
1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

1.1. Wentylacja pomieszczeń 

Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń będzie się odbywał poprzez nawiewniki okienne 

higrosterowane. 

Dopływ do pomieszczeń w których nie zamontowano nawiewników będzie się odbywał pośrednio z 

innych pomieszczeń. Drzwi w dolnej części powinny posiadać otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niŜ 

220 cm² netto kaŜde dla dopływu powietrza. 

Wyciąg powietrza realizowany będzie za pomocą kratek higrosterowanych poprzez nasady dachowe 

niskociśnieniowe. 

2. DOBÓR URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 

2.1. Nawiewniki  

W przedmiotowym budynku dobrano nawiewniki okienne higrosterowane (np. EMM.707 firmy AERECO 

lub równorzedne). W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przepływu powietrza, stopień otwarcia nawiewnika 

zmienia się automatycznie (bez ingerencji uŜytkownika) w zaleŜności od wilgotności względnej powietrza w 

pomieszczeniu - działanie w zakresie wilgotności od 35% (nawiewnik zamknięty, przepływ 6 m3/h przy róŜnicy 

ciśnień 10 Pa) do 65% (nawiewnik otwarty, przepływ 29 m3/h przy róŜnicy ciśnień 10 Pa). UzaleŜnienie stopnia 

otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotności w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczędności energii cieplnej 

zuŜywanej do ogrzania powietrza wentylacyjnego. Nawiewniki powinny posiadać moŜliwość ręcznego 

przymknięcia (ograniczenie przepływu do 6 m3/h przy róŜnicy ciśnień 10 Pa) oraz ręcznego maksymalnego 

otwarcia (uzyskanie przepływu 29 m3/h przy róŜnicy ciśnień 10 Pa). Nawiewniki powinny posiadać Aprobatę 

Techniczną wydaną przez ITB. Celem poprawnego ich działania oraz zgodnie z PN83/B03430 ze zmianą AZ3 z 

2000 roku naleŜy zamontować je w górnej części okien, w pobliŜu grzejników c.o., a ilość ciepła niezbędna do 

ogrzania powietrza nawiewanego powinna zostać uwzględniona w obliczeniach strat ciepła pomieszczeń. Otwory 

montaŜowe naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Proponowana lokalizacja nawiewników pokazana 

została na rzutach.   

2.2. Kratki wyciągowe 

Kratki wyciągowe higrosterowane (np. GHX 164 firmy AERECO lub równorzędne). Ich maksymalny 

wydatek powietrza usuwanego wynosi 72 m3/h. Kratki sterowane są poziomem wilgotności w pomieszczeniach tzn. 

stopień otwarcia przepustnicy zmienia się wraz ze zmianą wilgotności w pomieszczeniu. Nie wymagają 

dodatkowego zasilania.  



2.3. Nasady niskociśnieniowe 

Nasada pracuje w sposób ciągły i zapewnia stałe podciśnienie w przewodzie wentylacyjnym niezaleŜnie 

od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. Wartość podciśnienia wytwarzanego przez nasadę wynosi 

17 Pa przy 460 m3/h. Wentylator, w który wyposaŜona została nasada zasilany jest prądem stałym o napięciu 8-12 

V DC. Maksymalny pobór mocy wynosi około 14 W. Specjalna konstrukcja łopatek umoŜliwia poprawne 

funkcjonowanie instalacji wentylacji naturalnej w przypadku braku zasilania. 

Nasady naleŜy umieścić na skrzynkach rozpręŜnych z blachy ocynkowanej, wykonanych w sposób 

szczelny lub na odpowiednich dla nasad króćcach połączonych z tłumikami półelastycznymi. NaleŜy przewidzieć 

dostęp do skrzynek rozpręŜnych w celu konserwacji przewodów. Zaleca się izolację skrzynek rozpręŜnych 

(wykonanych z blachy stalowej) wełną mineralną z włókna szklanego o gr. min. 20mm. 

2.4. Przewody i Kształtki wentylacyjne 

Instalacje wykonać naleŜy z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z kształtkami 

z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Przewody wentylacyjne zaleca się izolować akustycznie matami 

lamelowymi LAMELLA MAT z okładziną z folii aluminiowej o grubości min 20 mm.  

3. OBLICZENIA 

Obliczeń dla pomieszczeń mieszkalnych dokonano na podstawie normy PN-83/B-03430 ze zmianą Az3 

z 2000r. „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej – 

Wymagania” przy załoŜeniu ilości powietrza dla: 

− kaŜdej osoby przebywającej w pomieszczeniu - 30  m3/h, 

− pomieszczenia socjalnego – 1-2 wym/h, 

− pomieszczenia biurowego – 1,5 wym/h , 

4. WYTYCZNE DLA BRANś 

4.1. Wytyczne budowlane 

− przed instalacją wentylatorów, nawiewników oraz kratek wyciągowych zapoznać się z ich 

instrukcjami montaŜu. 

− wykonać otwory w ścianach i stropach dla prowadzenia przewodów wentylacyjnych, 

− podczas produkcji stolarki okiennej naleŜy wykonać otwory pod nawiewniki okienne, ilość 

i miejsce wg projektu; w przypadku okien aluminiowych naleŜy zastosować dodatkowo mufę montaŜową, 

− przy przejściu instalacji przez strefy poŜarowe naleŜy zastosować klapy przeciwpoŜarowe ABS 

o odpowiedniej odporności ogniowej. 



4.2. Wytyczne dla instalacji ogrzewania budynku 

Ilość powietrza nawiewanego do pomieszczeń za pomocą nawiewników okiennych powinna być 

uwzględniona poprzez projektanta instalacji grzewczych w projekcie ogrzewania budynku. W celu określenia 

zapotrzebowania na ciepło niezbędne do podgrzania powietrza wentylacyjnego, naleŜy określić średnią wartość 

podstawowego strumienia powietrza zewnętrznego w strefie ogrzewanej budynku (Vex). Strumień  

ten obliczamy jako iloczyn projektowanej wartości podstawowego strumienia powietrza zewnętrznego w przypadku 

systemu wentylacji o działaniu ciągłym i stałego w czasie strumienia powietrza (Vex1) oraz współczynnika 

poprawkowego, wynikającego z dostosowania intensywności wentylacji do rzeczywistych potrzeb (n).  

 

4.3. Wytyczne elektryczne 

− Nasada - przewidzieć na klatce schodowej ostatniej kondygnacji umiejscowienie rozdzielnic, 

zasilających niskociśnieniowe nasady kominowe; 8-12 V DC; dopuszczalne tętnienia napięcia zasilania 10%; max 

natęŜenie prądu 1,5A; moc silnika 14W,  

− naleŜy przewidzieć wyłączniki serwisowe w miejscu wskazanym przez inwestora, 

− przewiduje się pracę ciągłą wentylatorów. 

5. UWAGI KOŃCOWE 

− Całość prac wykonać zgodnie z: „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. - Warunki 

Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, obowiązującymi normami 

i przepisami. 

− MontaŜ urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców urządzeń. 

− Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 

− Powinien zostać zapewniony dostęp do wszystkich elementów instalacji, które wymagają 

okresowej obsługi (regulatory przepływu, klapy p.poŜ, wentylatory, itd…). 

6. ZAŁĄCZNIKI 

− Karta katalogowa kratki wyciągowej GHX 

− Karta katalogowa nasady dachowej VBP 

− Karta katalogowa tłumika półelastycznego SAS 

 

 


