moszczelność (E I S) lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające zgodnie z ust. 4.
6. W strefach pożarowych, w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpożarowe 
klapy odcinające powinny być uruchamiane przez tę instalację, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza 
termicznego.
§ 302. 2. W budynku (z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi) z ogrzewaniem powietrznym, 
temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu do pomieszczenia nie może przekraczać 
70oC – jeżeli znajduje się on na wysokości ponad 3,5 m od poziomu podłogi i 45oC – w pozostałych przy-
padkach.

2.7. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych instalacji wentylacji

2.7.1. Czerpnie wentylacyjne

§ 152.1. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opa-
dami atmosferycznymi i  działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w  sposób umożliwiający pobieranie 
w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza.
2. Czerpni powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo napływu 
powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub 
innych podobnych urządzeń.
3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji nad-
ziemnych budynku powinny znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i parkin-
gów powyżej 20 stanowisk postojowych, miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych 
oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od 
poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.
4. Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane, aby dolna krawędź 
otworu wlotowego znajdowała się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której są zamontowane, oraz 
aby została zachowana odległość co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.
10. Czerpnie i  wyrzutnie powietrza na dachu budynku należy sytuować poza strefami zagrożenia wybu-
chem, zachowując między nimi odległość nie mniejszą niż 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie 
pionowym, przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnią.
11. Odległość, o której mowa w ust. 10, może nie być zachowana w przypadku zastosowania zblokowanych 
urządzeń wentylacyjnych, obejmujących czerpnię i wyrzutnię powietrza, zapewniających skuteczny rozdział 
strumienia powietrza świeżego od wywiewanego z urządzenia wentylacyjnego. Nie dotyczy to przypadku 
usuwania powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe zapachy lub substan-
cje palne.

2.7.2. Wyrzutnie wentylacyjne

§ 152.5. Powietrze wywiewane z budynków lub pomieszczeń, zanieczyszczone w stopniu przekraczającym 
wymagania określone w przepisach odrębnych, dotyczących dopuszczalnych rodzajów i ilości substancji za-
nieczyszczających powietrze zewnętrzne, powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery.
6. Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami 
atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w miejscach umożliwiających odprowadzenie 
wywiewanego powietrza bez powodowania zagrożenia zdrowia użytkowników budynku i ludzi w jego oto-
czeniu oraz wywierania szkodliwego wpływu na budynek.
7. Dolna krawędź otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku, po-
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winna znajdować się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której wyrzutnia jest zamontowana, oraz 
0,4 m powyżej linii łączącej najwyższe punkty wystających ponad dach części budynku, znajdujących się 
w odległości do 10 m od wyrzutni, mierząc w rzucie poziomym.
8. Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgodą i na warunkach 
określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
9. Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod warunkiem że:
powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów;

1a) powietrze wywiewane nie zawiera zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia;
2) przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub 
bez okien w odległości co najmniej 8 m;
3) okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poni-
żej lub powyżej wyrzutni – co najmniej 2 m;
4) czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym sa-
mym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m.

10. Czerpnie i  wyrzutnie powietrza na dachu budynku należy sytuować poza strefami zagrożenia wybu-
chem, zachowując między nimi odległość nie mniejszą niż 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie 
pionowym, przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnią.
11. Odległość, o której mowa w ust. 10, może nie być zachowana w przypadku zastosowania zblokowanych 
urządzeń wentylacyjnych, obejmujących czerpnię i wyrzutnię powietrza, zapewniających skuteczny rozdział 
strumienia powietrza świeżego od wywiewanego z urządzenia wentylacyjnego. Nie dotyczy to przypadku 
usuwania powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe zapachy lub substan-
cje palne.
12. Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie powinna być mniejsza niż 3 m od:

1) krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna;
2) najbliższej krawędzi okna w połaci dachu;
3) najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem.

13. Jeżeli odległość, o której mowa w ust. 12 pkt 2 i 3, wynosi od 3 m do 10 m, dolna krawędź wyrzutni powin-
na znajdować się co najmniej 1 m ponad najwyższą krawędzią okna.
14. W przypadku usuwania przez wyrzutnię dachową powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe 
dla zdrowia lub uciążliwe zapachy, z zastrzeżeniem ust. 5, odległości, o których mowa w ust. 12 i 13, należy 
zwiększyć o 100%.

Uwaga do ust. 5: odrębne przepisy to rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w spra-
wie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031). [1.6]

2.7.3. Przewody wentylacyjne

§ 153.1. Przewody i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zaprojektowane i wyko-
nane w taki sposób, aby zminimalizować odkładanie się zanieczyszczeń na ich powierzchniach wewnętrz-
nych kontaktujących się z powietrzem wentylacyjnym.
2. Przewody powinny mieć przekrój poprzeczny właściwy dla przewidywanych przepływów powietrza oraz 
konstrukcję przystosowaną do maksymalnego ciśnienia i wymaganej szczelności instalacji, z uwzględnie-
niem Polskich Norm dotyczących wytrzymałości i szczelności przewodów.

3. Właściwości materiałów przewodów lub sposób zabezpieczania ich powierzchni powinny być dobrane 
odpowiednio do parametrów przepływającego powietrza oraz do warunków występujących w miejscu ich 
zamontowania.
4. Przewody instalowane w miejscach, w których mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne, powin-
ny być zabezpieczone przed tymi uszkodzeniami.
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5. Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne spełniające wymagania Polskiej Normy dotyczą-
cej elementów przewodów ułatwiających konserwację, umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewo-
dów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny 
sposób niż poprzez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w  pomieszczeniach o  podwyższonych 
wymaganiach higienicznych.
Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane, a w przypadku instalacji kli-
matyzacji – również niechłodzone, powinny mieć izolację cieplną, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w § 267 ust. 1.
Przewody instalacji klimatyzacji, przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzące do urzą-
dzeń do odzyskiwania ciepła, a także przewody prowadzące powietrze zewnętrzne przez ogrzewane po-
mieszczenia, powinny mieć izolację cieplną i przeciwwilgociową.

Uwaga do ust. 2: przywołane w tym ustępie normy to: PN-EN 1507 1507:2007 [2.20] Wentylacja budyn-
ków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości 
i szczelności oraz PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność 
przewodów z blachy o przekroju kołowym. [2.22]
Uwaga do ust. 5: przywołana w  tym ustępie norma to: PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć 
przewodów – Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację 
sieci przewodów. [2.21]
Uwaga do ust. 6: przywołany w tym ustępie § 267 ust. 1 Warunków technicznych [1.1] brzmi, jak następu-
je: Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i aku-
styczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej 
ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

2.7.4. Urządzenia i elementy

§ 154.1. Urządzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być stosowane w sposób 
umożliwiający uzyskanie zakładanej jakości środowiska w pomieszczeniu przy racjonalnym zużyciu energii 
do ogrzewania i chłodzenia oraz energii elektrycznej.
2. Instalacje klimatyzacji powinny być wyposażone w  odpowiednie urządzenia pomiarowe służące do 
sprawdzania warunków pracy i kontroli zużycia energii.
3. Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, takie jak centrale, klimakonwektory wentylatorowe, 
klimatyzatory, aparaty ogrzewcze i chłodząco-wentylacyjne, powinny być tak instalowane, aby była zapew-
niona możliwość ich okresowej kontroli, konserwacji, naprawy lub wymiany.
4. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne usytuowane na zewnątrz budynku powinny mieć odpowiednią 
obudowę lub inne zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych.
5. W przypadku pomieszczeń o specjalnych wymaganiach higienicznych należy stosować centrale wentyla-
cyjne i klimatyzacyjne umożliwiające utrzymanie podwyższonej czystości wewnątrz obudowy, wyposażone 
w oświetlenie wewnętrzne i wzierniki do kontroli stanu centrali z zewnątrz.
6. Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami 
znajdującymi się w powietrzu zewnętrznym, a w szczególnych przypadkach w powietrzu obiegowym (recyr-
kulacyjnym), za pomocą filtrów:

1) nagrzewnice, chłodnice i urządzenia do odzyskiwania ciepła – co najmniej klasy G4;
2) nawilżacze – co najmniej klasy F6, określonych w Polskiej Normie dotyczącej klasyfikacji filtrów po-
wietrza.

7. Nawilżacze w instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed prze-
ciekaniem wody na zewnątrz oraz przed przenoszeniem kropel wody przez powietrze wentylacyjne do dal-
szych części instalacji.
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8. Połączenia wentylatorów z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą elastycznych 
elementów łączących, z zachowaniem wymagań określonych w § 267 ust. 7.
9. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być wyposażone w przepustnice zlokalizowane 
w miejscach umożliwiających regulację instalacji, a także odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego i wy-
pływu powietrza wewnętrznego. Wymaganie to nie dotyczy instalacji mechanicznej wywiewnej, przewi-
dzianej do okresowej pracy jako wentylacja grawitacyjna.

Uwaga! Ustępy 10 i 11 znajdują się w punkcie 3.4 Poradnika.

12. Temperatury zasilania i  powrotu czynnika chłodzącego belek chłodzących i  elementów chłodzących 
płaszczyznowych powinny być tak dobrane, aby nie występowała kondensacja pary wodnej na powierzch-
niach tych urządzeń.
Pompy obiegowe w  obiegach chłodzących i  ogrzewczych instalacji klimatyzacji powinny być regulowane 
według obciążenia cieplnego.

Uwaga do ust. 6. powołana  w tym ustępie to norma PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do 
wentylacji ogólnej – Określanie parametrów filtracyjnych (w zakresie rozdziału 4) – wersja polska. Norma ta 
została zastąpiona w 2012 r. przez normę PN-EN 779:2012 w wersji angielskiej, a ta z kolei w styczniu 2017 
r.  przez normę PN-EN ISO 16890-1:2017-01 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej: Część 1. 
Specyfikacje techniczne, wymagania i system klasyfikacji skuteczności określony na podstawie wielkości 
cząstek pyłu (ePM) w  wersji angielskiej. Oprócz części 1 wprowadzone zostały części 2, 3 i  4 tej normy, 
również w wersji angielskiej.

Nowa norma EN-ISO 16890 zmienia sposób klasyfikacji i doboru filtrów stosowanych w systemach wenty-
lacji mechanicznej budynków. Zamiast 5 klas filtrów dokładnych (M5 do F9), będzie ich 30, podzielonych 
na 3 kategorie, w zależności od frakcji PMx. Nie ma, niestety, prostej metody przeliczania dotychczasowych 
klas na nowe [3.33].

Podane w ustępie 6 klasy filtrów odpowiadają powszechnie stosowanej klasyfikacji filtrów Eurowentu: kla-
sa G4 klasie EU4, a klasa F6 klasie EU6.

Uwaga do ust. 8: § 267 ust. 7 brzmi, jak następuje:
Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materia-
łów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m.
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3. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ  
 I WSKAŹNIK EP

3.1. Wprowadzenie

Ustawa [1.4.] o efektywności energetycznej w artykule drugim definiuje ją jako: stosunek uzyskanej wielko-
ści efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich 
użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instala-
cję, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu”.
W dalszych podrozdziałach Poradnika omówione są uregulowania prawne związane z efektywnością ener-
getyczną instalacji wentylacji.

3.2. Wskaźnik EP

Ważnym wskazaniem dotyczącym efektywności energetycznej instalacji wentylacji i klimatyzacji jest § 147 
ust. 4 rozporządzenia [1.1.], który brzmi następująco: Instalowane w budynkach urządzenia do wentylacji 
i  klimatyzacji, o  których mowa w  przepisie odrębnym dotyczącym efektywności energetycznej, powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w tym przepisie.
Chociaż nie ma wyraźnego odsyłacza do tego odrębnego przepisu, to należy jednak przypuszczać, że chodzi 
o dział X. „Oszczędność energii i  izolacyjność cieplna” rozporządzenia [1.1.], w którym wprowadzony jest 
wskaźnik EP rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną QP  i jego dopuszczalne wartości. Dział X za-
wiera następujące wymagania:

§ 328
1. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypad-
ku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazy-
nowych – również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewnia-
jący spełnienie następujących wymagań minimalnych:

1) wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/
(m2·rok)], obliczona według przepisów wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), jest mniejsza lub 
równa wartości maksymalnej obliczonej zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 329 ust. 1 lub 3;
2) przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyj-
ności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.:

1a. Wymagania minimalne, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione dla budynku podlega-
jącego przebudowie, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebu-
dowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 
2 do rozporządzenia;
1b. Budynek, który spełnia wymagania minimalne określone w ust. 1, na dzień 31 grudnia 2020 r., 
a w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ 
administracji publicznej i będącego jego własnością − na dzień 1 stycznia 2019 r., jest budynkiem 
o niskim zużyciu energii;

2. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko przegrzewania 
budynku w okresie letnim.
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§ 329
1. Maksymalną wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP obli-
cza się zgodnie z poniższym wzorem:

 EP = EPH+W + ΔEPC +  ΔEPL [kWh/(m2  rok)]

gdzie:
EPH+W – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej 
wody użytkowej,
ΔEPC – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia,
ΔEPL – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.

2. Cząstkowe wartości wskaźnika EP, o których mowa w ust. 1, określa się zgodnie z poniższymi tabelami:
Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej.

Lp. Rodzaj budynku Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania  
wentylacji i przygotowania ciepłej wody

EPH+W[kWh/(m2 rok)]

Od 1 stycznia 2017 r. Od 31 grudnia 2020 r. *)

1 2 3 4

1. Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny
b) wielorodzinny

95
85

70
65

2. Budynek zamieszkania zbiorowego 85 75

3. Budynek użyteczności publicznej:

a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe

290
60

190
45

4. Budynek gospodarczy, magazynowy 
i produkcyjny

90 70

*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub 
organ administracji publicznej i będącego jego własnością
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Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia

Lp. Rodzaj budynku Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia
EPC[kWh/(m2 rok)]*)

Od 1 stycznia 2017 r. Od 31 grudnia 2020 r. **)

1 2 3 4

1. Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny
b) wielorodzinny

∆ EPC = 10 Af,C / Af ∆ EPC = 5 Af,C / Af

2. Budynek zamieszkania zbiorowego

3. Budynek użyteczności publicznej:

a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe

∆ EPC = 25 Af,C / Af ∆ EPC = 25 Af,C / Af

4. Budynek gospodarczy, magazynowy 
i produkcyjny

Gdzie:
Af  - powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (ogrzewana lub chłodzona), określona zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budyn-
ków [m2],
Af,C - powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (chłodzona), określona zgodnie z ww. przepi-
sami [m2]
*) Jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku ∆ EPC = 0 kWh/(m2 rok)
**) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub 
organ administracji publicznej i będącego jego własnością

Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia

Lp. Rodzaj budynku Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia
∆ EPL [kWh/(m2·rok)] w zależności od czasu działania oświetlenia 

w ciągu roku t0 [h/rok] *)

Od 1 stycznia 2017 r. Od 31 grudnia 2020 r. **)

1 2 3 4

1. Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny
b) wielorodzinny

∆ EPL = 0 ∆ EPL = 0

2. Budynek zamieszkania zbiorowego

3. Budynek użyteczności publicznej:

a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe

dla t0 < 2 500
∆ EPL = 50

dla t0 ≥ 2 500
∆ EPL = 100

dla t0 < 2 500
∆ EPL = 25

dla t0 ≥ 2 500
∆ EPL = 50

4. Budynek gospodarczy, magazynowy 
i produkcyjny

*) Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku
 ∆ EPC = 0 kWh/(m2 rok)
**) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub 
organ administracji publicznej i będącego jego własnością
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3. W przypadku budynku o różnych funkcjach użytkowych maksymalną wartość rocznego zapotrzebowania 
na nieodnawialną energię pierwotną EP oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

 EP = Σi (EPi · Af,i) / Σi Af,i [kWh/(m2·rok)],

gdzie:
EPi − wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP dla części bu-
dynku o jednolitej funkcji użytkowej o powierzchni Af,i obliczona zgodnie ze wzorem zawartym w ust. 1,
Af,i − powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (ogrzewana lub chłodzona) dla czę-
ści budynku o jednolitej funkcji użytkowej, określona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 
ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

4. Wymagania określone w § 328 ust. 2 uznaje się za spełnione, jeżeli okna oraz inne przegrody przeszklone 
i przezroczyste odpowiadają przynajmniej wymaganiom określonym w pkt 2.1.1 załącznika nr 2 do rozpo-
rządzenia.

Sposób obliczania charakterystyki energetycznej budynków, o której mowa w §328 ust. 1 pkt 1 rozporządze-
nia [1.1], podany jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw cha-
rakterystyki energetycznej [1.5].
Stosownie do wymagań ustawy są dwie metody wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub 
części budynku. W rozporządzeniu [1.5] mówi o tym § 3 ust. 1: Charakterystykę energetyczną budynku lub 
części budynku wyznacza się metodą opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części 
budynku (metoda obliczeniowa) albo metodą opartą na faktycznie zużytej ilości energii (metoda zużyciowa).

W przypadku metody obliczeniowej, kierując się tematyką Poradnika oraz wymaganiami zawartymi w roz-
porządzeniu [1.1], tok postępowania przedstawiono poniżej dla cząstkowego wskaźnika EPH+W uwzględnia-
jącego potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Najpierw trzeba wyznaczyć zapotrzebowania na energię użytkową QU w budynku. Tej sprawie poświęcony 
jest rozdział 5 załącznika nr 1 rozporządzenia [1.5]. Znając zapotrzebowanie na energię użytkową, można 
określić zapotrzebowanie na dostarczaną energię końcową, która równa się energii użytkowej podzielonej 
przez iloczyn współczynników sprawności poszczególnych składników systemu grzewczego. Wyodrębnio-
no w rozporządzeniu [1.5] cztery współczynniki sprawności:

 � średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do 
źródła ciepła,

 � średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej,
 � średnia sezonowa sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej,
 � średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrze-

wania.

Wartość współczynników sprawności określa się na podstawie danych producenta czy też dostawcy ciepła 
lub na podstawie wyników kontroli systemu ogrzewania, albo w przypadku braku danych tych pierwszych, 
z danych zawartych w tabelach względnie wzorach zamieszczonych w rozporządzeniu [1.5].
Znając wartość energii końcowej, możemy wyznaczyć zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwot-
ną. Mianowicie energia pierwotna jest iloczynem energii końcowej i współczynnika nakładu nieodnawialnej 
energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii dla interesujących nas systemów technicznych.
Współczynnik ten oznaczany jest  symbolem wi. Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii 
pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii dla systemów technicznych w

i 
przyjmuje się na podstawie 
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danych udostępnionych przez dostawcę energii.
W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości współczynnika w

i 
określone w tabeli 1 rozporzą-

dzenia [1.5]:

Tabela 1. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika 
energii lub energii dla systemów technicznych wi

Lp. Sposób zasilania budynku lub części 
budynku w energię

Rodzaj nośnika energii lub energii wi

1.

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku

Olej opałowy

1,10

2. Gaz ziemny

3. Gaz płynny

4. Węgiel kamienny

5. Węgiel brunatny

6.

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku

Energia słoneczna

0,007. Energia wiatrowa

8. Energia geotermalna

9.
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku 

Biomasa 0,20

10. Biogaz 0,50

11.
 Ciepło sieciowe z kogeneracji 

Węgiel kamienny lub gaz 0,80

12. Biomasa, biogaz 0,15

13.
Ciepło sieciowe z ciepłowni

Węgiel kamienny 1,30

14. Gaz lub olej opałowy 1,20

15.  Sieć elektroenergetyczna systemowa Energia elektryczna 3,00

Opisany powyżej tok postępowania dotyczy prostego systemu technicznego. Przez prosty system technicz-
ny w myśl rozporządzenia [1.5] rozumie się system wykorzystujący jeden rodzaj źródła energii, czyli system 
zasilany jednym rodzajem nośnika energii lub energii. Natomiast przez złożony system techniczny rozu-
mie się taki system, który wykorzystuje więcej niż jeden rodzaj źródła energii. Jak wynika z rozporządzenia  
[1.5 p. 3.2], roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla złożonego systemu technicz-
nego jest sumą rocznego zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku przez poszczegól-
ne podsystemy zasilane różnymi rodzajami energii. Każdy z tych podsystemów powinien być traktowany 
jako prosty system techniczny, i tak jak dla prostego systemu technicznego należy określić zapotrzebowanie 
na energię końcową i zastosować współczynnik wi, odpowiedni dla rodzaju energii. Suma energii końcowej 
poszczególnych podsystemów składających się na złożony system techniczny jest równa nieodnawialnej 
energii pierwotnej tego systemu.
Wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP uzyskuje się, dzie-
ląc roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną wyrażone w kWh/rok przez powierzchnię, 
w m2, pomieszczeń o regulowanej przez ten system temperaturze. Na załączonym szkicu (rys. 3) pokazana 
jest zależność między wskaźnikami rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną nieodnawialną EP, 
końcową EK i użytkową EU.
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Rys. 3. Zależności między wskaźnikami EP, EK, EU

Obliczony w omówiony wyżej sposób wskaźnik EPH+W porównuje się z maksymalnymi wartościami dopusz-
czonymi rozporządzeniem [1.1]. Jeżeli wartość wskaźnika jest mniejsza od dopuszczonych, wszystko jest 
w porządku. Jeżeli jest większa, należy podjąć działania celem obniżenia wartości wskaźnika. Pierwszym 
krokiem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową poprzez:

� zwiększenie oporności cieplnej przegród budowlanych,
� zmniejszenie powierzchni przeszklonych,
� nadanie bryle budynku zwartego kształtu, przez co zmniejszy się powierzchnię przegród zewnętrznych,
� zastąpienie wentylacji grawitacyjnej przez wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Specjalne 

wymienniki ciepła zamontowane na kanale wywiewnym i nawiewnym umożliwiają podgrzanie po-
wietrza zewnętrznego kosztem ciepła zawartego w powietrzu wywiewanym. Oczywiście w omawia-
nym systemie potrzebne są wentylatory: nawiewny i wywiewny. Rozwiązanie takie określane jest 
jako wentylacja mechaniczna z rekuperacją.

Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że są ograniczenia techniczne, użytkowe i estetyczne przy realizacji wy-
mienionych działań zmierzających do zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową. Wówczas 
oprócz zastosowania kotła kondensacyjnego należy zastanowić się nad zastosowaniem drugiego równole-
głego źródła ciepła. Mamy wówczas do czynienia ze złożonym systemem technicznym.

3.3. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zawarty został w  załączniku do 
obwieszczenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku [1.3]. W odniesieniu do instalacji wentylacji 
i klimatyzacji stanowi on co następuje:
6) modernizacja systemu wentylacji polegająca na:

a) montażu układu odzysku ciepła (rekuperacji),
b) zastosowaniu gruntowych wymienników ciepła,
c) izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych transportujących powietrze wentylacyjne,
d) montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wen-
tylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika;   

7) modernizacja systemu klimatyzacji poprzez dostosowanie tego systemu do potrzeb użytkowych budyn-
ku (np. dostosowanie strumienia powietrza do rzeczywistego obciążenia, zastosowanie układów z bezpo-
średnim odparowaniem, opartych o indywidualne klimatyzatory lub zastosowanie alternatywnych metod 
chłodzenia);
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Przywołane wyżej obwieszczenie Ministra Energii zostało ogłoszone w dniu 2016-12-12 jako obowiązujące. 
Aktualnie (kwiecień 2019 r.) w Internetowym Systemie Aktów Prawnych nie ma informacji co do obowiązy-
wania tego obwieszczenia. Nie ma też daty kiedy przestało obowiązywać. Mimo tego, z uwagi na aktual-
ność zaleceń, umieszczone zostało w Poradniku.
Szereg wymagań dotyczących oszczędności energii zawartych jest w rozporządzeniu [1.1]. Oto kolejne para-
grafy z tego rozporządzenia:
§ 151.1. W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej 
o wydajności 500 m3/h i więcej należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewa-
nego o sprawności temperaturowej co najmniej 50% lub recyrkulację, gdy jest to dopuszczalne. W przy-
padku zastosowania recyrkulacji strumień powietrza zewnętrznego nie może być mniejszy niż wynika to 
z wymagań higienicznych. Dla wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku ciepła powinno wynikać 
z uwarunkowań technologicznych i rachunku ekonomicznego.
2. Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny mieć zabezpieczenia ograniczające przenikanie między wy-
mieniającymi ciepło strumieniami powietrza do:

1) 0,25% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia – w przypadku wymiennika 
płytowego oraz wymiennika z rurek cieplnych,
2) 5% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia – w przypadku wymiennika obro-
towego, w odniesieniu do różnicy ciśnienia 400 Pa.

3. Recyrkulację powietrza można stosować wówczas, gdy przeznaczenie wentylowanych pomieszczeń nie 
wiąże się z występowaniem bakterii chorobotwórczych, z emisją substancji szkodliwych dla zdrowia, uciąż-
liwych zapachów, przy zachowaniu wymagań § 149 ust. 1 oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpo-
żarowej.
4. W budynku opieki zdrowotnej recyrkulacja powietrza może być stosowana tylko za zgodą i na warunkach 
określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
5. W przypadku stosowania recyrkulacji powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wy-
wiewnej lub klimatyzacji należy stosować układy regulacji umożliwiające w korzystnych warunkach pogo-
dowych zwiększanie udziału powietrza zewnętrznego do 100%.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadkach, gdy zwiększanie strumienia powietrza wentylacyjnego 
uniemożliwiałoby dotrzymanie poziomu czystości powietrza wymaganego przez względy technologiczne
7. Wymagań ust. 1 można nie stosować w  przypadku instalacji używanych krócej niż przez 1000 godzin 
w roku.

Uwagi do paragrafu 151.
Dotyczy ust. 1. Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE nr 1253/2014 [1.7] nie określa granicznej wielkości 
strumienia powietrza, od której mają być stosowane układy odzysku ciepła (UOC). Wymóg wyposażenia 
systemu wentylacji w  UOC, wspomniane rozporządzenie precyzuje oddzielnie dla systemów wentylacji 
przeznaczonych do budynków mieszkalnych (SWM) i oddzielnie do budynków niemieszkalnych (SWNM). 
W przypadku urządzeń przeznaczonych do SWNM wszystkie dwukierunkowe systemy wentylacyjne (DSW) 
muszą mieć układy odzysku ciepła (UOC). Ponadto UOC musi być wyposażony w obejście odzysku ciepła. 
Recyrkulacja nie może być traktowana jako obejście UOC. W przypadku urządzeń przeznaczonych do SWM 
rozporządzenie [1.7] wymaga, aby wszystkie DSW były wyposażone w obejście odzysku ciepła. Należy do-
mniemywać, że jeżeli wszystkie DSW mają być wyposażone w  obejście odzysku ciepła, to powinny być 
uzbrojone w urządzenie do tego odzysku. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że wymienione 
wymagania znajdują się w rozporządzeniu wykonawczym Komisji UE, które w przeciwieństwie do samych 
dyrektyw, nie wymagają wdrażania w prawie krajowym, lecz są wiążące w całości i bezpośrednio stosowane 
we wszystkich państwach członkowskich po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej [1.7]. 
W języku polskim rozporządzenie to zostało opublikowane w listopadzie 2014 roku.
Dotyczy ust. 3. Wymagania wynikające z § 149 ust. 1 rozporządzenia [1.1] znajdują się w punkcie 2.3.1 niniej-
szego Poradnika.
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Wyjaśnienie skrótów:
DSW – dwukierunkowy (nawiewno-wywiewny) system wentylacyjny
JSW – jednokierunkowy system wentylacyjny

3.4. Ograniczenie mocy stosowanych wentylatorów

Kolejnym wymaganiem zawartym w rozporządzeniu [1.1.] zmierzającym do oszczędności energii jest § 154 
ust. 10 i 11, które brzmią jak następuje:

10. Moc właściwą wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych określa po-
niższa tabela:

Lp. Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc właściwa 
wentylatora [kW/(m3/s)]

1 2 3

1. Wentylator nawiewny:
a) Instalacja klimatyzacji lub wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 
ciepła
b) Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej bez odzysku ciepła oraz 
wentylacji nawiewnej

1,60

1,25

2. Wentylator wywiewny:
a) Instalacja klimatyzacji lub wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 
ciepła
b) Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej bez odzysku ciepła wentylacji 
nawiewnej
c) Instalacja wywiewna

1.00

1.00

0,80

11. Dopuszcza się zwiększenie mocy właściwej wentylatora w przypadku zastosowania wybranych elemen-
tów instalacji do wartości określonej w poniższej tabeli:

Lp. Dodatkowe elementy instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej Dodatkowa moc właściwa 
wentylatora [kW/(m3/s)]

1 2 3

1. Dodatkowy stopień filtracji powietrza 0,3

2. Dodatkowy stopień filtracji powietrza z filtrami klasy H10 i wyższej 0,6

3. Filtry do usuwania gazowych zanieczyszczeń powietrza 0,3



2019

45

PORADNIK BRANŻOWY. CZĘŚĆ WENTYLACYJNA
Wymagania związane z efektywnością energetyczną i wskaźnik EP

3.5. Izolacja cieplna przewodów ogrzewania powietrznego

Wymagania dotyczące izolacji cieplnej przewodów ogrzewania powietrznego określone są w pkt 1.5 załącz-
nika nr 2 do rozporządzenia [1.1] i brzmią, jak następuje:

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej 
wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna 
spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

Lp. Rodzaj i zastosowanie wentylatora Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał o współczynniku przewodze-
nia ciepła l = 0,035 [W/(m*K)]1))

1. Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm

2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury

4. Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów

50% wymagań z lp. 1-4

6. Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji 
instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1-4, ułożone w komponen-
tach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników

50% wymagań z lp. 1-4

7. Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej 
budynku)

40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewa-
nej budynku)

80 mm

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2) 50% wymagań z lp. 1-4

11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2) 100% wymagań z lp. 1-4

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podany w tabeli – należy 
skorygować grubość warstwy izolacyjnej
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna
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4. EKOPROJEKT

4.1. Wprowadzenie

Ekoprojekt jest to inicjatywa Unii Europejskiej mająca na celu poprawę ekologiczności produktów. Dzięki 
tej poprawie uzyska się nie tylko oszczędność energii, ale również ograniczy się emisję dwutlenku węgla do 
atmosfery. Celem wprowadzenia w życie tej inicjatywy wydana została przez Parlament Europejski i Radę 
Dyrektywa 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących Ekoprojektu dla produktów związanych  z energią. W skrócie dyrektywa nazywana jest ErP od 
angielskiej nazwy Energy Related Products, czyli produkty związane z energią. Dyrektywa ta przywołana 
jest do stosowania w polskiej Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej [1.4]. Dyrektywa 
dotyczy całej gamy produktów, pobierających energię zarówno w  czasie ich produkcji, jak i  eksploatacji, 
począwszy od sprzętu gospodarstwa domowego, a  skończywszy na produktach mających zastosowanie 
w przemyśle.  
Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z  kolejnym etapem wdrażania postanowień Dyrektywy 2009/125/WE [1.7] 
oraz Dyrektywy 2010/30/UE obowiązują nowe wymagania dla systemów wentylacyjnych zawarte w rozpo-
rządzeniach wykonawczych Komisji UE 1253/2014 [1.7] oraz 1254/2014. Wymagania te obowiązywały do 31 
grudnia 2017 roku. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują  nowe zaostrzone wymagania. 

4.2. Przedmiot i zakres stosowania rozporządzenia Komisji UE nr 1253/2014

Rozporządzenie 1253/2014 określa w artykule pierwszym przedmiot i zakres stosowania, jak następuje:

1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do systemów wentylacyjnych i ustanawia wymogi dotyczące 
ekoprojektu warunkujące wprowadzenia tych systemów do obrotu lub dopuszczenie ich do użytku.
2. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do następujących systemów wentylacyjnych:

a) jednokierunkowych (JSW) (wywiewnych lub nawiewnych) o poborze mocy mniejszym niż 30 W; sys-
temy te podlegają jednak wymogom dotyczącym zakresu podawanych informacji; 
b) dwukierunkowych (DSW) o łącznym poborze mocy na użytek wentylatorów mniejszym niż 30 W na 
strumień powietrza; systemy te podlegają jednak wymogom dotyczącym zakresu podawanych informacji;
c) wentylatorów osiowych lub promieniowych wyposażonych jedynie w obudowę, w rozumieniu rozpo-
rządzenia (UE) nr 327/2011;
d) przeznaczonych wyłącznie do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, określonych w dy-
rektywie 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
e) przeznaczonych wyłącznie do stosowania w sytuacjach awaryjnych, przez krótki czas, spełniających 
podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych w odniesieniu do bezpieczeństwa pożaro-
wego określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011;
f) przeznaczonych wyłącznie do stosowania w następujących warunkach: 

(i)  gdy temperatura robocza przemieszczanego powietrza przekracza 100°C; 
(ii)  gdy temperatura otoczenia podczas pracy silnika napędzającego wentylator, znajdującego się 

poza strumieniem powietrza, przekracza 65°C; 
(iii)  gdy temperatura przemieszczanego powietrza lub temperatura otoczenia podczas pracy silni-

ka znajdującego się poza strumieniem powietrza są niższe niż -40°C;
(iv) gdy napięcie zasilania przekracza 1000 V w  przypadku zasilania prądem przemiennym lub 

1500 V w przypadku zasilania prądem stałym; 
(v)  w warunkach narażenia na czynniki toksyczne, łatwopalne lub o silnym działaniu korozyjnym 

lub w warunkach narażenia na substancje ścierne;
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g) wyposażonych w wymiennik ciepła i pompę cieplną służące odzyskiwaniu ciepła lub umożliwiają-
ce przenoszenie lub odzyskiwanie ciepła dodatkowo do działania układu odzysku ciepła, z wyjątkiem 
przenoszenia ciepła w celu ochrony przez zamarzaniem lub odmrażania;
h) sklasyfikowanych jako okapy nadkuchenne wchodzące w  zakres rozporządzenia Komisji (UE) nr 
66/2014 dotyczącego urządzeń kuchennych. 

Nazewnictwo używane w  rozporządzeniu odbiega miejscami od nazewnictwa stosowanego w  Polsce. 
I tak dwukierunkowe systemy wentylacji (DSW) nazywane są w Polsce systemami nawiewno-wywiewny-
mi. Ponadto rozporządzenie dotyczy zasadniczo urządzeń wentylacyjnych, z których mogą być budowane 
systemy wentylacyjne. Rozporządzeniem [1.7] wprowadzony został podział systemów wentylacyjnych 
(SW) na przeznaczone do budynków mieszkalnych (SWM) oraz przeznaczonych do budynków niemiesz-
kalnych (SWNM). 

4.3. Klasyfikacja systemów wentylacji

Artykuł drugi rozporządzenia [1.7] podaje sposób klasyfikacji systemów wentylacji:

1) „system wentylacyjny (SW)” oznacza urządzenie o napędzie elektrycznym, wyposażone w przynajmniej 
jeden wirnik, jeden silnik i obudowę, przeznaczone do wymiany, w budynku lub w części budynku, powietrza 
zużytego na świeże powietrze z zewnątrz;
2) „system wentylacyjny przeznaczony do budynków mieszkalnych (SWM)” oznacza system wentylacyjny 
o następujących cechach:

a) maksymalna wartość natężenia przepływu nie przekracza 250 m3/h; 
b) maksymalna wartość natężenia przepływu mieści się w przedziale od 250 do 1000 m3/h, a zgodnie 
z informacjami podanymi przez producenta urządzenie to przeznaczone jest do pełnienia funkcji wen-
tylacji wyłącznie w budynkach mieszkalnych;

3) „system wentylacyjny przeznaczony do budynków niemieszkalnych (SWNM)” oznacza system wenty-
lacyjny, którego maksymalna wartość natężenia przepływu przekracza 250 m3/h, a w przypadku, gdy war-
tość ta mieści się w przedziale od 250 do 1000 m3/h, informacje podane przez producenta nie zawierają 
stwierdzenia, że urządzenie to przeznaczone jest do pełnienia funkcji wentylacji wyłącznie w budynkach 
mieszkalnych. 

4.4. Wymagania dotyczące systemów wentylacji przeznaczonych dla budynków 
mieszkalnych

Szczególne wymogi mające zastosowanie do SWM dotyczące ekoprojektu obowiązujące od dnia 1 stycznia 
2018 r. wg załącznika nr II do rozporządzenia [1.7]:

 � JZE określone dla klimatu umiarkowanego nie może przekraczać – 20 kWh/(m2/rok).
 � LWA  systemów bezkanałowych, w tym systemów wentylacyjnych zaprojektowanych do użytku z jedną 

instalacją wewnątrz kanałową umieszczoną albo po stronie nawiew, albo po stronie usuwania powie-
trza, nie może przekraczać 40 dB. 

 � Wszystkie SW, oprócz systemów podwójnego zastosowania, muszą być wyposażone w napęd wielo-
biegowy albo w układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora. To wymaganie obo-
wiązuje już od 1 stycznia 2016 roku.

 � Wszystkie DSW muszą być wyposażone w obejście odzysku ciepła. To wymaganie obowiązuje już od 1 
stycznia 2016 roku.

 � Systemy wentylacyjne z filtrem muszą być wyposażone w mechanizm wizualnego ostrzegania o ko-
nieczności wymiany filtra. 
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Wyjaśnienia do powyższych wymagań:
 ½ „jednostkowe zużycie energii (JZE)” (wyrażone w kWh/(m2/rok)) oznacza współczynnik wyrażający 

wartość energii zużytej do celów wentylacji na metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni mieszka-
nia lub budynku, obliczony w przypadku SWM w sposób określony w załączniku VIII.

4.5 Obliczanie jednostkowego zużycia energii określone w załączniku nr VIII do 
rozporządzenia dla budynków mieszkalnych (SWM) 

Pomiary i obliczenia 

1. Jednostkowe zużycie energii (JZE) oblicza się przy użyciu następującego równania:  

JZE = ta * pef * qnet * MISC * CRSx * JPM – th * ∆Th * ηh
-1 * cair * ( qref – qnet * CRS * MISC * (1-ηt)) + Qdefr

− gdzie:
 � JZE oznacza jednostkowe zużycie energii na potrzeby wentylacji na m2 ogrzewanej powierzchni po-

mieszczenia mieszkalnego lub budynku [kWh/(m2 · rok)],
 � ta oznacza liczbę godzin pracy na rok [h/rok],
 � pef oznacza wskaźnik energii pierwotnej (ang. primary energy factor) w odniesieniu do wytwarzania 

i dystrybucji energii elektrycznej [–],
 � qnet oznacza stopień zapotrzebowania netto na wentylację w przeliczeniu na m2 ogrzewanej powierzch-

ni [m3/h/m2],
 � MISC oznacza ogólny skonsolidowany wskaźnik odpowiadający danemu typowi systemu, obejmujący 

wskaźniki wydajności wentylacji, przecieków powietrza w kanałach i dodatkowego przenikania powie-
trza [–], 

 � CRS oznacza czynnik rodzaju sterowania [–],
 � x oznacza wykładnik, który uwzględnia nieliniowość stosunku oszczędności energii cieplnej do oszczęd-

ności energii elektrycznej, uzależnionego od właściwości silnika i napędu [–],
 � JPM oznacza jednostkowy pobór mocy [kW/(m3/h)],
 � th oznacza liczbę godzin w sezonie grzewczym ogółem [h], 
 � ΔΤh oznacza średnią wartość różnicy między temperaturą wewnątrz (19°C) a temperaturą na zewnątrz 

w  sezonie grzewczym, pomniejszoną o  wartość korekcyjną 3K celem uwzględnienia zysku ciepła 
z energii słonecznej i ze źródeł wewnętrznych [K],

 � ηh oznacza średnią efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń [–],
 � cair oznacza jednostkową wydajność grzewczą powietrza o  stałym ciśnieniu i  stałej gęstości [kWh/ 

(m3 K)],
 � qref oznacza referencyjny stopień naturalnej wentylacji w przeliczeniu na m2 ogrzewanej powierzchni 

[(m3/h)/m2], 
 � ηt oznacza sprawność cieplną układu odzysku ciepła [–], 
 � Qdefr oznacza ilość energii grzewczej zużywanej rocznie do odszraniania m2 ogrzewanej powierzchni 

[kWh/(m2 · rok)], wyznaczaną przy zastosowaniu zmiennoprądowego elektrycznego ogrzewania rezy-
stancyjnego, 

 � Qdefr = tdefr * ΔTdefr * cair * qnet * pef,
 – gdzie: — tdefr oznacza okres odszraniania, to jest okres, kiedy temperatura na zewnątrz spada 

poniżej – 4°C [h/rok], a 
 – ΔΤdefr oznacza średnią wartość różnicy, wyrażonej w K, miedzy temperaturą na zewnątrz i tem-

peraturą – 4°C w okresie odszraniania.
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 – Qdefr odnosi się tylko do systemów dwukierunkowych z przeponowym wymiennikiem ciepła; 
w  przypadku systemów jednokierunkowych lub systemów z  regeneracyjnym wymiennikiem 
ciepła Qdefr = 0. 
Wartości JPM i ηt wyznacza się, przeprowadzając badania i dokonując stosownych obliczeń. 
Pozostałe parametry i ich wartości domyślne podano w tabeli 1.

Tabela. Parametry stosowane przy obliczaniu JZE

Typologia ogólna MISC

Systemy kanałowe
Systemy bezkanałowe

1,1
1,21

Rodzaj sterowania wentylacją CRS

Sterowanie ręczne  (brak sterowania według zapotrzebowania
Sterowanie czasowe (brak sterowania wg zapotrzebowania)
Centralne sterowanie wg zapotrzebowania
Lokalne sterowanie wg zapotrzebowania

1
0,95
0,95
0,95

Silnik i napęd Wartość x

Tryb pracy/ spoczynku i jeden bieg
Dwubiegowy
Wielobiegowy
bezstopniowy

1
1,2
1,5
2

Klimat th
w h

∆Th
w K

tdefr
w h

∆Tdefr
W K

Qdefr (*)
W kWh/rok/m2

Chłodny
Umiarkowany
Ciepły

6552
5112
4392

14,5
9,5
5

1003
168

–

5,2
2,4
–

5,82
0,45

–

(*) Parametr odszraniania ma zastosowanie jedynie do systemów dwukierunkowych z przeponowym wymien-
nikiem ciepła, jego wartość oblicza się następująco: Wzór Qdefr = tdefr * cair * qnet * pef. W przypadku systemów 
jednokierunkowych lub systemów z regeneracyjnym wymiennikiem ciepła Qdefr = 0.

Wartości domyślne wartość

Jednostkowa wydajność grzewcza cair w kWh/(m3K)
 
Zapotrzebowanie netto na wentylację w przeliczeniu na m2 ogrzewanej powierzchni  
qnet w (m3/h)/m2

 
Referencyjny stopień wentylacji naturalnej w przeliczeniu na m2 ogrzewanej powierzchni,  
qref w (m3/h)/m2

 
Liczba godzin pracy na rok ta w h
 
Wskaźnik energii pierwotnej w odniesieniu do wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, pef
 
Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, hh

0,000344

1,3

2,2

8 760

2,5

75%
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4.6. Wymagania dotyczące systemów wentylacji przeznaczonych dla budynków 
niemieszkalnych (SWNM)

Szczególne wymogi mające zastosowanie do SWNM dotyczące ekoprojektu obowiązujące od dnia 1 stycznia 
2018 r. wg załącznika III do rozporządzenia [1.7]:

 � Wszystkie systemy wentylacyjne, oprócz systemów podwójnego zastosowania, muszą być wyposażo-
ne w napęd wielobiegowy (minimum 3 prędkości obrotowe wentylatora) albo w układ bezstopniowej 
regulacji prędkości obrotowej wentylatora. To wymaganie obowiązuje już od 1 stycznia 2016 roku.

 � Wszystkie DSW muszą posiadać UOC (Układ Odzysku Ciepła). To wymaganie obowiązuje już od 1 stycz-
nia 2016 roku.

 � UOC musi być wyposażony w obejście odzysku ciepła. To wymaganie obowiązuje już od 1 stycznia 2016 
r. (recyrkulacja nie może być traktowana jako obejście UOC).

 � Minimalna sprawność cieplna ηt_swnm wszystkich UOC w DSW, oprócz UOC z medium pośredniczącym, 
musi wynosić 73%, a premia sprawności E = (ηt_swnm – 0,73) * 3000, jeśli sprawność cieplna ηt_swnm wynosi 
co najmniej 73%, w innych przypadkach E = 0.

 � Minimalna sprawność cieplna ηt_swnm UOC (z  medium pośredniczącym) w  DSW musi wynosić 68%, 
a premia sprawności E = (ηt_swnm – 0,68) * 3000, jeśli sprawność cieplna ηt_swnm wynosi co najmniej 68%, 
w innych przypadkach E = 0.

 � Minimalna sprawność wentylatora w JSW (ηsw) wynosi
 –  6,2% * ln(P) + 42,0%, jeżeli P ≤ 30 kW, natomiast
 –  63,1%, jeżeli P > 30 kW.

 � Maksymalna wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora części pełniących funkcje wentylacyjne 
(JMWint_limit), w W/(m3/s), wynosi

 – w przypadku DSW wyposażonych w UOC z medium pośredniczącym 
   1600 + E – 300 * qnom/2 – F, jeśli qnom < 2 m3/s, oraz 
   1300 + E – F, jeśli qnom ≥ 2 m3/s, 

 – w przypadku DSW wyposażonych w inny rodzaj UOC
   1100 + E – 300 * qnom/2 – F, jeśli qnom < 2 m3/s, natomiast 
   800 + E – F, jeśli qnom ≥ 2 m3/s,

 – 230 w przypadku JSW przeznaczonych do stosowania z filtrem.
 – Jeżeli filtr jest częścią konfiguracji, produkt musi być wyposażony w mechanizm wizualnego 

sygnału lub alarm w systemie sterowania, które włączają się, jeżeli spadek ciśnienia w filtrze 
przekracza maksymalny dopuszczalny spadek ciśnienia końcowego. 

Wyjaśnienia do powyższych wymagań:
 ½ „system podwójnego zastosowania” oznacza system wentylacyjny przeznaczony zarówno do wen-

tylacji, jak i do wyciągu dymu, spełniający podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowla-
nych w odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego określone w rozporządzeniu (UE) nr 305/2011;

 ½ „UOC z medium pośredniczącym” oznacza system odzysku ciepła, w którym urządzenie do odzy-
sku ciepła zamontowane po stronie wywiewania oraz urządzenie dostarczające odzyskane ciepło 
do strumienia powietrza po stronie nawiewania w wentylowanym pomieszczeniu połączone są za 
pomocą systemu wymiany ciepła, w którym wspomniane urządzenia po obu stronach UOC mogą 
być umieszczane dowolnie w różnych częściach budynku;

 ½ układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej (ang. variable speed drive, VSD) oznacza elek-
troniczny przekształtnik zasilania, zintegrowany lub działający w  ramach jednego układu z  sil-
nikiem i wentylatorem, lub też dostarczany wraz z nimi jako oddzielny element, dostosowujący 
w sposób ciągły energię elektryczną doprowadzaną do silnika, regulując w ten sposób natężenie 
przepływu;
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 ½ „premia sprawności (E)” oznacza współczynnik korygujący służący uwzględnieniu faktu, że wydaj-
niejszy odzysk ciepła powoduje więcej spadków ciśnienia, zwiększając tym samym zapotrzebowa-
nie na jednostkową moc wentylatora;  

 ½ „korekta dotycząca filtra (F)” (wyrażona w Pa) oznacza wartość korygującą, stosowaną, jeżeli sys-
tem odbiega od konfiguracji wzorcowej DSW; 

 ½ „konfiguracja wzorcowa DSW” oznacza produkt wyposażony w obudowę, co najmniej dwa wen-
tylatory z układem regulacji bezstopniowej lub z napędem wielobiegowym, w UOC, czysty bardzo 
dokładny filtr zamontowany po stronie wlotu i w czysty dokładny filtr zamontowany po stronie 
wywiewu; 

4.7. Klasy jednostkowego zużycia energii

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1254/2014 wprowadziło z dniem 1 stycznia 2016 r. klasy jed-
nostkowego zużycia energii (JZE) systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych, 
obliczone na podstawie o warunki klimatu umiarkowanego świadczące o efektywności energetycznej da-
nych wyrobów. Klasyfikacja jest aktualna również po 1 stycznia 2018 r.

Tabela. Klasyfikacja od dnia 1 stycznia 2016 r.

Klasa JZE JZE w kWh/rok/m2

A+ (najwyższa efektywność) JZE < - 42

A – 42 ≤ JZE < -34

B – 34 ≤ JZE < -26

C – 26 ≤ JZE < -23

D – 23 ≤ JZE < -20

E – 20 ≤ JZE < -10

F – 10 ≤ JZE < 0

G (najniższa efektywność) 0 ≤ JZE

4.8. Etykietowanie wyrobów i karty produktu

Ponadto rozporządzenie [1.7] nakłada na dostawców systemów wentylacyjnych przeznaczonych do bu-
dynków mieszkalnych obowiązek dołączenia do wyrobu drukowanej etykiety. Etykieta powinna zawierać 
zunifikowane dla każdego producenta informacje: nazwę dostawcy lub znak towarowy, oznaczenie modelu, 
klasę energetyczną, poziom mocy akustycznej (LWA ) w dB zaokrągloną do najbliższej liczby całkowitej, mak-
symalną wartość strumienia powietrza w m3/h (przy 100 Pa). Przykłady etykiet pokazano na rys. 4, 5 i 6.
Oprócz etykiety dostawca jest zobowiązany do dołączenia karty produktu, która powinna zawierać nastę-
pujące informacje:

a) nazwa dostawcy lub znak towarowy;
b) nadany przez dostawcę identyfikator modelu, to jest kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający 
określony model systemu wentylacyjnego przeznaczonego do budynków mieszkalnych od innych mo-
deli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;
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c) jednostkowe zużycie energii (JZE), w kWh/m2/rok, podane dla każdej stosownej strefy klimatycznej 
i klasy JZE;
d) deklarowany typ zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia (system jednokierunkowy lub dwukie-
runkowy);
e) rodzaj napędu zainstalowany lub przewidziany do instalacji (napęd wielobiegowy lub układ bezstop-
niowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora);
f) rodzaj układu odzysku ciepła (przeponowy, regeneracyjny, brak);
g) sprawność cieplna odzysku ciepła (w % lub „nie dotyczy” w przypadku, gdy produkt nie jest wypo-
sażony w układ odzysku ciepła);
h) maksymalna wartość natężenia przepływu, w m3/h;
i) pobór mocy napędu wentylatora, w tym wszystkich układów sterowania silnika, przy maksymalnym 
natężeniu przepływu (W);
j) poziom mocy akustycznej (LWA), w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;
k) wartość odniesienia natężenia przepływu w m3/s; 
l) wartość odniesienia różnicy ciśnienia, w Pa;
m) JPM w W/(m3/h);
n) czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania zgodnie z odpowiednimi definicjami i klasyfikacją w za-
łączniku nr VIII tabela 1;
o) deklarowane współczynniki maksymalnych wewnętrznych i  zewnętrznych przecieków powietrza 
(w  %) w  przypadku dwukierunkowych systemów wentylacyjnych lub stopień przeniesienia (tylko 
w przypadku regeneracyjnych wymienników ciepła) oraz współczynniki zewnętrznych przecieków po-
wietrza (w %) w przypadku kanałowych jednokierunkowych systemów wentylacyjnych;
p) stopień mieszania bezkanałowych dwukierunkowych systemów wentylacyjnych, w których nie prze-
widziano instalacji wewnątrzkanałowej po stronie nawiewu lub wywiewu powietrza; 
q) umiejscowienie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra w przy-
padku SWM przeznaczonych do użytku z filtrami, w tym informacja podkreślająca znaczenie regularnej 
wymiany filtra dla wydajności i efektywności energetycznej systemu;
r) w przypadku jednokierunkowych systemów wentylacyjnych instrukcja instalowania w elewacji bu-
dynku kratek wlotu/wylotu z regulacją, umożliwiających naturalne dostarczanie/usuwanie powietrza;
s) adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażu wstępnego/demontażu;
t) wyłącznie w przypadku systemów bezkanałowych: podatność przepływu powietrza na zmiany ci-
śnienia przy ciśnieniu + 20 Pa i – 20 Pa;
u) wyłącznie w przypadku systemów bezkanałowych: szczelność między wnętrzem i obszarem na ze-
wnątrz budynku w m3/h;
v) roczne zużycie energii elektrycznej (RZE), w kWh/rok; 
w) roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO), w kWh energii pierwotnej na rok, dla każdego typu klima-
tu (umiarkowanego, ciepłego, chłodnego). 
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Rysunek 4. Etykieta JSW wprowadzanych do obrotu po dniu 1 stycznia 2016 r.

Etykieta musi zawierać następujące informacje:
I.  nazwa dostawcy lub jego znak towarowy;
II. identyfi kator modelu dostawcy;
III.  efektywność energetyczna: wierzchołek strzałki zawierającej literę określającą klasę efektywności energetycznej 

urządzenia umieszczony jest na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energe-
tycznej. Efektywność energetyczną podano dla klimatu umiarkowanego;

IV.  poziom mocy akustycznej (LWA) w dB, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;
V.  maksymalne natężenie przepływu w m3/h w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, wraz ze strzałką w jednym 

kierunku oznaczającą JSW.
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Rysunek 5. Etykieta DSW wprowadzanych do obrotu po dniu 1 stycznia 2016 r.

Etykieta musi zawierać następujące informacje:
I.  nazwa dostawcy lub jego znak towarowy;
II. identyfi kator modelu dostawcy;
III.  efektywność energetyczna: wierzchołek strzałki zawierającej literę określającą klasę efektywności energetycznej 

urządzenia umieszczony jest na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energe-
tycznej. Efektywność energetyczną podano dla klimatu umiarkowanego;

IV.  poziom mocy akustycznej (LWA) w dB, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;
V.  maksymalne natężenie przepływu w m3/h w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, wraz z dwoma strzałkami 

w przeciwnych kierunkach oznaczającymi DSW.
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Rysunek 6. Wzór określonych  etykiet systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych ma nastę-
pując postać:

1.  Linia obramowania etykiety UE: 
3,5 pkt — kolor: 100 % cyjanu — 
promień krzywizny narożnika: 
2,5 mm.

2.  Logo UE: kolory: X-80-00-00 
i 00-00-X-00.

3. Logo energii: kolor: X-00-00-00. Piktogram 
zgodny z rysunkiem: logo UE + logo energii: 
szerokość: 62 mm, wysokość: 12 mm.

4.  Pasek pod logo: 1 pkt — kolor: 100 % cyjanu 
— długość: 62 mm.

5. Skala A+–G: 
 — strzałka: wysokość: 6 mm, przerwa: 1 

mm — kolory:
— najwyższa klasa: X-00-X-00 
— druga klasa: 70-00-X-00, 
— trzecia klasa: 30-00-X-00, 
— czwarta klasa: 00-00-X-00, 
— piąta klasa: 00-30-X-00, 
— szósta klasa: 00-70-X-00, 
— siódma klasa: 00-X-X-00, 
— ostatnia klasa: 00-X-X-00. 

 — Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 13 pkt, 
wielkie litery, kolor biały.

6.  Klasa jednostkowego zużycia energii: 
 — strzałka: szerokość: 17 mm, wysokość: 

9 mm, kolor: 100 % czarnego, — tekst: 
czcionka Calibri pogrubiona 18,5 pkt, 
wielkie litery, kolor biały; symbole „+”: 
czcionka Calibri pogrubiona 11 pkt, kolor 
biały, wyrównane w jednym wierszu.

7. Poziom mocy akustycznej, w dB: 
 — obramowanie: 1,5 pkt — kolor: 100 % 

cyjanu — promień krzywizny narożnika: 2,5 
mm, 

 — wartość: czcionka Calibri pogrubiona 16 
pkt, 100 % czarnego, 

 — „dB”: czcionka Calibri zwykła 10 pkt, 100 
% czarnego.

8. Maksymalna wartość natężenia przepływu, 
w m3/h: 
— obramowanie: 1,5 pkt — kolor: 100 % 
cyjanu — promień krzywizny narożnika: 
2,5 mm, 

 — wartość: czcionka Calibri pogrubiona 16 
pkt, 100 % czarnego, 

 — „m3/h”: czcionka Calibri pogrubiona 16 
pkt, 100 % czarnego, 
— jedna lub dwie strzałki, 

— każda o szerokości: 10 mm 
i wysokości: 10 mm. 
— kolor: 100 % cyjanu.

9. Energia: — tekst: czcionka Calibri zwykła 6 
pkt, wielkie litery, kolor czarny.

10. Okres odniesienia: 
— tekst: czcionka Calibri pogrubiona 8 pkt.

11.  Nazwa dostawcy lub znak towarowy
12.  Oznaczenie modelu dostawcy
13.  Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz 

oznaczenie modelu muszą mieścić się na 
powierzchni o wymiarach 62 × 10 mm.
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5.  ODZYSK CIEPŁA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH  
 I KLIMATYZACYJNYCH

5.1. Wprowadzenie

Odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych polega na wykorzystaniu ciepła zawartego 
w powietrzu wywiewanym do wstępnego podgrzania powietrza nawiewanego. Rozróżniamy tutaj nastę-
pujące procesy:

 � recyrkulacja zachodząca wówczas, gdy część powietrza wywiewanego z pomieszczeń wentylowanych 
lub klimatyzowanych jest mieszana ze strumieniem nawiewanym do tych pomieszczeń,

 � rekuperacja zachodzi wówczas, gdy strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nie stykają się 
z tą samą powierzchnią wymiennika, a proces wymiany ciepła odbywa się przez przeponę oddzielającą 
oba płyny. Do rekuperatorów zaliczamy: wymienniki płytowe, rurowe oraz wymienniki z czynnikiem 
pośredniczącym, którym może być woda, glikol lub olej,

 � regeneracja zachodzi wtedy, gdy dwa strumienie (nawiewny i  wywiewny) na przemian omywają tę 
samą powierzchnię wymiennika. Dzięki temu realizowana może być nie tylko wymiana ciepła, lecz 
również wymiana masy (odzysk wilgoci). Przykładem takiego wymiennika jest  regeneracyjny obroto-
wy wymiennik ciepła (ROWC) ze zwykłym wirnikiem aluminiowym lub wirnikiem pokrytym powłoką 
higroskopijną.  

Schemat podziału układów  odzysku ciepła (UOC) przedstawia rysunek 7.

Rys. 7. Sposoby odzysku ciepła w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
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5.2. Stosowane sposoby odzysku ciepła

5.2.1. Recyrkulacja
Przed zastosowaniem recyrkulacji trzeba sprawdzić, czy mogą być spełnione warunki wynikające z rozpo-
rządzenia [1.1] zawarte w § 151 ustępy 1, 3, 4, 5. Ten fragment rozporządzenia dotyczący recyrkulacji przyto-
czony jest w punkcie 3.3 niniejszego Poradnika. Schemat centrali wentylacyjnej z recyrkulacją przedstawio-
ny jest na rysunku 8. Powietrze wywiewane, lub jego część, dzięki odpowiedniemu ustawieniu przepustnic 
jest zawracane i miesza się z powietrzem zewnętrznym. Ustawienie przepustnic stanowi jeden z elemen-
tów automatycznego sterowania pracą centrali wentylacyjnej. Ta zawracana część ciepłego powietrza wy-
wiewanego stanowi przedmiotowy odzysk ciepła. Do zalet recyrkulacji należy zaliczyć:

� niski koszt w stosunku do innych układów odzysku ciepła,
� prosta konstrukcja i automatyka,
� nie występuje zjawisko szronienia.

Wadą recyrkulacji jest obniżenie jakości powietrza nawiewanego przez domieszanie do niego zanieczysz-
czeń, jakie znajdują się w powietrzu wywiewanym.
Sprawność odzysku jest zmienna.

Rys. 8. Schemat centrali wentylacyjnej z recyrkulacją
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5.2.2. Regeneracja

a) Regeneracyjny obrotowy wymiennik ciepła (ROWC)
Głównym elementem regeneracyjnego obrotowego wymiennika ciepła jest wirujący wymiennik zbudowany 
z dużej ilości wąskich kanalików, których ścianki nagrzewają się od powietrza wywiewanego, aby następ-
nie oddać to ciepło powietrzu nawiewanemu. Powierzchnia wymiany ciepła w najlepszych konstrukcjach 
dochodzi do 3000 m² na 1 m³ objętości wirnika. ROWC działa w  ten sposób, że powietrze nawiewane 
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przepływa przez jedną połowę wymiennika określaną jako sekcja wlotowa, natomiast powietrze wywie-
wane przepływa w przeciwnym kierunku przez drugą połowę wymiennika określaną jako sekcja wylotowa. 
Oprócz tych dwóch sekcji jest jeszcze trzecia, znacznie mniejsza od dwóch pierwszych, sekcja określana jako 
płucząca, która w znacznym stopniu zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczonego powietrza wywie-
wanego do strumienia powietrza nawiewanego.
Dzięki obrotowi wymiennika następuje na przemian omywanie tej samej przestrzeni wymiennika raz przez 
powietrze wywiewane i następnie przez powietrze nawiewane. I znowu przez wywiewane itd.
Wirniki produkowane przeważnie z folii aluminiowej są niehigroskopijne, tzn. odzyskują wyłącznie ciepło 
jawne, o ile nie zachodzi w nich kondensacja. Dla umożliwienia  odzyskania ciepła utajonego folia alumi-
niowa pokrywana jest masą higroskopijną, nasączoną środkiem osuszającym. Wówczas można odzyskać 
ciepło utajone wynikające z różnicy wilgotności powietrza wywiewanego i nawiewanego.
Na rysunku 9 pokazano budowę wymiennika, a  na rysunku 10 schematycznie centralę klimatyzacyjną 
z wbudowanym regeneracyjnym obrotowym wymiennikiem ciepła.
Wymaganie rozporządzenia UE nr 1253/2014, aby każdy układ odzysku ciepła miał obejście, w przypadku 
ROWC realizowane jest przez zatrzymanie obrotów koła.
Do zalet regeneracyjnego obrotowego wymiennika ciepła należy zaliczyć:

 � wysoką sprawność sięgającą 85%,
 � znaczną trwałość użytkową,
 � możliwość odzysku chłodu w okresie letnim,
 � relatywnie prostą konstrukcję,

Do wad należy zaliczyć:
 � możliwość przecieków powietrza wywiewanego (zużytego) do powietrza nawiewanego (świeżego),
 � pobór energii zewnętrznej podczas pracy. 

Rys. 9. Widok regeneratora obrotowego
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Rys. 10. Schemat centrali klimatyzacyjnej z ROWC
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b) Nieobrotowy regeneracyjny wymiennik ciepła
Nieobrotowy regenerator ciepła zastosowany został w  decentralnym urządzeniu wentylacyjnym fi rmy 
Blauberg typu VENTO EXPERT. Urządzenia te przewidziane są do indywidualnej wentylacji każdego po-
mieszczenia.

Rys. 11. Nieobrotowy regeneracyjny wymiennik ciepła
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5.2.3. Rekuperacja

a) Krzyżowo-płytowy wymiennik ciepła
Wymiennik krzyżowo-płytowy jest rekuperatorem, w którym wymiana ciepła odbywa się poprzez przepony 
oddzielające powietrze ciepłe od zimnego. Obydwa strumienie powietrza oddzielone są od siebie płytami 
i ukierunkowane względem siebie prostopadle, stąd nazwa wymiennika krzyżowo-płytowy (rys. 12). [3.20]
Płyty najczęściej wykonywane są z blachy stalowej, tworzyw sztucznych lub ze stopów aluminium. Spraw-
ność odzysku ciepła w  wymienniku krzyżowo-płytowym zależy w  dużej mierze od wykroplenia wilgoci. 
Z tego właśnie powodu wynikają pojęcia: sprawność odzysku ciepła bez kondensacji i sprawność odzysku 
ciepła uwzględniająca kondensację wilgoci oraz parametry powietrza przed i za wymiennikiem ciepła. Róż-
nica między tymi sprawnościami dochodzi do 12%.

Zalety wymiennika krzyżowo-płytowego to:
� prosta konstrukcja,
� nie ma konieczności doprowadzenia dodatkowej energii spoza układu,
� pewność działania wynikająca z braku części ruchomych,
� możliwość regulacji wydajności wymiennika z wykorzystaniem upustu (by-pass).

Z uwagi na swoje zalety wymiennik krzyżowo-płytowy jest powszechnie stosowany jako układ odzysku 
ciepła w urządzeniach wentylacji mechanicznej w domach jednorodzinnych. 
Wady wymiennika krzyżowo-płytowego to:

� możliwość występowania szronienia już przy temperaturze około t = - 5ºC,
� duże wymiary centrali z wymiennikiem krzyżowo-płytowym,
� możliwość obniżenia szczelności wymiennika w wyniku zużywania się uszczelek, co skutkuje prze-

ciekami powietrza.
Sprawność wymiennika waha się w granicach 50 do 60%.
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Rys. 12. System wentylacji mieszkania z wymiennikiem krzyżowo-płytowym
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b) Przeciwprądowo-płytowy wymiennik ciepła
Przeciwprądowo-płytowy wymiennik ciepła jest modyfikacją krzyżowo – płytowego wymiennika polegają-
cą „na przecięciu” wzdłuż przekątnej, jaki w widoku przedstawia sobą wymiennik krzyżowo-płytowy i roz-
sunięciu tych dwóch połówek wymiennika. Między rozsunięte połówki wymiennika zamontowany został 
element w formie prostopadłościanu. W efekcie wymieniające między sobą ciepło dwa strumienie powie-
trza (ciepły wywiewany i zimny nawiewany) krzyżują się w częściach skrajnych wymiennika, a w części środ-
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kowej płyną równolegle do siebie w przeciwnych kierunkach. Takie rozwiązanie okazało się bardzo efektyw-
ne, gdyż sprawność odzysku osiąga 70 do 90%. Pozostała charakterystyka eksploatacyjna jest zbliżona do 
charakterystyki wymiennika krzyżowo-płytowego, z  tą różnicą, że wymienniki przeciwprądowo-płytowe 
mają znacznie większe wymiary przy tej samej ilości przepływającego przez nie powietrza. Z tego powo-
du mają zastosowanie głównie w układach wentylacji domów jednorodzinnych, gdzie mamy do czynienia 
z małym strumieniem powietrza.

Rys. 13. Schemat centrali wentylacyjnej z wymiennikiem przeciwprądowo-płytowym
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Legenda:
1. Filtr, 2. Wymiennik przeciprądowo-krzyżowy, 3. Przepustnica By-passu wymiennika, 4. Siłownik przepustnicy, 5. Wen-
tylator wywiewny, 6. Wentylator nawiewny, 7. Nagrzewnica dogrzewająca, 8. Obudowa, 9. Odprowadzenie skroplin

c) Rurka ciepła (heat pipe)
Rurka ciepła zbudowana jest z szeregu szczelnie zamkniętych rur, z których każda stanowi autonomiczny 
wymiennik. Z rur tych usunięto powietrze i napełniono je czynnikiem chłodniczym. Rozróżnia się dwa typy 
rurek ciepła. Pierwszy, prostszy w budowie, określany jako grawitacyjny, cyrkulacja płynu roboczego nastę-
puje bowiem na skutek grawitacji. Wobec tego rurka ciepła może być tylko montowana w pozycji pionowej. 
Dolna część rurki stanowiąca sekcję parownika montowana jest w kanale wywiewnym, a górna część sta-
nowiąca sekcję skraplacza znajduje się w kanale nawiewnym instalacji wentylacji, w której zamontowana 
jest rurka ciepła. Ciepło dostarczone do sekcji parownika powoduje odparowanie czynnika roboczego, które 
w postaci pary unosi się do sekcji skraplacza, gdzie skraplając się, oddaje ciepło i w postaci cieczy, dzięki 
grawitacji spływa po ściankach wymiennika do sekcji parownika. Drugi typ rurki ciepła ma wnętrze wyło-
żone strukturą kapilarną, która umożliwia przepływ fazy ciekłej czynnika roboczego ze sekcji skraplacza 
do sekcji parownika, i  to niezależnie od tego, czy wymiennik jest zamontowany poziomo, czy pionowo. 
Ponadto wymiennik ze strukturą kapilarną może każdym z końców być zamontowany w dowolnym kanale 
powietrza wentylacyjnego, czy to nawiewnym, czy wywiewnym. [3.23] [3.27] [3.2].

Zalety rurki ciepła:
 � prawie izotermiczny proces przekazywania ciepła wewnątrz termowodu,
 � brak części ruchomych,
 � długotrwałość działania,
 � nie ma konieczności doprowadzenia dodatkowej energii spoza układu,
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 � nie ma możliwości przecieków i mieszania powietrza nawiewanego z wywiewanym,
 � ryzyko szronienia występuje dopiero przy temperaturze powietrza zewnętrznego (nawiewanego) wy-

noszącej t = - 18ºC,
 � sprawność odzysku ciepła do 60%.

Wady rurki ciepła:
 � duży koszt rurki ciepła w stosunku do innych układów odzysku ciepła,
 � konieczność  usytuowania kanału nawiewnego nad kanałem wywiewnym w przypadku zastoso-

wania rurki cieplnej grawitacyjnej,
 � brak możliwości odzysku chłodu w rurce grawitacyjnej.

d) Układ z wymuszonym obiegiem czynnika
Wymiana ciepła odbywa się z wykorzystaniem cieczy pośredniej, jaką może być woda, roztwór glikolu lub 
olej. Glikol stosuje się jako ciecz pośrednią, zamiast wody, jeżeli istnieje ryzyko zamarznięcia wody w ruro-
ciągach. Schemat centrali klimatyzacyjnej z zastosowaniem układu odzysku ciepła z medium pośredni-
czącym pokazano na rysunku 14. Układ ten składa się z dwóch wymienników, ożebrowanych po stronie 
powietrza, z których jeden jest umieszczony w kanale powietrza wywiewanego, a drugi w kanale powie-
trza nawiewanego. Wymienniki te połączone są systemem rur, tworząc obieg zamknięty, w którym oprócz 
wspomnianych wymienników znajduje się pompa przetłaczająca czynnik pośredniczący, zawór trójdrogowy 
regulujący wydajność urządzenia oraz elementy zabezpieczające obieg zamknięty, takie jak przeponowe 
naczynie wzbiorcze, i zawór bezpieczeństwa. Czynnik pośredniczący ogrzewa się w  jednym wymienniku, 
pobierając ciepło od strumienia powietrza cieplejszego, a następnie oddaje to ciepło w drugim wymienniku. 
Oba strumienie powietrza są od siebie całkowicie oddzielone. Ponadto odległość  między wymiennikami 
ciepła może dochodzić do kilkudziesięciu metrów.

Zalety układu z cieczą pośrednią:
 � regulacja wydajności i odszranianie za pomocą zaworu regulacyjnego,
 � szczelność układu,
 � brak możliwości mieszania powietrza nawiewanego z wywiewanym,
 � możliwość znacznego oddalenia od siebie kanałów nawiewnego i wywiewnego,
 � ryzyko szronienia występuje dopiero przy temperaturze powietrza zewnętrznego (nawiewanego) wy-

noszącej t =  - 15ºC.

Wady układu z cieczą pośrednią:
 � konieczność doprowadzenia zewnętrznej energii napędowej,
 � sprawność przekazywania ciepła poniżej 55%,
 � znaczny koszt instalacji.
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Rys. 14. Fragment schematu centrali z glikolowym układem odzysku ciepła
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Legenda:
1. Chłodnica, 2. Zawór bezpieczeństwa, 3. Manometr, 4. Termometr, 5. Zawór do napełniania i spustu, 
6. Naczynia wzbiorcze, 7. Czujnik temperatury, 8. Pompa, 9. Zawór regulacyjny, 10. Nagrzewnica (na zielono pokazano linie 
sygnałowe)

e) Pompa ciepła
Pompa ciepła może być wykorzystana w wentylacji mieszkań jako źródło ciepła dla nawiewanego powie-
trza w okresie zimowym i jeżeli jest wykonana jako urządzenie rewersyjne, może być źródłem chłodu latem 
dla powietrza nawiewanego. Na rysunku 15 pokazano schematycznie budowę centrali wentylacyjnej, gdzie 
źródłem ciepła/chłodu dla powietrza nawiewanego jest pompa ciepła. W trybie grzania pracuje następują-
co: ciepłe powietrze wywiewane omywa parownik, oddając swoje ciepło do czynnika chłodniczego pompy 
ciepła i schłodzone uchodzi na zewnątrz. Pary czynnika chłodniczego opuszczają parownik i są zasysane 
przez sprężarkę i dalej tłoczone do skraplacza. W skraplaczu sprężone pary oddają ciepło powietrzu nawie-
wanemu i się skraplają. 
Rewersyjność pompy ciepła polega na tym, że wymiennik ciepła, który w trybie grzania był parownikiem 
w trybie chłodzenia, staje się skraplaczem i analogicznie skraplacz staje się parownikiem. Istotnym ele-
mentem w budowie takiej sprężarki jest zawór czterodrogowy. Na rysunkach 16 i 17 przedstawione są sche-
maty rewersyjnej pompy ciepła w obu trybach pracy.
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Rys. 15. Urządzenie do wentylacji mieszkań z pompą ciepła powietrze-powietrze [3.20]
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Rys. 16. Schemat rewersyjnej pompy ciepła. Praca w trybie grzania pomieszczenia
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Rys. 17. Schemat rewersyjnej pompy ciepła. Praca w trybie chłodzenia pomieszczenia

P A R OWNI K
NA WI E W

P OW. Z E WN.
OD  ST R ONY

C Z E R P NI

SKR A P LA C Z

WY WI E W
OD  ST R ONY

P OM I E SZ C Z E NI A

SPR RK

Z A WOR Y
ROZPR NE

P ary c zynnik a
C ie c z c zynnik a

Rys     Sc e at rewersy ne  po py ciepła  Praca w trybie c łodzenia po ieszczenia

iecz czynnika par ąca



2019

70

PORADNIK BRANŻOWY. CZĘŚĆ WENTYLACYJNA
Odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przedstawiony na rys. 17 schemat centrali po zamianie funkcji parownika ze skraplaczem pracuje następu-
jąco: powietrze wywiewane ogrzewa się w skraplaczu, a powietrze nawiewane schładza się w parowniku.
Średnia sprawność odzysku ciepła 55%.

Zalety urządzenia do wentylacji z pompą ciepła:
 � układ jest szczelny,
 � uniwersalność urządzenia (chłodzenie latem i grzanie zimą).

Wady urządzenia do wentylacji z pompą ciepła:
 � konieczność doprowadzenia zewnętrznej energii napędowej,
 � duży koszt urządzenia.  

Rewersyjna pompa ciepła wykorzystywana jest też w układach kombinowanych z innymi elementami od-
zysku ciepła. Przykładem może być współpraca z wymiennikiem krzyżowo-płytowym rys. 12. W połączeniu 
z wymiennikiem krzyżowo-płytowym uzyskuje się efekt grzania zimą i chłodzenia latem przy mniejszej wy-
dajności drogiego urządzenia, jakim jest pompa ciepła. Pompa ciepła jest drugim stopniem odzysku ciepła.

Rys. 18. Regulowana wentylacja mieszkaniowa z odzyskiem ciepła

Rys. 18. Regulowana wentylacja mieszkaniowa z odzyskiem ciepła.
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Legenda:
1. Centrala nawiewno-wywiewna, 2. Filtr powietrza, 3. Powietrze usuwane, 4. Powietrze zewnętrzne
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5.3. Odmrażanie wymienników odzysku ciepła 

Wymiennik krzyżowo-płytowy jest szczególnie narażony na szronienie na płytach wymiennika kiedy para 
wodna (wilgoć) unoszona z powietrzem wywiewanym „trafi” na temperaturę płyty, przez którą wymienia 
ciepło z powietrzem zewnętrznym, niższą od t =  -5ºC.
Możliwe do zastosowania metody odmrażania to:

 � by-pass powietrza zewnętrznego, polegający na skierowaniu strumienia powietrza zewnętrznego bez-
pośrednio do otworu nawiewnego w centrali z ominięciem wymiennika. Na odcinku między wymienni-
kiem, a otworem nawiewnym zamontowana jest nagrzewnica elektryczna określana jako dogrzewająca 
wtórna. Zadaniem tej nagrzewnicy jest dogrzanie powietrza do wymaganej temperatury,

 � podgrzanie powietrza wywiewanego z  pomieszczeń przez drugą nagrzewnicę elektryczną, określaną 
jako rozmrażającą, zamontowaną w centrali na odcinku między wlotem powietrza wywiewanego a wy-
miennikiem,

 � zatrzymanie lub zmniejszenie wydajności wentylatora nawiewnego, jeżeli dopuszczona jest w  po-
mieszczeniach wentylacja niezrównoważona,

 � nagrzewnica wstępna podnosząca temperaturę zasysanego powietrza zewnętrznego. 

We wszystkich trzech przypadkach sterowanie odmrażaniem jest automatyczne.
Zamrożenie wymiennika obrotowego może nastąpić wtedy, kiedy bardzo wilgotne powietrze wywiewane 
kontaktuje się w wymienniku z zewnętrznym powietrzem o temperaturze poniżej  t =  - 5ºC, gdyż wówczas 
w rotorze może wykroplić się więcej wilgoci, niż można odprowadzić. Aby odmrozić wymiennik obrotowy, 
należy zmniejszyć jego prędkość obrotową, co wiąże się ze zmniejszeniem sprawności odzysku.
W  wymienniku typu rurka ciepła w  celu ewentualnego odmrażania wymiennika stosuje się najczęściej 
układ przepustnic typu by-pass omijających wymiennik.
W układach odzysku ciepła z powietrza wywiewanego za pomocą pompy ciepła powietrze-powietrze sto-
suje się najczęściej odmrażanie z wykorzystaniem gorących par czynnika chłodniczego. Układ automatyki 
steruje sprężarką i zaworami, kontrolując odzysk ciepła oraz odmrażanie wymiennika ciepła.
 





2019

73

PORADNIK BRANŻOWY. CZĘŚĆ WENTYLACYJNA
Techniczne rozwiązanie instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych...

6.  TECHNICZNE ROZWIĄZANIE INSTALACJI WENTYLACJI ZE SZCZEGÓL- 
 NYM UWZGLĘDNIENIEM BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

6.1. Konieczność wentylacji mieszkań

Źródłami wilgoci w mieszkaniu są:
 � gotowanie i pieczenie w kuchni,
 � suszenie prania,
 � kąpiele w wannie lub pod natryskiem,
 � mieszkańcy,
 � rośliny pokojowe,
 � akwaria bez przykrycia,
 � zwierzęta domowe.

Usunięcie nadmiaru wilgoci z mieszkań jest zadaniem wentylacji. Sposoby wentylacji omówione są w ni-
niejszym rozdziale. Spotykane dość często stanowisko mieszkańców: „Po to kupiłem szczelne okna, aby 
mniej płacić za ogrzewanie. Po co mi wentylacja?”. Brak wentylacji w mieszkaniu może powodować stany 
chorobowe, przede wszystkim dróg oddechowych mieszkańców, a  także ma destrukcyjny wpływ na ele-
menty budowlane. Jeżeli wilgoć powstająca w pomieszczeniu nie będzie odprowadzana w wystarczającej 
ilości, to w sezonie grzewczym może nastąpić kondensacja pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach 
zewnętrznych elementów budowlanych. Zawilgocone powierzchnie są również doskonałym środowiskiem 
do wzrastania pleśni.
Zbyt niska temperatura wewnętrznych powierzchni zewnętrznych elementów budowlanych może być efek-
tem zastosowania w elemencie budowlanym izolacji termicznej o za małym oporze cieplnym.

6.2.  Systemy wentylacji mieszkań

Rys. 19. Systemy/instalacje wentylacji mieszkań
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6.3. Wentylacja naturalna

6.3.1. Wentylacja na przestrzał

Rys. 20. Wentylacja na przestrzał w mieszkaniach

Przestrzeń
mieszkalna

Korytarz Kuchnia

Rys.    Wentylacja na przestrzał w mieszkaniach

Wentylacja na przestrzał jest najprostszą formą wentylacji naturalnej. W jej przypadku, na skutek oddzia-
ływania wiatru przez mieszkanie przepływa strumień powietrza zewnętrznego, od strony odwróconej do 
wiatru do strony odwróconej od wiatru. Warunkiem skuteczności takiego rodzaju wentylacji jest, poza ko-
niecznością występowania wiatru, odpowiedni rzut budynku, z dwoma znajdującymi się naprzeciwko siebie 
lub co najmniej sąsiadującymi przez narożnik fasadami (rys. 20), z zamontowanymi w nich nawiewnikami 
i uchylnymi oknami po przeciwnej stronie.

6.3.2. Wentylacja grawitacyjna

a) Wprowadzenie
Przepływ powietrza przez pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie występuje wówczas, gdy temperatura 
powietrza zewnętrznego jest niższa od temperatury powietrza wewnątrz pomieszczenia. „Siłą napędową” 
wentylacji grawitacyjnej jest różnica gęstości dwóch słupów powietrza o wysokości równej odległości mię-
dzy wlotem powietrza zewnętrznego, a wylotem kanału wywiewnego do atmosfery. Im większa różnica 
temperatur, tym większa siła ciągu. Natomiast latem może zaistnieć sytuacja, że powietrze zewnętrzne 
będzie miało wyższą temperaturę niż powietrze w przewodzie wywiewnym i wystąpi niekorzystne zjawisko 
ciągu odwrotnego. Zanik ciągu w kanale wywiewnym może też nastąpić w wyniku działania silnego wiatru, 
zwanego opadającym, powodującego zamknięcie wylotu kanału. Wiatr taki występuje szczególnie często 
w rejonach podgórskich i nadmorskich [3.31] [3.35].
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Rys. 21. Schemat wentylacji grawitacyjnej

h
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Rys.    Schemat wentylacji grawitacyjnej

Różnice ciśnień wywołujące ruch powietrza określa wzór:

ΔH = h × g ( ᵨz - ᵨw )  [Pa]

gdzie:
h - różnice wysokości między nawiewnikiem a wylotem
     kanału wywiewnego
g = 9,81 m/s² - przyspieszenie ziemskie

ᵨz - gęstość powietrza zewnętrznego w kg/m³

ᵨw - gęstość powietrza wewnętrznego w kg/m³

b) Wywiew powietrza zużytego
Przekroje przewodów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej powinny zapewniać usuwanie wymaganych 
normą strumieni powietrza w następujących warunkach (pkt 2.3.3. Poradnika, oparte na wymaganiach Pol-
skiej Normy [2.4], zawierają dane do obliczenia tych wymaganych strumieni powietrza):

 � temperatura zewnętrzna +120C,
 � temperatura w pomieszczeniu, z którego usuwane jest powietrze, równa temperaturze obliczeniowej 

wg tabeli zawartej w pkt 2.3.11 Poradnika; dla pomieszczeń nieogrzewanych (np. piwnice) należy przyj-
mować temperaturę wewnętrzną +160C,

 � regulowane otwory doprowadzające powietrze zewnętrzne – w położeniu otwartym.

Powietrze z  pomieszczeń należy odprowadzać za pomocą przewodów indywidualnych, wyprowadzonych 
ponad dach budynku.
Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina (rys. 22), pionowo przy ścianach we-
wnętrznych. Dopuszcza się odchylenie przewodów od pionu do 300. Wyloty przewodów nad dachem po-
winny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi oraz przed nawiewaniem powietrza w wyniku 
działania wiatru. Dodatkowe wymagania dotyczące  przewodów wentylacji grawitacyjnej, murowanych 
z  cegły, wprowadza PN [2.5]. Mianowicie w  kominach powinny być wykonane boczne otwory wylotowe. 
Dopuszcza się wykonywanie górnych otworów wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych 
nad wylotem. Ponadto przewody powinny mieć na całej swej wysokości, łącznie z przejściami przez stropy 
i wieńce, jednakowy przekrój określony  w dokumentacji, jednak nie powinny być mniejsze niż 14 x 14cm(1/2 
x 1/2 cegły ze spoinami).
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Rys. 22. Usytuowanie wlotów i wylotów przewodów
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Rys.    Usytuowanie wlotów i wylotów przewodów

Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być usytuowane tak, aby odległość gór-
nej krawędzi otworu od sufitu nie przekraczała 150 mm. Otwory te powinny mieć wyposażenie umożli-
wiające redukcję wolnego przekroju do 1/3, obsługiwane z  poziomu podłogi. Obudowa otworu powinna 
umożliwiać zabudowę stałej przesłony (kryzy) dla dławienia nadmiaru ciśnienia.

c) Zapobieganie zanikowi ciągu w przewodzie wywiewnym
Można zapobiegać zanikowi ciągu, względnie ciągowi odwrotnemu, montując na wylocie z kanałów wen-
tylacyjnych specjalne nasady kominowe nazywane też wywietrznikami lub deflektorami. Rozróżnia się na-
stępujące nasady kominowe:

 � Nasady stałe – bez części ruchomych, w wyniku czego występuje zmienność parametrów pracy przy 
zmianie kierunku wiatru,

 � Nasady samonastawne – ustawiają się w kierunku wiejącego wiatru, osłaniając swoją czaszą cały wylot 
kanału, wytwarzając po stronie zawietrznej podciśnienie proporcjonalne do prędkości wiejącego wiatru, 

 � Nasady obrotowe – głowice ich wystawione są na działanie wiatru wprawiającego je w ruch obrotowy. 
Odpowiednio ukształtowane łopatki głowic zasysają powietrze z kanału, na którym zamontowana jest 
nasada.
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d) Nawiew powietrza zewnętrznego (świeżego) i nawiewniki
Ilość powietrza nawiewanego musi być równa ilości powietrza wywiewanego. Punkty 2.3.3. Poradnika, opar-
te na wymaganiach Polskiej Normy [2.4], zawierają dane do obliczenia wymaganych strumieni powietrza 
oraz określają sposoby zrealizowania tych nawiewów, w zależności od wartości współczynnika infiltracji 
powietrza „a” zamontowanych okien. Nawiewniki powinny mieć możliwość regulacji strumienia powietrza 
przez nie nawiewanego. Dostępne na rynku nawiewniki można klasyfikować ze względu na ich budowę 
i sposób regulacji [SPW] [4.4]:

 � Nawiewniki regulowane ręcznie – są obsługiwane przez użytkownika, który za pomocą specjalnej prze-
słony zmienia stopień otwarcia otworu doprowadzającego powietrze. Ilość powietrza przedostającego 
się do pomieszczenia zależy od położenia przepustnicy oraz od różnicy ciśnienia powietrza na zewnątrz 
i wewnątrz,

 � Nawiewniki sterowane różnicą temperatur – działają samoczynnie pod wpływem zmiany temperatury 
zewnętrznej. Gdy temperatura spada poniżej zadanej wartości, przepustnica zamontowana w nawiew-
niku automatycznie zmniejsza wielkość otworu nawiewnego, przez co ograniczony zostaje dopływ po-
wietrza zewnętrznego do pomieszczenia. Ze względu na budowę mechanizmu sterującego położenie 
przepustnicy, nawiewniki tego typu mają stosunkowo duże wymiary, wobec czego przeznaczone są do 
montażu w ścianie budynku, a nie w oknie,

 � Nawiewniki higrosterowalne – działanie ich polega na uzależnieniu strumienia przepływającego po-
wietrza zewnętrznego od zawartości pary wodnej wewnątrz pomieszczenia. Nawiewniki wyposażone 
są w  taśmy poliamidowe zmieniające swą długość przy  niewielkich już zmianach wilgotności względ-
nej. Zmiana długości taśmy przekłada się, za pomocą układu mechanicznego,  na ruch otwierający lub 
zamykający przepustnicę nawiewnika. Powoduje to zwiększenie lub zmniejszenie strumienia powie-
trza. Nawiewniki pracują w zakresie wilgotności względnej od 30 do 70%. Jeżeli wilgotność w pomiesz-
czeniu jest mniejsza lub równa 30%, nawiewnik jest przymknięty, a do pomieszczenia doprowadzany 
jest minimalny strumień powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wilgot-
ności 70% uzyskuje wydajność maksymalną. Konstrukcja nawiewnika wyklucza możliwość kontaktu 
powietrza zewnętrznego z czujnikiem wilgotności,

 � Nawiewniki sterowane różnicą ciśnień – ograniczają automatycznie dopływ powietrza zewnętrznego 
do pomieszczenia w momencie wzrostu różnicy ciśnień między powietrzem zewnętrznym a wewnętrz-
nym na skutek np. spadku temperatury na zewnątrz czy podmuchów wiatru. Przymykanie przepustnicy 
następuje po przekroczeniu określonego ciśnienia, co chroni pomieszczenie przed „nadmierną wentyla-
cją”, szczególnie niekorzystną w okresie zimowym, gdyż pociąga ona za sobą przechłodzenie pomiesz-
czenia i naraża użytkowników na nadmierne zużycie energii na ogrzewanie pomieszczenia. Nawiewniki 
mogą być w wykonaniu tzw. akustycznym polegającym na tym, że przestrzeń wlotu powietrza wyłożo-
na jest materiałem dźwiękochłonnym, tłumiącym dźwięki dochodzące z zewnątrz budynku.
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Rys. 23. Nawiewnik okienny

na zewnątrz wewnątrz

Przykład nawiewnika
zintegrowanego z ramą okna

e) Mikrowentylacja
Polska Norma [2.4] jako alternatywę do nawiewu powietrza nawiewnikami w przypadku wentylacji grawi-
tacyjnej dopuszcza doprowadzenie powietrza przez okna o współczynniku infiltracji „a” mieszczącym się 
między wartościami 0,5 < a < 1,0 m3/(m • h • daPa2/3) pod warunkiem wyposażenia okien w skrzydło uchyl-
no-rozwieralne, górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło uchylne. Norma [2.4] nie wspomina o moż-
liwości rozszczelniania skrzydeł okna, czyli tzw. mikrowentylacji. Literatura na ten temat jest stosunkowo 
obszerna, przede wszystkim ze strony producentów okien. Według opinii przytoczonego informatora, okna 
nierozszczelniane mogą być stosowane tylko w  pomieszczeniach z  wentylacją mechaniczną. Co prawda 
mikrowentylacja nie zapewni w każdych warunkach atmosferycznych dopływu wymaganej ilości powietrza 
zewnętrznego, ale często może być przydatna.

f) Zalety i wady wentylacji naturalnej
Do zalet wentylacji naturalnej można zaliczyć:

 � działanie bez poboru energii zewnętrznej,
 � działanie bez generowania dźwięku,
 � niskie koszty inwestycyjne,
 � minimalne koszty eksploatacyjne.

Do wad wentylacji naturalnej trzeba zaliczyć:
 � uzależnienie poprawnego działania wentylacji od warunków atmosferycznych,
 � brak kontroli nad działaniem wentylacji,
 � brak możliwości filtracji powietrza z uwagi na zbyt małą siłę ciągu na pokonanie oporów filtra,
 � nie można odzyskiwać ciepła z powietrza wywiewanego,
 � brak wentylacji latem,
 � możliwy zimą dyskomfort cieplny w pobliżu nawiewników.

6.4. Wentylacja mechaniczna

6.4.1. Wprowadzenie

Norma [2.4] wymaga, aby urządzenia wentylacji mechanicznej projektować na podstawie ogólnych zasad 
techniki wentylacyjnej. Ponadto w urządzeniach nawiewnych zaleca się wykorzystanie ciepła zawartego 
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w powietrzu usuwanym do ogrzania powietrza zewnętrznego. Urządzenia wentylacji mechanicznej nie po-
winny powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku określonego w  obowiązujących nor-
mach i przepisach. Polska Norma [2.6] definiuje pojęcie wentylacji mechanicznej jako wentylacji będącej 
wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch.

6.4.2. Rodzaje wentylacji

a) Nawiewna/wywiewna
W zależności od kierunku ruchu powietrza w stosunku do pomieszczenia wentylowanego określana jest 
jako nawiewna, jeżeli doprowadza powietrze do pomieszczenia, i wywiewna, jeżeli odprowadza powietrze 
z pomieszczenia.

b) Ogólna/miejscowa
W zależności od wymiarów przestrzeni wentylowanej w pomieszczeniu wentylację określa się jako ogól-
ną, jeżeli obejmuje swym zasięgiem całe pomieszczenie, i miejscową polegającą na wymianie powietrza 
w określonej przestrzeni pomieszczenia. Wentylacja miejscowa może być nawiewna, jeżeli skierowana jest 
np. na stanowisko pracy narażone na nadmierne promieniowanie cieplne wówczas, kiedy wentylacja ogólna 
nie jest wystarczająca. Wentylacja miejscowa może być też wywiewna działająca jako odciąg miejscowy, 
np. znad stołu spawalniczego.

c) Nadciśnieniowa/podciśnieniowa/zrównoważona
W zależności od proporcji między nawiewem a wywiewem wentylacja może być nadciśnieniowa, jeżeli stru-
mień powietrza nawiewanego jest większy od strumienia powietrza wywiewanego i podciśnieniowa, jeżeli 
strumień powietrza nawiewanego jest mniejszy od wywiewanego. Może być zrównoważona, wówczas kie-
dy strumienie nawiewny i wywiewny są sobie równe. Zdecydowana większość instalacji wentylacyjnych jest 
realizowana jako zrównoważona.

6.4.3. Wentylatory

a) Charakterystyka wentylatorów
Wentylatory są to maszyny przepływowe służące do przetłaczania powietrza (lub innych gazów). Zasadni-
czo rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje wynikające z ich budowy oraz działania, a mianowicie wentylatory 
promieniowe, osiowe i promieniowo-osiowe określane także jako wentylatory o mieszanym kierunku przepły-
wu powietrza. Wentylatory diagonalne mają obudowę w kształcie spirali, zasysają powietrze z jednej strony 
lub z dwu (jedno- lub dwustronnie ssące). Powietrze zasysane jest osiowo, a tłoczone promieniowo. Między 
kierunkiem ssania, a kierunkiem tłoczenia jest kąt prosty. Wentylatory osiowe zasysają strumień powietrza 
osiowo i tłoczą osiowo. Powietrze przepływa wzdłuż osi wentylatora. Wentylatory promieniowo-osiowe zasy-
sają powietrze osiowo i tłoczą promieniowo, ale dzięki ich specyficznej budowie powietrze tłoczone opuszcza 
wentylator po osi ssania. Wentylatory te wyposażone są w silniki z zewnętrznym kołem wirnikowym, z typem 
wirnika o mieszanym przepływie powietrza, który umożliwia zmniejszenie zewnętrznych wymiarów wentyla-
torów. Wentylatory te mają dużą wydajność w odniesieniu do ich kompaktowej budowy.

b) Napęd wentylatorów
Wentylatory napędzane są zazwyczaj przez silniki elektryczne. Napęd może być bezpośredni, wtedy kiedy 
wirnik wentylatora mocowany jest bezpośrednio na wale silnika, albo pośredni za pomocą przekładni pa-
sowej.
Silniki mogą być:

 � stałoprądowe w technologii EC, tj. elektronicznie komutowane (z ang. Electronically Commutated mo-
tors), umożliwiają płynną regulację wydajności układu wentylacyjnego w zakresie od 15 do 100%, przy 
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jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii elektrycznej. Właśnie z uwagi na większą energooszczęd-
ność i łatwość dopasowania pracy wentylatora do układu wentylacji to rozwiązanie jest zalecane w in-
stalacjach wentylacji,

� zmiennoprądowe mogą być fabrycznie wyposażone w napęd wielobiegowy lub można uzyskać ciągłą re-
gulację wydajności przez zmianę obrotów wentylatora za pomocą przetwornicy częstotliwości dla silników 
zasilanych trójfazowo tzw. falownika. Zastosowanie przetwornicy częstotliwości nie wpływa znacząco na 
ograniczenie zużycia energii elektrycznej. W niektórych silnikach zasilanych jednofazowo, regulacja może 
odbywać się przez zmianę napiecia przy użyciu regulatorów transformatorowych lub tyrystorowych.

6.4.4. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

Centralą wentylacyjną lub klimatyzacyjną określa się zintegrowane w jednej bryle urządzenia do uzdatnia-
nia powietrza:
� w przypadku centrali wentylacyjnej z funkcją ogrzewania powietrza nawiewanego są to: wentylatory, 

fi ltry, nagrzewnice, urządzenia odzysku ciepła,
� w przypadku centrali wentylacyjnej z funkcją ogrzewania i chłodzenia powietrza nawiewnego: wenty-

latory, fi ltry, nagrzewnice, urządzenia odzysku ciepła, chłodnica i odkraplacz przeznaczony do zatrzy-
mywania kropli wody unoszonych przez strumień z powierzchni chłodnicy,

� w przypadku centrali klimatyzacyjnej przewidzianej do pełnego uzdatniania powietrza: wentylatory, 
fi ltry, nagrzewnice, urządzenie odzysku ciepła, chłodnica, komora zraszania, jeżeli powietrze będzie 
nawilżane wodą, lub lanca nawilżacza parowego, jeżeli powietrze będzie nawilżane parą wodną i odkra-
placz przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień z powierzchni chłodnicy 
oraz z komory zraszania, jeżeli taka będzie zamontowana.

6.4.5. Centrale dachowe typu rooftop

Na rynku jest wiele rozwiązań, które służą do wentylacji pomieszczeń. W przypadku dużych obiektów naj-
popularniejszym rozwiązaniem są centrale wentylacyjne. Po ich podłączeniu do instalacji ciepła technolo-
gicznego czy wody lodowej mogą podgrzewać, względnie ochładzać nawiewane do pomieszczeń powietrze. 
Resztę strat bądź zysków ciepła można bilansować dodatkowymi urządzeniami. Takie rozwiązanie jest 
bardzo dobre w przypadku pomieszczeń, w których głównym kryterium jest strumień powietrza świeżego, 
a nie zapotrzebowanie na moc grzewczą czy chłodniczą.
W przypadku obiektów wielkokubaturowych, gdzie strumień powietrza świeżego wynikający z liczby ludzi 
przebywających w pomieszczeniu jest o wiele mniejszy w stosunku do strumienia powietrza potrzebnego 
do przeniesienia wymaganej mocy cieplnej, idealnym rozwiązaniem są rooftopy. Charakterystykę roofto-
pów omówiono na przykładzie central Cube fi rmy FLOWAIR. Są to urządzenia kompaktowe, w całości go-
towe do pracy, niewymagające na budowie łączenia ze sobą jakichkolwiek modułów. Mają one wbudowane 
wszystkie komponenty niezbędne do efektywnego chłodzenia, ogrzewania i wentylacji z odzyskiem ciepła. 
Nie wymagają więc oddzielnego źródła chłodu i instalacji łączącej z nim. W okresie zimowym układ rewer-
syjnej pompy ciepła, nagrzewnica, gazowa, wodna bądź elektryczna zapewniają odpowiednią ilość ciepła. 
Wydajności powietrza, moce chłodnicze i grzewcze są tak dobrane, że w większości obiektów nie ma po-
trzeby stosowania dodatkowych urządzeń uzupełniających.  
Urządzenia typu rooftop można stosować nie tylko w halach produkcyjnych czy magazynowych. Przezna-
czane są też one do galerii handlowych, sal kinowych, restauracji, stacji benzynowych itp.
Rooftopy Cube fi rmy FLOWAIR odróżniają się od istniejących urządzeń na rynku. Celem konstruktorów było 
stworzenie urządzenia, które poza funkcją chłodu i grzania zapewni również sprawność odzysku ciepła na 
poziomie dotychczas znanym z central wentylacyjnych, który od 1 stycznia 2018 r., zgodnie z rozporządze-
niem Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. wynosi min. 73%. Dodatkowo również urządzenia Cube 
spełniają wymogi obowiązującego od początku 2019 r. rozporządzenia LOT21.
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FLOWAIR tworząc urządzenia kompaktowe, zaprojektował również specjalne podstawy tłumiące z  na-
wiewnikiem wirowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu wystarczy wykonać tylko jeden otwór w dachu. Powie-
trze nawiewane jest bezpośrednio do pomieszczenia za pomocą sterowanego siłownikiem nawiewnika 
wirowego. Jego łopatki sterowane są w  zależności od trybu pracy (grzanie / chłodzenie) oraz wysokości 
zamontowania. Powietrze wywiewane jest z tej samej konstrukcji nawiewnika, przez co nie ma potrzeby 
wykonywania jakiejkolwiek instalacji kanałowej.

Rys. 24 Rooftop Cube R8 Rys. 25 Rooftop Cube 20 - 160

Rys. 26 Rooftop Cube 20 i 40 z przejściem dachowym ze 
zintegrowanym nawiewnikiem wirowym

Rys. 27 Rooftop Cube R8 z przejściem dachowym ze 
zintegrowanym nawiewnikiem wirowym

6.4.6. Wentylacja mechaniczna wywiewna

a) Wprowadzenie
W tym wariancie wentylacji powietrze wywiewane jest mechanicznie z takich pomieszczeń, jak kuchnie, 
łazienki, WC i ewentualnie pomieszczenia bezokienne. Powietrze zewnętrzne dostaje się do pomieszczeń 
mieszkalnych przez nawiewniki, takie jak w wentylacji grawitacyjnej, w wyniku podciśnienia wywołanego 
przez pracę wentylatorów wywiewnych. Przepływ powietrza przez mieszkanie następuje więc w klasycz-
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nym kierunku od pomieszczeń o  mniejszym do pomieszczeń o  większym stopniu zanieczyszczenia po-
wietrza. Przykłady kierunków ruchu powietrza w  trzech różnych mieszkaniach pokazano w  załączonym 
fragmencie prospektu firmy Venture Industries. Niebieskim kolorem strzałek oznaczono powietrze świeże, 
zewnętrzne, a czerwonym zużyte. System ten znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim w wentylacji 
domów wielorodzinnych, aczkolwiek może być stosowany w budownictwie jednorodzinnym.

Rys. 28. Teoretyczny ruch powietrza w mieszkaniu
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b) Systemy centralne
Nowoczesnym rozwiązaniem wentylacji mieszkaniowej dla budownictwa wielorodzinnego jest oferowany 
przez firmę Venture Industries system HICS (High Integrated Comfort System). Systemy centralne bazują 
na wspólnym dla całego pionu wentylatorze (dachowym lub kanałowym), wyposażonym w odpowiednią 
automatykę oraz różnego typu wywiewnikach i  nawiewnikach. Lokator nie ma dostępu do wentylatora. 
W pomieszczeniu, z którego wywiewane jest powietrze, z elementów instalacji znajduje się tylko wywiew-
nik. Usuwane powietrze musi być kompensowane przez nawiewniki okienne lub ścienne zamontowane 
w pomieszczeniach mieszkalnych.

Rys. 29. Schemat instalacji z wentylatorem dachowym

1. Tłumik
2. Wentylator dachowy
3. Regulator stałego podciśnienia
4. Przewód wentylacyjny (kanał spiro)
5. Wywiewnik
6. Nawiewnik okienny
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Omawiana instalacja może występować w dwóch podstawowych wariantach:
 � zmiennoprzepływowa:

 ½ wersja higrosterowalna,
 ½ wersja z ręcznie regulowaną wydajnością,

 � stałoprzepływowa.

Wentylacja higrosterowalna pozwala na ograniczenie strumienia wywiewanego powietrza, zależnie od 
wilgotności panującej w  pomieszczeniu. Wywiewniki higrosterowalne, dzięki zastosowanej taśmie po-
liamidowej, reagują na zmiany wilgotności, przymykając lub otwierając swoje lamele. Ograniczenie ilości 
wywiewanego powietrza pozwala na oszczędność energii potrzebnej na ogrzanie powietrza zewnętrznego, 
kompensującego to wywiewane. Regulator montowany przy wentylatorze zapewnia utrzymanie stałego 
podciśnienia w kanale zbiorczym, redukując obroty wirnika wentylatora, zależnie od wymaganej wydajno-
ści. Pociąga to za sobą dodatkowe oszczędności energii elektrycznej. Kratki higrosterowalne stosowane są 
przeważnie w pomieszczeniach o znacznych zyskach wilgoci, takich jak kuchnie, łazienki, suszarnie.
Przykłady wywiewników higrosterowalnych, stosowanych powszechnie w budownictwie wielorodzinnym, 
pokazano na rysunkach 30 oraz 31.
 
Rys. 30. Wywiewnik higrosterowalny SILENTIUM 50H Rys. 31. Wywiewnik higrosterowalny BEHT 15/50-125

Model wywiewnika SILENTIUM 25/70 m jest wywiewnikiem regulowanym ręcznie przez użytkownika. 
Zakres pracy tego wywiewnika wynosi od 25 do 70 m3/h. Wariant stałoprzepływowy zapewnia pewny, 
niezmienny strumień usuwanego powietrza, niezależnie od warunków panujących w pomieszczeniu. Wy-
wiewniki tego typu zachowują nominalną wydajność w szerokim zakresie wahań podciśnienia. Rozwiąza-
nie to cechuje się niższymi kosztami inwestycyjnymi, ale wymaga wyższych nakładów eksploatacyjnych. 
Wywiewniki stałoprzepływowe mają zastosowanie głównie w pomieszczeniach, takich jak garderoby lub 
komórki lokatorskie.
Wszystkie wywiewniki oferowane przez Venture Industries mają znormalizowany króciec przyłączeniowy 
o średnicy 125 mm.
Ogólna charakterystyka stosowanych nawiewników zawarta jest w pkt 6.3.2d Poradnika. Trzeba pamiętać, 
że powietrze zewnętrzne napływające do pomieszczeń nie jest uzdatniane, wobec czego ciepło potrzebne 
do jego ogrzania zimą musi być ujęte w instalacji centralnego ogrzewania.
Systemy centralne oferowane przez Venture Industries mogą pracować z dwoma rodzajami wentylatorów: 
kanałowymi (serii TD oraz przeznaczonymi do systemu HICS serii VENT) i  dachowymi (stosowanymi do 
systemu HICS serii RF oraz serii OZEO-E). Wentylatory dachowe standardowo odporne są na działanie 
czynników atmosferycznych, natomiast wentylatory kanałowe wymagają zabezpieczenia. Najlepszym 
umiejscowieniem wentylatorów kanałowych są szachty kominowe murowane na dachu albo jeżeli jest taka 
możliwość, to umiejscowienie ich w przestrzeni poddasza. Wentylatory do systemów centralnych dobierane 
są na maksymalną, wymaganą, przy pełnym otwarciu wywiewników, wydajność i obliczony spręż. Oprócz 
pokonania oporu hydraulicznego kanału, istotne jest również zapewnienie rezerwy podciśnienia przed wy-
wiewnikiem (zazwyczaj około 50 Pa).
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Zalecane średnice pionów zbiorczych zależne są od liczby kondygnacji oraz wymaganej wydajności. Poniż-
sza tabela przedstawia rekomendowane przez producentów wymiary, przy założeniu prędkości przepływu 
poniżej 4 m/s.

Tabela. Zalecane średnice pionów zbiorczych

Nr kondygnacji Średnica pionu [mm] Wydajność [m3/h] Prędkość przepływu [m/s]

7 200 350 3,0

6 200 300 2,65

5 160 250 3,6

4 160 200 2,8

3 125 150 3,4

2 125 100 2,2

1 125 50 1,1

Zaleca się izolowanie pionów wełną 20 mm, tak aby uniknąć wykroplenia pary wodnej na ściankach kanału 
oraz zmniejszyć poziom przegłosów pomiędzy kondygnacjami.

Głównymi zaletami systemów wentylacji centralnej są:
 � niska emisja hałasu do otoczenia oraz do kanału. System HICS spełnia normę 25dB dla pory nocnej dla 

pomieszczeń mieszkalnych [2.2],
 � niższy koszt inwestycyjny (w porównaniu do systemów indywidualnych),
 � brak konieczności równoważenia hydraulicznego (pod warunkiem zachowania odpowiednio niskiej 

prędkości przepływu w kanale zbiorczym – około 3 m/s),
 � możliwość dopasowania kratki wywiewnej do kolorystyki wnętrza,
 � współpraca z systemami BMS (protokół MODBUS).

Wadami tego rozwiązania są:
 � zastosowanie do budynków średniowysokich (do 8 kondygnacji na jednym pionie, ewentualnie stopnio-

wanie pionów – do 12 kondygnacji),
 � brak możliwości indywidualnego podziału kosztów energii elektrycznej zużytej przez wentylator,
 � awaria wentylatora powoduje problemy w całym pionie.

c) Systemy decentralne
Systemy te opierają się na indywidualnych wentylatorach wywiewnych montowanych w pomieszczeniach 
„brudnych”. Wentylatory wywiewne, a  właściwie urządzenia wywiewne umieszczone w  kuchni, łazience 
i WC podłączone są do wspólnych, dla każdego typu pomieszczenia, pionów wentylacyjnych. Użyto określe-
nia urządzenie wywiewne, a nie wentylator, gdyż oprócz wentylatora z silnikiem w tego typu urządzeniach 
znajdują się klapa zwrotna po stronie tłocznej wentylatora, a ponadto filtr powietrza, tłumik i elementy 
regulacji. Rysunek 32 przedstawia diagram do doboru średnicy pionu zbiorczego, zależnie od wysokości 
budynku na przykładzie wentylatorów SILENT ECO A 60. Każdy zbiorczy pion wentylacyjny zakończony jest 
wyrzutnią dachową.
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Rys. 32. Diagram przedstawiający maksymalną liczbę urządzeń podłączonych do jednego pionu

SILENT ECO A 60

2 przyrządy przypadające 

na pełną kondygnację.

Obliczeniowy przepływ 

objętościowy 66 m

3

/h 

na przyrząd

Instalacje wyposażone w wentylatory indywidualne znajdują zastosowanie przede wszystkim w budynkach 
wysokich oraz tam, gdzie istnieje konieczność indywidualnego rozdziału kosztów energii elektrycznej lub 
okresowego wyłączenia urządzenia.

Zaletami indywidualnej wentylacji jednorurowej są:
 � podzielność kosztów zużytej energii,
 � możliwość stosowania w budynkach wysokich,
 � awaria jednego wentylatora nie wpływa na pracę innych urządzeń w danym pionie.

Do wad natomiast możemy zaliczyć:
 � hałas emitowany przez wentylator,
 � wyższe koszty inwestycyjne,
 � konieczność regularnej konserwacji (czyszczenie filtrów).

d) Piony okapowe
W nowoczesnych budynkach wielorodzinnych standardem stają się kuchnie wyposażone w okapy. Urządze-
nia te pełnią rolą odciągów miejscowych, których zadaniem jest usunięcie oparów emitowanych podczas 
gotowania. Okapy podłączane są do specjalnie przygotowywanych pionów o większej średnicy (zazwyczaj 
250 mm) i powinny zostać wyposażone w następujące elementy:

 � szczelna klapa zwrotna SKZ.125 zapobiegająca przedmuchom podczas przestoju wentylatora okapu. 
Klapa SKZ.125 została wyposażona w magnesy gwarantujące szczelność docisku membrany klapy do 
obudowy,

 � regulator przepływu RDR redukujący maksymalną wydajność okapu. Zapobiega przewymiarowaniu 
okapu przez użytkownika.

Na zakończeniu pionów okapowych nie stosuje się dodatkowych wentylatorów, jedynie elementy wyrzuto-
we, zabezpieczone przed przedostawaniem się wody i ciał obcych.
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e) Zalety i wady mechanicznej wentylacji wywiewnej
Do zalet mechanicznej wentylacji wywiewnej można zaliczyć:

 � lepszą wymianę powietrza w stosunku do wentylacji naturalnej,
 � działanie wentylacji niezależnie od warunków atmosferycznych,
 � możliwość zautomatyzowania działania wentylacji,
 � możliwość zastosowania nawiewników z filtrami.

Do wad mechanicznej wentylacji wywiewnej można zaliczyć:
 � większe koszty inwestycyjne w stosunku do wentylacji naturalnej,
 � dodatkowe koszty związane z doprowadzeniem energii zewnętrznej,
 � możliwy dyskomfort cieplny w pobliżu nawiewników,
 � konieczność przeprowadzania okresowych czynności obsługowych.

6.4.7. Wentylacja mechaniczna nawiewna

Ten wariant wentylacji nadaje się przede wszystkim  do domów jednorodzinnych. Zasada działania po-
lega na doprowadzeniu uzdatnionego w urządzeniu wentylacyjnym powietrza zewnętrznego do  pokojów 
i ewentualnie korytarza, skąd w wyniku nadciśnienia wywołanego przez powietrze nawiewane powietrze 
zużyte zostaje usunięte na zewnątrz przez nieszczelności w  strukturze budynku lub otwory wywiewne. 
Powietrze z korytarza może być przetłoczone do łazienki i WC, skąd wyprze powietrze zużyte.

Do zalet mechanicznej wentylacji nawiewnej można zaliczyć:
 � lepszą wymianę powietrza w stosunku do wentylacji naturalnej,
 � działanie wentylacji niezależnie od warunków atmosferycznych,
 � możliwość zautomatyzowania działania wentylacji,
 � zminimalizowanie infiltracji zimnego powietrza do pomieszczeń,
 � możliwość filtrowania powietrza nawiewanego,
 � możliwość wykorzystania energii odnawialnej (np. energii słonecznej lub pozyskiwanej z gruntu).

Do wad mechanicznej wentylacji nawiewnej można zaliczyć:
 � większe koszty inwestycyjne w stosunku do wentylacji naturalnej,
 � dodatkowe koszty związane z doprowadzeniem energii zewnętrznej,
 � budynek nie może być całkowicie szczelny, jeżeli zakłada się wywiew przez nieszczelności,
 � konieczność przeprowadzania okresowych czynności obsługowych, np. czyszczenie lub wymiana fil-

trów w urządzeniu wentylacyjnym,
 � sprawność systemu jest uzależniona od kształtu i układu budynku.

6.4.8. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

a) Wprowadzenie
System mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej jest bardziej zaawansowanym technologicznie roz-
wiązaniem w stosunku do systemu wywiewnej oraz wentylacji nawiewnej i łączy w sobie zalety obu tych 
systemów. Jednocześnie działający mechaniczny nawiew i mechaniczny wywiew zapewniają prawidłowy 
przepływ powietrza w całym domu czy mieszkaniu w przypadku budynków wielorodzinnych. Aby zapew-
nić poprawne działanie wentylacji nawiewno-wywiewnej, ściany budynku oraz stolarka okienna i drzwiowa 
powinny być szczelne.
Bardzo ważną zaletą mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej jest możliwość zastosowania odzysku 
ciepła z powietrza wywiewanego. Pozwala to na znaczną redukcję zapotrzebowania na ciepło dla celów 
grzewczych i wentylacyjnych.



2019

90

PORADNIK BRANŻOWY. CZĘŚĆ WENTYLACYJNA
Techniczne rozwiązanie instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych...

Dla budynków mieszkalnych istnieje obecnie kilka rozwiązań mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiew-
nej. Podstawowa różnica między nimi sprowadza się do zastosowanego sposobu odzysku ciepła. Sposoby 
odzysku ciepła omówione są w Poradniku w rozdziale 2.5. „Odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych”. Wysoko cenione są urządzenia wentylacyjne wyposażone w wymienniki przeciwprą-
dowo-płytowe, których sprawność temperaturowa kształtuje się w granicach 70%-90% . Jednym z takich 
urządzeń jest centrala wentylacyjna o nazwie ComfoAir Q produkcji firmy Zehnder, w której zastosowano 
rekuperacyjny przeciwprądowo- płytowy wymiennik ciepła w nowoczesnym wykonaniu entalpicznym.

b) Systemy centralne z odzyskiem ciepła
Głównym elementem instalacji jest centrala wentylacyjna wspólna dla całego zespołu mieszkań. Podsta-
wowe elementy centrali to: wymiennik płytowo-krzyżowy do odzysku ciepła unoszonego z  powietrzem 
wywiewanym, by-pass wymiennika, wentylatory nawiewny i  wywiewny, filtry powietrza zewnętrznego 
i wywiewanego, nagrzewnica dogrzewająca, tłumiki na wylocie z centrali powietrza nawiewanego i wywie-
wanego. Uzdatnione powietrze w centrali wspólnym kanałem nawiewnym doprowadzone jest do każdego 
mieszkania, gdzie wewnętrzną instalacją nawiewną doprowadzone jest do nawiewników usytuowanych 
w pomieszczeniach mieszkalnych. Nawiewniki są przystosowane do regulacji ilości nawiewanego powie-
trza. Zużyte powietrze z pokojów mieszkalnych otworami w drzwiach wydostaje się na korytarz lub bezpo-
średnio do pomieszczeń „brudnych”, np. kuchni.
Z korytarza zaś przez kolejny otwór w drzwiach przedostaje się do innego pomieszczenia „brudnego”, np. 
łazienki z WC. Z pomieszczeń „brudnych” zasysane jest przez wywiewniki zamontowane na centralnym 
kanale wywiewnym. Wywiewniki są przystosowane do regulacji ilości wywiewanego powietrza.

Rys. 33. Przekrój budynku z centralnym systemem wentylacji
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c) Systemy semicentralne (półcentralne) z odzyskiem ciepła
W tych systemach centralne, wspólne dla całego zespołu mieszkań są wentylator nawiewny z filtrem i cen-
tralnym kanałem nawiewnym oraz wentylator wywiewny z centralnym kanałem wywiewnym. Natomiast 
urządzenia odzysku ciepła są indywidualne dla każdego mieszkania.

Rys. 34. Przekrój budynku z semicentralnym systemem wentylacji
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d) Systemy decentralne z odzyskiem ciepła

 � Wprowadzenie
Polska Norma [2.4] dopuszcza projektowanie wentylacji mechanicznej zdecentralizowanej, działającej nie-
zależnie w każdym mieszkaniu (lub jego poszczególnych pomieszczeniach) i uruchamianej okresowo przez 
użytkownika mieszkania, pod warunkiem skutecznego zabezpieczenia przed możliwością dotarcia usuwa-
nego powietrza do innych mieszkań.
HBH oferuje rozwiązania proponowane np. przez firmę Blauberg, w których decentralizacja sprowadzona 
jest do poziomu jednego pomieszczenia. System wentylacji Blauberg wykorzystuje urządzenia wentyla-
cyjne montowane w ścianie zewnętrznej wentylowanego pomieszczenia. W ofercie firmy Blauberg można 
wyróżnić trzy „rodziny” urządzeń do wentylacji pojedynczych pomieszczeń, a mianowicie rodzina VENTO 
należąca do systemu jednorurowych urządzeń, rodzina FRESHBOX należąca do central wentylacyjnych 
dla pojedynczych pomieszczeń i  rodzina CIVIC obejmująca centrale wentylacyjne przeznaczone dla poje-
dynczych pomieszczeń w takich obiektach użyteczności publicznej, jak szkoły, biura, czytelnie, sklepy itp. 
W  pkt 5.2.2b Poradnika zamieszczono rysunek pokazujący budowę urządzenia VENTO Expert A50-1 Pro 
jako przykład  systemu odzysku ciepła za pomocą nieobrotowego regeneracyjnego wymiennika ciepła.

 � Przegląd urządzeń wentylacji decentralnej z odzyskiem ciepła firmy Blauberg
Dwa zbliżone do siebie w rozwiązaniu technicznym urządzenia: VENTO Expert A50-1Pro oraz VENTO Expert 
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A50-1W o strumieniu powietrza qv= 15 do 50 m3/h i efektywności odzysku ciepła do 97%. Zasada działania 
obydwu tych urządzeń pokazana jest na rysunku 35.

Rys. 35. Zasada działania urządzenia w zimie

Obydwa urządzenia mają możliwość utworzenia z kilku z nich systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej 
sterowanego centralnie.
Odmianą urządzeń VENTO Expert A50-1Pro oraz  VENTO Expert A50-1W są urządzenia dwukanałowe 
o symbolach VENTO Expert DUO A30-1Pro oraz VENTO Expert DUO A30-1W o strumieniu powietrza qv = 
10 do 30 m3/h i efektywności odzysku ciepła do 85%. W wersji DUO przez jeden kanał powietrze jest na-
wiewane do pomieszczenia, a przez drugi kanał jest w tym samym czasie wywiewane z pomieszczenia. 
Po siedemdziesięciu sekundach takiej pracy urządzenia następuje zmiana, wentylatory z silnikami rewer-
syjnymi zmieniają kierunek obrotów i  kanał, przed chwilą nawiewny staje się wywiewnym, a  wywiewny 
nawiewnym. Po następnych siedemdziesięciu sekundach następuje kolejna zmiana. W  ten sposób przy 
zastosowaniu urządzenia wentylacyjnego wersji DUO stale jest nawiewane zewnętrzne powietrze do po-
mieszczenia i stale jest wywiewane z pomieszczenia powietrze zużyte.

Rys. 36. Wymiennik regeneracyjny w wersji DUO
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Kolejnymi przedstawicielami rodziny VENTO są urządzenia VENTO ECO A50 Pro oraz VENTO ECO 2 A50 
Pro, obydwa o strumieniu powietrza qv =15 do 50 m3/h i efektywności odzysku ciepła do 92%. Oprócz zalet 
uprzednio omówionych urządzeń rodziny VENTO, urządzenia VENTO ECO umożliwiają oczyszczanie nawie-
wanego powietrza do 99% z cząstek PM 2,5 za pomocą filtra F8. Dwa urządzenia modelu ECO2 są najbar-
dziej ekonomicznym rozwiązaniem. Mogą pracować jako dwie osobne jednostki. Warto jednak, jeżeli po-
mieszczenie jest odpowiednio duże, oba urządzenia podłączyć do jednego panelu sterowania, aby działały 
w sposób skomunikowany: jeden nawiewał powietrze zewnętrzne, a drugi wywiewał powietrze zużyte. Po 
siedemdziesięciu sekundach takiej pracy następuje „zmiana ról”. Rysunek 37 pokazuje schemat przepływu 
powietrza przez pomieszczenia wentylowane za pomocą urządzeń VENTO w wersji ECO.

Rys. 37. Schemat przepływu powietrza przez mieszkanie

Następną „rodziną” urządzeń do wentylacji decentralnej firmy Blauberg są centrale wentylacyjne do poje-
dynczych pomieszczeń. Zaliczają się do nich:
FRESHBOX 60 o strumieniu powietrza qv do 60 m3/h, odzysku ciepła do 79%,
FRESHBOX 100 o strumieniu powietrza qv do 100 m3/h, odzysku ciepła do 96%,
FRESHBOXE120 o strumieniu powietrza qv do 120 m3/h, odzysku ciepła do 92%,
CIVIC EC DB300 o strumieniu powietrza qv do 300 m3/h, odzysku ciepła 79 do 91%,
CIVIC EC DB500 o strumieniu powietrza qv do 510 m3/h, odzysku ciepła 79 do 94%,
CIVIC EC LB o strumieniu powietrza qv do 580 m3/h, odzysku ciepła do 97%.

Kuchnia Łazienka Pokój 

Pokój Pokój 

Zasilanie
i sterowanie

Korytarz 

Balkon VENTO ECO2 A50 Pro

VENTO ECO2 A50 Pro

VENTO ECO A50 Pro

VENTO ECO A50 Pro
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Powyższe zestawienie zawiera informacje o podstawowych modelach central wentylacyjnych. Są jeszcze 
liczne mutacje, szczególnie w grupie central CIVIC.

Rys. 38. Wnętrze centrali FRESHBOX 100

6.4.9. Wentylacja hybrydowa

System wentylacji hybrydowej określa się jako wentylację naturalną okresowo wspomaganą mechanicznie. 
Rozróżnia się trzy podstawowe rozwiązania wentylacji hybrydowej, a mianowicie [3.16]:

 � współdziałanie wentylacji naturalnej i  mechanicznej poprzez działanie dwóch w  pełni autonomicz-
nych systemów, w których regulacja odbywa się na zasadzie przełączania pomiędzy systemami lub też 
wykorzystania jednego i drugiego systemu dla określonych zadań (np. wentylacja naturalna ustawiona 
jest na działanie w okresach przejściowych, a system wentylacji mechanicznej będzie działał zimą i la-
tem, tj. w okresach ekstremalnych temperatur zewnętrznych),

 � wentylacja wywiewna grawitacyjna wspomagana pracą wentylatora, zamontowanego na wylocie 
z  kanału wywiewnego, z  chwilą gdy podciśnienie jest zbyt małe, aby skutecznie usuwać powietrze 
z pomieszczeń. Załączenie do pracy wentylatora wywiewnego następuje automatycznie przez układ 
sterujący. Wariantem tego systemu (rzadziej używanym) jest zastosowanie instalacji z wentylatorem 
nawiewnym wytwarzającym nadciśnienie pozwalające na usunięcie powietrza zużytego przez kanał 
wentylacji grawitacyjnej,  

 � wentylacja wywiewna mechaniczna wspomagana wentylacją naturalną, przede wszystkim energią wia-
tru, pozwalającą na optymalne wykorzystanie naturalnych sił, wspomagających przepływ powietrza.
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7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ DOMU JEDNORODZINNEGO

7.1. Ustalenie ilości powietrza wentylacyjnego  

Punktem wyjściowym do sporządzenia projektu instalacji, który powinien być opracowany w ścisłej współ-
pracy projektanta z inwestorem, jeszcze przed rozpoczęciem realizacji obiektu, jest ustalenie ilości powie-
trza wentylacyjnego. Ilość powietrza wentylacyjnego ma bowiem wpływ na wymiary instalacji.     
Strumień wywiewanego powietrza wynika z  wymagań Polskiej Normy [2.4], a  jego wartość przytoczono 
w punkcie 2.3.3. Poradnika. Wspomniana Polska Norma dokładnie precyzuje wymagane minimalne warto-
ści strumienia wywiewanego powietrza z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu i pomieszczenia bezokien-
nego. Natomiast dla pokoju mieszkalnego wymagany strumień określa tylko dla nietypowych przypadków, 
tj. dla pokoju oddzielonego od kuchni, łazienki, ustępu i pomieszczenia bezokiennego więcej niż dwojgiem 
drzwi, pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym budynku jednorodzinnym lub 
w  wielopoziomowym mieszkaniu w  budynku wielorodzinnym. Dla tych przypadków strumień powietrza 
powinien być równy 30 m3/h. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna dla omawianych budynków 
powinna być zrównoważona, czyli strumień powietrza nawiewanego powinien być równy strumieniowi po-
wietrza wywiewanego. Dla przeciętnego domu jednorodzinnego obliczony strumień powietrza wywiewane-
go i nawiewanego odpowiada krotności wymian 1/h - 1,5/h.

7.2. Rozwiązanie techniczne instalacji

Głównym elementem instalacji jest centrala wentylacyjna. Oferowana przez Grupę HBH nowoczesna cen-
trala wentylacyjna ComfoAir Q firmy Zehnder jest centralnym, kompaktowym urządzeniem wentylacyjnym 
z odzyskiem ciepła wraz z wbudowanym modulowanym by-passem i nagrzewnicą wstępną. Produkowa-
ne są w wersjach o maksymalnych wydajnościach 350, 450 i 600 m3/h przy sprężu dyspozycyjnym wyno-
szącym 200 Pa. Wydajności te stanowią podstawową informację o urządzeniu zawartą w  jego symbolu. 
Urządzenia te przystosowane są do montażu w pozycji pionowej na ścianie lub na podstawie w budynkach 
mieszkalnych oraz komercyjnych. Łączą w sobie najwyższy komfort, prostą obsługę, wysoki współczynnik 
sprawności oraz łatwość w podłączeniu do techniki domowej.
Rozwiązanie konstrukcyjne poszczególnych modeli centrali ComfoAir Q jest do siebie zbliżone. Główną róż-
nicą jest rozwiązanie króćców przyłączeniowych do instalacji. Modele CA Q450 ST oraz CAQ600 ST mają 
stałe króćce, co oznaczono lierami ST, natomiast model CA Q350 TR ma regulowane króćce, co oznaczono 
literami TR, i co stanowi dodatkową zaletę przy montowaniu instalacji. Do innych zalet, i to odnoszących 
się do wszystkich modeli, można zaliczyć:

 � cichą pracę i niskie zużycie energii dzięki najnowszej technologii wentylatorów,
 � sprawność odzysku ciepła od 90 do 95%,
 � idealną temperaturę powietrza nawiewanego dzięki modulowanemu by-passowi,
 � wersję prawą i lewą w jednym urządzeniu, co umożliwia ewentualne zmiany ustawienia centrali, w sto-

sunku do projektu, w czasie montażu w budynku,
 � izolowane króćce montażowe.

Miejsce ustawienia centrali zależy od architektonicznego rozwiązania budynku. Może być ustawiona na 
dowolnej kondygnacji budynku.
Do centrali doprowadzone są następujące przewody wentylacyjne: 

 � czerpny łączący czerpnię powietrza zewnętrznego z otworem wlotowym centrali. Przewód ten powi-
nien być izolowany termicznie celem ochrony przed wykraplaniem się na jego powierzchni pary wodnej 
zawartej w powietrzu  mieszkania,
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 � wyrzutowy łączący otwór wylotowy centrali z wyrzutnią powietrza usytuowaną na zewnątrz budynku, 
na dachu lub w ścianie. Przewód ten powinien być również izolowany termicznie z tych samych powo-
dów co kanał czerpny.

Wymagania prawne dotyczące usytuowania czerpni i wyrzutni zamieszczone są w punkcie 2.7 Poradnika.
 � nawiewne to przewody doprowadzające powietrze nawiewane z centrali do nawiewników usytuowa-

nych w pomieszczeniach mieszkalnych. Przewody te powinny być izolowane termicznie celem ograni-
czenia strat oraz zapewnienia odpowiedniej aukustyki,

 � wywiewne doprowadzające powietrze do centrali z wywiewników usytuowanych w pomieszczeniach, 
z których powietrze jest usuwane. Przewody te powinny być izolowane termicznie celem utrzymania 
ciepła do momentu wymiany w wymienniku oraz dla wytłumienia dźwięków.

Schemat dystrybucji powietrza wentylacyjnego za pomocą systemu Zehnder ComfoFresh składającego się 
z kanałów okrągłych i płaskich pokazano na rysunku 39.

Rys. 39. Schemat dystrybucji powietrza wentylacjyjnego w domu jednorodzinnym

Tłumik Izolowany kanał 
wentylacyjny

Centrala wentylacyjna

Kanał okrągły ComfoTubeKanał płaski ComfoTube flat 51

Skrzynka rozdzielcza

Skrzynka rozprężna

Kratka w ścianie 
zewnętrznej

■ Powietrze z zewnątrz
■ Powietrze doprowadzane
■ Powietrze wywiewane
■ Powietrze usuwane

Centrala ComfoAir Q działa w ten sposób, że wentylator wywiewny usuwa zanieczyszczone, ciepłe powie-
trze z pomieszczeń, a wentylator nawiewny przetłacza zimne (zimą) powietrze zewnętrzne. Oba strumienie 
po oczyszczeniu przez filtry przepływają w przeciwprądzie przez wymiennik entalpiczny, gdzie następuje 
proces wymiany energii cieplnej i wilgoci między strumieniami. Powietrze świeże po przejściu przez wy-
miennik krzyżowy może być w razie potrzeby dogrzane przez nagrzewnicę elektryczną dla utrzymania kom-
fortowej temperatury powietrza nawiewanego.
Nawiew uzdatnionego w  centrali powietrza zewnętrznego, dostarczanego do pomieszczeń mieszkalnych 
i sypialni, następuje poprzez kanały nawiewne oraz nawiewniki określane jako zawory wentylacyjne lub ane-
mostaty. Zawory wentylacyjne, zarówno nawiewne jak i wywiewne mają możliwość uregulowania ilości prze-
pływającego przez nie powietrza. Przystosowane są one do nawiewu małych ilości powietrza, wynikającej 
z przepisów [2.4]. Jak wiadomo z doświadczenia, krotność wymian dla pomieszczeń mieszkalnych i sypialni 
dochodzi do półtorakrotnej, kiedy to minimalna wymiana dla wentylacji mechanicznej jest trzykrotna. Tym 
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niemniej przy rozmieszczaniu nawiewników trzeba wziąć pod uwagę czynniki wywierające wpływ na prawi-
dłowe usytuowanie otworów nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniu, a mianowicie:

 � kształt pomieszczenia,
 � wymiary pomieszczenia,
 � przeznaczenie pomieszczenia,
 � wystrój architektoniczny,
 � wielkość strumienia powietrza wentylacyjnego,
 � różnicę temperatur między powietrzem  nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu,
 � dopuszczalna prędkość przepływu powietrza.

Ze względu na relacje między temperaturą powietrza nawiewanego, a temperaturą powietrza w pomiesz-
czeniu rozróżnia się trzy przypadki:

 � jeżeli temperatura powietrza nawiewanego jest równa temperaturze powietrza w pomieszczeniu, tn = 
tw, wówczas nawiew określamy jako izotermiczny,

 � jeżeli temperatura powietrza nawiewanego jest wyższa od temperatury powietrza w pomieszczeniu, tn 
> tw, wówczas mamy do czynienia z ogrzewaniem powietrznym,

 � jeżeli temperatura powietrza nawiewanego jest niższa od temperatury powietrza w  pomieszczeniu, 
tn < tw, wówczas mamy do czynienia z asymilacją zysków ciepła, czyli z chłodzeniem pomieszczenia.

Celem omawianej instalacji wentylacji mechanicznej jest doprowadzenie do pomieszczeń mieszkalnych ze-
wnętrznego powietrza o odpowiedniej temperaturze. Ilość ciepła dostarczanego tym rodzajem wentylacji 
jest niewystarczająca na pokrycie zimą strat ciepła przez przegrody budowlane, dlatego wymagana jest 
dodatkowo w budynku instalacja centralnego ogrzewania. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła dla 
domów jednorodzinnych zasadniczo nie mają możliwości schładzania latem powietrza nawiewanego do 
pomieszczeń. W pkt. 8.3. Poradnika pokazano, jak tę kwestię rozwiązała firma Zehnder.
Powietrze zużyte w  pomieszczeniach mieszkalnych i  sypialniach odpływa z  tych pomieszczeń poprzez 
otwory wyrównawcze w postaci kratek lub szczelin w drzwiach, a następnie przez przedpokój do kuchni, 
łazienki i toalety. W tych pomieszczeniach powietrze zużyte jest zasysane przez wywiewniki i dalej prze-
wodami doprowadzane do centrali.
Przewody można prowadzić zależnie od rozwiązania architektonicznego budynku: poziomo na poddaszu 
(pamiętać o izolacji termicznej i przeciwpożarowej), w międzystropiu, tj. między stropem konstrukcyjnym 
a stropem podwieszonym, pionowo we wnękach lub w obudowach przyściennych. Przykładem ukrycia ka-
nałów mogą być systemy dystrybucji powietrza: Zehnder OnFloor i InFloor.
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Rys. 40. System dystrybucji powietrza Zehnder OnFloor Rys. 41. System dystrybucji powietrza Zehnder InFloor

Rys. 42. Instalacja na systemie OnFloor Rys. 43. Instalacja na systemie InFloor

Pamiętać trzeba o zapewnieniu dostępu do kanałów celem ich czyszczenia. Kanały mogą być też wykonane 
z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okrągłym (hydraulicznie korzystniejsze) lub o przekroju prosto-
kątnym. Nie zaleca się stosowania elastycznych przewodów aluminiowych , gdyż nie można ich czyścić me-
chanicznie. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych 
elastyczne przewody wentylacyjne wykonane z tworzyw sztucznych. Ten rodzaj przewodów o stosunkowo 
niewielkich średnicach (najczęściej DN63 do DN90) wykorzystuje się w tzw. systemach „rozdzielaczowych”, 
w których do każdego nawiewnika prowadzi odrębny przewód powietrzny od rozdzielacza zasilanego z cen-
trali głównym przewodem nawiewnym. Przykładem takiego rozwiązania jest nowoczesny system dystry-
bucji powietrza Essential firmy Zehnder.
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Rys. 44. Kanał wentylacyjny Essential Rys. 45. Skrzynka rozprężna TVA-P Essential

Rys. 46. Skrzynka rozdzielcza APV Essential

7.3. Gruntowe wymienniki ciepła [4.1]

7.3.1. Wprowadzenie

Dla zwiększenia efektywności energetycznej odzysku ciepła w instalacji wentylacji budynku jednorodzin-
nego można wykorzystać odnawialne źródło energii, jakim jest grunt. W  naszej strefie klimatycznej na 
głębokości poniżej 1,5 m pod powierzchnią terenu panuje względnie stała temperatura gruntu około +80C, 
co w przypadku zastosowania gruntowego wymiennika ciepła (GWC) umożliwia podgrzanie powietrza zimą 
i pasywne schłodzenie latem.

Rys. 47. Zasada działania GWC w lecie
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Rys. 48. Zasada działania GWC w zimie
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Gruntowe wymienniki ciepła w zależności od sposobu wymiany ciepła podzielić można na:
 � bezprzeponowe – wymienniki, w których przepływające powietrze ma bezpośredni kontakt z gruntem, 

np. wymienniki płytowe, żwirowe,
 � przeponowe – pomiędzy gruntem a przepływającym powietrzem jest przegroda (przepona), np. wy-

mienniki rurowe, glikolowe.

7.3.2. Wymiennik glikolowy

Budową przypomina rurowy gruntowy wymiennik ciepła, z  tą różnicą, że zamiast standardowej rury 
umieszczanej pod ziemią stosuje się rurkę o długości od 120 do 250 m i średnicy od 2 do 4 cm wypełnioną 
roztworem glikolu. Krążący w układzie czynnik z zależności od pory roku ogrzewa się lub schładza, tłoczo-
ny poprzez pompę obiegową krąży w wymienniku ciepła powietrze–glikol, przekazując energię powietrzu 
wprowadzanemu do wnętrza budynku. Całość, podobnie jak w przypadku wymienników rurowych, umiesz-
czona jest na głębokości 1,5-2,5 m. Układ taki nie zawiera czerpni terenowej, wymaga z kolei zastosowania 
wymiennika powietrze–glikol zamontowanego między czerpnią powietrza zewnętrznego, a wlotem do cen-
trali rekuperatora. Układ odzysku ciepła dla rozwiązania z wymiennikiem glikolowym ma w swojej ofercie 
firma Zehnder, gdzie np. centrala ComfoAir Q350TR współpracuje z wymiennikiem ciepła ComfoFond-L Q 
TR. Glikolowy gruntowy wymiennik ciepła Zehnder ComfoFond-L Q umieszczany jest między czerpnią po-
wietrza a centralą wentylacyjną. Jego zadaniem jest przekazywanie ciepła lub chłodu (w zależności od try-
bu pracy) pochodzącego z gruntu do powietrza wentylacyjnego. Moduł GWC zasilany jest 30% roztworem 
glikolu, który stanowi medium transportujące energię cieplną. Wymiana ciepła następuje w wymienniku 
ciepła umieszczonym w urządzeniu. Praca GWC regulowana jest automatycznie poprzez system sterujący 
centrali wentylacyjnej.
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Rys. 49. Schemat instalacji glikolowego wymiennika ciepła wraz z jednostką wentylacyjną ComfoAir Q

1.
glikolowy

2. ComfoFond-L Q

3. Centrala wentylacyjna

1

2
3

Gruntowy wymiennik

Rys. 50. ComfoFond-L Q TR + ComfoAir Q 350 TR 50

7.3.3. Wymiennik rurowy

Najprostszym w wykonaniu gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepła (GWPC) jest rura specjalna do 
budowy wymienników gruntowych – polipropylenowa lub polietylenowa z wewnętrzną warstwą antybakte-
ryjną o średnicy 200 mm lub 110 mm i długości 30-50 m ułożona pod ziemią. Jej początek stanowi czerpnia 
z podwójną siatką zabezpieczającą (przed insektami i gryzoniami). Podczas wykonania rurowego gruntowe-
go wymiennika ciepła należy pamiętać, że w okresie letnim może dochodzić do skraplania się pary wodnej 
w  wewnętrznych ściankach wymiennika – wilgoć to korzystne warunki do rozwoju grzybów pleśniowych 
i innych mikroorganizmów. Aby temu zapobiec, należy ułożyć rury ze spadkiem 1% na ich całej długości – 
umożliwiając odpływ powstających skroplin. Wszystkie połączenia rur, kolanek, trójników powinny być do-
datkowo uszczelnione. W czasie zasypywania wykopu grunt wokół przewodu GWC należy etapowo zagęsz-
czać, uniemożliwiając osiadanie górnych warstw gruntu i deformowania rur. Całość umieszczana jest na 
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głębokości 1,5-2,5 m, trasa nie może kolidować z innymi trasami urządzeń podziemnych. Zakończenie rury 
wymiennika gruntowego połączone jest z kanałem czerpnym instalacji wentylacji mechanicznej budynku.

Rys. 51. Schemat instalacji rurowego wymiennika ciepła

1. Czerpnia ścienna
2. Centrala wentylacyjna
3. Przepustnica z siłownikiem 
4. Rura z powłoką antybakteryjną 
5. Czerpnia gruntowa 

5

4

1

3
2

7.3.4. Wymiennik żwirowy

GWC ma tu formę wykopu o objętości kilku metrów sześciennych, wypełniony oczyszczonym złożem żwi-
rowy o granulacji 40-80 mm – żwir akumuluje energię, stanowi też filtr oczyszczający powietrze, zabezpie-
czenie przed przenikaniem do żwiru zanieczyszczeń z gleby, owadami i gryzoniami stanowi geowłoknina. 
Powietrze zasysane przez czerpnię przepływa tu pomiędzy kamieniami złoża, które w dalszej kolejności 
trafia do instalacji wentylacyjnej wewnątrz budynku. Złoże żwirowe regeneruje się stosunkowo wolno – 
jego temperatura obniża się na skutek odbierania energii przez przepływające powietrze, a do ponownego 
jej uzyskania potrzeba więcej czasu niż w przypadku wymiennika rurowego, co jest wadą wymiennika żwi-
rowego.

Rys. 52. Schemat instalacji żwirowego wymiennika ciepła

1. Czerpnia ścienna
2. Centrala wentylacyjna
3. Przepustnica z siłownikiem 
4. Maksymalny górny poziom wód gruntowych 
5. Czysty, płukany żwir lub zastępczo tłuczeń
6. Czerpnia gruntowa 
7. Warstwa izolacyjna (np. styropian)
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7.3.5. Wymiennik płytowy

Gruntowy wymiennik bezprzeponowy (płytowy) układa się na utwardzonym złożu piaskowo-żwirowym. 
Powietrze przepływające szczelinami pomiędzy płytami a złożem – zależnie od pory roku – ulega schło-
dzeniu lub podgrzaniu z jednoczesnym dowilżaniem bądź osuszeniem. Duża powierzchnia wymiany ciepła 
w porównaniu z  innymi wymiennikami oraz zastosowany przepływ szczelinowy dla powietrza powodują 
jego wysoką skuteczność pracy w porównaniu ze żwirowym GWC. Z powodu ogromnej bezwładności ciepl-
nej regeneracja zachodzi w nim w zasadzie samoczynnie. Na płytach układa się izolację ze styropianu gru-
bości 12 cm zabezpieczonego folią, a całość jest zasypana gruntem rodzimym.

Rys. 53. Przekrój przez płytowy gruntowy wymiennik ciepła

Czerpnia z filtrem EU3

Izolacja - styropian, grubość min. 12 cm

Folia izolacyjna

Humus

Grunt rodzimy

Płytowy GWC

Przyłącze okrągłe Rura drenarska (opcja)
Posypka żwirowo-piaskowa, grubość 5 cm
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8. CHŁODZENIE POWIETRZA W DOMU JEDNORODZINNYM

8.1. Komfort cieplny [3.14]

Z uwagi na specyfikę rozwiązania instalacji wentylacji w domu jednorodzinnym polegającej na tym, że in-
stalacja wentylacji nie może zapewnić zimą ogrzewania powietrznego pomieszczeń, tak samo nie może 
zapewnić schłodzenia powietrza latem. Dlatego stosuje się w domach jednorodzinnych dodatkowe, indy-
widualne urządzenia chłodzące zwane klimatyzatorami, aby zapewnić w miarę warunki komfortowe. Jako 
komfort cieplny określany jest zespół cech mikroklimatu, który powoduje dobre samopoczucie człowieka. 
Odczucia termiczne człowieka odnoszą się głównie do równowagi cieplnej całego ciała. Na równowagę tę 
wpływa: aktywność człowieka, odzież, jaką ma na sobie, jak również parametry otoczenia: temperatura 
powietrza, średnia temperatura promieniowania, prędkość przepływu powietrza i wilgotność względna po-
wietrza. Wilgotność względną, oznaczaną literą φ, wyraża się w procentach w stosunku do stanu nasycenia 
powietrza parą wodną. Stuprocentowa wilgotność względna świadczy o stanie nasycenia. Drugim wskaźni-
kiem wilgotności powietrza jest wilgotność bezwzględna rozumiana jako zawartość gramów wilgoci w ki-
logramie suchego powietrza, oznaczana literą x. Strefa komfortu wg DIN 1946 zamyka się w  granicach: 
temperatura powietrza t = 22OC do 26OC, wilgotność względna φ = 35% do 60%, co odpowiada zawartości 
wilgoci w suchym powietrzu x ≈ 8 do 12 g/kg. Różnica temperatur między pomieszczeniem chłodzonym 
(klimatyzowanym), a niechłodzonym czy otoczeniem nie powinna być większa niż Δt = 6oK. Wchodząc np. 
z ulicy, gdzie temperatura sięga t = +30oC, do sklepu, gdzie panuje temperatura t = +20oC, można doznać 
szoku termicznego. W chłodzonym pomieszczeniu prędkość nawiewanego powietrza w strefie przebywa-
nia ludzi nie powinna być większa niż w = 0,2 m/s. Chłodzenie powietrza powoduje również jego osuszenie, 
dlatego należy zwracać uwagę na możliwość nadmiernego przesuszenia powietrza przy ciągłej pracy klima-
tyzatora w zamkniętym (nie wentylowanym) pomieszczeniu.

8.2. Klimatyzatory

a. Informacje ogólne
Klimatyzator to najprostszy i – co bardzo ważne – coraz tańszy sposób na zapewnienie optymalnych wa-
runków temperaturowo-wilgotnościowych w naszym domu. Wzrost popularności tego typu instalacji w do-
mach jednorodzinnych ma wiele pozytywnych skutków. Coraz rzadziej klimatyzacja kojarzy się z luksusem 
i dobrem dostępnym jedynie dla sklepów i innych obiektów świadczących usługi. Co więcej, jego pozytywny 
wpływ na mikroklimat w pomieszczeniach trwa znacznie dłużej niż tylko przez okres intensywnych upałów 
– coraz chętniej klimatyzację wykorzystujemy również jako urządzenie grzewcze. 
Mity dotyczące negatywnego wpływu klimatyzacji na nasze zdrowie wynikają z błędów, jakie zostały po-
pełnione przy montażu lub później w czasie użytkowania instalacji. Jeśli wszystko jest właściwie wykonane, 
klimatyzacja poprawia jakość powietrza w domu i tym samym ma dobroczynny wpływ na nasze zdrowie.
Klimatyzacja to idealne rozwiązanie dla alergików i osób cierpiących na problemy płucne. Okazuje się, że ja-
kość powietrza w domu wymaga filtracji, którą zapewnia nam klimatyzator. Umieszczony w urządzeniu filtr 
wyłapuje szkodliwe cząstki, dzięki czemu mamy pewność, że powietrze, którym oddychamy, pozbawione 
jest większości alergenów, pyłu i kurzu. Zbawienne znaczenie przypisuje się systemom jonizacji powietrza. 
Choć zarezerwowane są póki co dla modeli z wyższej półki, jest to sposób na znaczną poprawę jakości po-
wietrza w domu z małymi dziećmi, alergików oraz osób cierpiących na astmę.
Aby klimatyzacja nie wiązała się z przeziębieniem oraz wzmożonym zachorowaniem, musimy rozsądnie po-
dejść do kwestii regulacji – temperatury nie należy dowolnie ustawiać. Zaleca się, aby różnica temperatur 
między pomieszczeniem klimatyzowanym, a nieklimatyzowanym sięgała maksymalnie 6°C, w innym przy-
padku musimy liczyć się z pewnymi uniedogodnieniami, a nawet chorobami (zapalenie zatok, gardła itp.).
Komfort to również brak przeciągów i  podmuchów powietrza. Dlatego tak ważna jest regulacja kierunku 
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nadmuchu oraz prędkości jego przepływu (zaleca się, aby prędkość była mniejsza niż 0,2 m/s). Niedosto-
sowanie powyższych parametrów, zwłaszcza jeśli jesteśmy spoceni (wejście do pomieszczenia klimatyzo-
wanego bezpośrednio z upału panującego na zewnątrz), będzie skutkowało dolegliwościami zdrowotnymi.
Kolejny atut wynikający z posiadania klimatyzatora w domu lub mieszkaniu to walka z nadmierną wilgotno-
ścią. Okazuje się bowiem, że urządzenie nie tylko ochładza powietrze, ale również usuwa z niego nadmiar 
wilgoci. Dzięki temu takie powietrze jest zdrowsze i pozytywnie oddziałuje na nasze samopoczucie.

b. Klasa energetyczna
Klasa energetyczna to bardzo ważny parametr, który musimy sprawdzić przy zakupie każdego urządzenia 
zasilanego prądem, w tym klimatyzatora. Obecnie na rynku najwyższą dostępną klasą jest A+++. Posiadają 
ją najbardziej efektywne klimatyzatory z górnej półki, czyli również najdroższe. Tani klimatyzator ma za-
zwyczaj gorszą klasę, a w konsekwencji będzie droższy w eksploatacji. Jeśli jednak znaleźliśmy kilka urzą-
dzeń w tej samej klasie, to jeszcze nie mamy pewności, że ich praca będzie jednakowo efektywna. Należy 
porównać dodatkowo następujące parametry:

 � EER (ang. Energy E×ciency Ratio) – współczynnik wydajności chłodniczej – wyrażający stosunek mocy 
chłodniczej do mocy pobranej przez sprężarkę urządzenia chłodniczego,

 � COP (ang. Coe×cient Of Performance) – współczynnik wydajności energetycznej – wyrażający stosunek 
mocy grzewczej do mocy pobranej przez urządzenie grzewcze,

 � SEER (ang. Seasonal Energy E×ciency Ratio) – sezonowa efektywność chłodzenia lub SCOP (ang. Se-
asonal Coe×cient of Performance) – zależnie od trybu, który bardziej nas interesuje: im wyższe wskaź-
niki efektywności sezonowej, tym mniej energii urządzenie zużyje do transportu ciepła.

Aby praca klimatyzatora w czasie upałów była jak najbardziej oszczędna, powinniśmy pomyśleć o skutecz-
nej izolacji, zarówno przegród budowlanych, ścian i stropów, jak i samych szyb okiennych. W tym celu sto-
suje się folie odbijające światło słoneczne będące przyczyną zysków ciepła w pomieszczeniach. Dobrze jest 
także zamontować żaluzje lub inne przesłony okienne, które sprzyjają utrzymaniu zadanej temperatury we 
wnętrzu. Pozornie obojętne źródła światła w domu również mogą podnosić temperaturę powietrza, dlate-
go zdecydowanie należy wymienić tradycyjne żarówki na ekologiczne.
Obecnie stosowana technologia przy produkcji klimatyzatorów znacząco wydłużyła ich żywotność. Prawi-
dłowa eksploatacja oraz regularna i systematyczna konserwacja (minimum dwa przeglądy techniczne w 
ciągu roku), pozwalają wyeliminować nieoczekiwane usterki i zapewnić bezawaryjne działanie urządzenia 
przez wiele lat. 
Nie należy pomijać znaczenia właściwego doboru oraz prawidłowego montażu klimatyzatora. Pamiętaj-
my, że wyciek czynnika chłodniczego spowodowany błędem instalacji może narazić nas na spore koszty 
naprawy urządzenia, a nawet konieczność jego wymiany. Dlatego bardzo ważne jest, aby współpracować z 
doświadczonymi firmami instalacyjnymi, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przykła-
dem takich uprawnień jest tzw. Certyfikat F-Gaz, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawniający 
do instalowania oraz konserwacji lub instalowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

c. Typy klimatyzatorów
Klimatyzatory montowane są w pomieszczeniach, które mają być chłodzone. Rozróżnia się dwa podstawo-
we typy klimatyzatorów. Pierwszy, starszy typ, to klimatyzatory określane jako kompaktowe, okienne lub 
autonomiczne. Wszystkie elementy składowe tego typu klimatyzatora, łącznie z parownikiem i skrapla-
czem, znajdują się we wspólnej obudowie (jednostce). Klimatyzatory montowane są w ścianie zewnętrznej 
pomieszczenia, względnie w otworze okiennym. Schemat budowy klimatyzatora kompaktowego pokazano 
na rys. 54.
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Rys. 54. Schemat klimatyzatora kompaktowego

Rys. 54. Schemat klimatyzatora kompaktowego
Obecnie najczęściej stosuje się klimatyzatory dwuczęściowe w systemie Split. Nazwa wywodzi się z języka 
angielskiego, gdzie split znaczy rozdzielać. Składają się one  z dwóch części (popularnie nazywanych jed-
nostkami): wewnętrznej, montowanej w pomieszczeniu, w  której zamontowany jest parownik agregatu 
chłodniczego (schładzacz powietrza wewnętrznego) wraz z wentylatorem powietrza wewnętrznego oraz 
jednostki zewnętrznej, montowanej na zewnątrz budynku, w której zamontowany jest agregat chłodniczy 
ze skraplaczem chłodzonym powietrzem zewnętrznym przetłaczanym za pomocą wentylatora. Obie jed-
nostki połączone są między sobą układem rur czynnika chłodniczego.
Jeżeli chłodzenia wymaga kilka pomieszczeń, wówczas można zastosować systemy Multi Split lub mini 
VRF (z ang. Variable Refrigerant Flow), w których jedna jednostka zewnętrzna obsługuje kilka jednostek 
wewnętrznych.
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Rys. 55. Klimatyzatory typu Split dzieli się ze względu na miejsce montażu jednostki wewnętrznej m.in. na:

� ścienne, montowane na ścianie, szczególnie 
nadające się do mieszkań

� podsufi towe

� przypodłogowe � kasetonowe, montowane w międzystropiu, szczegól-
nie nadające się do pomieszczeń o dużej powierzchni

Trzeba sobie uświadomić, że klimatyzator nie może zastąpić wentylacji. Klimatyzator pracuje na powietrzu 
obiegowym. To znaczy, że zasysa powietrze z pomieszczenia i schłodzone nawiewa z powrotem do tego po-
mieszczenia. Świeże, zewnętrzne powietrze dostarczane jest do pomieszczenia  przez instalację wentylacji. 
Czyli schładzanie i wentylowanie są w tym przypadku oddzielnymi procesami związanymi z uzdatnianiem 
powietrza w domu, które się wzajemnie uzupełniają. Jednak pod żadnym pozorem nie możemy zrezygno-
wać z wentylacji po zamontowaniu klimatyzatora.
Klimatyzacja jest dość ogólnym i powszechnym pojęciem, pod którym jednak kryje się dużo więcej. Oprócz 
chłodzenia i osuszania w sezonie letnim, współczesne rozwiązania agregatów chłodniczych w systemach 
Split i VRF w standardzie dają możliwość pracy także w funkcji pompy ciepła, dzięki czemu głównie w 
okresie przejściowym ale także i zimowym (sięgającym nawet -25stopni C) umożliwiają skuteczne ogrze-
wanie pomieszczeń. Dodatkowo w niektórych urządzeniach klimatyzacji typu split, głównie kasetonowych, 
producenci dają możliwość wpięcia przewodu z dolotem świeżego powietrza zazwyczaj w ilości około 10%-
20% całego przepływu powietrza.

d. Klimatyzacja w domu – gdzie umieścić urządzenie?
Do montażu jednostki wewnętrznej w klimatyzacji typu Split najlepiej sprawdza się przestrzeń przy sufi -
cie, gdzie najintensywniej zachodzą procesy mieszania się mas powietrza o różnej termice. Nie zaleca się 
natomiast montażu w taki sposób, by narazić osoby w pomieszczeniu na bezpośredni nadmuch zimnych 
mas, np. nad kanapą. Przy wyborze miejsca montażu musimy pamiętać, że konieczne jest zapewnienie 
wygodnego dostępu do prac serwisowych.
Klimatyzator na ścianie powinien znaleźć się około 20 cm od sufi tu oraz mieć wolną przestrzeń po 15 cm po 
bokach. Jednym z zaleconych miejsc jest ściana z oknem, w jego pobliżu lub nad framugą. Dobrze jest, jeśli 
naprzeciwko nie znajdują się żadne przeszkody w odległości kilku metrów.
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Rys. 56. Przykładowe wytyczne montażowe jednostki zewnętrznej i wewnętrznej (na przykładzie Kaisai)
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Rys. 57. Poglądowy rysunek elementów składowych jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (na przykładzie Kaisai)

Wspornik montażowy

Przedni panel
Przewód zasilający
(niektóre modele)

Rurka skroplin
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Żaluzja

Filtr funkcjonalny
(przed głównym filtrem - niektóre modele)

Instalując klimatyzację typu Split w budynku, wykorzystujemy dwa elementy – jednostkę zewnętrzną i we-
wnętrzną połączone specjalnymi przewodami izolowanych miedzianych rur z czynnikiem chłodniczym oraz 
kablami do zasilania i sterowania. Należy również pamiętać o instalacji odprowadzającej kondensat.
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8.3. Współpraca centrali wentylacyjnej z modułem chłodniczym

Firma Zehnder dla umożliwienia chłodzenia powietrza latem przy wykorzystaniu centrali wentylacyjnej 
ComfoAir Q600 ST oferuje moduł chłodniczy ComfoCool Q600, który montuje się na centrali (rys. 58). Urzą-
dzenie ComfoCool Q600 jest wyposażone w sprężarkowy układ chłodniczy, podobny jak w lodówkach. Na-
pędzana elektrycznie sprężarka (P) pompuje czynnik chłodniczy kolejno przez skraplacz (M), kapilarę (K) 
i parownik (L). W skraplaczu (M) czynnik chłodniczy jest zamieniany z postaci gazowej na postać ciekłą 
(skraplanie). W tym procesie uwalniana energia jest oddawana do powietrza pobranego z budynku. Kapilara 
(K) zmniejsza ciśnienie czynnika chłodniczego, powodując jego wrzenie. Jest to efekt przeciwny do szybko-
waru, w którym zwiększenie ciśnienia podnosi temperaturę wrzenia. W parowniku (L) czynnik chłodniczy 
jest zamieniany z postaci ciekłej na gazową. Do tego procesu fazowego potrzebna energia jest pobiera-
na z  powietrza nawiewanego (D). Powoduje to ochłodzenie powietrza nawiewanego. Lamele parownika 
(L) są chłodniejsze niż przepływające przez nie powietrze. Powoduje to powstawanie skroplin i osuszanie 
powietrza. Skropliny są odprowadzane do układu ściekowego. W  wyniku tego energia jest przenoszona 
z powietrza nawiewanego (D) (które wysusza się i ochładza) do powietrza wywiewanego (F) (które ulega 
ogrzaniu). Połączenie urządzenia ComfoCool Q600 i centrali wentylacyjnej zapewnia skuteczniejsze schła-
dzanie, ponieważ centrala działa wtedy bardziej jak „układ odzysku chłodu” przy ciepłej pogodzie. Ciepłe, 
świeże powietrze jest wstępnie schłodzone przez centralę (B), a następnie dochładzane przez urządzenie 
ComfoCool Q600. Załączony schemat obrazuje przebieg opisanego procesu.

Rys. 58. Schemat połączenia ComfoAir Q600 z ComfoCool Q600
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Rys. 59. Schemat połączenia ComfoAir Q600 z ComfoCool Q600
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9. WENTYLACJA BUDYNKÓW PASYWNYCH

9.1. Charakterystyka domów pasywnych [3.17]

Ciągłe dążenie do coraz niższego zużycia energii doprowadziło do wykształcenia się w ramach budownictwa 
niskoenergetycznego nowej kategorii określanej mianem budownictwa pasywnego [3.9; 3.17; 3.21]. W ten 
sposób powstała koncepcja budynku pasywnego. Twórcą tej koncepcji jest dr Wolfgang Feist, założyciel In-
stytutu Domu Pasywnego w Darmstadt. W 1988 r. sformułował on następującą definicję domu pasywnego: 
„Dom pasywny jest budynkiem o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza 
(15 kWh/(m2/rok)), w którym komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła (mieszkańcy, 
urządzenia elektryczne, ciepło „słoneczne”, ciepło odzyskiwane z wentylacji) oraz dogrzewanie powietrza 
wentylującego budynek, tak że nie potrzebuje on autonomicznego, aktywnego systemu ogrzewania.
Nazwa „pasywny” wzięła się z założenia, że dom taki nie wykorzystuje „aktywnych” źródeł energii po-
trzebnej do ogrzewania powietrza i wody, takich jak piece, kotły czy centralne ogrzewanie.
Energię do utrzymania komfortu cieplnego dostarczają tylko źródła pasywne, takie jak: energia promieni 
słonecznych, mieszkańcy, ciepło wydzielające się np. podczas gotowania, czy użytkowania urządzeń elek-
trycznych, które pomimo wysokiej sprawności, zawsze wydzielają pewną ilość ciepła.
Szereg warunków musi być spełnionych, aby budynek można uznać za budynek pasywny. Dwoma pod-
stawowymi kryteriami, odnoszącymi się do użytecznej ogrzewanej powierzchni budynku, są następujące 
parametry energetyczne:

 � roczne zapotrzebowanie na energię cieplną dla celów grzewczych nie może przekroczyć 15 kWh/(m2 · rok),
 � całkowite (tj. na potrzeby co, przygotowania cwu, zasilania wszystkich odbiorników energii elektrycznej 

w budynku) zużycie energii pierwotnej nie może przekroczyć 120 kWh/(m2 · rok).

Uzyskanie takich wartości zużycia energii wymaga specjalnych rozwiązań technicznych budynku, a miano-
wicie:

 � wszystkie elementy zewnętrznych przegród budynku muszą być izolowane termicznie w takim stop-
niu, aby współczynnik przenikania ciepła U nie przekraczał 0,15 W/(m2 · K). Z tego warunku wynikają 
warstwy efektywnej izolacji termicznej o grubościach rzędu 30 do 40 cm,

 � współczynnik przenikania ciepła okien (oszklenie i ramy) nie może przekraczać 0,80 W/(m2 · K),
 � współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego gn okien powinien 

wynosić około 0,5. Takim współczynnikiem charakteryzują się okna potrójnie szklone z powłoką se-
lektywną,

 � współczynnik szczelności budynku  określający krotność wymian powietrza w  budynku przy różnicy 
ciśnień między wnętrzem budynku, a środowiskiem zewnętrznym równej 50 Pa n50, powinien być równy 
n50 ≤0,6 1/h (standard NF 15). Jest to poziom szczelności zdefiniowany przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, których osiągnięcie jest konieczne do otrzymania dofinansowania 
budowy domów energooszczędnych i pasywnych.

9.2. Instalacja wentylacji [3.9] [3.25] [4.12]

Instalacja wentylacji w domu pasywnym, oprócz doprowadzenia zewnętrznego, świeżego powietrza w ilo-
ściach wystarczających dla osób przebywających w budynku, musi też doprowadzić ciepło na pokrycie strat 
przez przegrody zewnętrzne budynku. Zalecana jest wentylacja mechaniczna zrównoważona o następują-
cej charakterystyce:

 � jednostkowy strumień powietrza świeżego ≈ 30 m3/h/osobę,
 � krotność wymian ≈ 0,4 1/h,
 � strumień powietrza regulowany w funkcji zapotrzebowania ( np. czujniki obecności, czujniki CO2),
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 � struktura instalacji: krótkie ( w miarę możności) przewody, mało kształtek, średnice odpowiadające 
prędkości powietrza w = 2 do 3 m/s, instalacja dobrze izolowana termicznie  zastosowanie układu 
odzysku ciepła o sprawności powyżej 80 %,

 � ograniczona temperatura nawiewu t ≤ 520C.
Celem zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną zalecana jest współpraca systemu wentylacyj-
nego z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC) bezprzeponowym lub przeponowym z cieczowym medium 
pośredniczącym. Temperaturę przepuszczanego przez GWC powietrza zewnętrznego można podnieść zimą 
około 16 K, a latem obniżyć około 12 K.
Dodatkowy odzysk ciepła z powietrza wywiewanego można uzyskać, montując pompę ciepła zintegrowaną 
z układem odzysku ciepła. Przykładowy system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w połączeniu 
z gruntowym wymiennikiem ciepła i pompą ciepła pokazano na rysunkach 59 i 60. Budowa gruntowych 
wymienników ciepła omówiona jest w  pkt 2.7.3 Poradnika. Omawiany system ma dwa charakteryzujące 
go sposoby pracy, jeden dla warunków zimowych, kiedy wentyluje i ogrzewa budynek, drugi dla lata, kiedy 
wentyluje i chłodzi budynek. W warunkach zimowych powietrze zewnętrzne, przechodząc przez gruntowy 
wymiennik ciepła, ogrzewa się, pobierając ciepło z gruntu. Przykładowe temperatury zaznaczono na sche-
macie. Następnie przechodząc przez układ odzysku ciepła, jaki stanowi centrala wentylacyjna, ogrzewa się 
o kolejne kilkanaście stopni. Temperatura powietrza jest jednak za niska, aby pokryć zapotrzebowanie na 
ciepło budynku. Wówczas wspomagającym źródłem ciepła jest pompa ciepła, dla której dolnym źródłem 
jest ciepło zawarte w powietrzu wywiewanym z budynku po oddaniu części ciepła powietrzu nawiewane-
mu w centrali wentylacyjnej. Wymiennik ciepła zamontowany w kanale powietrza wywiewanego może być 
parownikiem pompy ciepła, wówczas wymiana ciepła następuje między powietrzem, a czynnikiem chłod-
niczym lub też może być połączony z parownikiem rurociągami glikolu, jako czynnika pośredniczącego (tak 
jak w  omawianym przykładzie). Wówczas wymiana ciepła następuje pomiędzy powietrzem a  glikolem. 
Pompa ciepła pracuje w trybie grzania.
Latem powietrze zewnętrzne, przechodząc przez gruntowy wymiennik ciepła, oddaje ciepło do gruntu. Tak 
schłodzone przechodzi do centrali wentylacyjnej, omijając by-passem wymiennik odzysku ciepła, aby nie 
ogrzewać się od powietrza wywiewanego.
Jeżeli powietrze jest na tyle pasywnie schłodzone w  wymienniku gruntowym, że zapewni odebranie zy-
sków ciepła z budynku, wówczas może być nawiewane do instalacji nawiewnej budynku. Jeżeli temperatura 
jest za wysoka, wtedy włącza się do pracy pompa ciepła w trybie chłodzenia. Odebrane ciepło z powietrza 
nawiewanego oddaje do powietrza wywiewanego w wymienniku zamontowanym w kanale wyrzutowym 
powietrza wywiewanego. Podgrzanie tego powietrza nie czyni żadnej szkody.
Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła jest niezbędne do prawidłowej pracy pompy ciepła. W opi-
sanej konfiguracji systemu wentylacja mechaniczna pełni potrójną funkcje. Wentyluje pomieszczenia, za-
pewniając nieprzerwany dopływ świeżego powietrza, ogrzewa względnie chłodzi. Dodatkową korzyścią za-
stosowania gruntowego wymiennika ciepła jest ochrona w warunkach zimowych przed szronieniem układu 
odzysku ciepła.
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Rys. 59. Schemat dla lata
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Rys. 60. Schemat dla zimy
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10. INSTALACJA CENTRALNEGO ODKURZANIA

10.1. Wprowadzenie

Bytowanie człowieka w domach, mieszkaniach jest ściśle związane z powstawaniem kurzu, pyłów, które 
chcemy i powinniśmy usuwać poprzez odpowiednie urządzenia i system. Tradycyjne urządzenia służące do 
sprzątania mają coraz większe ograniczenia w mocy, hałasują w miejscu sprzątania, muszą mieć dokładne 
filtry, aby odgraniczyć cyrkulację zassanego powietrza, a co za tym idzie – ponownego zakurzenia. Dlatego 
powstał system centralnego odkurzania, który składa się z trzech elementów:

 � jednostki centralnej,
 � instalacji zakończonej gniazdami lub szufelkami automatycznymi,
 � zestawu sprzątającego.

10.2. Budowa instalacji centralnego odkurzania

Jednostka centralna – specjalnej konstrukcji odkurzacz, wyposażony w turbinę, zestaw do filtracji powietrza 
i separacji cząstek stałych, pojemnik na „brud”. W zależności od wersji i modelu stosuje się różne systemy 
separacji i filtracji – cyklon, podwójny cyklon, odwrócony worek, filtry poliestrowe i włókninowe. Jednostki 
montowane są najczęściej w pomieszczeniach gospodarczych – kotłownie, garaże, aby ułatwić wyrzut zu-
żytego powietrza na zewnątrz, natomiast w jednostkach montowanych w mieszkaniach, najczęściej w gar-
derobach lub w szafkach kuchennych.
Instalacja – to sieć wykonana w systemie klejonych przewodów prostych najczęściej o średnicy 50 mm oraz 
odpowiednich kształtek ułożonych w  odpowiednim kierunku, zapewniając odpowiedni przepływ powie-
trza, całość sprowadzona do jednostki centralnej. Równolegle prowadzony jest przewód elektryczny, który 
łączy jednostkę z gniazdami w celu uruchamiania całości układu. W pomieszczeniach montuje się w odpo-
wiednich miejscach płytki montażowe, do których później montuje się gniazda.
Zestaw sprzątający – zestaw służący do sprzątania w pomieszczeniach, czyli wąż giętki, podobny do tych 
z odkurzaczy przenośnych, występuje w różnych długościach od 7 do 15 mb, rury teleskopowej oraz zestawu 
szczotek, ssawek oraz elementów dodatkowych – separatory do popiołu, wody itp. W kuchniach, gardero-
bach, wiatrołapach często stosuje się automatyczne szufelki, do których podmiatamy „brud”, a ten zassany 
zostaje do instalacji. W ostatnim czasie coraz bardziej popularne są zestawy w tzw. „systemie chowanego 
węża”. Zasada działania oparta jest na schowanym w przewodzie instalacyjnym wężu, który użytkownik 
wyciąga dopiero w momencie sprzątania, kończąc pracę, wąż jest ponownie zasysany do instalacji.

10.3. Wytyczne do montażu instalacji centralnego odkurzania

Planując instalację centralnego odkurzania, należy zachować kilka zasad. Ważne jest prawidłowe rozmiesz-
czenie gniazd ssawnych. Przy prawidłowym rozmieszczeniu należy uwzględnić długość węża giętkiego (ze-
staw sprzątający), aby podczas sprzątania można było dotrzeć do każdego miejsca, pamiętając o swobod-
nym ominięciu przeszkód tj. mebli, załamania ścian. Najodpowiedniejszym miejscem montażu gniazd są 
korytarze, przejścia, klatki schodowe. Rury w instalacji należy rozprowadzić zgodnie z zasadą – im mniej 
oporów, tym lepiej, czyli im instalacja prostsza, mniej załamań, tym lepiej. 
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Rys. 61. Rzut instalacji centralnego odkurzania w domu jednorodzinnym

Do montażu instalacji należy przystąpić po wyznaczeniu miejsc montażu gniazd oraz prowadzenia przewo-
dów, układając je bezpośrednio na podłodze, przed wyłożeniem warstwy ocieplenia, tak aby uniknąć kolizji 
z innymi instalacjami. Podejścia do gniazd wkuwamy w ścianę i zakańczamy płytkami montażowymi. Zale-
ca się zastosowanie przykrywek do tynkowania, które zabezpieczą instalację przez zabrudzeniem. 

Rys. 62. Aksonometria instalacji centralnego odkurzania w budynku piętrowym





2019

120

PORADNIK BRANŻOWY. CZĘŚĆ WENTYLACYJNA
Instalacja centralnego odkurzania

Ostatnim elementem jest dobór jednostki centralnej, który powinien uwzględniać maksymalną długość 
przewodu magistralnego – do najdalszego gniazda, oraz powierzchnię sprzątania. Dodatkową informacją 
do doboru może być sposób filtracji stosowanej w danej jednostce. 

10.4. Zalety instalacji centralnego odkurzania firmy Venton

VENTON – prestiżowa i ceniona za niezawodność marka systemów centralnego odkurzania prezentuje roz-
wiązania dla apartamentów, mieszkań, domów, dużych rezydencji, jak również dla obiektów komercyjnych 
i dużych hoteli.

Główne zalety zamontowania systemu Venton:
 � czystość i higiena – kurz i zabrudzenia są bezpowrotnie usuwane z pomieszczeń, 
 � cisza – jednostka centralna umiejscowiona w garażu lub pomieszczeniu technicznym,  
 � wygoda – sprzątamy długim wężem (7,5m-12m), przełączając się tylko między kilkoma gniazdami ssą-

cymi, 
 � wielofunkcyjność – wiele dodatkowych elementów systemu Venton takich jak: szufelki automatyczne 

(Kitvac, Classic), vroom, wally flex, separatory: kominkowe, oraz płynów.
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11. OCZYSZCZACZE POWIETRZA

11.1. Wprowadzenie

Oczyszczacze powietrza są to urządzenia, których zadaniem jest dokładne oczyszczenie powietrza. Do tej 
grupy urządzeń należą profesjonalne oczyszczacze Fellowes AeraMax® Pro.

11.2. Charakterystyka oczyszczaczy Fellowes AeraMax® Pro

Zaprojektowane do użytku w miejscach o wysokim poziomie zanieczyszczeń oczyszczacze Fellowes Aera-
Max® Pro mają wzmocnioną obudowę, najwyższej jakości podzespoły oraz efektywne i niezawodne filtry 
przeznaczone do długotrwałej pracy. Systemy wykorzystują zamknięte, zabezpieczone termicznie, bezsz-
czotkowe silniki o niskim poziomie hałasu oraz długim okresie pracy ciągłej przy wysokim poziomie zanie-
czyszczenia. Filtry zapewniają efektywne, długotrwałe działanie w środowiskach komercyjnych. Filtry True 
HEPA posiadają skompensowane mechanicznie krawędzie eliminujące nieszczelności oraz uszczelki gwa-
rantujące pełny proces filtracji poprzez eliminację powietrza obocznego uchodzącego poprzez nieszczelno-
ści w tradycyjnych rozwiązaniach. Możliwość montażu na ścianie, wzmocniona obudowa oraz zamykany, 
wewnętrzny panel kontrolny sprawiają, że urządzenia te są odporne na uszkodzenia i  dostęp osób nie-
uprawnionych. Wersja mobilna urządzenia daje możliwość zastosowania w różnych pomieszczeniach w za-
leżności od potrzeb. Oczyszczacze Fellowes AeraMax® Pro mają certyfikat Państwowego Zakładu Higieny.

11.2.1. Czterostopniowy system oczyszczania powietrza

1.  Filtr wstępny: przechwytuje największe cząstki oraz zwiększa trwałość filtrów węglowych i True HEPA.
2.  Filtr węglowy: pochłania, a nie tylko maskuje (jak w przypadku odświeżaczy powietrza) lotne związki 

organiczne oraz zapachy. Wymaga wymiany co pół roku.
3.  Filtr True HEPA: przechwytuje 99,97% unoszących się w powietrzu cząstek stałych tak małych, jak 0,3 

mikrona, w tym: alergeny, zarazki, wirusy, bakterie i zarodniki pleśni. Powłoka antybakteryjna AeraSafe 
na filtrach True HEPA zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów, usuwa smog, pył PM 2,5 i PM 10. Wyma-
ga wymiany co 1-1,5 roku.

4. Dwubiegunowy jonizator PlasmaTrue: poprawia wydajność filtracji, tworząc zjonizowane pole ułatwia-
jące usuwanie zanieczyszczeń.

Rys. 63. Układ filtrów w oczyszczaczu AeraMax Pro

1

2
3

4
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11.2.2. Technologia smart

Opatentowana technologia EnviroSmart – inteligentny czujnik reaguje na dźwięk, ruch lub zapachy i au-
tomatycznie dostosowuje pracę do panujących warunków, optymalizując działanie, zmniejszając pobór 
energii i zużycie fi ltrów.

11.2.3. Tryb pracy cichy

Przeznaczony do stosowania w klasach, salach konferencyjnych, biurach i innych cichych pomieszczeniach. 
Urządzenie działa na poziomie lub poniżej poziomu hałasu otoczenia, kiedy w  pomieszczeniu znajdują 
się osoby. Gdy pomieszczenie jest puste, urządzenie szybko oczyszcza powietrze, następnie przełącza się 
w tryb uśpienia do momentu, gdy czujniki wykryją obecność osób, zanieczyszczeń lub nieprzyjemny zapach.

11.2.4. Tryb pracy normalny

Przeznaczony do stosowania w toaletach, kafeteriach, salach fi tness i innych głośnych pomieszczeniach. 
W  przypadku wykrycia silnego zanieczyszczenia lub obecności osób aktywowany jest tryb szybkiego 
oczyszczania powietrza. Wentylator może osiągnąć prędkość Turbo w przypadku wykrycia dużej ilości za-
nieczyszczeń. Następnie przełącza się w tryb uśpienia do momentu, gdy czujniki wykryją obecność osób, 
zanieczyszczeń lub nieprzyjemny zapach.

11.2.5. Zasilanie elektryczne

Zasilanie 230V, bez kołka uziemiającego. Maksymalna moc zainstalowana 200W.

11.3. Pomieszczenia, dla których przeznaczone są oczyszczacze AeraMax® Pro:

� sale konferencyjne, biura, gabinety, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, przedszkola i żłobki, sale 
zabaw dla dzieci, pokoje hotelowe dla alergików, szatnie, siłownie, domy opieki dla osób starszych,

� gabinety dentystyczne, łazienki, miejsca dla opieki nad dzieckiem (lotniska i stacje benzynowe),
� domy jednorodzinne, apartamenty.

11.4. Zależność modeli oczyszczaczy od kubatury pomieszczenia

Model oczyszczacza należy dobrać zależnie od kubatury pomieszczenia, w którym będzie on zainstalowany, 
i tak:
� model AM II dla kubatury do 90 m3,
� model AM III dla kubatury od 90 m3 do 200 m3,
� model AM IV dla kubatury od 200 m3 do 390 m3.
Oczyszczacze mogą być montowane do ściany lub wykonane w wersji mobilnej (wolno stojące). W przypad-
ku montowania do ściany górna krawędź oczyszczacza powinna być 40 do 50 cm poniżej sufi tu.
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12. ZAŁĄCZNIKI

12.1. Wykaz rozporządzeń i ustaw

1.1.  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.1422)

1.2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2017 poz.2285)

1.3.  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsię-
wzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. 2016 poz. 1184)

1.4.  Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz.831), tekst ujednolicony 
2019-02-22(Dz.U. 2019 poz 545)

1.5.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wy-
znaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 
energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376)

1.6.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych sub-
stancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz.1031)

1.7.  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
systemów wentylacyjnych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337)

1.8. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i spo-
sobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii 
(Dz.U. 2017 poz. 1912)

1.9.  Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Z 2018 r. poz.1276)

12.2. Wykaz norm

2.1.  PN-B-01440:1998 P 
 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar
2.2.  PN-B-02151-02:1987/ Ap1: 2015-OSP
 Akustyka budowlana – Ochro przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopusz-

czalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach
2.3.  PN-B-02151-3:2015-10/ AP1: 2016-02P
 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izola-

cyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych
2.4.  PN-B-03430:1983/Az3:2000
 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymaga-

nia
2.5.  PN-B-10425:1989 P
 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy 

odbiorze
2.6.  PN-B-01411:1999
 Wentylacja i Klimatyzacja. Terminologia
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2.7.  PN-B-03410:1999
 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego (wycofana, zastąpiona przez 

PN-EN 1505:2001, wersja polska)
2.8.  PN-B-03420:1976
 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (wycofana, nie zastąpio-

na)
2.9.  PN-B-03421:1978
 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego  w pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi ( wycofana, nie zastąpiona)
2.10.  PN-B-76001:1996
 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania
2.11.  PN-B-76002:1996
 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych   
2.12.  PN-EN ISO 16890-1: 2017-01 wersja angielska
 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – Część 1: Specyfikacje techniczne, wymagania i 

system klasyfikacji skuteczności określony na podstawie wielkości cząstek pyłu (ePM)
2.13.  PN-EN ISO 16890-2: 2017-01 wersja angielska
 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – Część 2: Pomiar skuteczności filtracji w funkcji 

wymiaru cząstek oraz oporu przepływu powietrza
2.14.  PN-EN ISO 16890-3: 2017-01 wersja angielska
 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – Część 3: Określanie skuteczności filtracji meto-

dą grawimetryczną i oporu przepływu powietrza w zależnośi od masy zatrzymywanego pyłu.
2.15.  PN-EN ISO 16890-4: 2017-01 wersja angielska
 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – Część 4: Metoda kondycjonowania mająca na 

celu wyznaczenie minimalnej badawczej skuteczności filtracji w funkcji wymiaru cząstek
2.16.  PN-EN 1886:2008 
 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne.
2.17.  PN-EN 13053+A1:2011
 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Klasyfikacja i charakterystyki działania 

urządzeń, elementów składowych i sekcji.
2.18.  PN-EN 1751:2002
 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regu-

lacyjnych i zamykających.
2.19.  PN-EN 308:2001 
 Wymienniki ciepła. Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w 

układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe
2.20. PN-EN 1507:2007 
 Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania doty-

czące wytrzymałości i szczelności
2.21  PN-EN 12097:2007 
 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewo-

dów ułatwiających konserwację sieci przewodów
2.22. PN-EN 12237:2005 
 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju 

kołowym
2.23. PN-EN 12792:2006 wersja polska 
 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i  oznaczenia na rysunkach
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2.24. PN-EN 12831:2006 
 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego (norma za-

stąpiona przez wersję angielską – jak niżej)
2.25. PN-EN 12831-1:2017-08 wersja angielska
 Charakterystyka energetyczna budynków. Metoda  obliczania projektowego obciążenia cieplnego – 

Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł M3-3
2.26. PN-EN  15241:2011 wersja polska 
 Wentylacja budynków. Metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i in-

filtracją powietrza ( zastąpiona przez normę PN-EN 16798-5-1:2017-07 wersja angielska)
2.27. PN-EN 15251:2012 wersja polska 
 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki 

energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetle-
nie i akustykę
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czeń 2016
3.13. Korzeniewski W.,Korzeniewski R. „Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania” Wyd. POL-

CEN Sp. z o.o. Warszawa 2017
3.14. Kwiecień D. „Wentylacja domów jednorodzinnych”  INSTAL 6 oraz 7-8/2007
3.15. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa „Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycz-

nej budynków” Warszawa 2016
3.16. Mizieliński B., Bogdan A. „Wentylacja hybrydowa – przegląd stosowanych rozwiązań” Inżynier Budow-

nictwa – grudzień 2007
3.17. Mróz T.M. „Wentylacja w budynkach pasywnych i prawie zero energetycznych” Akademia Powietrza 

SWEGON, Poznań-Kraków październik 2012
3.18. Müller J., Wojtas A. „Co instalator powinien wiedzieć o klimatyzatorach” Cyrkulacje 39 – maj 2017  
3.19. Müller J. „Ekoprojekt w praktyce i inne ciekawe zagadnienia” Seminarium Techniczne w Poznaniu, li-

stopad 2016
3.20. Mürmann H. „Wentylacja mieszkań. Poradnik” Wyd. Instalator Polski Warszawa 2001
3.21. Ochociński K. „Budownictwo pasywne” Biuletyn WOIIB nr 1/2008
3.22. Owczarz P. „Rekuperacja powietrza w układach wentylacji” Inżynier budownictwa – marzec 2017
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3.23 Pawiłojć A., Targański W., Bonca Z. „Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”  
Wyd. I.P.P.U. MASTA SP. z o.o. Gdańsk 1998

3.24. Porowski M., Szczechowiak E. „Klimatyzacja pomieszczeń czystych” Wyd.„Termedia” Poznań 1999
3.25. Radomski B. „Projektowanie w budynkach pasywnych instalacji ziębniczej, przygotowania ciepłej 

wody użytkowej i wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej” Inżynier budownictwa – listopad 
2016

3.26. Sikończyk I.  „Unijne wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych” Cyrkulacje 28 – lipiec 2015

3.27. Staniszewski D.,Targański W. „Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych” Wyd. 
I.P.P.U. MASTA SP. z o.o. Gdańsk 2007

3.28. Strzeszewski M. „Kluczowe zmiany w metodyce obliczania zapotrzebowania na ciepło zawarte w PN-
-EN 12831”, Polski Instalator 10/2006

3.29. Szybiński K. „Filtracja powietrza – zmiana podejścia, nowy standard” Cyrkulacje 36 – listopad 2016
3.30. Targański W. „Sprawność odzysku ciepła w układach wentylacji” Cyrkulacje 23 – wrzesień 2014
3.31. Trusewicz T. „Ciąg wsteczny w kanałach wentylacyjnych” Cyrkulacje – listopad 2012 
3.32. Wojtas K. „Nowa klasyfikacja filtrów” Cyrkulacje 35 – wrzesień 2016
3.33. Wojtas K. „Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO  

16890”, Rynek Instalacyjny Nr 1-2 rocznik 2017
3.34. Zalewski W. „Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne. Podstawy teoretyczne. Przy-

kłady obliczeniowe” Wyd. I.P.P.U. MASTA SP. z o.o. Gdańsk 2001
3.35. Żurański J. A. „Wpływ wiatru na wentylację i odprowadzenie spalin gazu z mieszkań” Inżynier budow-

nictwa- listopad 2016

12.4. Materiały internetowe 

4.1. http://okieminzyniera.pl/gruntowy-wymiennik-ciepla-czy-warto
4.2. http://www.wentylacyjny.pl
4.3. http://wentylacja.org.pl/pages-69.html nawiewniki (nawietrzaki)- sposób na doprowadzenie powie-

trza do budynku – Stowarzyszenie Polska Wentylacja
4.4. https://www.klimatyzacja.pl/wentylacja/artykuly/elementy-filtracyjne/klasyfikacja-filtrow-powietrza
4.5. http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3493,badania-sprawnosci-odzysku-ciepla-w-wentylacji
4.6. https://encyklopedia.pwn.pl
4.7.  http://www.ogrzewamy.pl

12.5. Tabele

Tabela A. Zestawienie wymaganych ilości powietrza wentylacyjnego

Rodzaj pomieszczenia Wymagany strumień objęto-
ści powietrza wentylacyjnego Uwagi

Akumulatornia 4 ÷ 8 wymian/h

Amoniakalne instalacje chłodnicze 
(m.in. maszynownia, aparatownia)

3 wymiany/h
awaryjna 10 wymian/h Dz.U. 98 poz.902 2003r.

Apteki: Dz.U. 171 poz. 1395 2002r.

- Izba recepturowa 2 wymiany/h Dz.U. 171 poz. 1395 2002r.

- Izba do sporządzania produktów homeopatycznych 2 wymiany/h Dz.U. 171 poz. 1395 2002r.

- Zmywalnia 2 wymiany/h Dz.U. 171 poz. 1395 2002r.
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Rodzaj pomieszczenia Wymagany strumień objęto-
ści powietrza wentylacyjnego Uwagi

- Pozostałe pomieszczenia  1,5 wymiany/h Dz.U. 171 poz. 1395 2002r.

Archiwum 2 ÷ 4 wymiany/h

Audytorium 6 ÷ 8 wymian/h

Bank 2 ÷ 3 wymiany/h

Bar 10 ÷ 15 wymian/h

Biblioteka 3 ÷ 5 wymian/h

Biura 4 ÷ 8 wymian/h

Ciemnie fotograficzne 10 ÷ 15 wymian/h

Dom towarowy 3 ÷ 6 wymian/h

Dyżurna wentylacja:
- Wszystkie pomieszczenia (wentylacja ciągła) 0,5 wymiany/h

- Pomieszczenia nie mieszkalne (wentylacja ciągła) 0,1 ÷ 0,2 l/s • m² PN-EN 15251:2007

- Pomieszczenia nie mieszkalne - wentylacja urucha-
miana przed rozpoczęciem użytkowania

2 wymiany przed  
rozpoczęciem użytkowania PN-EN 15251:2007

- Pomieszczenia mieszkalne -  wentylacja ciągła 0,05 ÷ 0,1 l/s • m² PN-EN 15251:2007

Galerie handlowe 6 ÷ 9 m³/h • m²

Garaże zamknięte 100 ÷ 120 m³/h • miejsce post.

- Do 10 stanowisk 1,5 wymiany/h Dz.U. 75 poz. 690 2002r. 
wraz z późn. zm.

Hale sprzedaży w dużych sklepach samoobsługowych 10 ÷ 12 m³/h • m²

Jadalnie 2 wymiany/h

Kesony (dzwony nurkowe) 30 m³/h • osobę Dz.U. 31 poz. 208 1952r.

Kino, teatr 4 ÷ 6 wymian/h

Klasa szkolna 3 ÷ 5 wymian/h

Komunikacja 1,5 wymiany/h

Kotłownia 20 ÷ 30 wymian/h

Kuchnie w budynkach mieszkalnych1,2: PN-83/B-03430 (AZ3:2000)

- z oknem zewnętrznym, wyposażone w kuchnię gazo-
wą lub węglową 70 m³/h PN-83/B-03430 (AZ3:2000)

- z oknem zewnętrznym, wyposażone w kuchnię elek-
tryczną - w mieszkaniu do 3 osób 30 m³/h PN-83/B-03430 (AZ3:2000)

- w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób 50 m³/h PN-83/B-03430 (AZ3:2000)

- bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, 
wyposażone w kuchnię elektryczną 50 m³/h PN-83/B-03430 (AZ3:2000)

- bez okna zewnętrznego, wyposażone w kuchnię 
gazową; 70 m³/h PN-83/B-03430 (AZ3:2000)

- Kuchnie (pomieszczenia kategorii I) 28 l/s PN-EN 15251:2007

- Kuchnie (pomieszczenia kategorii II) 20 l/s PN-EN 15251:2007

- Kuchnie (pomieszczenia kategorii III) 14 l/s PN-EN 15251:2007

Laboratorium 7 ÷ 15 wymian/h

Lakiernia 10 ÷ 15 wymian/h

Łazienki w budynkach mieszkalnych: PN-83/B-03430 (AZ3:2000)

- z ustępem lub bez 50 m³/h PN-83/B-03430 (AZ3:2000)

- Łazienka (pomieszczenia kategorii I) 20 l/s PN-EN 15251:2007
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- Łazienka (pomieszczenia kategorii II) 15 l/s PN-EN 15251:2007

- Łazienka (pomieszczenia kategorii III) 10 l/s PN-EN 15251:2007

Magazyn środków ochrony roślin oraz nawozów mine-
ralnych i organiczno-mineralnych

3 wymiany/h 
awaryjna 10 wymian/h Dz.U. 99 poz. 896 2002r.

Malarnie, metalizacja natryskowa, czyszczenie  
powierzchni (komora robocza) 10 wymian/h Dz.U. 237 poz. 2003 2003r.

Maszynownie 20 ÷ 30 wymian/h

Natryski 80 ÷ 100 m³/h • natrysk

Natryski 5 wymian/h Dz.U. 169 poz. 1650 2003r.

Palarnia 10 wymian/h Dz.U. 169 poz. 1650 2003r.

Piwnice 0,3 wymiany/h PN-83/B-03430 (Az3:2000)

Piekarnia 20 ÷ 30 wymian/h

Pływalnie 3 ÷ 4 wymian/h

Pokoje dzienne, sypialnie2 dla budynków  
mieszkalnych:
- Kategoria I 36 m3/h/os lub 5,04 m3/h/m2 PN-EN 15251

- Kategoria II 25,2 m3/h/os lub 3,6 m3/h/m2 PN-EN 15251

- Kategoria III 14,4 m3/h/os lub 2,16 m3/h/m2 PN-EN 15251

Pokój hotelowy 4 ÷ 8 wymian/h

Pomieszczenia montażowe 4 ÷ 8 wymian/h

Pomieszczenia nieprzemysłowe:
- Czytelnie 1 wymiana/h

- Klasa szkolna 3 ÷ 5 wymian/h

- Palarnie do wysokości 4m 20 wymian/h

- Pomieszczenie gospodarcze 1÷2 wymian/h

- Sale koncertowe, widownie 5÷10 wymian/h

- Sale restauracyjne, kawiarnie 5 wymian/h

- Sale wykładowe, sale gimnastyczne 1 wymiana/h

Pomieszczenie wypoczynku dla kobiet w ciąży  
i karmiących (zakłady pracy) 2 wymiany/h Dz.U. 169 poz. 1650 2003r.

Pomocnicze pomieszczenie bezokienne 30 m³/h PN-83/B-03430 (AZ3:2000)

Prace z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, 
ich roztworów i mieszanin 10 wymian/h Dz.U. 69 poz. 456 2007r.

Prace z rtęcią i jej związkami 6 wymian/h Dz.U. 69 poz. 455 2007r.

Pralnie domowe 2 wymiany/h PN-83/B-03430 (AZ3:2000)

Pralnie i farbiarnie zawodowe: Dz.U. 40 poz. 469 2000r. 

- Sortownie, magazyny odzieży brudnej oraz prze-
znaczone do płukania, odwirowywania i farbowania 
odzieży

Nawiew: 5 wymian/h
Wywiew: 6 wymian/h Dz.U. 40 poz. 469 2000r.

- Moczenie, odkażanie, ręczne prasowanie odzieży Nawiew: 3 wymian/h
Wywiew: 4 wymian/h Dz.U. 40 poz. 469 2000r.

- Gotowanie odzieży, pranie ręczne i mechaniczne, 
farbowanie

Nawiew: 6 wymian/h         
Wywiew: 7 wymian/h Dz.U. 40 poz. 469 2000r.

- Suszenie i mechaniczne prasowanie odzieży Nawiew: 4 wymian/h
Wywiew: 5 wymian/h Dz.U. 40 poz. 469 2000r.
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- Sortowanie i magazynowanie odzieży czystej lub 
ufarbowanej 1 wymiana/h Dz.U. 40 poz. 469 2000r.

Procesy galwanotechniczne: Dz.U. 19 poz. 192 2002r.

- Produkcja 10 wymian/h Dz.U. 19 poz. 192 2002r.

- Magazyn 10 wymian/h Dz.U. 19 poz. 192 2002r.

Restauracja 8 ÷ 12 wymian/h

Rura zsypu śmieci 200 m³/h PN-83/B-03430

Sala posiedzeń 6 ÷ 8 wymian/h

Sala tańca 6 ÷ 8 wymian

Sala zebrań 5 ÷ 10 wymian/h

Sklep 6 ÷ 8 wymian

Sklep elektryczny, z tworzywami itp. 10 ÷ 15 wymian/h

Służba zdrowia:
- Gabinet konsultacyjno lekarski 2 wymiany/h

- Gabinet zabiegowy 3 ÷ 4 wymiany/h

- Gabinet zabiegowy ze znieczuleniem ogólnym 10 wymian/h

- Sterylizatornia 5 wymian/h

- Gabinet rentgenowski 1,5 wymiany/h Dz.U. 180 poz. 1325 2006r.

- Ciemnia rentgenowska 3 wymiany/h Dz.U. 180 poz. 1325 2006r.

- Pozostałe pomieszczenia 1,5 wymiany/h

Socjalne pomieszczenia 2 wymiany/h

Spawalnie 15 ÷ 30 wymian/h

Studio nagrań 10 ÷ 12 wymian/h

Suszarnia bielizny 1 wymiana/h PN-83/B-03430

Szatnia okryć wierzchnich 2 wymiany/h

Szatnie personelu: Dz.U. 169 poz. 1650 2003r.

- Z otwieralnym oknem dla max. 10 pracowników 2 wymiany/h Dz.U. 169 poz. 1650 2003r.

- Pozostałe 4 wymiany/h Dz.U. 169 poz. 1650 2003r.

Toalety w budynkach mieszkalnych: PN-83/B-03430 (Az3:2000)

- Oddzielny ustęp w mieszkaniu 30 m³/h PN-83/B-03430 (Az3:2000)

- Toaleta (pomieszczenia kategorii I) 14 l/s PN-EN 15251:2007

- Toaleta (pomieszczenia kategorii II) 10 l/s PN-EN 15251:2007

- Toaleta (pomieszczenia kategorii III) 7 l/s PN-EN 15251:2007

Umywalnie 2 wymiany/h Dz.U. 169 poz. 1650 2003r.

Warsztaty mechaniczne 3 ÷ 6 wymian/h

Włókiennicze wyroby (produkcja) Dz.U. 179 poz. 1274 2007r.

- Pomieszczenia, w których wydziela się para (w szcze-
gólności przy gotowaniu, praniu, bieleniu, barwieniu) 6 wymian/h Dz.U. 179 poz. 1274 2007r.

Zakłady gastronomiczne:
- Kuchnie1,2 15 ÷ 30 wymian/h

- Obieralnie 4 ÷ 6 wymian/h

- Zmywalnie 10 wymian/h

- Magazyn produktów suchych 2 ÷ 3 wymiany/h
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- Magazyn napoi 2 ÷ 3 wymiany/h

- Magazyn bielizny czystej 1,5 wymiany/h

- Przygotowalnia 4 ÷ 8 wymiany/h

- Rozdzielnia kelnerska 8 ÷ 10 wymiany/h

- Pomieszczenie urządzeń chłodniczych1 8 ÷ 10 wymiany/h

- Sala konsumencka 50 m³/h • osobę

Zakłady graficzne 6 wymian/h Dz.U. 65 poz. 447 1951r.

Zakłady hutnicze 30 ÷ 60 wymian/h

Zakłady odnowy biologicznej: Dz.U. 31 poz. 273 2004r.

- Pomieszczenia ćwiczeń fizycznych wyposażone w 
klimatyzację lub wentylację mechaniczną 50 m³/h • osobę Dz.U. 31 poz. 273 2004r.

- Siłownie 100 m³/h • osobę Dz.U. 31 poz. 273 2004r.
1 Obliczenia właściwe należy wykonywa na podstawie zysków ciepła
2 Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększenie strumienia obję-
tości powietrza kuchni, do co najmniej 120 m3/h  
3 Należy wybrać większą wartość (liczoną ze względu na ilość osób oraz na powierzchnię)

Tabela B. Jednostki miar

Wielkość
Jednostka układu SI Jednostki z poza układu SI

Relacje między jednostkami
nazwa symbol nazwa symbol

Ciśnienie
Paskal Pa 1 bar = 105 Pa

Bar bar atmosfera atm 1at = 0,981 bar

słup wody mmH2O 1 mm H2O = 104 at

Czas Sekunda s 1min = 60 s

1h = 60 min = 3600 s

Długość Metr m Stopa ft 1ft = 0,3048 m

Energia, Praca Dżul J Kaloria cal 1cal = 4,19 J

Gęstość kg/m3 g/cm3 1g/cm3 = 103 kg/m3

Masa Kilogram kg Funt lb 1lb = 0,4535 kg

Moc Wat W Koń  
mechaniczny KM 1 KM = 0,7355 kW

Poziom dźwięku Decybel dB

Prędkość  
przepływu m/s km/h 1 m/s = 3,6 km/h

Temperatura Kelwin K Stopnie  
Celsjusza °C 1°C = 1K +273,15
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Tabela C. Przeliczenie podstawowych jednostek miar

Ciśnienie N/m2 = 1 Pa daPa bar mbar=hPa mm sł. H2O kG/cm2

N/m2 = 1 Pa= 1 0,1 0,00001 0,01 0,102 1,02x10-5

daPa= 10 1 0,0001 0,1 1,02 0,000102

kPa 100 100 0,01 10 100,02 1,02x10-2

bar= 100.000 10.000 1 1000 10.200 1,02

mbar=hPa 100 10 0,001 1 10,2 0,00102

mm sł. H2O 9,81 0,981 9,81x10-5 0,0981 1 0,0001

kG/cm2=atm= 98.100 9,810 0,981 981 10.000 1

Energia kWh MJ J=Ws cal kcal Mcal

KWh= 1 3,6 3,6x106 8,6x105 860 0,860

MJ= 0,277 1 106 2,388x105 238,8 0,2388

J=Ws= 2,778x10-7 10-6 1 0,2388 2,388x10-4 2,388x10-7

cal= 1,163x10-6 4,1868x10-3 4,1868 1 0,001 10-6

kcal= 1,163x10-3 4,1868x10-6 4,1868x103 1000 1 0,001

mcal= 1,163 4,1868 4,1868x106 106 1000 1

Moc KW J/s=W MJ/h kcal/min kcal/h

KW= 1 1000 3,6 14,33 860

J/s=W= 0,001 1 0,0036 0,01433 0,860

MJ/h= 0,2778 277,8 1 3,98 238,8

kcal/min= 0,06977 69,768 0,2512 1 60

kcal/h= 0,001163 1,163 0,004186 0,01667 1
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Tabela D. Dopuszczalne poziomy dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi (wg 
PN-87/B-02151/02)

Lp. Przeznaczenie pomieszczenia

Dopuszczalny 
równoważny poziom 

dźwięku A hałasu 
przenikającego do 
pomieszczenia od 

wszystkich źródeł ha-
łasu łącznie [dB(A)]

Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu 
przenikającego do pomieszczenia od wypo-
sażenia technicznego budynku oraz innych 

urządzeń w budynku i poza budynkiem

Średni poziom 
dźwięku A 

(przy hałasie 
ustalonym*) 

lub równoważny 
poziom dźwięku 

(przy hałasie 
nieustalonym**) 

[dB(A)]

Maksymalny 
poziom dźwięku 

A przy hałasie 
nieustalonym** 

[dB(A)]

dzień noc dzień noc dzień noc

1. pomieszczenia mieszkalne w budynkach 
mieszkalnych, internatach, domach rencistów, 
dziecka, hotelach kategorii S i I, hotelach 
robotniczych

40 30 35 25 40 30

2. kuchnie i pom. sanitarne w mieszkaniach 45 40 40 40 45 45

3. pokoje w hotelach kat. II i niższych 45 35 40 30 45 35

4. pokoje w domach wczasowych 40÷45*** 30÷35*** 35÷40 25÷30 40÷45*** 30÷35***

5. pokoje chorych w szpitalach i sanatoriach za 
wyjątkiem pokoi w oddziałach intensywnej 
opieki medycznej

35 30 30 25 35 30

6. pomieszczenia łóżkowe w oddziałach inten-
sywnej opieki medycznej

30 30 25 25 30 30

7. sale operacyjne, pokoje przygotowania chorych 
do operacji

35 - 30 - 35 -

8. gabinety badań lekarskich w przychodniach i 
szpitalach, pom. psychoterapii

35 - 30 - 35 -

9. pokoje lekarskie, pielęgniarskie oraz inne po-
mieszczenia szpitalne (za wyjątkiem działów 
technicznych i gospodarczych)

40 30 35 25 40 35

10. laboratoria medyczne, pokoje recepturowe w 
aptekach

40 - 35 - 40 -

11. pokoje dla dzieci w żłobkach, klasy w przed-
szkolach

35 - 30 - 35 -

12. klasy i pracownie szkolne, sale wykładowe 
audytoria

40 - 35 - 40 -

13. sale konferencyjne 40 - 35 - 40 -

14. pomieszczenia do pracy umysłowej wymagają-
cej silnej koncentracji uwagi

35 - 30 - 35 -

15. pomieszczenia administracyjne bez wewnętrz-
nych źródeł hałasu

40 - 35 - 40 -
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Lp. Przeznaczenie pomieszczenia

Dopuszczalny 
równoważny poziom 

dźwięku A hałasu 
przenikającego do 
pomieszczenia od 

wszystkich źródeł ha-
łasu łącznie [dB(A)]

Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu 
przenikającego do pomieszczenia od wypo-
sażenia technicznego budynku oraz innych 

urządzeń w budynku i poza budynkiem

Średni poziom 
dźwięku A 

(przy hałasie 
ustalonym*) 

lub równoważny 
poziom dźwięku 

(przy hałasie 
nieustalonym**) 

[dB(A)]

Maksymalny 
poziom dźwięku 

A przy hałasie 
nieustalonym** 

[dB(A)]

dzień noc dzień noc dzień noc

16. pomieszczenia administracyjne z wewnętrz-
nymi źródłami hałasu, pomieszczenia admini-
stracyjne w obiektach tymczasowych

45 - 40 - 45 -

17. sale zajęć w domach kultury 35÷45**** - 30÷40 - 40÷50**** -

18. sale kawiarniane i restauracyjne 50 - 45 - ***** -

19. sale sklepowe 50 - 45 - ***** -

* Np. pochodzący od centralnego ogrzewaniwa, wentylacji, stacji transformatorowych,
** Np. pochodzący od urządzeń dźwigowych, ze zsypów śmieciowych itp.,
*** Należy przyjmować indywidualne w podanych granicach w zależności od kategorii obiekty,
**** Należy przyjmować indywidualne w podanych granicach w zależności od rodzaju zajęć,
***** Nie normalizuje się wartości maksymalnych.

Tabela E. Dopuszczalny maksymalny poziom dźwięku A w odległości 1m od urządzenia w pomieszczeniu technicznym 
zlokalizowanym w budynku mieszkalnym lub zamieszkania zbiorowego (wg PN-87/B-02151/02)

Lp. Pomieszczenie, charakter pracy urządzenia
Dopuszczalny maksymalny 

poziom dźwięku A, w odległości 
1m od urządzenia [dB(A)]

1. węzeł cieplny, hydrofornia, praca pompy, działanie zaworów 65

2. transformatornia, praca transformatora przy minimalnych występujących 
wartościach obciążenia

62

3. maszynownia dźwigu: praca zespołu napędowego 65

4. przestrzeń nad dachem budynku, praca wentylatora dachowego  65*

*Wymaganie dotyczy przypadku, gdy hałas pochodzący od wentylatora przenika do pomieszczenia wyłącznie przez instalację wentylacyjną. 
W przypadku, gdy hałas wentylatora może przenikać do pomieszczeń danego lub innego budynku przez okna, wówczas dopuszczalny poziom 
dźwięku A w odległości 1m od wentylatora należy ustalać indywidualnie w zależności od możliwych do zastosowania w konkretnym przypad-
ku zabezpieczeń, lecz nie większy niż 65dB.
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Tabela F. Zakresy ciśnienia akustycznego

Budynek, przeznaczenie Sposób wykorzystania pomieszczeń
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]

typowy zakres wartość domyślna 
(dla obliczeń)

mieszkalny pokój dzienny
sypialnia

25 ÷ 40
25 ÷ 35

32
26

opieka nad małmi dziećmi żłobek, przedszkole 25 ÷ 45 40

szkoła
sala lekcyjna, pokój nauczycielski
korytarz
sala gimnastyczna

30 ÷ 40
35 ÷ 50
35 ÷ 45

35
40
40

obiekty sportowe stadion kryty
basen

35 ÷ 50
40 ÷ 50

45
45

obiekty użyteczności 
publicznej

sala audytoryjna, sala zgromadzeń
biblioteka
kino
sala sądowa
muzeum

30 ÷ 35
28 ÷ 35
30 ÷ 35
30 ÷ 40
28 ÷ 35

33
30
33
35
30

obiekty handlowe
sklep
dom towarowy
supermarket

35 ÷ 50
40 ÷ 50
30 ÷ 50

40
45
45

pracownia 
(sala) komputerowa

duża
mała

40 ÷ 60
40 ÷ 50

50
45

szpital

korytarz
sala operacyjna
sala oddziałowa
sala chorych (noc)
sala chorych (dzień)

35 ÷ 45
30 ÷ 48
28 ÷ 35
20 ÷ 35
25 ÷ 40

40
40
30
30
30

biurowce
małe pomieszczenie biurowe
duża sala biurowa
sala konferencyjna

30 ÷ 40
35 ÷ 45
30 ÷ 45

35
40
35

hotele
przedsionek, sala recepcyjna
pokój hotelowy (dzień)
pokój hotelowy (noc)

35 ÷ 45
30 ÷ 40
25 ÷ 35

40
35
30

restauracje
kafeteria, bar szybkiej obsługi
restauracja
kuchnia

35 ÷ 50
35 ÷ 50
40 ÷ 60

40
45
55

niezależnie od funkcji sanitariaty, ubikacje
szatnie

40 ÷ 50
40 ÷ 50

45
45
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Aparat ogrzewczo–wentylacyjny – urządzenie,  
w skład którego wchodzi filtr, nagrzewnica i wenty-
lator umieszczone we wspólnej obudowie i przezna-
czone do nawiewania do pomieszczenia mieszaniny 
powietrza zewnętrznego i wewnętrznego

By-pass – omijanie przez medium elementów znaj-
dujących się w przewodzie,  którym to medium pły-
nie

Centrala wentylacyjna lub klimatyzacyjna – to 
scalone w jednej bryle urządzenie  do uzdatniania 
powietrza

Chłodnica powietrza – przeponowy wymiennik cie-
pła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do 
osuszania powietrza

Czerpnia wentylacyjna – element instalacji,przez 
który jest zasysane powietrze zewnętrzne

Entalpiczny wymiennik ciepła – rekuperator po-
zwalający na jednoczesny odzysk ciepła jawnego  
i utajonego (wilgoci) z wywiewanego powietrza

Klimakonwektor – element instalacji wentylacyj-
nej oraz grzewczej i/lub chłodzącej montowany  
w pomieszczeniu, w którym mają być zapewnione 
wymagane warunki temperaturowe oraz dostar-
czana konieczna ilość świeżego powietrza. Powie-
trze świeże (określane jako pierwotne) centralnie 
uzdatnione doprowadzone jest siecią kanałów do 
wszystkich klimakonwektorów w budynku. Klim-
konwektor służy do nawiewania mieszaniny po-
wietrza pierwotnego z powietrzem z pomieszczenia 
(określanym jako wtórne). Powietrze pierwotne 
przepływając przez dysze klimakonwektora zasysa 
z pomieszczenia (efekt indukcji) powietrze wtórne, 
które przed zmieszaniem z powietrzem pierwot-
nym może zostać ogrzane lub schłodzone, prze-
pływając przez nagrzewnicę lub chłodnicę. Z uwa-
gi na sposób zmieszania powietrza pierwotnego  
z wtórnym omawiany klimakonwektor nazywa-
ny jest klimakonwektorem indukcyjnym. Jeże-
li zamiast dysz zmieszanie powietrza następuje  
w wyniku działania wentylatora wówczas mamy do 
czynienia z klimakonwektorem wentylatorowym 

(fan coil). Doprowadzenie ciepła czy chło-
du do klimakokonwektorów rozwiązane jest 
dwojako: systemem dwururowym względnie 
czterorurowym. W systemie dwururowym  
w klimakonwektorze jest jeden wymiennik cie-
pła, przez który przepływa z centralnej insta-
lacji  woda grzewcza lub chłodząca, zależnie 
od potrzeb. W przypadku systemu czteroruro-
wego w klimakonwektorze są dwa wymienniki 
ciepła. Jeden do ogrzewania powietrza, drugi 
do chłodzenia. Każdy z tych wymienników za-
silany jest z odpowiedniej centralnej instalacji.

Klimatyzacja pomieszczenia – wentylacja 
zapewniająca środowisku powietrznemu po-
mieszczenia  określone właściwości i para-
metry – czystość, temperaturę i wilgotność 
– przez uzdatnienie i rozdział powietrza, 
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu wy-
korzystania pomieszczenia w każdych warun-
kach klimatycznych danej miejscowości

Klimatyzator – urządzenie chłodnicze prze-
znaczone do chłodzenia powietrza w pomiesz-
czeniu

Klimatyzator kompaktowy (autonomiczny, 
okienny) – wszystkie elementy składowe kli-
matyzatora łącznie z parownikiem i skrapla-
czem znajdują się we wspólnej obudowie (jed-
nostce) , montowany w ścianie zewnętrznej

Klimatyzator dwuczęściowy (systemu split) 
– klimatyzator składający się z dwóch części 
(jednostek): wewnętrznej, montowanej we-
wnątrz pomieszczenia, w której zamontowany 
jest parownik agregatu chłodniczego  (schła-
dzacz powietrza wewnętrznego ) wraz z wen-
tylatorem powietrza wewnętrznego,oraz jed-
nostki zewnętrznej, montowanej na zewnątrz 
budynku, w której zamontowany jest agregat 
chłodniczy ze skraplaczem chłodzonym po-
wietrzem zewnętrznym przetłaczanym za po-
mocą wentylatora. Obie jednostki połączone 
są między sobą układem rur czynnika chłod-
niczego

12.5. Terminologia techniki wentylacyjnej
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Mikroklimat pomieszczenia – warunki klimatycz-
ne panujące w konkretnym pomieszczeniu, na któ-
re składają się: temperatura, wilgotność i prędkość 
ruchu powietrza, a także jego stopień czystości i 
skład chemiczny oraz temperatura otaczających to 
pomieszczenie przegród

Nagrzewnica wentylacyjna – przeponowy wymien-
nik ciepła przeznaczony do ogrzewania powietrza

Nawiewnik – element lub zespół, przez który po-
wietrze napływa do wentylowanej przestrzeni

Odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych i kli-
matyzacyjnych polega na wykorzystaniu ciepła za-
wartego  w powietrzu wywiewanym do wstępnego 
podgrzania powietrza nawiewanego

Przepustnica – zespół samodzielny lub wbudo-
wany w urządzenie, bądź w przewód wentylacyjny   
pozwalający na zamknięcie  lub na regulację stru-
mienia powietrza przez zmianę oporu przepływu

Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym 
obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa po-
wietrze

Regenerator ciepła – bezprzeponowy wymiennik 
ciepła do ogrzewania powietrza nawiewanego (ze-
wnętrznego) przez powietrze wywiewane. Pośredni-
kiem wymiany ciepła jest wypełnienie regeneratora 
ogrzewające się najpierw  od powietrza wywiewane-
go i oddające potem to ciepło płynącemu w przeciw-
nym kieruku powietrzu nawiewanemu.

Rekuperator – wymiennik ciepła  przeznaczony do 
odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Wymia-
na ciepła następuje poprzez przepony oddzielające 
powietrze nawiewane od wywiewanego, względ-
nie przy wykorzystaniu czynnika pośredniczącego. 
Przyjęło się nazywać też rekuperatorem całą cen-
tralę wentylacyjną, w której głównym elementem 
jest rekuperator.

Strumienica wentylacyjna – urządzenie do 
transportu powietrza w formie trójnika, za-
montowanego w przewodzie powietrza „robo-
czego”. W trójniku tym znajduje się dysza na 
drodze tłoczonego powietrza „roboczego”. Za 
dyszą wytwarza się podciśnienie, które powo-
duje zassanie powietrza dochodzącego przez 
odgałęzienie trójnika.

Tłumik – element instalacji wentylacyjnej, któ-
rego zadaniem jest tłumienie hałasów genero-
wanych i przenoszonych prze tę instalację

Uzdatnianie powietrza – procesy realizowane 
przy użyciu środków technicznych mające na 
celu zmianę jednej lub kilku wielkości charak-
teryzujących stan i jakość powietrza takich jak: 
czystość, temperatura, wilgotność,

Wentylacja pomieszczenia - wymiana  powie-
trza w pomieszczeniu lub w jego części  mająca 
na celu usunięcie powietrza zużytego i zanie-
czyszczonego, i wprowadzenie powietrza ze-
wnętrznego

Wyrzutnia wentylacyjna – element instala-
cji, przez który powietrze jest usuwane na ze-
wnątrz

Wywiewnik – element lub zespół, przez który 
powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni
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