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Jak będzie wyglądał rynek pracy za 30 lat? W dobie 

szybkich zmian technologicznych trudno odpo-

wiedzieć na tak postawione pytanie. To, że takie 

zmiany nastąpią i będzie za nimi stała sztuczna inte-

ligencja jest w zasadzie pewne. Ludzie mają dwa ro-

dzaje umiejętności – fizyczne i poznawcze. Rewolucja 

przemysłowa z końca XIX w. sprawiła, że maszyny za-

częły rywalizować z ludźmi w szybkości wykonywania 

pracy fizycznej. Okazały się lepsze i bardziej precyzyj-

ne. Fabryki zautomatyzowano, a duża część robotni-

ków musiała poszukać sobie innego zajęcia. Obecnie 

wydaje się, że stoimy przed kolejną rewolucją, która 

sprawi, że maszyny będą rywalizowały z nami w zakre-

sie umiejętności poznawczych czyli zdolności ucze-

nia się nowych rzeczy. Komputery zwiększają swoje 

możliwości obliczeniowe, przyśpiesza postęp w za-

kresie badania mechanizmów biochemicznych, które 

mają wpływ np. na podejmowanie decyzji. To prosta 

droga do zastąpienia ludzi na stanowiskach kierow-

niczych. Pozostaje nam jeszcze kreatywność, którą 

trudno zautomatyzować. Futuryści wieszczą jednak, 

że już w najbliższej przyszłości nie będzie dziedziny, 

która całkowicie obroni się przed maszynami. W pe-

symistycznym scenariuszu ludzie będą z nimi walczyć 

o miejsca pracy, w optymistycznym będą współpra-

cować. 

Po tym jak w 1997 roku stworzony przez IBM 

komputer Deep Blue pokonał arcymistrza szachowego 

Kasparowa ludzie nie przestali grać w szachy. Jednak 

dwadzieścia lat później dokonał się kolejny przełom. 

Opracowany przez Google program AlphaZero wygrał 

z innym programem Stockfish 8, który rok wcześniej 

zdobył mistrzostwo świata w szachach komputerowych. 

Pokonany program korzystał z ludzkich doświadczeń 

mistrzów szachowych i potrafił przeanalizować 70 mln 

ruchów figur na minutę. AlphaZero był dużo wolniejszy 

i nie znał żadnych strategii szachowych. Jego twórcy 

wyposażyli go jednak w umiejętność uczenia się. 

Program nauczył się rozgrywania partii szachowych, 

grając sam przeciwko sobie. Ponieważ nie zdobywał 

wiedzy bezpośrednio od ludzi, niektóre ruchy były tak 

zaskakujące, że szachiści musieli uznać kreatywność 

maszyny. Czy to znaczy, że na naszych oczach runął 

ostatni bastion, czyli ludzka pomysłowość? Miejmy 

nadzieję, że nie.

Elżbieta Socha 
 Redaktor prowadząca

www.cyrkulacje.pl

Stowarzyszenie Polska Wentylacja jest zrzeszeniem osób zawodowo związanych 
z branżą wentylacyjną. Celem działania jest wspieranie rozwoju branży wentylacyjnej 
i upowszechnianie wiedzy. Działa od 2001 roku, a od 2013 jest także członkiem 
Stowarzyszenia Europejskiego Przemysłu Wentylacyjnego EVIA z siedzibą w Brukseli. 

fot. Ł. Kozyra
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Firma

2KAN w maju otrzymał Krajową Ocenę Techniczną do-

tyczącą stalowych jednostrefowych przewodów oddy-

miających typu 2KP. Krajowa Ocena Techniczna stanowi 

aktualizację wcześniej wydanej Aprobaty Technicznej ITB. 

AERECO WENTYLACJA ma nowe adresy biur regional-

nych. Od 1 sierpnia biura regionalne firmy zmieniły adresy 

swoich siedzib. Do nowego, większego lokum przeniosło 

się biuro oddziału w  Gdańsku, a także biuro oddziału z Byd-

goszczy. Nowe adresy: oddział Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 

21, 85-129 Bydgoszcz, oddział Gdańsk, ul. Kartuska 418, 

80-125 Gdańsk.

ALFACO POLSKA informuje, że nowe jednostki ścienne 

Gree, w tym Muse, Amber Standard Silver, Amber Standard 

Black oraz konsole, są już w magazynie firmy. 

CONDAIR GROUP i AMPAR-SILESIA utworzyły spółkę 

joint venture. Od  lipca Condair będzie działał w Polsce 

za pośrednictwem spółki joint venture Condair Polska 

Sp. z o.o. Nowa firma będzie zlokalizowana w Warszawie. 

Ten krok wzmocni działalność Condair w zakresie oferty 

nawilżaczy, chłodzenia wyparnego i osuszania oraz rozwoju 

oferowanych usług. Ampar-Silesia jest obecna na polskim 

rynku od ponad 20 lat, reprezentując gamę nawilżaczy 

Nordmann-Engineering. Główną działalnością Ampar-Si-

lesia pozostanie sprzedaż hurtowa produktów wentylacyj-

nych. Dyrektorem zarządzającym Condair Poland został To-

masz Olszewski, który od 9 lat był kierownikiem sprzedaży 

nawilżaczy w Ampar-Silesia. Do zespołu dołączy również 

Piotr Maruszkiewicz, który będzie odpowiedzialny za ob-

sługę zamówień i logistykę. 

FLOP SYSTEM obchodzi 30-lecie działalności. Firma, 

mająca 100% kapitału polskiego, zajmuje się importem 

urządzeń wentylacyjnych i nagrzewnic powietrza. Oferuje 

usługi konsultingowe i projektowe, w tym oceny akusty-

ki budynków oraz budownictwa niskoenergetycznego. 

Współpracuje z deweloperami, architektami i instalatorami.

FRAPOL uzyskał nowy atest higieniczny dla central Onyx 

od Narodowego Funduszu Zdrowia. Atest obejmuje cen-

trale typu: Onyx Classic 550, Onyx Pride (200, 400), Onyx 

Sky (200, 250, 400, 800, 1500, 3000), Onyx Passiv (650, 850, 

1600, 2000), Onyx Premium (500, 650, 1300).  

GRUPA KLIMA-THERM po pierwszym półroczu odnoto-

wała łączne obroty na poziomie 203 mln zł,  które stanowią 

39% wzrostu w stosunku do ubiegłego roku. W Polsce firma 

może pochwalić się sprzedażą sięgającą 139 mln zł i dyna-

miką wynoszącą 36%. Grupa Klima-Therm poprawiła swój 

wynik o 48% na rynkach zagranicznych, przede wszystkim 

w Europie i krajach Ameryki Północnej. 

GRUPA MERCOR kupiła linię technologiczną, która będzie 

służyć do produkcji płyt ogniochronnych mcr Silboard 

w zakładzie produkcyjnym spółki w Mirosławiu (koło Płoc-

POWIETRZE ∎ WENTYLACJA ∎ KLIMATYZACJA

Jesteśmy wiarygodni
W czerwcu CYRKULACJE pomyślnie przeszły audyt Związku Kontroli Dystrybucji 
Prasy dotyczący numerów wydanych od stycznia do grudnia 2018 r. 
Numery, które zostały obięte audytem to: 43, 44, 45, 46, 47, 48.
Kontrola potwierdziła prawidłowość danych udostępnionych przez Stowarzyszenie 
Polska Wentylacja – wydawcę magazynu. 

Najważniejsze punkty audytu:

•  Potwierdzona liczba drukowanych egzemplarzy

• Zasięg geograficzny – cała Polska

• Wiarygodna baza prenumeratorów

• Stuprocentowe dotarcie do Czytelników

43

5896

44

5991

45

6150

46

5633

47

5982

48

5982

Średnio do Czytelników trafia  
5939 egzemplarzy każdego numeru 

CYRKULACJI
Dane te potwierdzają wysoką pozycję CYRKULACJI na rynku prasy branżowej.
Aktualny nakład CYRKULACJI wynosi 6000 egzemplarzy. Nakład w całości trafia do 
osób zawodowo związanych z branżą wentylacyjno-klimatyzacyjną.

Zweryfikowane przez audytora ZKDP dane są dostępne na stronie 
www.teleskop.org.pl.

 
Związek Kontroli Dystrybucji Prasy jest organizacją typu non-profit. Jej głównym zadaniem 
jest współtworzenie etycznych i biznesowych standardów regulujących polski rynek pra-
sowy, m.in. poprzez dostarczanie obiektywnych i starannie zweryfikowanych informacji 
o nakładach i rozpowszechnianiu tytułów prasowych. ZKDP jest jedyną organizacją w naszym 
kraju zrzeszającą przedstawicieli wydawców, agencji reklamowych, ogłoszeniodawców oraz 
innych firm działających na rynku prasowym.



AKTUALNOŚCI

ka). Wartość transakcji wynosi 3 mln zł netto. Przeniesienie, 

modernizacja i montaż linii potrwa ok. 12 miesięcy.  

KLIMA-THERM zaprosił w maju laureatów szóstej edycji 

programu partnerskiego Fujitsu „Poznaj Klimat” do Chin 

oraz w czerwcu na Wyspy Zielonego Przylądka. Wyjazdy 

były nagrodą dla najaktywniejszych partnerów handlo-

wych. Kolejna edycja programu przewiduje konferencje 

na Krecie dla stu dystrybutorów, a dla dziesięciu laureatów 

z największą aktywnością zakupową podróż do Kanady.

KLIMAZBYT podjął współpracę z Aermec Polska doty-

czącą dystrybucji urządzeń klimatyzacyjnych typu split 

i multisplit marki Aermec. Własny magazyn i sieci hurtowni 

oraz hurtowni partnerskich umożliwią firmie zapewnienie 

dostępności urządzeń split ściennych w zakresie mocy 

chłodniczej 2,5÷7 kW, a docelowo całości typoszeregu 

urządzeń split i multisplit. 

MAICO POLAND uzyskało Krajową Ocenę Techniczną 

wraz z Krajowym Certyfikatem Stałości Właściwości Użyt-

kowych dla obudów przeciwpożarowych wentylatorów ER 

o klasach EI 60, EI 90, EI 120 odporności ogniowej, spełnia-

jącej kryteria klasy dymoszczelności S.

MERCOR czwarty rok z rzędu wypracował dwucyfrowe 

wzrosty sprzedaży. W roku obrotowym 2018/2019 przycho-

dy ze sprzedaży wzrosły o ponad 16% r./r. (do 370,9 mln zł) 

i zysk netto o 30% r./r. (do 15,3 mln zł). W okresie tym war-

tość zamówień wzrosła o 14% do 378 mln zł. 

PROZON rozpoczyna projekt „Demonstracyjna instalacja 

do rozdziału mieszanin odpadów czynników chłodni-

czych”. Projekt polega na budowie innowacyjnej instala-

cji, która umożliwi regenerację dotychczas niedających 

się przetworzyć mieszanin czynników chłodniczych. 

Dzięki temu blisko 100% odpadów czynników chłodni-

czych będzie przetwarzanych i wprowadzanych na rynek 

do ponownego użycia. Instalacja powstanie w Warsza-

wie. Projekt będzie realizowany przy współpracy z polską 

firmą Chemat oraz partnerem zagranicznym Ekotez spol. 

s r.o. z Czech. 

Internet, aplikacje

BARTOSZ ma nową stronę www.bartoszwentylacja.com.pl. 

Witryna o nowoczesnym, przyjaznym wyglądzie dopasowuje 

się do ekranu urządzenia, z którego jest przeglądana. Oferta 

rekuperatorów i przemysłowych central wentylacyjnych zo-

stała uporządkowana i zaprezentowana w atrakcyjny sposób. 

Poza stałymi elementami, jak np. opisy urządzeń czy publika-

cja materiałów technicznych, na stronie jest blog, na którym 

regularnie będą umieszczane artykuły związane z branżą.

KOMPLETNY SYSTEM WENTYLACJI  
ODDYMIAJĄCEJ GARAŻY

REKLAMA
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CAREL oferuje nową aplikację do zarządzania pompami 

ciepła. Narzędzie przeznaczone jest do użytku komercyj-

nego i domowego. Wszystkie rozwiązania na platformie 

Carel c.pco są w pełni zintegrowane z najnowszymi urzą-

dzeniami w celu zarządzania sprężarkami DC, zaworami EEV 

i urządzeniami innych producentów. Modułowe podejście 

do oprogramowania umożliwia kompatybilność z ponad 

40 czynnikami chłodniczymi i 150 sprężarkami, uwzględ-

niając najnowsze osiągnięcia w zakresie mieszanin o niskim 

GWP i najbardziej wydajne technologie silników BLDC.

DAIKIN na stronie www.daikin.pl w zakładce „Katalogi 

produktowe” zamieścił tabele kombinacji systemów multi.

IGLOTECH stworzył nową stronę neoheat.pl poświęco-

ną pompom ciepła. Strona wyposażona jest w specjalny 

kalkulator, dzięki któremu po podaniu wskazanych para-

metrów można dowiedzieć się, jakiej wydajności pompa 

będzie potrzebna. Kalkulator wyliczy również średni koszt 

zużycia energii elektrycznej i poda wielkość zbiornika na 

wodę. Na stronie można znaleźć informacje dotyczące 

pomp ciepła Neoheat, karty produktowe, katalog i cennik. 

Dodatkowo powstała specjalna Strefa Wiedzy, która będzie 

systematycznie uzupełniana. Na neoheat.pl można znaleźć 

także więcej informacji o dofinansowaniu oraz zobaczyć, 

jak sprawują się urządzenia w wybranych inwestycjach.

KAISAI dołączył do programu „Dokumentacja KTG” – plat-

formy z dokumentacją techniczną administrowaną przez 

Klima-Therm Group. Od lipca za pośrednictwem strony 

dokumentacja.ktg.pl dystrybutorzy i instalatorzy mają 

możliwość pobrania publikacji i instrukcji dotyczących 

urządzeń Kaisai.

Nowości

2KAN wprowadził nowości – sztucery osiatkowane, które 

stanowią tańszą alternatywę kratek oddymiających. Pro-

ducent daje możliwość malowania przewodów, kształtek 

oraz kratek oddymiających. Ma w ofercie także tańszy 

system podwieszenia przewodów.

INWEST-KLIMA oferuje nowy opatentowany system roz-

dzielaczowy samouszczelniający DN 75 IP PLUS. W skład 

systemu wchodzą: skrzynki rozprężne samouszczelniają-

ce IPSS oraz rozdzielacze kątowe jednorzędowe IPRKJS 

i dwurzędowe samouszczelniające IPRPDS. Zastosowana 

izolacja ma zabezpieczenie przeciw rozwojowi grzybów 

i bakterii oraz atest higieniczny pozwalający na stosowanie 

w przemyśle spożywczym. 

KLIMA-THERM wprowadził na rynek nowe urządzenia 

włoskiej marki Clint, w tym m.in. agregaty i pompy ciepła 

wykorzystujące proekologiczne czynniki chłodnicze 

R452B, R513A, R1234ze o niskim wskaźniku GWP. Produ-

centem urządzeń marki Clint jest koncern G.I. Industrial 

Holding SPA.

Informacje niezbędne do
aplikowania na stanowiska
pracy można uzyskać
bezpośrednio u podmiotu
poszukującego pracownika.

FIRMA SZUKA PRACOWNIKA

 ❱ Iglotech Sp. z o.o.

Specjalista ds. sprzedaży

Miejsce pracy: Janki koło Warszawy

Obowiązki: realizacja planów sprzedaży – produkty z zakresu 
klimatyzacji, wentylacji, chłodnictwa, kompleksowa obsługa 
klientów: ofertowanie, realizacja zamówień, doradztwo tech-
niczne, obsługa posprzedażowa

Wymagania:
•  wykształcenie min. średnie (preferowane wyższe technicz-

ne z zakresu klimatyzacji, wentylacji, inżynierii sanitarnej lub 
w trakcie studiów)

•  wiedza techniczna z zakresu doboru i działania urządzeń 
HVAC&R

•  prawo jazdy kat. B 
•  mile widziane doświadczenie w firmie handlowej

 ❱ Inwest-Klima Sp. j.
Miejsce pracy: woj. poznańskie 

Doradca techniczno-handlowy

Obowiązki: realizacja założonego planu sprzedażowego, aktyw-
ne wspieranie działu handlowego, a także odpowiedzialność za 
rzetelne konsultacje techniczne dla kontrahentów firmy
Wymagania:
•  prawo jazdy kat. B
•  kierunek inżynieria środowiska mile widziany
•  umiejętność obsługi komputera (system MS Office) 

 ❱ Ventia Sp. z o.o. 

Specjalista techniczno-handlowy

Miejsce pracy: centrala w Warszawie

Obowiązki: bieżąca obsługa klienta oraz realizacja zamówień, 
doradztwo techniczne oraz przygotowywanie ofert, obsługa 
systemu sprzedażowo-magazynowego oraz kontakty z dostaw-
cami, aktywne budowanie bazy kontrahentów, utrzymywanie 
długofalowych relacji biznesowych, współpraca z kierownikami 
regionu

Wymagania:
•  wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe techniczne
•  znajomość pakietu MS Office
•  doświadczenie w branży HVAC (dodatkowy atut)
•  znajomość systemu magazynowo-sprzedażowego (dodat-

kowy atut)

Magazynier 

Miejsce pracy: centrala w Warszawie
Obowiązki: przyjmowanie i wydawanie towarów oraz kom-
pletacja wysyłek, obsługa wózka widłowego, inne prace ma-
gazynowe

Wymagania: 
•  doświadczenie w pracy w magazynie wysokiego składowania
•  aktualne uprawnienia UDT oraz odpowiednie doświadcze-

nie w obsłudze wózka widłowego w magazynie wysokiego 
składowania

•  znajomość obiegu dokumentów magazynowych
•  czynne prawo jazdy min. kat. B
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MERCOR wprowadził do oferty urządzenia do zasilania 

bram kompensacji ubytku powietrza stosowanych podczas 

oddymiania obiektu. Zasilacz mcr Omega proF 230 ma 

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1438-CPR-

0523 oraz Świadectwo Dopuszczenia nr 2904/2017 – pkt 

12.2 (zasilanie) został wydany przez Centrum Naukowo-

-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Potwierdzają one 

wszystkie cechy produktu służące zasilaniu urządzeń prze-

ciwpożarowych, w tym bram napowietrzających.

TESTO ma w ofercie nowość – miernik wielofunkcyjny 

testo 400 do pomiaru prędkości przepływu i jakości po-

wietrza w pomieszczeniach.

WIENKRA rozszerza ofertę urządzeń klimatyzacyjnych 

o markę własną – Sevra. W gamie produktów Sevra znajdą 

się klimatyzatory pokojowe RAC, klimatyzatory komercyjne 

CAC, systemy multi split oraz systemy VRF. Do sprzedaży 

trafiła seria klimatyzatorów pokojowych – modele Ecomi, 

Comfort, Elegance i Profi.

Konferencje, szkolenia

ALFACO zorganizowało w Krakowie dni otwarte. W pro-

gramie: nowości Gree, doradztwo techniczne w zakresie 

urządzeń marki Gree i prezentacja produktowa.

DAIKIN zakończył coroczny cykl konferencji lokalnych 

z partnerami biznesowymi. W tym roku w całej Polsce 

uczestniczyło w tych spotkaniach ponad 100 firm insta-

lacyjnych oraz dodatkowo po raz pierwszy projektanci 

i architekci współpracujący z Daikin. Oprócz informacji 

produktowych, dużą uwagę poświęcono analizie rynku 

HVAC. W kilku miastach na konferencje zaproszeni zostali 

zewnętrzni prelegenci, którzy przybliżyli specyfikę pracy 

architektów, projektantów, inwestorów. 

FRAPOL wziął udział w konferencji Kliwent Event 2019 na 

AGH, gdzie przedstawiciel firmy miał okazję wygłosić pre-

zentację na temat trigeneracji – gazowej pompy ciepła. 

Wydarzenie zgromadziło wiele osób zainteresowanych 

tematyką projektowania i stosowania innowacyjnych 

rozwiązań w branży HVAC, a na stoisku Frapol.

LINDAB zrealizował wiosenny cykl szkoleń w ramach 

Akademii Lindab. Szkolenia praktyczne przeznaczone 

były dla instalatorów i montażystów systemów klimaty-

zacyjno-wentylacyjnych, a szkolenia specjalistyczne dla 

projektantów systemów HVAC. Spotkania odbywały się 

w Wieruchowie, Koszalinie, Poznaniu i Katowicach. W wio-

sennym cyklu udział wzięło ponad 200 osób. Jesienna 

edycja Akademii startuje we wrześniu.
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POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW 
SANITARNYCH zaprasza na drugą edycję „Warsztatów 

pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitar-

nych”, które odbędą się 3 i 4 października w Warszawie. 

Warsztaty przeznaczone są dla projektantów, rzeczoznaw-

ców oraz innych specjalistów z branży sanitarnej. Za-

kres warsztatów będzie obejmował m.in. ciepłownictwo 

i ogrzewnictwo, gazownictwo, wentylację i klimatyzację. 

Organizatorzy chcą zaprosić studentów i doktorantów 

kierunków inżynieria środowiska i budownictwo, a tak-

że zorganizować kolejną edycję konkursu na najlepszą 

pracę dyplomową.

VBW ENGINEERING wzięło udział w sympozjum w Ka-

zachstanie w miejscowości Almaty. Sympozjum poświę-

cone było nowym osiągnięciom technologicznym, które 

umożliwiają firmie produkcję  urządzeń przygotowanych 

na miarę (custom-made). Zostały omówione m.in. nowości 

w dziedzinie central basenowych czy nowe konstrukcje 

central dachowych. 

Realizacje

BARTOSZ w czerwcu dostarczył 4 nawiewne centrale 

wentylacyjne Vebar N do fabryki opakowań w Kolumbii. 

Dostawa obejmowała przemysłowe centrale wentylacyjne 

w wykonaniu wewnętrznym. Ich łączna wydajność wy-

niosła 180 000 m3/h. Ze względów logistycznych każda 

z central składa się z 5 sekcji. W urządzeniach zastosowa-

no trójstopniową filtrację (filtry G2, M5 i F7). W centralach 

zostały przewidziane puste sekcje z przeznaczeniem pod 

chłodnice i nagrzewnice wodne oraz został zastosowany 

autorski system sterowania. Dwie z central dodatkowo 

zostały wyposażone w oświetlenie wewnętrzne LED oraz 

okna rewizyjne.

FRAPOL dostarczył centrale wentylacyjne do nowo budo-

wanej Fundacji Akademii Łukasza Piszczka zlokalizowanej 

w Goczałkowicach na Śląsku. 

VBW ENGINEERING znalazło odbiorców w amerykań-

skim stanie Georgia, gdzie centrale firmy będą zamonto-

wane w jednym z zakładów produkcyjnych. Oferta została 

wybrana po bardzo dokładnym rozpoznaniu rynku Unii 

Europejskiej i rozmowach ofertowych z większością tu-

tejszych producentów urządzeń z branży klimatyzacji 

i wentylacji. Poszukiwano producenta central, które wy-

trzymają wyjątkowo szkodliwe warunki nieprzerwanej 

pracy w charakterystycznym klimacie południa Ameryki 

Północnej, z wysokimi temperaturami i dużym stopniem 

wilgotności. Po uwzględnieniu wszystkich wymagań in-

westora konstruktorzy przygotowali projekt urządzeń 

skrojonych na miarę i idealnie spełniających funkcję filtracji 

chemicznej.

Znak B  
dla wyrobów wentylacyjnych od 1 stycznia 2021 r.

Kolejny raz został przesunięty termin, od którego producenci będą mieć obo-
wiązek znakowanie wyrobów wentylacyjnych znakiem B. Producenci otrzymali 
dodatkowe półtora roku na dostosowanie się do nowych przepisów.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wydało rozporządzenie zmieniające do rozpo-
rządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B.
Zatem do 31 grudnia 2020 r. producenci mogą, ale nie muszą, stosować się do 
nowych zasad znakowania wyrobów.

Obowiązek opatrzenia znakiem budowalnym obejmie dwie grupy wyrobów do roz-
prowadzania i rozdziału powietrza:
〉  1–  przewody i rury wentylacyjne, 
〉 2–   przepustnice, zasuwy, nawiewnik i wywiewniki, czerpnie, wyrzutnie, odciągi, za-

mknięcia oraz pustaki wentylacyjne.
Producent chcąc oznakować wyrób znakiem B będzie musiał sporządzić krajową 
deklarację właściwości użytkowych. Do tego niezbędne jest natomiast wystąpienie 
do tzw. Jednostki Oceny Technicznej o wydanie Krajowej Oceny Technicznej – KOT. 
Aby uzyskać KOT, producenci wyrobów grupy 1 będą zobowiązani wprowadzić za-
kładową kontrolę produkcji oraz określić typ wyrobu. Zgodnie z rozporządzeniem 
w procesie tym będzie musiało uczestniczyć akredytowane laboratorium badawcze, 
które dokona oceny właściwości użytkowych na podstawie badań próbek pobranych 
przez producenta, obliczeń, wartości tabelarycznych lub dokumentacji opisowej.
Producenci wyrobów grupy 2 będą samodzielnie określać typ wyrobu i dokonywać 
oceny właściwości użytkowych wyrobów. W obu przypadkach dokument Krajowej 
Oceny Technicznej wydaje ITB.

Rozporządzenie w sprawie zasad deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem B, a także system wydawania 
Krajowych Ocen Technicznych w praktyce nie działają tak, jak zakładał ustawodawca. 
Ze względu na brak odpowiednich polskich norm dla wyrobów, praktycznie wszyscy 
producenci są zmuszeni do ubiegania się o Krajowe Oceny Techniczne. Procedury 
okazują się jednak dla wielu zawiłe i czasochłonne, brakuje stanowisk badawczych dla 
wyrobów, a moce przerobowe tych, które funkcjonują są niewystarczające. Nie wszyscy 
producenci potrafią też sprawnie poddać się procedurze związanej z wyrobieniem 
KOT-ów. Skutkiem sytuacji jest to, że na koniec czerwca 2019 wydano pojedyncze 
Krajowe Oceny Techniczne. Tym samym rynek stanął przed widmem braku dostępności 
wyrobów, które można byłoby legalnie stosować.
Stowarzyszenie Polska Wentylacja aktywnie zabiegało zarówno przed rokiem, jak 
i w ostatnich miesiącach o poprawę sytuacji. Prowadziło konsultacje z Instytutem 
Techniki Budowlanej, ostrzegało ministerstwo o problemach i sugerowało sposoby 
rozwiązania. Przesunięcie terminu było jedynym rozwiązaniem kryzysowej sytuacji, 
lecz nie rozwiązuje wszystkich problemów, w szczególności skomplikowanych i nie 
zawsze jednoznacznych procedur wydawania KOT-ów.  

HISTORIA AKTÓW PRAWNYCH
〉  16 kwietnia 2004 r. ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730) 
〉  17 listopada 2016 r. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 oraz z 2018 r. poz. 1233 oraz z 2019 r. poz. 
1176), w którym wyroby wentylacyjne dodano do listy wyrobów budowlanych i podano datę 
30 czerwca 2018 r. jako datę końcową, po upływie której powstaje  obowiązek sporządzania 
krajowej deklaracji właściwości użytkowych i znakowania wyrobów.
〉  13 czerwca 2018 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 17 listopada 2016 r., 

w którym datę 30 czerwca 2018 r. zastępuje się  terminem 30 czerwca 2019 r.
〉  19 czerwca 2019 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 17 listopada 2016 r., 

w którym datę 30 czerwca 2019 r. zastępuje się  terminem 31 grudnia 2020 r.
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Promocje

AIRCON, generalny przedstawiciel marki MDV w Polsce, 

wprowadził promocję – za zakup urządzenia klimatyzacyj-

nego marki MDV można otrzymać profesjonalny zestaw 

grillowy. Promocja jest skierowana do wspólpracujących 

firm instalacyjnych.

DAIKIN przygotował promocję „Magiczna piątka” do-

tyczącą produktów klimatyzacyjnych. Zakup minimum 

5 kompletów urządzeń typu split serii Daikin Emura, 

Stylish, Perfera, Multi premiowany jest pięcioprocento-

wym rabatem dotyczącym jednostek wewnętrznych. 

Po zarejestrowaniu urządzenia w portalu Stand By Me 

oraz założeniu konta w e-sklepie Daikin można otrzymać 

gadżet Daikin i stać się jednym z uczestników wycieczki 

do fabryki Daikin. 

IGOLTECH wprowadził promocję cenową na nowy kli-

matyzator KPCA Fuji Electric oraz czynniki chłodnicze 

XP40 Opteon oraz R32.

INWEST-KLIMA ma promocję – przy zamówieniu 500 m 

dowolnego przewodu o średnicy 75 mm można kupić za 

1 zł nowość w ofercie – nożyk do rur karbowanych dwu-

ściennych z tworzyw sztucznych IPN. Cechy szczególne 

– średnica od 50 do 90 mm, wymienne ostrze, stabilne 

System stalowych przewodów 
oddymiających typu 2KP 
o odporności ogniowej E600 120(ho) S1500 single

to sprawdzone rozwiązanie dla każdej instalacji oddymiającej.

Stalowe przewody oddymiające typu 2KP to kompletny system, składający się 
z kanałów i kształtek, kompensatorów, kratek, kratek oddymiających z przepustni-
cą, sztucerów osiatkowanych, tłumików, zaślepek rewizyjnych i innych elementów 
uzupełniających.

Przewody przeznaczone są do obsługi pojedynczej strefy pożarowej o odporności 
ogniowej E600 120(ho)S1500single i oferowane są w dwóch zakresach: norma-
tywnym i wielkogabarytowym. Przewody typu 2KP to aktualnie przewody o naj-
większym dostępnym na rynku przekroju poprzecznym 2500×1500 mm.

Nowości proponowane w systemie przewodów oddymiających typu 2KP:

  sztucery osiatkowane, jako tańsza alternatywa dla kratek oddymiających

  możliwość malowania elementów systemu

  możliwość malowania kratek oddymiających 

  powiększony maks. wymiar kratki oddymiającej typu 2KP-KR do 1250×1250mm

  ułatwienia w montażu – odległość podwieszenia od ramki zwiększona do 
750 mm, mniejsza ilość śrub montażowych.

REKL-2kan-C52.indd   1 30.07.2019   10:09

REKLAMA

mocowanie w rurze, stal ocynkowana. Promocja obowią-

zuje przy zakupie pierwszych 500 m dowolnego przewodu.

THERMOSILESIA oferuje kurtyny powietrzne Ferono 

w specjalnych cenach. Wszystkie kurtyny Ferono są fabrycz-

nie nowe i w 100% sprawne, jednak mogą mieć drobne 

rysy na obudowie, lekkie wgniecenia lub odpryski lakieru. 

Kurtyny objęte są pełną 3-letnią gwarancją. 

Publikacje, nowy cennik

ALFACO POLSKA ma od czerwca nowy cennik 

Gree 2019 obejmujący klimatyzatory ścienne RAC 

– systemy Multi Free Match i systemy U-Match.

KAISAI zaprezentowało nowy katalog urządzeń na se-

zon 2019/2020. W publikacji umieszczono poradnik dla 

klientów końcowych, katalog z danymi technicznymi oraz 

cennik urządzeń. 

KLIMA-THERM wprowadził nowe katalogi urządzeń 

Fujitsu i Clint. Nowością jest połączenie w jednym ka-

talogu Fujitsu systemów VRF, klimatyzacji split i multi 

split, wentylacji i ogrzewania. Publikacje Klima-Therm by 

Clint obejmują zarówno główny katalog produktowy, jak 

i dwa poradniki dotyczące proekologicznych czynników 

chłodniczych R452B, R513A, R1234ze. ■



Spotkanie Członków Wspierających SPW  
– nad Jeziorem Szczytno Wielkie

Wodne szaleństwa



Już po raz 13 właściciele i dyrektorzy firm członkowskich spotkali się, by wspólnie odpocząć od pracy i na moment zapomnieć o codziennych obo-

wiązkach. W tym roku tematem przewodnim były sporty wodne.

Jak co roku Stowarzyszenie Polska Wentylacja przygotowało szereg atrakcji. Otoczone lasami Jezioro Szczytno stało się scenerią zmagań na wodzie. 

Spotkanie rozpoczęło się od spływu kajakowego zakończonego wspólnym ogniskiem. Następnego dnia goście musieli wykazać się odwagą i sprawno-

ścią podczas jazdy na skuterach wodnych. Duży zastrzyk adrenaliny zapewniały rejsy szybką łodzią motorową typu RIB. Kilkaset koni mechanicznych 

mocy silników i wiatr we włosach wywoływały uśmiech na twarzy każdego z uczestników przejażdżek. Zwolennicy tradycyjnego żeglowania korzystali 

z jachtu.  Do tego wspaniała pogoda, dużo poczucia humoru – słowem dobra zabawa. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm: B&L International, BH-Res, BerlinerLuft. Technik, Ciecholewski-Wentylacje, Ekoklimax Projekt,  Euro-

-Went, Frapol, Harmann Polska, Kentel Polska, Klimar, Klimat Solec, Roha Group, Ventia, Ziehl-Abegg Polska oraz pracownicy Politechniki Warszawskiej 

i Stowarzyszenia Polska Wentylacja.

fo
t. 

W
io

le
ta

 K
om

st
a



Siedem polskich organizacji branżowych, w tym 

Stowarzyszenie Polska Wentylacja, połączyło siły, żeby 

popularyzować wiedzę na temat budownictwa pluse-

nergetycznego. Twórcy kampanii chcą pomóc potencjal-

nym inwestorom, przedstawiając praktyczne wskazówki 

dotyczące projektowania, doboru i montażu instalacji 

OZE w budynkach jednorodzinnych.

Kampania skierowana jest do inwestorów prywat-

nych, którzy zamierzają budować dom oraz instalatorów, 

projektantów i architektów. Jej celem jest popularyzacja 

wiedzy na temat budownictwa plusenergetycznego oraz 

promocja odnawialnych źródeł energii, obejmujących 

panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz efektywne 

systemy wentylacji z odzyskiem ciepła. 

„Dom bez rachunków”
To budynek plusenergetyczny, w którym wykorzy-

stuje się odnawialne źródła energii. Minimalny pobór 

energii od zewnętrznych dostawców sprawia, że taki 

dom jest tani w eksploatacji oraz przyjazny dla środowi-

ska. Z założenia ma być dostępny finansowo na etapie 

realizacji dla większości inwestorów oraz ma nie gene-

rować podczas eksploatacji kosztów za energię prze-

znaczoną na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, 

chłodzenie i wentylację budynku oraz zużycie w nim 

energii elektrycznej (za wyjątkiem opłat stałych). „Dom 

bez rachunków” znajduje się o poziom wyżej od domu 

energooszczędnego. Jest samodzielny energetycznie, co 

oznacza, że w ciągu roku generuje więcej energii niż jej 

zużywa. Mówiąc wprost – koszty jego utrzymania spro-

wadzają się do pokrywania opłat stałych, przesyłowych, 

czyli kilkunastu zł miesięcznie. Przy prawidłowym zapro-

jektowaniu budynku koszty ogrzewania, ciepłej wody, 

chłodzenia, wentylacji i prądu mogą wynosić obecnie 

poniżej 20 zł na miesiąc (koszty opłaty stałej wynikające 

z systemu opustu i przyłączenia do sieci elektrycznej).

„Dom bez rachunków”  jest możliwy ze względu na 

wykorzystanie nowatorskiego modelu połączenia w bu-

dynku kilku elementów bazujących na odnawialnych 

źródłach energii. Są to panele fotowoltaiczne, pompa 

ciepła oraz wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. 

Duże znaczenie ma również prawidłowe zaprojektowanie 

i wykonanie budynku. 

 „Dom bez rachunków” jest pochodną zastosowania 

innowacyjnych, a zarazem coraz bardziej dostępnych 

technologii. Energia pochodząca ze źródeł odnawialnych, 

rozliczana w tzw. systemie opustu, zaspokaja wszystkie 

potrzeby energetyczne domu, a jej nadwyżki są przeka-

zywane do sieci energetycznej. 

Systemy wentylacyjne w domu bez 
rachunków

W założeniach autorów pomysłu, w „Domu bez ra-

chunków” ma być stosowana wentylacja mechaniczna 

z odzyskiem ciepła. Systemy wentylacji mechanicznej 

zapewniają skuteczną wymianę powietrza niezależnie od 

warunków pogodowych i pory roku, co pozwala chronić 

budynek przed zawilgoceniem i zagrzybieniem. Nie bez 

znaczenia jest możliwość filtracji czerpanego z zewnątrz 

powietrza. Połączenie wentylacji mechanicznej z instala-

cją fotowoltaiczną produkującą prąd powoduje, że dzia-

łanie instalacji nie generuje kosztów eksploatacyjnych. 

Czym się charakteryzuje „Dom bez 
rachunków” ?
❱〉 Budynek plusenergetyczny.

❱〉 Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań: instalacji fo-

towoltaicznej, pompy ciepła, rekuperacji.

❱〉 Brak kosztów inwestycyjnych związanych z budową 

komina, kotłowni i magazynu opału. 

❱〉 Wykorzystanie dachów o prostej konstrukcji: dwu-

spadowych, jednospadowych lub płaskich. 

Kampania społeczna 
„Dom bez rachunków”

Jak obniżyć koszty chlodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej i ogrzewania 

w domach jednorodzinnych? Rusza kampania społeczna skierowana do osób, 

które planują budowę domu nowoczesnego, ale taniego w eksploatacji. Tematyka 

kampanii może być interesująca także dla architektów, instalatorów i branżystów.

Stowarzyszenie Polska Wentylacja partnerem merytorycznym akcji
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 „Dom bez rachunków” – zdaniem ekspertów

Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. Programu Czyste Powietrze 

Pomysł „Domu bez rachunków” to nowatorski model połączenia elementów bazujących na odnawialnych źródłach 

energii. Minimalny pobór energii od zewnętrznych dostawców lub bazowanie tylko na wytworzonej przez siebie energii, 

sprawia, że dom jest nie tylko tani w eksploatacji, ale również przyjazny dla człowieka i środowiska. Niestety, świadomość 

tego typu rozwiązań w Polsce nie jest jeszcze zbyt duża. Rząd chce to zmienić. W styczniu 2019 r. minister Jadwiga Emilewicz 

ogłosiła program Energia Plus, którego celem jest ułatwienie inwestycji w prosumenckie instalacje OZE. Rządowy zespół 

zidentyfikował już i rozpoczął likwidację prawnych barier w rozwoju tzw. energetyki obywatelskiej. Pierwszą część zmian 

stanowi tzw. pakiet prosumencki w ustawie o OZE. W planach są kolejne ułatwienia. MPiT współpracuje też z bankami 

nad uruchamianiem instrumentów finansowych wspierających możliwości inwestycyjne prosumentów. Na odbiorców 

indywidualnych w niektórych bankach czekają preferencyjne kredyty na fotowoltaikę. Małe i średnie przedsiębiorstwa 

mogą skorzystać z gwarancji BGK.”

Paweł Lachman, pomysłodawca i inicjator akcji  

Celem realizowanej wspólnie kampanii „Dom bez rachunków” jest popularyzacja wiedzy na temat bezemisyjnego 

budownictwa plusenergetycznego oraz promocja odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Chcemy 

pokazać inwestorom możliwość wyboru rozwiązań, które są obecnie dostępne i możliwe. Przy odpowiednim zaprojek-

towaniu budynku, rezygnując z budowy kotłowni, magazynu opału, komina czy przyłącza gazowego, oraz projektując 

tańszy dach dwuspadowy, można zbudować nowoczesny dom, mieszcząc się w porównywalnych kosztach jak w budow-

nictwie tradycyjnym. Co ważne: jak wynika z naszych analiz i rzeczywistych przykładów, koszty eksploatacji tego budynku, 

związane ze zużyciem energii elektrycznej, jego ogrzewaniem, przygotowaniem ciepłej wody i chłodzeniem, będą wynosić 

tylko około 200 zł rocznie. Na stronie kampanii „Dom bez rachunków” inwestorzy oraz osoby z branży już teraz znajdą 

zbiór przykładów i praktycznych wskazówek dotyczących projektowania, doboru i montażu instalacji OZE w budynkach 

jednorodzinnych. W najbliższych tygodniach planujemy prezentację konkretnych i rzeczywistych przykładów realizacji 

domów o standardzie plusenergetycznym.

Tomasz Trusewicz, dyrektor Stowarzyszenia Polska Wentylacja

Kampania „Dom bez rachunków” jest interesującym przykładem tego, jak można nowocześnie budować domy. Pro-

muje zaawansowane rozwiązania techniczne, które zapewniają komfortowe, energooszczędne, przyjazne dla środowiska 

i ekonomiczne użytkowanie budynku. Każdy z tych aspektów jest ważny dla właścicieli budynków. Celem kampanii jest 

wskazanie, jak można, projektując dom, przemyśleć jego rozwiązania architektoniczne i połączyć w nim różne technologie 

– ogrzewanie, chłodzenie, wentylację i wykorzystać zasilanie odnawialną energią elektryczną.

Jest naturalne, że inwestorzy myślą o tym, jak oszczędnie eksploatawać budynki, w których koszty ogrzewania i energii 

elektrycznej stanowią istotny element. Dobrze, że kampania „Dom bez rachunków” nie pomija tak ważnego aspektu, jakim 

jest wentylacja, która w pierwszej kolejności ma zapewnić mieszkańcom komfortowe i zdrowe warunki życia. Oczywiście 

dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja wentylacyjna powinna także być efektywna energetycznie.  

Dla powodzenia kampanii niezwykle ważne jest, aby architekci i projektanci instalacji kompleksowo proponowali 

inwestorom rozwiązania techniczne i umiejętnie łączyli je z rozwiązaniami architektonicznymi. Równie ważne są też 

kompetencje instalatorów, którzy będą realizować inwestycje.

Świadomość tego
typu rozwiązań w Polsce  
nie jest jeszcze zbyt duża.  
Rząd chce to zmienić.

Jak wynika z naszych analiz 
i rzeczywistych przykładów, 
koszty eksploatacji tego 
typu budynku, związane ze 
zużyciem energii elektrycznej, 
jego ogrzewaniem, 
przygotowaniem
ciepłej wody i chłodzeniem, 
będą wynosić tylko około 
200 zł rocznie.

Dobrze, że
kampania „Dom bez 
rachunków” nie pomija tak 
ważnego aspektu jakim jest 
wentylacja, która w pierwszej 
kolejności ma zapewnić 
mieszkańcom komfortowe 
i zdrowe warunki życia.
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Czy mogłaby Pani opowiedzieć o początkach swo-
jej pracy?

Gdy ukończyłam Politechnikę Warszawską, zaczęłam 

pracę w biurze projektowym służby zdrowia. Od razu zo-

stałam wrzucona na głęboką wodę, ponieważ pierwsze 

zadanie projektowe dotyczyło Górnośląskiego Centrum 

Medycznego w Katowicach

Ochojcu. Zaczęłam od kompleksowego projektu 

obejmującego cały budynek – sale operacyjne, od-

działy intensywnej opieki medycznej. Odpowiadałam 

za technologiczny układ wentylacyjno-klimatyzacyjny. 

Ponieważ byłam młodym pracownikiem, korzystano 

z mojej energii i wysyłano mnie w różne części Polski. 

Ważnym projektem, który wtedy wykonywałam, był 

szpital w Suwałkach. Zajmowałam się projektami insta-

lacyjnymi, nadzorowałam odbiory. Prowadziłam projekty 

w Gdańsku, Poznaniu, Radomski i Warszawie. W tej pracy 

po raz pierwszy zderzyłam się z rzeczywistością placu 

budowy. Miałam okazję przekonać się, jak wygląda cały 

proces inwestycyjny i z czym się wiąże.

Co było najtrudniejsze? Co Pani najbardziej utkwiło 
w pamięci?

Wszystko, czym się zajmowałam, dawało mi dużo 

satysfakcji, a nawet przyjemność. Zawsze ciekawił mnie 

proces tworzenia. Oprócz tego ogromną zaletą jest to, że 

coś co powstaje, można zobaczyć. Efekty pracy cieszą, 

tym bardziej, gdy budynki dobrze funkcjonują. Najwięk-

szym wyzwaniem była, konieczność nauczenia się współ-

pracy z grupami realizacyjnymi, które – nie oszukujmy 

się – są głównie męskie.

Jak sobie Pani z tym poradziła w tym męskim 
świecie?

Jest na to dobry sposób – używać tylko i wyłącznie 

konkretnych argumentów i cały czas poszerzać wiedzę. 

Dlatego starałam się dokładnie przygotowywać do każ-

dej rozmowy dotyczącej projektu – bardzo wnikliwie 

czytałam dokumentację projektową i zapoznawałam 

się ze wszystkimi szczegółowymi informacjami. W moim 

przypadku to się zawsze sprawdzało. Cały czas tkwimy 

w modelu społeczeństwa patriarchalnego, który jest 

dla kobiet utrudnieniem, nie tylko zawodowym. Ten 

schemat, odczuwalny już w czasie studiów, wymaga 

od kobiet ciężkiej pracy i większego zaangażowania.

Na szczęście jesteśmy do tego przyzwyczajone i ra-

dzimy sobie z tym dobrze, bo z natury jesteśmy wieloza-

daniowe. Poza tym uważam, że zajmowanie się dziedziną 

techniczną, w szczególności matematyką, może być 

domeną nie tylko mężczyzn.

Jak Pani postrzega kobiety w tej branży?
Uważam, że kobiety powinny zajmować się tech-

niką. Wprowadzają potrzebną równowagę, ponieważ 

inaczej niż mężczyźni patrzą na świat. Inaczej to nie 

znaczy gorzej – widzą więcej szczegółów i problemów 

do rozwiązania, które dla mężczyzn są nieistotne. Inaczej 

Potrzebna kreatywność 
i pomysłowość
rozmowa z Bożenną Ewą Sawicką laureatką Nagrody PASCAL 2019

Bożenna Ewa Sawicka
laureatka Nagrody PASCAL 2019 
za obiekt Forum Gdańsk
Pol-Con Consulting
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postrzegają estetykę, a to z kolei ma duże znaczenie we 

współpracy np. z architektami. Ułatwia rozmowy. Estetyka 

to domena kobiet, mężczyźni rzadziej rozumieją, np. 

że jakieś przewody trzeba ukryć i rzadziej podejmują 

dyskusję na ten temat.

Co Pani tak bardzo lubi w projektowaniu?
Matematykę. Uznaję ją za królową nauk i cenię naj-

wyżej ze wszystkich dziedzin. Uważam, że jest nieza-

wodna i nigdy nie zaskakuje. W związku z tym, wszystkie 

zawody techniczne, które się z niej wywodzą również 

mają jasne, czytelne reguły, a tym samym są fascynują-

ce. Pozwalają łatwiej zrozumieć wiele spraw, które nas 

otaczają. W całej swojej działalności kieruję się ciekawo-

ścią i staram się zrozumieć, jak coś działa, a matematyka 

bardzo mi w tym pomaga. Tu wszystko musi się zgadzać. 

Gdy wykonuje się zadania matematyczne i przeprowadza 

prawidłowy proces myślowy, to wynik zawsze wyjdzie 

prawidłowy. Tak samo jest w technice – jeśli przyjmiemy 

właściwe założenia, nawet uwzględniając granicę błę-

du, rezultat powinien być satysfakcjonujący. Wszystkie 

dziedziny pokrewne się przenikają, dlatego jeśli przyjmie 

się podobne założenia, nic nas nie powinno zaskoczyć.

Moim zdaniem sztywne założenia sprawiają, że 
nie można pozwolić sobie na spontaniczność, ale 
może się mylę.

W trakcie mojej praktyki zawodowej finanse i eko-

nomia zawsze były głównym kryterium projektowym. 

To jest podstawa. W tym zawodzie, niestety, nie można 

za bardzo pozwolić sobie na spontaniczność. W zależ-

ności od tego, jaki budżet przewidział inwestor oraz od 

standardów, jakich sobie zażyczył, proponujemy mu roz-

wiązania, uwzględniając nowe urządzenia i rozwiązania 

techniczne. Natomiast co do kreatywności i pomysłowo-

ści to są one potrzebne na co dzień. W tej pracy mogą 

pojawiać się błędy, wynikające z ludzkich pomyłek, ale 

też z niezależnych zewnętrznych uwarunkowań, na które 

projektant nie ma wpływu. I to w takich momentach trze-

ba się wykazać dużą kreatywnością i pomysłowością, bo 

sytuacje na budowie bywają bardzo nieprzewidywalne.

Dużo jest sytuacji trudnych w tej pracy?
Mnóstwo i są one na porządku dziennym. Aby za-

chować otwarty sposób myślenia i zdrowy rozsądek, trze-

ba wypracować na to metodę. Przede wszystkim warto 

wyciszyć emocje, które zawsze pojawiają się w takich 

sytuacjach. Ważne jest, by potrafić wypracować kon-

sensus – dojść do porozumienia dwustronnego, tak by 

każdy był zadowolony. Czasami trzeba wybrać mniejsze 

zło, bo nigdy nie ma idealnych rozwiązań. Najważniejsze 

to poznać argumenty drugiej strony i znaleźć takie roz-

wiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich. 

W tej branży trzeba umieć osiągać kompromisy.

Co, oprócz kompromisów, jest jeszcze ważne?
Każde przedsięwzięcie, co chcę szczególnie pod-

kreślić, to praca zespołowa. Uda się przeprowadzić 

inwestycję, tylko wtedy, gdy umie się współpracować 

z własnym zespołem, jak również z przedstawicielami 

poszczególnych branż. Każdy sukces to praca wielu osób 

i nie ma możliwości, by osiągnąć go samodzielnie. Jeśli 

ktoś decyduje się na ten zawód, nie może być samotną 

wyspą, musi działać w zespole. To jest najważniejsza. 

Projektowanie to trudne i skomplikowane przedsięwzię-

cie, zależne od właściwego skoordynowania pracy wielu 

osób, dlatego nie uda się go wykonać samodzielnie, 

zawsze jest podział zadań. Wydaje mi się, że istotne jest 

zaangażowanie i chęć zrealizowania czegoś ciekawe-

go. Przy okazji chcę powiedzieć, że miałam ogromne 

szczęście, bo zawsze pracowałam z ludźmi, którzy mają 

takie cechy. Ważne jest także zdobycie wykształcenia 

technicznego. Pracując w tej branży, często wykorzystuje 

się schematy postępowania, które poznaje się na uczelni. 

Gdy się je zna, pewne rzeczy są potem prostsze. Jeśli ktoś 

nie ma podstaw, może mieć trudności z opanowaniem 

pojęć technicznych, którymi się posługujemy w branży. 

Potem trudno nadrobić tego typu zaległości, ponie-

waż w trakcie pracy terminy na realizację inwestycji są 

krótkie i brakuje czasu na wszystko. Właściwa edukacja 

jest bardzo ważna także dlatego, że dzięki niej ma się 

szersze spojrzenie na to, co się wykonuje – rozumie się 

więcej stron i łatwiej zrealizować projekt tak, by spełnić 

wszystkie wymagania.

Czy wybrałaby Pani jeszcze raz ten zawód?
Tak, na pewno wybrałabym zawód techniczny. 

Bardzo lubię swoją pracę. Miałam wiele szczęścia, bo 

trafiłam na okres, kiedy w Polsce, budowało się dużo. 

W latach 90. mogłam uczestniczyć w realizacji bardzo 

wielu ciekawych inwestycji.

Inżynierowie, którzy zaczynają teraz, mają gorzej?
Myślę, że nie, ale na pewno mają inaczej, ponieważ 

zmieniła się cała branża. Uczestniczyłam w inwestycjach, 

które powstawały w poprzednim ustroju. Wtedy bardzo 

wiele projektów trafiało na półki. Zamówienia były rzą-

dowe, inaczej przebiegał proces inwestycyjny, niektóre 

obiekty budowało się 10, 20 lat, bo brakowało pieniędzy. 

Teraz jest inny sposób finansowania. Jeśli zaczyna się bu-

dowę, to trzeba ją skończyć. Inwestycje powstają bardzo 

szybko w porównaniu do tego, co było kiedyś. To duży 

plus. Dzisiaj bardziej uporządkowany jest proces inwe-

stycyjny, i to jest, jeśli chodzi o organizację, pozytywna 
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zmiana. Oczywiście są też zmiany prawne – przepisów, 

norm, zasad doboru urządzeń – które z jednej strony 

porządkują i ułatwiają pracę, z drugiej są utrudnieniem. 

Procesy projektowe są bardziej sformalizowana i chwila-

mi trudne do przejścia. By je pokonać, trzeba poświęcić 

bardzo dużo czasu.

Jest Pani laureatką tegorocznej Nagrody PASCAL. 
Dostała Pani statutkę za Forum Gdańsk. Co Pani 
myśli o tego tej nagrodzie?

To bardzo dobry pomysł. Projektanci z naszej branży 

wreszcie mogą poczuć się docenieni. PASCAL mobilizuje 

zarówno projektantów, jak i inwestorów oraz wykonaw-

ców. Propaguje dobre wzorce i pokazuje ciekawe rozwią-

zania. A to ważne, by popularyzować wiedzę techniczną, 

bo dzięki temu staje się ona bardziej zrozumiała nawet 

dla osób, które nie są z tej branży.

Forum Gdańsk, które łączy wiele funkcji, jest 
zlokalizowane w historycznym centrum, a z tym 
wiązały się specjalne wymagania Urzędu Miasta. 
Wiązało się to z zastosowaniem niestandardowych 
rozwiązań instalacji wentylacji, klimatyzacji i in-
stalacji chłodniczej. Które z nich, Pani zdaniem, 
były najciekawsze?

Wielofunkcyjny kompleks łączy obiekty handlowe 

i przestrzenie publiczne, w tym stację kolejki i przekryte 

torowisko oraz ulicę. Przez część obiektu przepływa kanał 

rzeki Raduni. Na taką skalę przekrycie torowiska było 

projektowane i realizowane po raz pierwszy w Polsce. 

Należało uwzględnić nie tylko bezkolizyjność z istniejącą 

i przebudowywaną trakcją kolejową, lecz także potrzeby 

instalacyjne powstającej przestrzeni użytkowej. 

Było to prawdziwe wyzwanie inżynierskie. Wyma-

gało niestandardowego podejścia i wyboru wielu in-

nowacyjnych rozwiązań zarówno architektonicznych, 

jak i instalacyjnych. Dzięki przekryciu torów kolejowych 

uzyskano powierzchnię usługową liczącą ok. 1,5 ha. 

W przestrzeni pod przekryciem przewidziano wentylację 

strumieniową pracującą w rożnych trybach w zależno-

ści od kierunku wiatru. Przestrzenie handlowe i drogi 

komunikacji wewnętrznej są ogrzewane i chłodzone za 

pomocą kompaktowych pomp ciepła woda-powietrze 

zainstalowanych pod stropem. Są one zasilane w wodę 

grzewczo-chłodniczą z pętli wodnej współpracującej 

z zamkniętymi wieżami chłodniczymi. W przestrzeniach 

wspólnych przewidziano możliwość naturalnego prze-

wietrzania i chłodzenia w okresach o sprzyjających wa-

runkach pogodowych.

Jak Pani sobie poradziła z nadmiernym wykrapla-
niem w nocy pary wodnej na zimnych powierzch-
niach wewnętrznych przezroczystych przegród 
zewnętrznych?

Aby zapobiec, zwłaszcza w nocy, nadmiernemu wy-

kraplaniu się pary wodnej na zimnych powierzchniach 

wewnętrznych przezroczystych przegród zewnętrznych 

świetlika nad Kanałem Raduni, zastosowano kurtynę po-

wietrzną. Dysze dalekiego zasięgu nawiewają na świetlik 

schłodzone powietrze przy wysokich temperaturach 

w lecie i ogrzane powietrze przy niskich temperaturach 

w zimie. W obszarach, w których przebywają osoby 

(szczególnie w obszarze Food Cort+) zamontowano 

w przestrzeni międzystropowej pompy ciepła. Nawiew 

schłodzonego powietrza (o temperaturze niższej od 

temperatury wewnętrznej) jest skierowany w strefy 

przebywania ludzi. Wywiew z klimatyzowanych lokali 

najemców odbywa się poprzez przestrzeń nad kanałem 

Raduni. W przedsionkach (wiatrołapach) zlokalizowa-

nych w pobliżu wejść do lokali najemców prócz kur-

tyn powietrznych zasilanych w ciepło z instalacji ciepła 

technologicznego dodatkowo zastosowano kurtyny 

powietrza obiegowego (tzw. zimne), aby ograniczyć 

infiltrację powietrza zewnętrznego.

W okresie przejściowym, gdy warunki panujące na 

zewnątrz umożliwiają utrzymanie temperatury powietrza 

w wymaganym zakresie bez stosowania ogrzewania 

lub chłodzenia, a jednocześnie nie jest możliwy odzysk 

ciepła z powietrza wywiewanego przestrzeń nad Ka-

nałem Raduni ma otwarte wejścia i klapy w świetliku 

w dachu. Umożliwia to wentylację naturalną powietrzem 

zewnętrznym bez konieczności włączania instalacji HVAC. 

Nad drzwiami zewnętrznymi zostały zaprojektowane kur-

tyny powietrzne chroniące przed infiltracją. W przestrze-

ni kubaturowej panuje niewielkie nadciśnienie – ilość 

powietrza nawiewanego do jest ok. 5-15% większa od 

ilości powietrza wywiewanego.

Jak według Pani będzie wyglądała branża za kil-
kanaście lat?

Moim zdaniem wyzwaniem dla następnych pokoleń 

będzie budowanie w zupełnie innych warunkach klima-

tycznych. Przyszłość jest w podróżach międzyplanetar-

nych. Gdy na Ziemi wszystko zbudujmy, będziemy tylko 

poprawiać i ulepszać, to co jest, a wyzwaniem stanie się 

budowa na Marsie i Księżycu. To się już dzieje. Na pewno 

będzie to jednym z ważniejszych zadań dla przyszłych 

pokoleń, które będą musiały uczyć się zupełnie nowych 

rzeczy. 

Dziękuję za rozmowę 
Aleksandra Kuśmierczyk
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Od wielu lat firma Ciecholewski-Wentylacje 
Sp. z o.o. współpracuje ze Stowarzyszeniem Polska 

Wentylacja. W końcu nadszedł czas na formalne przy-

stąpienie i stanie się Członkiem wspierającym. Dla naszej 

firmy znalezienie się wśród grona rzetelnych i etycznych 

biznesowo firm, współdziałających na rzecz inicjatyw Sto-

warzyszenia to zaszczyt. Mamy nadzieję na poszerzenie 

kontaktów i współpracę z partnerami z branży. Nawet je-

żeli na rynku jesteśmy konkurentami innych firm, to łączą 

nas wspólne cele – np. lobbowanie na rzecz właściwych 

rozwiązań technicznych, czy spójnego prawa budow-

lanego dotyczącego podnoszenia bezpieczeństwa oraz 

energooszczędności systemów wentylacji i klimatyzacji. 

Na pewno poprzez wspólne inicjatywy będziemy 

mogli skutecznie zmieniać i wzmacniać pozycję naszej 

branży wśród uczestników procesu budowlanego. Je-

steśmy pewni, że nasze ponad 40-letnie doświadczenie 

w branży HVAC będzie mogło również przyczynić się do 

wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia zarówno w na-

szym kraju, jak i w Europie. Jednocześnie w pełni korzy-

stając z prowadzonych przez Stowarzyszenie działań, 

takich jak organizowanie targów branżowych, szkoleń, 

seminariów czy wydawanie prasy fachowej, będziemy 

mogli promować nasze produkty i przekazywać rzetel-

ne informacje techniczne. Dziękujemy za przyjęcie nas 

w poczet Członków wspierających. 

Przystąpienie do Stowarzyszenia Polska Wentylacja 

to dla firmy Klimar Sp. z o.o. możliwość wspólnego 

działania z liczną grupą osób, najwyższej klasy specjali-

stów w dziedzinie wentylacji. Nasza obecność w branży 

to przede wszystkim ogromna pasja, dlatego cieszymy 

się, że będziemy mieli możliwość bieżącego kontaktu 

z przedstawicielami uczelni technicznych, instytutów na-

ukowych, inżynierów czy też z innymi przedsiębiorcami. 

Chcemy włączyć się w prowadzone przez Stowa-

rzyszenie działania, wymienić doświadczenia i poglądy. 

Dołożymy wszelkich starań, aby uczestnictwo w Sto-

warzyszeniu było obustronnie korzystne. Mamy prawie 

dwudziestoletnie doświadczenie, którym chętnie się 

podzielimy.

Od kliku lat współpracujemy z firmami, które wyko-

rzystują w swojej działalności najnowsze zaawansowane 

technologie w dziedzinie medycyny, farmakologii czy też 

w kosmonautyce. Projektujemy i wykonujemy pomiesz-

czenia czyste cleanroomy dostosowane do indywidu-

alnych potrzeb i zastosowań. Współpracujemy w tym 

zakresie z firmą Cleanproject, z którą obecnie prowa-

dzimy aktywne prace nad udoskonalaniem standardów.

Chcielibyśmy bardzo podziękować za miłe przyjęcie 

nas do grona Członków SPW.

Nowe firmy w Stowarzyszeniu 
Polska Wentylacja
W pierwszych miesiącach 2019 roku do Stowarzyszenia dołączyły dwie nowe firmy 

Ciecholewski-Wentylacje i Klimar. Zapytaliśmy przedstawicieli tych firm o to, jakie 

mają nadzieje i oczekiwania związane z członkostwem.

Krzysztof Szwoch
Dyrektor Techniczny

Marek Kawula
Prezes

Ciecholewski-Wentylacje Sp. z o.o. to pomorska 
firma z ponad 40-letnim doświadczeniem, produkująca 
systemy wentylacji i klimatyzacji do obiektów użyteczno-
ści publicznej oraz obiektów przemysłowych i morskich. 
Wysoka jakość produktów firmy jest doceniana przez 
rynek zarówno w Polsce, jak i Europie. Koncentrujemy się 
na tym, by nasi klienci byli zadowoleni, oferując rzetelną 
wiedzę techniczną oraz elastyczność w dopasowaniu się 
do potrzeb kontrahentów. Robimy to, nie tylko po to, by 
obie strony były zadowolone, lecz także z pasji tworzenia.

www.wentylacje.pl

Klimar Sp. z o.o. jest wykonawcą usług branży instalacji 
sanitarnych (grzewczych, gazowych, wodno-kanaliza-
cyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) w zakresie 
projektowania oraz wykonawstwa. Siedziba oraz zakład 
produkcyjny mieści się w Rudnej Małej koło Rzeszowa. 
Firma oferuje swoje usługi na terenie całej Polski. Zaprasza 
do zapoznania się z ofertą na stronie internetowej.

www.klimar.rzeszow.pl
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IGLOTECH laureatem 
nagrody biznesowej 
DELTA

W tym roku już po raz piąty zostały 

przyznane nagrody DELTA, które 

wręczono najbardziej dynamicznym 

i skutecznym biznesowo firmom. 

W kategorii firm działających ponad 

20 lat laureatem został IGLOTECH. 

Rozmawiamy z Prezesem Rafałem 

Ostrowskim.

Stowarzyszenie Polska Wentylacja po raz piąty 
uhonorowało nagrodami DELTA najbardziej 
dynamiczne firmy. Do nagród DELTA były 
nominowane 54 firmy. Oceny dokonano w trzech 
kategoriach wiekowych, przyznając po trzy 
nagrody w każdej z nich.

Już drugi raz z rzędu firma IGLOTECH została lau-
reatem nagrody DELTA przyznawanej najbardziej 
skutecznym biznesowo firmom. Co w ostatnich latach 
miało największy wpływ na pozytywne wyniki?
Rafał Ostrowski: Jestem dumny z dynamicznego roz-

woju naszej firmy i pozycji na rynku, jaką ciężko wypraco-

waliśmy. Z roku na rok nasze obroty rosną oraz poszerza 

się oferta. Inwestujemy w nowe technologie i zwiększa-

my zasięg naszej struktury. Nie zamierzamy zwalniać 

tempa, dalej chcemy się rozwijać, wyznaczać kolejne cele 

i przyciągać nowych partnerów biznesowych. 

Nasza firma na rynku funkcjonuje od 1993 roku. Do-

świadczenie, jakie nabyliśmy przez lata, pozwala nam na 

podejmowanie słusznych decyzji i prowadzenie polityki 

dostosowanej do potrzeb klientów. Na sukces IGLOTECH 

składa się wiele elementów, znaczące było wprowa-

dzenie nowych marek do oferty, w tym własnych, ale 

najważniejszą przyczynę tak dobrych wyników upatruję 

w ludziach. Wykwalifikowana kadra, jej wytrwałość i chęci 

do realizacji wspólnych celów pozwalają na to, aby nasza 

firma się wciąż rozwijała. Dziękuję wszystkim pracowni-

kom za zaangażowanie w tworzenie firmy, budowanie 

atmosfery i bardzo wysokie wyniki, które razem osiągamy. 

Naszą mocną stroną z pewnością są narzędzia służące do 

budowania i podtrzymywania relacji z kontrahentami. 

Bogaty wachlarz produktów, indywidualne podejście do 

klienta, program lojalnościowy, czy wsparcie w postaci 

serwisu i marketingu to coś, co wyróżnia naszą firmę 

i wpisuje się w przyjęty przez nas biznesowy wzór pro-

wadzenia firmy. 

Swoją firmę opisuje Pan trzema słowami– tradycja, 
doświadczenie, innowacja. W jaki sposób to połą-
czenie zadecydowało o sukcesie firmy?
RO: Tradycja, doświadczenie i innowacja – to pojęcia, 

które wydają się wzajemnie wykluczać. Jednak w fir-

mie IGLOTECH połączyliśmy je, co dotąd się sprawdza. 

Tradycję w prowadzeniu biznesu można pojmować 

wielowymiarowo. W moim rozumieniu kojarzy się ona 

z początkami firmy i budowaniu jej od podstaw na lo-

kalnym rynku. Wymagało to w tamtym czasie ode mnie 

i mojego wspólnika Leszka Bystrzyckiego wiele odwagi, 

podejmowania trudnych decyzji i ogromu pracy. Siedziba 

firmy nadal znajduje się w Kwidzynie – to tutaj jest serce 

firmy IGLOTECH i stąd wywodzą się jej tradycje.

Mamy 13 oddziałów, zatrudniamy blisko 180 osób, 

ale nie wprowadziliśmy struktury korporacyjnej. To, co 

nas wyróżnia to właśnie model zarządzania kładący na-

cisk na dobre relacje z pracownikami i przyjazną atmos-

ferę, która pozwoliła zbudować zgrany i zaangażowany 

zespół. 

Innowacja, o której często wspominam, jest bez 

wątpienia drogą do sukcesu, a doświadczenia są jej 

budulcem, to one kreują nasze spojrzenia, skłaniają ku 

refleksjom, czy pozwalają na unikanie błędów. Innowacja 

dla nas to ciągłe ulepszanie procesów w firmie, wpro-
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wadzanie nowoczesnych technologii i narzędzi, a także 

nowych systemów umożliwiających automatyzację pro-

cesów logistycznych. Próbujemy nowych rozwiązań, 

sprawdzamy ich efektywność i wdrażamy w życie. 

Jakie cele postawione przed rokiem udało się Pań-
stwu zrealizować? 
RO: Cele, które chcemy realizować, wyznaczane są 

głównie przez oczekiwania i potrzeby naszych klien-

tów. Wprowadzamy rozwiązania usprawniające obsługę, 

zwiększające dostępność produktów, umożliwiające 

kompleksowe wyposażanie inwestycji. 

Jednym z głównych założeń, które udało się zrealizo-

wać było wprowadzenie nowego oprogramowania klasy 

ERP- Comarch XL do sprawnego zarządzania procesami 

w firmie. Program obejmuje wszystkie działy, a także 

jeszcze w tym roku zapewni dostęp do platformy B2B. 

Platforma posłuży naszym partnerom do komplekso-

wej obsługi on-line. Będzie to kolejny kanał komunikacji 

z naszymi klientami, a jego głównym zadaniem będzie 

jeszcze większe usprawnienie obsługi.

Kolejnym celem bardzo ważnym w przypadku działa-

nia hurtowni było powiększenie centrum logistycznego, 

magazynów z 3 500 m2 do 14 000 m2. Powstały nowe 

magazyny klimatyzatorów i czynników chłodniczych, 

a także zwiększono zdolność napełniania czynników 

chłodniczych w celu realizacji zleceń hurtowych. 

Ten rok to także rozpoczęcie produkcji elementów 

wentylacyjnych przez IGLOTECH. Własna produkcja, 

rozwój linii technologicznej, zwłaszcza do produkcji rur 

spiralnych zapewniły większą dostępność, a wraz z tym 

znaczny wzrost sprzedaży asortymentu z linii Forvent. 

Naszą mocną stroną są własne marki produktowe 

i ten kierunek stale rozwijamy. W tym roku poszerzyliśmy 

typoszereg central wentylacyjnych Neovent z wymien-

nikiem przeciwprądowym oraz wprowadziliśmy kolejne 

pompy ciepła Neoheat, których rozwój zapowiada się 

bardzo dynamicznie. 

To jest tylko część naszych działań. Na pewno nie 

zamierzamy zatrzymywać się w miejscu, w którym 

jesteśmy. Będziemy działać dalej, rozwijać nasz 

asortyment i technologie, aby zawsze móc odpowiedzieć 

na potrzeby klientów.

Jakie zadania wyznacza Pan sobie na najbliższą 
przyszłość? 
Przyszły rok zapowiada się bardzo intensywnie. Pracu-

jemy bowiem nad rebrandingiem sieci. Opracowujemy 

nowe standardy do zastosowania w poszczególnych 

oddziałach. Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom 

klientów, stworzyć sieć oddziałów z częścią ekspozycyjną, 

które zapewnią stałą dostępność do produktów. Planu-

jemy uruchomienie portalu B2B dla naszych klientów 

oraz wdrożenie nowych projektów, które mają usprawnić 

proces obsługi, a także rozwinąć kanały wsparcia dla 

naszych partnerów biznesowych. Chcemy być nadal 

jednym z liderów w branży, posiadać rozbudowaną sieć 

hurtowni, nowoczesne i sprawne centrum logistyczne, 

wysoko wykwalifikowany dział handlowy oraz lojalnych 

klientów. 

Mamy jeden główny cel, do którego stale zmierzamy 

i będziemy zmierzać – być zaufanym partnerem, zapew-

nić jak najwyższy standard obsługi, najlepszą jakość pro-

duktu, wsparcie serwisowe, szkoleniowe i marketingowe.

Dziękuję za rozmowę.
Elżbieta Socha
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CEDET, w którym znalazły się zarówno powierzchnie 

handlowe, jak i najwyższej klasy biura, składa się z dwóch 

części – zrewitalizowanego dawnego domu handlowe-

go z lat 50. i nowo wzniesionego gmachu. Obie części 

scala łącznik. Po modernizacji dawny DH Smyk stał się 

nowoczesnym wielofunkcyjnym obiektem biurowo-

-handlowo-usługowym z garażem podziemnym. 

Budynek, usytuowany w gęstej zabudowie śródmiej-

skiej, stanowił szczególne wyzwanie dla zespołów projek-

towych ze względu na wymóg zaprojektowania obiek-

tu biurowo-handlowo-usługowego z biurami klasy A+ 

w zabytkowym gmachu objętym ochroną konserwatorską 

i wpisanym do rejestru zabytków. Zabytkowy budynek miał 

siedem kondygnacji, w tym dwie podziemne. Po rewitali-

zacji na parterze i pierwszym piętrze starej części budynku 

zaplanowano powierzchnie handlowo-usługowe dostępne 

z poziomu ulicy. Mogą być one łączone w pionie za pomo-

cą wewnętrznych schodów, w tym ruchomych, oraz wind. 

Na wyższych kondygnacjach zaplanowano biura, do któ-

rych dostęp zapewnia trzon komunikacyjny zlokalizowany 

w łączniku. Nowa dobudowana część została odsunięta od 

ulicy Kruczej, dzięki temu powstał szeroki pasaż. 

Przebudowa i rozbudowa 
Domu Towarowego SMYK 
Systemy wentylacji i klimatyzacji

Dom Towarowy SMYK (obecnie CEDET) to unikatowy projekt odrestaurowania 

i rozbudowy zabytkowego budynku – zlokalizowanego przy ul. Kruczej 50 

w Warszawie – modernistycznej perły polskiej architektury powojennej. Przed trudnym 

zadaniem stanęli nie tylko architekci, lecz także projektanci instalacji sanitarnych.
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Powierzchnia biurowa została zaprojektowana w taki 

sposób, by umożliwić elastyczną aranżację wnętrz za-

równo w układzie open space, jak i w podziale na po-

szczególne pokoje. Wewnętrzne niezadaszone atrium 

zapewnia maksymalne doświetlenie stanowisk pracy. 

W części podziemnej starego budynku na poziomie 

-1 zlokalizowano powierzchnie handlowo-usługowe, 

a na poziomie -2 i -3 garaż i pomieszczenia techniczne.

Pod atrium powstało dodatkowe piętro parkingowo-

-techniczne. W nowo wybudowanej części przewidziano 

na poziomie -1 powierzchnię handlowo-usługową, na-

tomiast na pozostałych trzech kondygnacjach podziem-

nych – garaże oraz pomieszczenia techniczne. 

Wentylacja
W części biurowej – poziomy od +2 do +6 – za-

stosowano miejscową kontrolę temperatury w pomiesz-

czeniach i centralną kontrolę wilgotności względnej 

w centralach klimatyzacyjnych. Klimatyzacja przestrzeni 

biurowych została zapewniona przez systemy powietrz-

ne. Jest realizowana za pomocą powietrza zewnętrz-

nego przygotowanego w centralach klimatyzacyjnych 

zlokalizowanych na dachu. Dalsza obróbka powietrza 

odbywa się za pomocą klimakonwektorów dwururowych 

chłodzących i grzejników kanałowych. 

W części usługowo-handlowej – poziomy od 

-1 do +1 – zastosowano lokalną kontrolę temperatury 

w pomieszczeniach, bez kontroli wilgotności względnej 

w centralach klimatyzacyjnych. Klimatyzacja w tej części 

jest zapewniona przez systemy powietrzne, zasilane po-

wietrzem zewnętrznym przygotowanym w centralach 

klimatyzacyjnych zlokalizowanych w maszynowni na 

poziomie -3. Dalsza obróbka powietrza odywa się za 

pomocą klimakonwektorów czterorurowych grzewczo-

-chłodzących. 

W holu wejściowym prowadzącym do części biu-

rowej, aby uniknąć montażu fancoili nad sufitem pod-

wieszonym, chłodzenie, ogrzewanie i filtracja powietrza 

odbywa się za pomocą dodatkowej centrali wentylacyjnej 

z recyrkulacją, umieszczonej w pomieszczeniu znajdują-

cym się obok. Dzięki temu zminimalizowano konieczność 

obsługi i konserwacji urządzeń w holu. Nawiew powietrza 

świeżego do holu zapewniają nawiewniki szczelinowe.

Garaż podziemny, zlokalizowany na poziomach 

-2, -3 i -4, jest wentylowany powietrzem wywiewanym 

z pomieszczeń biurowych. Dla każdego poziomu garażu 

przeprowadzono obliczenia ilości powietrza i przyjęto 

290 m3/h na miejsce postojowe. W przypadku niedzia-

łającej wentylacji (np. w nocy) garaż jest przewietrzany 

cyklicznie, (np. co dwie godziny przeprowadza się go-

dzinne wietrzenie). W przypadku wjazdu samochodów 

do chwilowo niewentylowanego garażu system detekcji 

CO zostanie uruchomiony na poziomie I stopnia (50 ppm) 

i włączy wentylację garaży na poziomie 50% maksymal-

nej wydajności, przy dojściu do II stopnia (100 ppm) – sys-

tem nadal będzie działał, ale już z pełną wydajnością.

W sprzyjających warunkach atmosferycznych 

(t
z
 większa od +8°C) w czasie gdy biura nie pracują, 

bezpośredni nawiew powietrza świeżego do garażu 

odbywa się bez podgrzewu. Wentylator obsługujący 

strefę garażu jest zlokalizowany w szachcie instalacji 

mechanicznych na poziomie 0 (wywiew z biur i nawiew 

do garażu) oraz na dachu (centrala wentylacji wywiew-

nej z garażu). Zastosowano odzysk glikolowy pomiędzy 

wywiewem z garażu oraz nawiewem do biur.

Nawiew do garażu jest punktowy, natomiast wywiew 

odbywa się za pomocą wentylacji wywiewnej kanałowej.

Chłodzenie
Źródłem chłodu w obiekcie są sprężarkowe wytwor-

nice chłodu zlokalizowane w maszynowni wentylacyjnej 

na poziomie -3, ze schładzaczami glikolowymi chłodzo-

nymi powietrzem, umieszczonymi na dachu. Węzeł wody 

lodowej, przy wykorzystaniu free-coolingu, zaopatruje 

w wodę lodową po stronie dystrybucyjnej chłodnice 

systemów – fancoili dla powierzchni usługowych, fancoili 

dla powierzchni biurowych oraz central wentylacyjnych.

Agregaty wody lodowej o mocy chłodniczej 

3300 kW z dwoma obiegami chłodniczymi oraz dwie-

ma sprężarkami śrubowymi chłodzonymi glikolem, 

mają współczynnik ESEER 6.65 (według normy EN14511-

2:2011) oraz minimalną wydajność chłodniczą10%. Regu-

lacja wydajności jest płynna w zakresie 10÷100%. Agregat, 

sterowany mikroprocesorowo, wykorzystuje w obiegu 

czynnik chłodniczy HFC-134a. Ma możliwość sterowa-

nia pracą pompy obiegowej parownika i skraplacza oraz 

możliwość pracy przy 100% obciążeniu chłodniczym do 

temperatury wyjściowej ze skraplacza +63°C. Parametry 

do doboru agregatu: parownik woda 6/11°C, 35% glikol 

etylenowy, skraplacz 49/59°C.

Agregaty chłodnicze współpracują z chłodnicami 

wentylatorowymi (schładzacze glikolu). Zaprojektowano 

5 urządzeń do schładzania roztworu czynnika chłodni-

czego ze zraszaniem wodnym (dry-coolery schładzane 

zmiękczoną wodą ze zraszaczy) o mocy 4100 kW.

Węzeł wody lodowej zlokalizowano w pomieszcze-

niu maszynowni mechanicznej na poziomie -3. Składa 

się z części produkcyjnej i dystrybucyjnej, w tym m.in. 

z wytwornic chłodu, pomp wodnych i glikolowych, 

orurowań, wymienników ciepła woda-glikol, układu 

utrzymania ciśnienia z uzupełnieniem wody i odgazo-

wywaniem próżniowym, odgazowywaczy, kolektorów, 

naczyń wzbiorczych wraz z naczyniami pośrednimi oraz 

sprzęgła hydraulicznego ze zbiornikiem buforowym.
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Pomieszczenie zabezpieczono przed przenoszeniem 

się hałasu oraz drgań. Dodatkowymi źródłami chłodu 

są lokalne urządzenia z bezpośrednim odparowaniem 

czynnika typu split i VRF.

Instalacja wentylacji pożarowej
Garaże podziemne i hol wejściowy

W obiekcie zastosowano rozbudowany system 

wentylacji oddymiającej, chroniący przede wszystkim 

kondygnacje podziemne (garaże, lokale handlowe) oraz 

hol wejściowy. Wyzwaniem było zapewnienie skutecz-

nego oddymiania każdej z chronionych kondygnacji 

za pomocą tych samych urządzeń, co miało związek 

z ograniczoną liczbą dostęnych pionowych przewodów 

oddymiajacych w obiekcie. Poszczególne kondygnacje 

miały inny kształt i wielkość instalacji, a co za tym idzie 

zróżnicowane parametry wydatku i spiętrzenia. Aby 

zrealizować zamierzenie, niezbędne było wykorzysta-

nie na etapie stanu deweloperskiego (shell&core) 343 

klap odcinających oraz 379 klap wentylacji pożarowej 

(oddymiania i napowietrzania). Pomimo tych trudności 

wykonana instalacja osiągnęła parametry pracy na każdej 

kondygnacji. Dodatkowym wyzwaniem było zapew-

nienie powietrza kompensacyjnego w kondygnacjach 

podziemnych obiektu, do czego wykorzystano szereg 

kanałów napowietrzających.

Skuteczność projektowanego systemu była weryfi-

kowana na etapie zarówno projektu budowlanego, jak 

i wykonawczego. Zadanie to realizował Instytut Techniki 

Budowlanej, z wykorzystaniem analiz numerycznych 

CFD prowadzonych w oprogramowaniu ANSYS Fluent. 

Analizy uwzględniały specyfikę każdej z oddymianych 

przestrzeni, jak również skomplikowaną architekturę. 

Ostatecznym potwierdzeniem skuteczności działania 

systemu był program testów z gorącym dymem prze-

prowadzonych na ostatnim etapie odbiorów technicz-

nych obiektu. Każda strefa dymowa została sprawdzona 

pod kątem zdolności systemu do utrzymania warstwy 

dymu na pożądanej wysokości w czasie ewakuacji oraz 

zdolności do odprowadzania gorącego dymu i produk-

tów spalania w sposób umożliwiający podjęcie działań 

ratowniczo-gaśniczych.

Jednym z większych wyzwań, przed którym stanęli 

projektanci, było zaprojektowanie systemu wentylacji 

niewielkiego holu wejściowego. W przestrzeni tej za-

stosowano system wentylacji oddymiającej, z uwagi na 

potraktowanie jej jako jednej z dróg ewakuacji z obiek-

tu. Jednocześnie w holu tym kończą swój bieg windy 

(wyposażone w system zapobiegania zadymieniu). Po-

wodowało to trudności z jednoczesnym zapewnieniem 

właściwego napowietrzenia oddymianej strefy oraz od-

prowadzenia dużych ilości powietrza wprowadzanych 

do przestrzeni przez otwarte drzwi wind. Rozwiązaniem 

było właściwe zaprojektowanie wydajności i lokalizacji 

punktów wentylacji oddymiającej, zapewniające wła-

ściwy przepływ powietrza w tej niewielkiej przestrzeni. 

Powstały system zapewnia możliwość wykorzystania 

przestrzeni holu do ewakuacji.

Biura i usługi
Jako kryterium projektowe dla klatek schodowych, 

wspólnych przedsionków klatek schodowych i dźwi-

gów pożarowych, a także korytarzy przyjęto rozwiązania 

wentylacji pożarowej typu A, wg wytycznych „Projek-

towanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewaku-

❱ Najtrudniejsze zadania

〉 Koordynacja układu architektonicznego i instalacji
Zadaniem projektantów było takie skoordynowanie układu architektonicznego 
i instalacji istniejącego obiektu, aby zostały spełnione wysokie wymagania stawiane 
budynkom biurowym klasy A+ oraz wymogi certyfikacji BREEAM. Dotyczyło to 
zarówno niskiego zużycia energii, jak i zaleceń konserwatorskich oraz architekto-
nicznych często nietypowych, które wymuszała specyfika obiektu.

〉 Przeszklona elewacja – zyski ciepła
Elewacja jest odtworzeniem tej z lat 50. Architekci założyli bardzo wysokie parame-
try, np. w zakresie szczelności powietrznej elewacji. Moduł przeszklenia w części 
zabytkowej A x H = 620 x 340 cm – ze względów konserwatorskich został utrzy-
many, stąd relatywnie duże zyski od nasłonecznienia w bilansie zysków ciepła. 

〉 Ograniczona wysokość urządzeń na dachu
Kolejnym ograniczeniem, które wynikało z gęstej miejskiej zabudowy, było za-
cienienie Wpłynęło to na ścisłe określenie powierzchni technicznych na dachu, 
a także narzuciło nieprzekraczalną wysokość budynku. Wiązało się to jednocześnie 
z dopuszczalną wysokością urządzeń nad dachem. Centrale wentylacyjne z reku-
peratorami obrotowymi okazały się zbyt wysokie, dlatego zastosowano odzysk 
glikolowy w instalacji wentylacji.

〉 Ograniczone miejsce na urządzenia wentylacyjne
Konieczne było również ograniczenie powierzchni maszynowni technicznych za-
równo na dachu, jak i w podziemiu. Powierzchnie szachtów instalacyjnych w starym 
budynku narzucone przez wymogi konserwatorskie okazały się niewystarczające 
– stąd konieczność zastosowania kanałów dwufunkcyjnych bytowo-pożarowych.

〉 Akustyka
Ze względu na gęstą zabudowę i sąsiedztwo domów mieszkalnych przeprowadzo-
no szczegółowe analizy akustyczne oddziaływania obiektu na otoczenie. Z tego 
samego powodu zastosowano specjalne środki ochrony przeciwpożarowej, w tym 
tryskacze elewacyjne. Po konsultacjach ze specjalistami z ITB oraz rzeczoznawcami 
do spraw przeciwpożarowych zrezygnowano ze zraszania zewnętrznego elewacji.

〉 Ochrona ppoż.
Ponieważ obiekt jest zabytkowy, rzeczoznawca do spraw ppoż. wykonał eksper-
tyzę, na podstawie której uzyskano postanowienie PSP oraz sporządzono warunki 
ochrony pożarowej budynku. Rozwiązania dopasowano do specyfiki obiektu. 
Jednym z trudniejszych zadań było zaprojektowanie garażu podziemnego. 
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acyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych” 

wydanych przez ITB (nr 378/2002). Projektowany budy-

nek jest zaliczany do budynków wysokich (W). Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz wymogami opisanymi 

w opracowaniu „Ekspertyza z zakresu ochrony przeciw-

pożarowej Domu Towarowego SMYK” (wykonaną przez 

rzeczoznawcę ds. ppoż.) klatki schodowe, przedsionki, 

szyby windowe oraz poziome drogi ewakuacyjne powin-

ny być wyposażone w instalacje wentylacji pożarowej 

zapobiegające ich zadymieniu. Dalsze odcinki poziomych 

dróg ewakuacyjnych, zaprojektowane w ramach adapta-

cji dla najemców, będą opracowywane jako system A wg 

w/w instrukcji. Przyjęte rozwiązania projektowe stwarzają 

możliwość wykonania korytarzy w obszarach powierzch-

ni każdego najemcy.

System wentylacji pożarowej zakłada oddymianie 

jednej wydzielonej strefy pożarowej objętej pożarem. 

Zaprojektowano niezależne instalacje napowietrzające 

każdej z klatek schodowych, przedsionków przeciw-

pożarowych oraz szybów wind przeciwpożarowych, 

towarowych i pasażerskich. Zakłada się na kondygnacji 

objętej pożarem utrzymanie różnicy ciśnienia 30÷80 Pa 

pomiędzy przestrzenią klatki schodowej, a zabezpie-

czanym przed zadymieniem korytarzem ewakuacyj-

nym lub przestrzenią garażu. Różnica ciśnienia będzie 

utrzymywana przez pracę wentylatorów pożarowych 

(napowietrzających i oddymiających) sterowanych falow-

nikami. Dodatkowo dla klatek schodowych przewiduje 

się instalację klap upustowych zabezpieczających klatki 

schodowe przed przekroczeniem maksymalnej dopusz-

czalnej wartości nadciśnienia (50÷80 Pa). Kryterium od-

bioru instalacji jest również wartość siły potrzebnej do 

otwarcia drzwi. Wartości nadciśnienia dla szybów wind 

przyjęto analogicznie jak dla klatek schodowych. Wypływ 

powietrza do przeciwpożarowych przedsionków oraz do 

korytarzy (w systemie typu A) znajduje się na wysokości 

nie większej niż 0,80 m od poziomu wykończonej pod-

łogi, natomiast wyciąg dymu odbywa się na wysokości 

nie mniejszej niż 1,8 m od poziomu podłogi. Prędkość 

przepływu powietrza w świetle drzwi klatki schodowej 

w czasie trwającej ewakuacji na kondygnacji objętej 

pożarem i/lub na parterze powinna wynosić minimum 

0,5 m/s.  Maksymalna prędkość przepływu na kratkach 

nawiewnych do przedsionków ppoż. oraz do korytarza 

nie przekracza 5 m/s. Przyjęto, że maksymalna prędkość 

przepływu na klapie lub kracie nawiewnej do garażu nie 

powinna przekraczać 3,5 m/s.

Instalacje tryskaczy elewacyjnych
Ściany zewnętrzne są całkowicie przeszklone zgod-

nie z elewacją z lat 50. Nie mają klasy odporności ognio-

wej, w związku z tym wymogi dotyczące odległości od 

sąsiednich budynków oraz dobudowywanej części i łącz-

nika nie mogły być spełnione. Minimalne wymagane 

odległości nie były zapewnione dla pionowego pasa 

ścian zewnętrznych na piętrach od +1 do +5. Zdecy-

dowano się na zastosowanie urządzenia tryskaczowego 

przeznaczonego do ochrony przegród zewnętrznych 

budynku. Ze względów estetycznych zrezygnowano 

z pomysłu wykorzystania w tym pasie elewacji materiało-

›  CEDET,  
budynek biurowo-handlowo- 
-usługowy, Warszawa,  
ul. Krucza 50

›❱❱Projekt wentylacji i klimatyzacji:  
Marcin Zdulski Project

›❱❱Zespół projektowy: Andrzej Wysocki,  
Marcin Zdulski, Adam Littwin,  
Konrad Pawłowski, Michał Cendrowski

›❱❱Inwestor: IMMOBEL POLAND 
›❱❱Architektura: AMC – Andrzej M. Chołdzyński
›❱❱Generalny wykonawca: DORACO
›❱❱Powierzchnia: 31 515 m2

›❱❱Powierzchnia najmu:  
22 300 m2 (standard A+)

›❱❱Kubatura: 139 235 m3 

fot. Piotr Krajewski (AMC–Adrzej M. Chołdzyński)
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wych kurtyn pożarowych. Projekt instalacji tryskaczowej 

pociągał za sobą konieczność dodatkowego skoordy-

nowania skomplikowanej fasady (kurtyny dymowe, 

oświetlenie, żaluzje przeciwsłoneczne) oraz przyszłych 

instalacji najemców w pobliżu fasady. Opracowana przez 

ITB ekspertyza dotycząca ochrony elewacji budynku 

Smyk została uznana za najlepszą ekspertyzę technicz-

ną w ITB w latach 2016-17 w wewnętrznym konkursie 

organizowanym przez dyrekcję ITB i koło PZITB przy ITB. 

Ciekawy i ambitny program badawczy został zakończony 

wypracowaniem bardzo dobrego rozwiązania uszytego 

na miarę budynku DT Smyk.

Zasadą działania urządzenia jest ciągłe zwilżanie 

powierzchni wewnętrznej szyby w warunkach pożaru, 

przez co istotnie zostanie obniżona zarówno tempera-

tura szkła, jak i możliwy gradient temperatury pomiędzy 

wewnętrzną a zewnętrzną warstwą szyby. Umożliwia to 

utrzymanie integralności przegrody nawet w warunkach 

rzeczywistego pożaru. Poza chłodzeniem powierzch-

ni przeszklenia zastosowane urządzenie tryskaczowe 

wyraźnie ogranicza transport ciepła na drodze promie-

niowania, dodatkowo chroniąc sąsiadujące obiekty. Rze-

czoznawca ds. ppoż. sporządził ekspertyzę dotyczącą 

zastosowania tryskaczy do ochrony pożarowej elewacji 

oraz określił sposób otryskaczowania wewnętrznego 

elewacji w celu uzyskania parametrów pożarowych 

elewacji. Projekt zakładał nieingerowanie (systemy try-

skaczowe rozdzielone) w już zaprojektowaną instalację 

tryskaczową (budynkową) obejmującą ochroną stałym 

urządzeniem tryskaczowym kondygnacje podziemne 

(garaże postojowe) oraz część nadziemną (handlowo-

-usługo-biurową) na poziomach -1, 0, +1 oraz +2. Zało-

żenie to wymusiło konieczność wykonania oddzielnego 

niezależnego układu pompowego i oddzielnego zbior-

nika zapasu dla instalacji tryskaczowej ochrony elewa-

cji. W związku z tym wykonano od strony wewnętrznej 

elewacji stałe urządzenia gaśnicze wodne (tryskacze 

elewacyjne), według indywidualnych kryteriów na pod-

stawie analizy technicznej i badań Instytutu Techniki 

Budowlanej potwierdzających, że pożar nie rozprze-

strzeni się na sąsiedni budynek lub do sąsiedniej strefy 

pożarowej, a oddziaływanie termiczne będzie skutecznie 

minimalizowane przez działające urządzenia gaśnicze 

wodne (tryskacze elewacyjne). 

Tryskacze elewacyjne zostały zlokalizowane tuż przy 

elewacji i dzięki ustawieniu ich w znacznym zagęszczeniu 

wzdłuż ścian elewacyjnych w trakcie działania tworzą 

kurtynę wodną chroniącą elewację. Zastosowano tryska-

cze o niskiej wartości wskaźnika RTI (tryskacze szybkiego 

reagowania) oraz o niskiej nominalnej temperaturze 

aktywacji 68°C, co pozwala zminimalizować czas od wy-

buchu pożaru do momentu aktywacji urządzenia w po-

bliżu fasady. Zaprojektowane parametry pracy tryskaczy 

elewacyjnych pozwalają na osiągnięcie wydatków nie 

mniejszych niż wymagane dla tryskaczy w normalnym 

zagrożeniu pożarowym. Scenariusze pożarowe przewidu-

ją kombinacje jednoczesnego zadziałania różnych części 

instalacji tryskaczy elewacyjnych na jednej kondygnacji 

w obrębie jednej strefy pożarowej.

Głównym wyzwaniem technicznym, przed ja-

kim stanęli projektanci, było zabezpieczenie elewacji 

o skomplikowanym układzie słupów i rygli, które utrud-

niały jednolite rozprowadzenie wody po chronionej 

elewacji. W celu optymalizacji rozwiązania wykonano 

analizy numeryczne z wykorzystaniem metody CFD, 

a następnie dobrano właściwą lokalizację (odległość 

od stropu oraz od przeszklenia) i parametry pracy urzą-

dzenia tryskaczowego. Wykonane badanie w pełnej 

skali potwierdziło wyniki przeprowadzonych analiz 

numerycznych. 

Biurowiec spełnia najwyższe standardy biur klasy A+. 

Energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązania 

znalazły swoje potwierdzenie w uzyskanym certyfikacie 

BREEAM na bardzo wysokim poziomie Excellent. Wyniki 

otrzymane z analizy na cele certyfikacji BREEAM: budynek 

konsumuje 22% energii mniej niż budynek referencyjny. 

❱  Rozwiązania systemowe z zakresu wentylacji zmniejszające zu-
życie energii

〉  zastosowanie między centralami nawiewnymi i wywiewnymi wymienników 
glikolowych (rekuperatory obrotowe odrzucone z powodów ograniczonej wy-
sokości ponad dachem),

〉  nawiew bezpośredni powietrza świeżego bez podgrzewu do garażu w sprzyja-
jących warunkach atmosferycznych (t

z
 większa od +8°C) poza pracą biur,

〉  nawiew powietrza wywiewanego z biur (wtórnego) do garażu,
〉  odzysk glikolowy pomiędzy wywiewem z garażu oraz nawiewem do biur (wy-

mienniki glikolowe).

Andrzej Wysocki  
Marcin Zdulski 
MARCIN ZDULSKI PROJECT  
Adam Littwin   
VIKING PL ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 
Wojciech Węgrzyński 
INSTyTUT TEChNIKI BUDOWLANEJ
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Konieczność drugiego wydania wynikała z istotnej, 

pod względem zabezpieczenia klatek schodowych, no-

welizacji Warunków Technicznych, która została ogłoszo-

na w styczniu 2018 r. (Rozporządzenie Ministra Infrastruk-

tury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, War-

szawa, 8 grudnia 2017 r.). 

Drugie wydanie uwzględnia również część po-

stulatów i wniosków wynikających z licznych dysku-

sji towarzyszących ukazaniu się pierwszego wydania. 

Wprowadzona korekta i uzupełnienia, oprócz aktualizacji 

wymagań przepisów techniczno-budowlanych, dotyczą 

głównie doprecyzowania definicji oraz metodyki doboru 

wielkości urządzeń wykonawczych systemów oddymia-

nia klatek schodowych, jako rezultat programu badań 

in-situ oraz analiz numerycznych. Wytyczne dotyczące 

właściwości funkcjonalnych urządzeń służących do wen-

tylacji pożarowej, stanowią zasady wiedzy technicznej, 

określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – Usta-

wa z 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 290, 961, 1165, 1250).

Definicje
Majowe wydanie wytycznych zawiera skorygowane 

i uzupełnione niektóre definicje podstawowych pojęć.

W definicji oddymiania z nawiewem mecha-
nicznym zwraca się uwagę, że przed uruchomieniem 

nawiewu musi nastąpić pełne otwarcie klapy dymowej 

lub ściennego urządzenia oddymiającego. 

W definicji obliczeniowego strumienia powietrza 
nawiewanego do klatki schodowej zlikwidowany 

został przymiotnik „minimalny”. Minimalna wielkość pro-

jektowa nie oznaczała w tym przypadku wydajności, 

jaką w warunkach pożaru musiał co najmniej utrzymać 

zespół nawiewny. Jest to natomiast strumień stanowiący 

podstawę doboru wielkości zespołu napowietrzający, 

konieczny do realizacji opisanych w rozdziale 4 wytycz-

nych wymagań funkcjonalnych systemu. Zmieniająca się 

podczas pożaru temperatura i ilość gazów pożarowych 

oraz poziom szczelności klatki schodowej skutkuje dużą 

zmiennością przepływu przez urządzenia oddymiające. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że w czasie rozwi-

niętego pożaru, ilość dymu, który może napływać do 

klatki schodowej może być na tyle duża, że utrzymanie 

bezpiecznych warunków oddymiania wymaga ograni-

czenia wydajności znacznie poniżej omawianej wielkości. 

Wprowadzona została nowa definicja nawiewu me-

chanicznego. Brzmi ona następująco:  „nawiew o zmien-

nej wydajności, zapewniającej przepływ objętościowy 

mieszaniny powietrza i dymu przez urządzenie oddy-

miające na stałym poziomie niezależnie od czynników 

towarzyszących rozwojowi pożaru”. Aby zapewnić bez-

pieczeństwo osobom znajdującym się w budynku, ko-

nieczne jest zastosowanie zmiennej wydajności. Wynika 

to z odnotowanych podczas badań, zmiennych warun-

ków przepływu powietrza i dymu, podczas rozwijanych 

się pożarów, przy jednocześnie zmieniającym się pozio-

mie szczelności klatki schodowej. Przy braku ograniczenia 

wydajności nawiewu może dojść do spiętrzenia gazów 

pożarowych, co powoduje wzrost nadciśnienia w gór-

nej części klatki schodowej. Prawidłowo skonstruowany 

system powinien dostosować wydajność nawiewu do 

warunków zmieniających się w czasie pożaru. 

Systemy oddymiania klatek
schodowych 
Wytyczne CNBOP-PIB – wydanie z maja 2019

CNBOP-PIB opublikowało drugie wydanie wytycznych, które dotyczą zasad 

funkcjonowania i projektowania systemów oddymiania klatek schodowych. Zostało 

poświęcone urządzeniom służącym oddymianiu w budynkach, w których ich 

zastosowanie jest wymagane przepisami techniczno-budowlanymi. 
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Zmiany w rozdziale 3 i 4
Zmiany, które nastąpiły w WT znalazły swoje odzwier-

ciedlenie w korekcie zapisów rozdziału 3 i 4 Wytycznych. 

Wprowadzone zmiany mają tu wyłącznie charakter do-

stosowania wymagań opisanych w wytycznych do aktu-

alnych wymagań przepisów techniczno-budowlanych. 

W rozdziale 3 znajduje się opis wymagań stosowania 

urządzeń służących oddymianiu klatek schodowych 

zgodny ze znowelizowanym brzmieniem § 245 roz-

porządzenia Ministra Infrastruktury (Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 

2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie, Warszawa, dnia 8 grudnia 2017 r.).

Charakter dostosowania do aktualnych przepisów 

mają korekty w rozdziale 4. Zmieniony został tytuł 

podrozdziału 4.5 w taki sposób, że zamiast budynków 

użyteczności publicznej dotyczy on budynków średnio-

wysokich i niskich, zawierających strefy pożarowe ZL I, 

ZL II, ZL III i ZL V. W klatkach schodowych wymienionych 

budynków, stanowiących drogi ewakuacyjne z pomiesz-

czeń przeznaczonych na pobyt ludzi (czas przebywania 

tych samych osób w ciągu doby trwa co najmniej dwie 

godziny), znajdujących się w strefach pożarowych ZL I, 

ZL II, ZL III lub ZL V, należy stosować system oddymiania 

z nawiewem mechanicznym.

Do rozdziału 4 wprowadzony został również podroz-

dział 4.6 dotyczący wymagań w zakresie oddymiania kla-

tek schodowych w budynkach średniowysokich i niskich, 

zawierających strefy pożarowe PM (produkcyjne lub 

magazynowe). Dla tego typu obiektów standard zaleca: 

w budynkach średniowysokich oraz niskich, w których 

dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego nie jest 

przekroczona dzięki oddymianiu, stosowanie system od-

dymiania z nawiewem mechanicznym, a w pozostałych 

niskich – systemu grawitacyjnego.

Korekta rozdziału 6
Podrozdziały od 6.1 do 6.3 zachowały pierwotne 

brzmienie jednak na skutek zmiany wymagań doty-

czących m.in. poziomu szczelności klatki schodowej 

(wprowadzenia obowiązku stosowania drzwi dymosz-

czelnych), było wprowadzenie korekty podrozdziału 6.4.3. 

dotyczącego wyznaczenia ilości powietrza na potrzeby 

mechanicznego nawiewu kompensacyjnego. 

Autorzy Wytycznych opisali tu jednoznacznie sposób 

funkcjonowania mechanicznego nawiewu kompensacyj-

nego. Nawiew ten „powinien utrzymywać stałą prędkość 

przepływu powietrza przez otwór odprowadzający dym 

na zewnątrz, niezależnie od zmiennych w czasie wielko-

ści nieszczelności (np. ucieczka powietrza powodowana 

przez cykliczne otwieranie drzwi na parterze, kondygna-

cjach budynku), zmiany gęstości gazów pożarowych 

oraz wpływu wiatru na przepływ mieszaniny dymu i po-

wietrza przez otwory oddymiające”.  

Wskazaną metodą osiągnięcia opisanego powyżej 

celu jest zastosowanie zespołu nawiewnego o zmiennym 

w czasie wydatku objętościowym. W celu dobrania 

wielkości zespołu nawiewnego projektant powinien 

obliczyć objętościowy, maksymalny strumienia powietrza 

dostarczanego do przestrzeni klatki schodowej (V
n_max

). 

Przy czym:

❱〉 w przypadku klatek schodowych, które spełniają ak-

tualne wymagania WT wielkość V
n_max

 za wystarczal-

ny strumień powietrza uznaje się V
n_max

 zdefiniowa-

ny jako suma obliczeniowego strumienia powietrza 

nawiewanego do klatki schodowej (V
n
) oraz stru-

mienia powietrza przepływającego przez nieszczel-

ności klatki schodowej (V
n_p

). Wyraźnie zaznaczono, 

że klatki schodowe muszą być wydzielone drzwiami 

dymoszczelnymi, drzwi wyjściowe na parterze są 

wyposażone w samozamykacz. Sposób wyznacze-

nia wielkości V
n_p

 pozostał niezmieniony;

❱〉 w pozostałych przypadkach maksymalny obliczenio-

wy strumień powietrza (V
n_max

) należy wyznaczyć 

jako sumę obliczeniowego strumienia powietrza 

(V
n
) i większej z niżej opisanych wartości: strumienia 

powietrza przepływającego przez nieszczelności 

klatki schodowej (V
n_p

) lub strumienia powietrza 

przepływającego przez otwarte drzwi (V
n_v

). W no-

wym wydaniu wytycznych doprecyzowano jednak, 

że w obliczeniach należy uwzględnić otwarcie po-

jedynczego skrzydła drzwi znajdujących się w prze-

strzeni klatki schodowej. Warto w tym miejscu za-

znaczyć, że procedura obliczeniowa uwzględniająca 

przepływ przez otwarte drzwi, dotyczyć będzie bar-

dzo nielicznych przypadków nietypowych konstruk-

cji klatek schodowych. Jak wynika z doświadczeń 

projektowych oraz prowadzonych analiz numerycz-

nych w takich sytuacjach, dla zachowania wymaga-

nego czasu oczyszczenia z dymu klatki schodowej 

zwiększenie wielkości nawiewu jest w pełni uzasad-

nione. 

Korekty w rozdziale 7 i 10
Warto przypomnieć, że wymóg wykonania analizy 

numerycznej i testu skuteczności oddymiania klatki scho-

dowej dotyczy wyłącznie przypadków jednoznacznie 

zdefiniowanych w podrozdziale 7.1, czyli nietypowych 

lub bardzo obszernych klatek schodowych.

Przy opisie założeń do analizy w podrozdziale 7.3.2 

doprecyzowana została lokalizacja źródła testowego 

dymu w budynkach dwukondygnacyjnych. W takim 
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przypadku źródło testowe powinno znajdować się na 

pierwszej kondygnacji nadziemnej. 

Ważne są również dwie korekty w podrozdziale 7.3.6, 

który opisuje kryteria oceny skuteczności systemu od-

dymiania klatki schodowej. 

Dotyczy czasu oczyszczenia klatki schodowej 

z dymu. Czas oddymiania klatki schodowej (t
odd

) nie po-

winien być dłuższy niż wynik iloczynu wysokości klatki 

schodowej liczonej od źródła testowego do punktu po-

miaru transmitancji światła i średniego czasu usuwania 

dymu wynoszącego 18 s/m wysokości klatki schodowej. 

Zastąpienie dotychczasowego wymagania (60 s/na kon-

dygnację) czasem oddymiania przeliczonym na metr 

wysokości klatki schodowej ujednolica wymagania 

testowe do klatek schodowych o różnej wysokości. Za-

pisana w wytycznych szybkość usuwania dymu wynika 

bezpośrednio z wyników badań obiektowych. 

Druga korekta dotyczy wyniku liniowego pomiaru 

transmitancji światła, przy którym uznaje się, że klatka 

schodowa została oczyszczona z dymu. Obecnie war-

tość ta mierzona na wysokości 2,0 m powyżej spocznika 

ostatniej kondygnacji wynosi co najmniej 95% (na odle-

głości 1 m). Testy obiektowe wykazały, że przy dotych-

czasowym progu 80% na klatce schodowej nadal zalegał 

dym w znacznych ilościach.

Powyższe kryteria oceny skuteczności systemu od-

dymiania zostały w identyczny sposób skorygowane 

w podrozdziale 10.2 p.p. 3d.

Podsumowanie 
Klatki schodowe budynków średniowysokich o róż-

nym przeznaczeniu w większości krajów europejskich 

zazwyczaj zabezpieczane są za pomocą najprostszych 

systemów grawitacyjnych przeznaczonych w zasadzie 

wyłącznie wspomaganiu działań straży pożarnej. Zasto-

sowanie takich systemów ma w założeniu umożliwić 

efektywne użycie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych 

przenośnych wentylatorów PPV (Positive Pressure Ven-

tilation). Wentylatory te ustawiane są przed otwartymi 

drzwiami klatki schodowej i dostarczają powietrze 

kompensacyjne niezbędne do skutecznego zabezpie-

czenia klatki. Rozwiązanie takie trudno jednak zastoso-

wać w przypadku klatek nietypowych, bez bezpośred-

niego dostępu do przestrzeni zewnętrznej bez drzwi 

wejściowych. Ponadto uproszony system oddymiania 

wspomagający działania strażaków zakłada, że użyt-

kownicy budynku do chwili podjęcia skutecznej akcji 

będą bezpieczni w swoich mieszkaniach (możliwość 

przetrwania pożaru). Jak pokazują tragiczne skutki po-

żarów z ostatnich lat strategia taka nie zawsze okazuje 

się słuszna. Warto może częściej wyposażyć klatkę scho-

dową w efektywny system oddymiania ze zmiennym 

nawiewem mechanicznym. Systemy wykorzystujące 

przetłaczanie dymu przez drogę ewakuacyjną, jaką 

jest klatka schodowa, będą niedoskonałe z samego 

założenia możliwości napływu dymu do klatki scho-

dowej. Systemy oddymiania klatek schodowych nie 

stanowią więc, pod kątem poziomu bezpieczeństwa, 

alternatywy dla  systemów zapobiegania zadymieniu 

(różnicowana ciśnienia). Jeżeli jednak przepisy zawarte 

w Warunkach Technicznych dopuszczają jako alter-

natywę stosowanie takich rozwiązań w określonych 

przypadkach, to priorytetem powinno być zbudowanie 

instalacji o możliwie najwyższej efektywności w najwięk-

szej liczbie przypadków, jakie mogą się wydarzyć pod-

czas ewakuacji lub akcji gaśniczej konkretnego obiektu. 

System musi spełniać warunki funkcjonalne zarówno 

w przypadku scenariusza szczelnej klatki schodowej, jak 

i w sytuacji kiedy drzwi prowadzące do tej przestrzeni 

zostają otwarte. Wymagania muszą być również speł-

nione, kiedy zmieniają się parametry pożaru, czynniki 

atmosferyczne lub poziom szczelności pomieszczenia, 

w którym zlokalizowany jest pożar. Konstrukcja i zasady 

projektowania takich właśnie rozwiązań zostały opisane 

w Wytycznych CNBOP-PIB 0003.

Grzegorz Kubicki
Wydział IBhIŚ 
Politechnika Warszawska
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Jako konsultant oddymiania i wykonawca analiz nu-

merycznych CFD często spotykam się z projektami budyn-

ków mieszkalnych i hotelowych, w których w garażach 

projektowane są urządzenia platform parkingowych do 

wielopoziomowego parkowania samochodów. Niestety 

w polskich przepisach techniczno-budowlanych zagad-

nienie ochrony przeciwpożarowej w obiektach z tak bar-

dzo nietypowymi systemami nie zostało uwzględnione.

Z mojego doświadczenia projektowego, poparte-

go licznymi analizami numerycznymi CFD, wynika, że 

w Polsce spełnienie wymagań i kryteriów bezpieczeń-

stwa działania jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP 

i jednocześnie bezpieczeństwa konstrukcji w garażach, 

w których zaprojektowano systemy platform parkingo-

wych z oddymianiem, ale bez instalacji tryskaczowych, 

jest albo zupełnie niemożliwe, albo wymaga zaprojekto-

wania naprawdę bardzo wysokiej kondygnacji i otwartej 

przestrzeni bez zaułków i zatok otoczonych ścianami. Jest 

to duży problem architektoniczno-budowlany, więc takie 

rozwiązanie w praktyce trudno zrealizować. 

Ochrona przeciwpożarowa
w budynkach z systemem 
wielopoziomowego parkowania
Gaszenie pożaru w budynku z wielopoziomowym parkowaniem pojazdów stwarza 

znacznie większe ryzyko dla strażaków, ponieważ w bardzo ograniczonej przestrzeni 

zaparkowanych jest więcej samochodów. Jednak w polskich przepisach techniczno- 

-budowlanych brakuje przepisów przeciwpożarowych dotyczących garaży 

z platformami do wielopoziomowego parkowania samochodów.
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W projektach i analizach CFD spotykałem się z dużym 

niedoszacowaniem mocy pożaru, dlatego ucieszyło mnie 

pojawienie się dwóch poradników z branży ochrony 

przeciwpożarowej opisujących wymagane rozwiązania 

i założenia projektowe dotyczące obiektów budowlanych 

z systemami wielopoziomowego parkowania. Są to:

1. Poradnik projektowy nr GL-14 pt. „Bezpieczeństwo 

pożarowe w systemach wielopoziomowego parko-

wania”, Australia Zachodnia, 2017 r.

2. Poradnik projektowy nr F5-13 GD pt. „Działania ra-

towniczo-gaśnicze w budynkach z systemem wielo-

poziomowego parkowania”, Nowa Zelandia, 2018 r.

Ten drugi szczegółowiej opisuje całe zagadnienie 

i wprowadza praktyczne kryteria podziału budynków 

na różne typy oraz wymagania i założenia użyteczne 

dla projektantów i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, które przytaczam poniżej.

Poradnik projektowy nr F5-13 GD 
Obiekty budowlane przeznaczone do parko-

wania pojazdów zostały podzielone na trzy typy:
❱〉 typ 1: system prosty – z parkowaniem dwupoziomo-

wym, z podnośnikiem z ręcznym systemem stero-

wania, przeznaczony głównie do indywidulanych 

garaży w domach mieszkalnych,

❱〉 typ 2: system średni – z parkowaniem dwu- lub trzy-

poziomowym, z podnośnikiem z półautomatyczną 

obsługą (samodzielny wjazd i automatyczna obsłu-

ga platformy), przeznaczony głównie do budynków 

zamieszkania zbiorowego,

❱〉 typ 3: system złożony – z parkowaniem wielopozio-

mowym powyżej trzech poziomów z urządzeniem 

nazywanym autonomiczną składowarką z bezobsłu-

gowymi wózkami poziomymi, pionowymi windami 

i platformami, przeznaczony głównie do budynków 

użyteczności publicznej, takich jak parkingi na lotni-

skach lub miejskie parkingi publiczne.

Gaszenie pożaru w budynku z wielopoziomowym 

parkowaniem pojazdów stwarza znacznie większe niż 

w zwykłym garażu ryzyko dla strażaków, ponieważ w bar-

dzo ograniczonej przestrzeni zaparkowanych jest więcej 

samochodów. Założenie obciążenia ogniowego na po-

ziomie 400 kW/m2 w garażu bez urządzeń gaśniczych 

stwarza, zdaniem autorów poradnika, niedopuszczalnie 

wysoki poziom ryzyka dla strażaków prowadzących dzia-

łania gaśnicze i dla osób w trakcie ewakuacji. Takie założe-

nie poważnie zagraża również wytrzymałości konstrukcji 

całego budynku. Wymagany jest system wczesnego 

wykrywania dymu i działania gaśnicze podjęte przed 

przybyciem jednostek ratowniczo-gaśniczych. Strażacy 

potrzebują specjalistycznego sprzętu do prowadzenia 

akcji gaśniczej. Należy przyjąć założenie, że pożar może 

rozprzestrzeniać się bardzo szybko na otaczające pojazdy, 

ze znacznie większą niż normalnie szybkością uwalniania 

ciepła, szybko osiągając warunki krytyczna dla bezpie-

czeństwa ewakuacji i konstrukcji.

Projektanci muszą wziąć pod uwagę następu-
jące czynniki podczas projektowania budynków 
z systemami platform parkingowych:

Moc pożaru HRR
Nowoczesne samochody mają znacznie większe 

zbiorniki paliwa niż starsze modele. Z powodu większej 

ilości tworzyw sztucznych moc pożaru HRR jednego 

samochodu wynosi obecnie około 8 MW. Starsze pojazdy 

mają moc pożaru od 3 do 5 MW i, zakładając obcią-

żenia ogniowe w garażach, do tej pory przyjmowano 

te mniejsze moce. W związku z tym obecnie wartości 

te są znacznie niedoszacowane. Z tego powodu nowe 

budynki wymagają niekonwencjonalnego podejścia 

projektowego.

Rozprzestrzenianie pożaru
Badania brytyjskiego Instytutu BRE oraz australijskiej 

firmy BHP, które wykonały serie testów pożarów samo-

chodów, wykazały, że pożar samochodu rozprzestrzenia 

się bardzo szybko i obejmie jednocześnie kilka pojazdów.

Rys.1. Poradnik projektowy nr GL-14 pt. „Bezpieczeństwo pożarowe w syste-
mach wielopoziomowego parkowania”, Australia Zachodnia, 2017 r.
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Oddziaływanie na konstrukcje stalowe
Stal to podstawowy materiał, z którego są wykona-

ne składowarki i platformy parkingowe budowane ze 

stalowej siatki konstrukcyjnej. Nie mają one odporności 

ogniowej, dlatego należy rozpatrywać sytuację zawalenia 

się konstrukcji stalowej i pożaru samochodów, które 

z niej spadły.

Oddymianie
W parkingu należy zaprojektować odpowiednią wy-

dajność systemu oddymiania wraz z doprowadzeniem 

powietrza kompensacyjnego.

Należy uwzglęnić poniższe minimalne 
wymagania straży pożarnej dotyczące 
obiektów z parkowaniem wielopoziomowym:
1. Automatyczna instalacja tryskaczowa w całym 

budynku parkingowym, kontrolująca rozprzestrze-

nianie się pożaru, wyposażona w tryskacze wiszą-

ce i boczne, obejmująca całą strefę i magazyny na 

opony.

2. Wewnętrzna instalacja hydrantowa, do której 

strażacy muszą mieć dostęp z wydzielonej chro-

nionej klatki schodowej, ponieważ gaszenie pożaru 

będzie wymagało wejścia do wnętrza budynku.

3. System wykrywania dymu i sygnalizacji alar-
mu pożaru z podłączeniem do systemu monitorin-

gu straży pożarnej.

4. System różnicowania ciśnienia dla klatek scho-
dowych przeznaczonych dla ekip ratowniczo-ga-

śniczych:

❱〉 w przypadku strefy parkingu < 500 m2 i zagłębienia 

do 10 m poniżej poziomu terenu wymagana jest 

jedna klata schodowa dla ratowników,

❱〉 w przypadku strefy parkingu ≥ 500 m2 i zagłębienia 

większego niż 10 m poniżej poziomu terenu wyma-

gane są dwie klatki schodowe dla ratowników.

5. Dostęp ekip ratowniczych do strefy parkingo-

wej musi być zapewniony zarówno z poziomu 

parteru, jak i z poziomu najniżej położonej podłogi, 

a w drzwiach wejściowych do strefy należy zamon-

tować bulaje – okna wzierne.

6. Samoczynny system oddymiający niezbędny do 

wspomagania działań gaśniczo-ratowniczych i zwy-

miarowany dla mocy pożaru HRR od 5 do 8 MW przy 

instalacji tryskaczowej.

7. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu niezbędny 

w celu odcięcia zasilania do składowarek (wind, wóz-

ków i platform) parkingowych. Straż pożarna musi 

mieć dostęp do wydzielonych pomieszczeń z urzą-

dzeniami sterującymi i zasilającymi w budynku.

8. Stropy i pełne podesty techniczne powinny być 
wykonane z materiałów niepalnych, nie mogą być 

perforowane, aby nie rozprzestrzeniać pożaru na ni-

żej położone pojazdy.

9. Prywatne boksy i komórki, które nie są wydzie-

lone pożarowo ze strefy parkingowej obiektu, są 

niedozwolone.

REKLAMA

Symulacje CFD z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania  
PHOENICS FLAIR dla modelowania zadymienia i działania instalacji  
tryskaczowych w warunkach pożaru i ewakuacji.

WENTYLACJA STRUMIENIOWA MAREK MAGDZIARZ
ul. MAGNACKA 7 lok. 39, 02–496 WARSZAWA
tel. 607–324–445, email: marek.cfd@gmail.com

MODELOWANIE CFD 

Marek Magdziarz
Wentylacja Strumieniowa
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Dotychczas wymóg stosowania wentylacji poża-

rowej w garażach był uwarunkowanych powierzchnią 

całkowitą garażu. Na podstawie §277 pkt. 4 wymóg 

oddymiania dotyczył garaży o powierzchni całkowitej 

większej niż 1500 m2. Od 1 stycznia 2018 r. obwiązuje 

zmiana w tym ustępie – obecnie stosowanie oddymiania 

uwarunkowane jest powierzchnią strefy pożarowej, a nie 

powierzchnią całkowitą garażu. 

Z obowiązku oddymiania wyłączono strefy poża-

rowe do 1500 m2, pod warunkiem że są wyposażone 

w bezpośredni wjazd lub wyjazd. Uzasadnienie powyż-

szych zmian jest tłumaczone przez ustawodawcę tym, że 

mniejsze strefy pożarowe z dostępem z zewnątrz mogą 

być wentylowane z wykorzystaniem indywidulanych 

wentylatorów, w które są wyposażone ekipy ratownicze.  

Opisane wyżej zmiany w przepisach pozwalają in-

westorom dzielić garaże na strefy pożarowe do 1500 m2 

z indywidualnym wjazdem lub wyjazdem i w ten sposób 

unikać stosowania instalacji oddymiania garaży. Dzięki 

temu w przypadku wielu obiektów złagodzono wyma-

gania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Nie do-

tyczy to jednak wszystkich sytuacji, np. małych garaży 

o powierzchni do 1500 m2 z wjazdem poprzez windę 

samochodową. Windy samochodowe są obecnie popu-

larnym rozwiązaniem w garażach od kilku do kilkunastu 

miejsc postojowych w budynkach nowo budowanych 

lub modernizowanych, w których zlokalizowanie rampy 

wjazdowej jest trudne ze względu na  wymiary działki.

W takich przypadkach, ze względu na brak bezpo-

średniego wjazdu do garażu, konieczne jest zastosowa-

nie wentylacji pożarowej, która musi spełnić określone 

wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infra-

struktury i Budownictwa w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.

Przypomnijmy zatem, jaki jest cel stosowania wen-

tylacji pożarowej. Zgodnie z Warunkami Technicznymi 

§270 , ust. 1 pkt.1: „Instalacja wentylacji oddymiającej 

powinna: usuwać dym z intensywnością zapewniającą, 

że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronio-

nych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi 

zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpiecz-

ną ewakuację”.

Z powyższego paragrafu wynika, że głównym celem 

stawianym systemom wentylacji pożarowej w garażach 

jest zapewnienie bezpieczeństwa osób w nich prze-

bywających. Należy podkreślić, że wymagania zawarte 

w WT dotyczą również bezpieczeństwa ekip ratowniczo-

-gaśniczych. 

Oddymianie garaży podziemnych
– przypadek dźwigów samochodowych

Zmiany dotyczące wymagań w zakresie wentylacji pożarowej w garażach 

zamkniętych pojawiają się cyklicznie co kilka lat. Ostatnia została ujęta 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki z dnia 14 listopada 2017 r . 

Fot. 1 . Dźwig samochodowy firmy GMV

fo
t. 
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Ustawodawca, podając wymagania, nie precyzuje 

sposobu rozwiązania wentylacji pożarowej. Takie wy-

tyczne znajdziemy na przykład w opracowaniu Instytutu 

Techniki Budowlanej z 2015 roku „Systemy wentylacji 

pożarowej garaży. Projektowanie, ocena, odbiór”. Podane 

są tam kryteria oceny systemów wentylacji pożarowej, 

takie jak maksymalna temperatura, zadymienie , czy pro-

mieniowanie w czasie ewakuacji i w czasie prowadzenia 

działań ekip ratowniczych.

Prześledźmy zatem przykład garażu podziemnego 

jednokondygnacyjnego pod budynkiem mieszkalnym, 

mieszczącego 13 samochodów osobowych. W garażu 

tym, ze względu na brak miejsca na działce na rampę 

zjazdową, zastosowano windę samochodową. Z racji po-

wierzchni strefy pożarowej nie przekraczającej 1500 m2 

do garażu prowadzi jedna klatka schodowa z jednym 

wyjściem ewakuacyjnym. W garażu zastosowano 

wentylację bytową i oddymiającą strumieniową. Wy-

dajność wentylatorów oddymiających uruchamianych 

niezwłocznie po wykryciu pożaru wynosi 120 000 m3/h. 

W przestrzeni garażu zastosowano również wentylatory 

strumieniowe, które uruchamiane są po czasie niezbęd-

nym na ewakuację. Powietrze na potrzeby oddymiania 

uzupełniane jest przez windę pożarową, której konstruk-

cja ażurowa umożliwa takie rowiązanie. 

Jakie kryteria powinna spełniać wentylacja pożarowa 

w tym garażu? Według wytycznych ITB dla tego typu 

instalacji w czasie potrzebnym na bezpieczną ewakuację:

❱〉 temperatura gazów pożarowych w warstwie pod-

stropowej nad drogami ewakuacyjnymi powinna 

być niższa niż 200°C,

❱〉 temperatura powietrza w przestrzeni dróg ewaku-

acyjnych do wysokości 1,8 m nie powinna być wyż-

sza niż 60°C,

❱〉 zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych i elemen-

tów konstrukcyjnych budynku na wysokości 1,8 m 

od poziomu posadzki drogi ewakuacyjnej nie powi-

nien być mniejszy niż 10 m,

❱〉 wartość strumienia promieniowania cieplnego nie 

powinna przekraczać 2,5 kW/m2.

Powyższe parametry powinny być utrzymane w cza-

sie nie krótszym niż wymagany na ewakuację z garażu 

wszystkich użytkowników. Jak więc ten czas określić? 

Można posłużyć się brytyjskimi wytycznymi opubliko-

wanymi w dokumencie PD 7974-6. Podany jest tam 

schemat określenia wymaganego czasu na ewakuację 

na podstawie sumy czasów niezbędnych na: wykrycie 

pożaru, alarmowanie, rozpoznanie, reakcję oraz czas 

przejścia do wyjścia ewakuacyjnego. Na podstawie za-

łożeń przyjętych w tym dokumencie obliczono łączny 

czas ewakuacji, otrzymując wynik 300 sekund.  

Rys. 1. Przykład garażu podziemnego z windą samochodową. Opis: WE – wyjście ewakuacyjne, WI – wentylator strumie-
niowy, PWM – punkt wyciągowy, KD – kurtyna dymowa do wysokości 2,2 m od posadzki, SD – strefa dymowa, źródło AIR 
LAB
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Rys. 1. Zakres widzialności na wysokości 1,8 m w czasie 30  sekund od wybuchu pożaru, źródło: AIR LAB

Rys. 2. Zakres widzialności na wysokości 1,8 m w czasie 60 sekund od wybuchu pożaru, źródło: AIR LAB
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Porównajmy zatem wyniki analizy CFD przedsta-

wiające rozkład widzialności znaków ewakuacyjnych na 

wysokości 1,8 m od posadzki w czasie 30 , 60 , 90, 120 

sekund od momentu wybuchu pożaru. 

Zakres widzialność powyżej 10 metrów w pobli-

żu wyjścia ewakuacyjnego utrzymuje się jedynie do 

60 sekundy od wybuchu pożaru. Po tym czasie jedyna 

droga ucieczki jest już niewidoczna, zatem można się 

spodziewać, że ewakuacja będzie utrudniona lub wręcz 

niemożliwa. po 150 sekundach w całym garażu panuje 

widzialność bliska zeru, co sugeruje, że cała kubatura 

wypełniona jest gęstym dymem. Wymagany czas bez-

piecznej ewakuacji wynoszący 300 sekund nie został 

w tym garażu zachowany. 

Czy zatem instalacja wentylacji pożarowej w tak ma-

łych garażach może zapewnić odpowiednie warunki 

ewakuacji? Zapewne tak, ale przy wykorzystaniu innych, 

nie wymaganych obecnie prawem środków ochrony 

ppoż. – takich jak na przykład:

❱〉 dodatkowe wyjścia ewakuacyjne, 

❱〉 zwiększenie wysokości garażu znaczne powyżej 3 m 

w celu zwiększenia zbiornika dymu,

❱〉 podział garaży stałymi lub ruchomymi kurtynami dy-

mowymi, 

❱〉 ponad normatywna wydajność wentylacji oddającej.

Każde z tych dodatkowych rozwiązań może przy-

czynić się do zwiększenia bezpieczeństwa ewakuacji, 

przy czym pociąga za sobą dodatkowe znaczne nakłady 

inwestycyjne. Wydaje się, że nie są one zasadne w od-

niesieniu do tak małych garaży, w których w przypadku 

pożaru ewakuacja raczej zawsze ograniczona będzie do 

niewielkiej liczby użytkowników. 

Podsumowanie
Obecna nowelizacja przepisów, która z założenia 

miała zmniejszyć wymagania stosowania wentylacji 

pożarowej w małych garażach, nie dotyczy wszystkich 

rozwiązań. Małe garaże z windami samochodowymi 

zostały w pewnym sensie poszkodowane zwiększeniem 

wymagań, których spełnienie jest trudne i niewspółmier-

nie kosztowne w odniesieniu do korzyści, jakie można 

uzyskać w celu ochrony przeciwpożarowej budynku. 

Przepisy te zapewne powinny być poprawione w na-

stępnej nowelizacji Warunków Technicznych. Do czasu 

zmiany przepisów racjonalny wydaje się postulat, żeby 

projektanci stosowali rozwiązania techniczne, które 

pozwolą spełnić warunki dla takich garaży, przyjmując 

mniej rygorystyczne wymagania dotyczące, na przykład 

czasu ewakuacji.

Rys. 5. Zakres widzialności na wysokości 1,8 m w czasie 150 sekund od wybuchu pożaru, źródło: AIR LAB

Włodzimierz Łącki
AERECO WENTyLACJA

Rys. 3. Zakres widzialności na wysokości 1,8 m w czasie 90 sekund od wybuchu pożaru, źródło: AIR LAB

Rys. 4. Zakres widzialności na wysokości 1,8 m w czasie 120 sekund od wybuchu pożaru, źródło: AIR LAB
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Zasady stosowania wentylacji w garażach zamkniętych 

dla samochodów osobowych reguluje §108 „Warunków 

technicznych”. W garażach powyżej 10 stanowisk musi być 

stosowana wentylacja mechaniczna sterowana czujkami 

(detektorami) niedopuszczalnego stężenia tlenku węgla 

(CO). Niestety nie zdefiniowano, jaką wartość należy uznać 

za niedopuszczalną.

Karta charakterystyki tlenku węgla Centralnego Insty-

tutu Ochrony Pracy informuje, że przebywanie w stężeniu 

około 450 mg/m3 przez jedną do dwóch godzin powoduje 

ból głowy, mdłości, wymioty, osłabienie mięśni, apatię, 

a w stężeniu około 900-1000 mg/m3 po dwóch godzinach 

– zapaść, utratę przytomności.  Natomiast w Rozporzą-

dzeniu MPiPS z dnia 6 czerwca 2014 r. Dz.U. 2014 poz. 817 

zostały zdefiniowane dopuszczalne stężenia na stanowisku 

pracy: NDS – 23 mg/m3 (20 ppm) i NDSCh – 117 mg/m3 

(100 ppm).

Garaże są najczęściej bezobsługowe, a kierowcy 

i pasażerowie przebywają w nich krótko. Wydaje się, że 

przyjęcie za niedopuszczalne stężenie wartości NDSCh jest 

wystarczające. Zdarzają się garaże dozorowane, ale obsłu-

ga przebywa głównie w wydzielonych pomieszczeniach 

i do garażu wchodzi tylko w przypadku interwencji. Bywają 

garaże, w których funkcjonują myjnie samochodowe lub 

punkty wymiany opon i te obszary należy traktować jak 

stanowiska pracy i zapewnić w nich odpowiednio wydajną 

wentylację. Często progi alarmowe ustawiane są zgodnie 

z europejską normą PN-EN 50545-1:2012.

Zdarza się, że projektanci mają problem z okre-
śleniem właściwej liczby detektorów CO i wybo-
rem ich lokalizacji. W instrukcjach obsługi podawane 

są „promienie działania” detektorów – są to jednak dane 

przybliżone. Detektory wykrywają gaz w miejscu zain-

stalowania! Gaz dociera do detektora w drodze dyfuzji. 

„Promień działania” detektora jest wyłącznie pomocą 

projektową do doboru liczby urządzeń.  Przy projekto-

waniu systemów detekcji w garażach często przyjmowany 

jest 8-metrowy promień działania detektorów. Jednak 

rysowanie na planie garażu okręgów o tym promieniu 

nie wystarcza. W pierwszej kolejności należy wybrać 
potencjalne miejsca montażu detektorów. Oczywi-

stą lokalizacją są słupy konstrukcji nośnej, ze względu 

na maksymalnie wykorzystaną powierzchnię okręgu 

określającego obszar działania pojedynczego detektora. 

Odstępstwa od promienia 8 m w jedną lub drugą stronę 

są dopuszczalne. Następnie należy spróbować prze-
widzieć sposób rozprzestrzeniania się tlenku węgla. 

Gęstość właściwa CO jest zbliżona do gęstości powietrza 

(stosunek gęstości CO do gęstości powietrza w 21,1°C 

i przy ciśnieniu 1013 hPa wynosi 0,9678), co powoduje, 

że doskonale miesza się on z powietrzem. Jako produkt 

spalania CO ma wyższą temperaturę niż otoczenie i ten-

dencję do unoszenia się i gromadzenia pod stropem. 

Lokalizacja detektorów na wysokości około 2 m (czyli 

powyżej strefy oddychania) jest uzasadniona. W powie-

trzu tlenek węgla rozchodzi się w wyniku dyfuzji, dążąc 

do wyrównania stężenia. Aby detektor zareagował, gaz 

musi wniknąć do jego wnętrza, do komory pomiarowej, 

w stężeniu powyżej progu alarmowego. Dlatego najle-

piej w pierwszej kolejności umieszczać detektory w miej-

scach, gdzie CO może z dużym prawdopodobieństwem 

wystąpić w podwyższonym stężeniu. Na pewno nie w 

pobliżu otworów wentylacyjnych, nie w przeciągach, 

nie w pobliżu często otwieranych bram garażowych, 

ponieważ w tych miejscach gromadzenie się CO jest mniej 

prawdopodobne. Lepiej wybrać miejsca, gdzie naturalne 

ruchy powietrza są ograniczone. Znając konfigurację gara-

żu, rozmieszczenie otworów wentylacyjnych, wyznaczone 

miejsca parkowania, ciągi komunikacyjne i umiejscowienie 

bram łatwo przewidzieć, w których obszarach może być 

go najwięcej. Pomaga to określić optymalną liczbę detek-

torów do skutecznego sterowania wentylacją. 

Systemy sterowania wentylacją
mechaniczną w garażach

❱ Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS) – wartość średnia ważona 
stężenia, którego oddziaływanie na pracownika, w ciągu 8-godzinnego dobowego 
i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie 
powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie 
zdrowia jego przyszłych pokoleń. 

❱ Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (NDSCh) – wartość 
średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia 
pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej 
niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina. 

❱ DGW – dolna granica wybuchowości – wartość stężenia składnika palnego 
w mieszaninie z powietrzem lub tlenem, powyżej której pod wpływem bodźca 
energetycznego może nastąpić wybuch.  
Dla LPG wynosi 1,9–2,1% objętości (wg karty charakterystyki PGNIG).
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Jeżeli jest to technicznie możliwe, warto podzielić 
garaż na strefy wentylacji tak, aby lokalne pojawienie 

się CO nie powodowało włączenia wentylacji w całym 

garażu, a tylko w zagrożonej strefie. 

Detektory powinny mieć przynajmniej 2 progi 

alarmowe. Przekroczenie pierwszego progu powinno 

uruchamiać wentylację z wydajnością wystarczającą do 

szybkiego usunięcia zagrożenia. Prawidłowe ustalenie 

wydajności powoduje, że wyższe progi alarmowe nie są 

przekraczane albo dzieje się to sporadycznie. Jeżeli mimo 

działania wentylacji, stężenie CO rośnie i przekracza drugi 

próg, sytuacja staje się niebezpieczna. Wskazane jest po-

informowanie użytkowników 

garażu o zagrożeniu i ewentu-

alne włączenie wyższego bie-

gu wentylatorów. Sygnalizacja 

akustyczna w garażu może 

być kojarzona z działaniem 

samochodowego alarmu 

przeciwwłamaniowego, a nie 

z rzeczywistym zagrożeniem. 

Ponadto głośne syreny mogą 

być uciążliwe dla użytkowni-

ków lokali zlokalizowanych 

w pobliżu. Lepszym rozwią-
zaniem jest wyświetlanie 
czytelnych komunikatów 
o rodzaju zagrożenia na 
tablicach świetlnych. 

Najwięcej CO wytwarza-

ją samochody tuż po roz-

ruchu (zimne silniki, zimne 

katalizatory). Taki samochód, 

przejeżdżając obok detektora, może spowodować jego 

zadziałanie, ale lokalne podwyższone stężenie CO szybko 

zanika w dużej przestrzeni garażu dzięki dyfuzji. Aby uni-

kać niepotrzebnego, krótkotrwałego włączania wentylacji, 

warto pomiar gazu uśredniać. Zapewnia to bezpieczeń-

stwo i zdecydowanie ogranicza liczbę włączeń wentylacji. 

Tlenek węgla jest dobrym wskaźnikiem do ste-
rowania wentylacją w garażach samochodów z sil-
nikami niskoprężnymi, bo w ich spalinach występują 

znaczne ilości tego gazu. W wyniku inaczej przebiegają-

cego procesu spalania spaliny silników wysokoprężnych 

(Diesla) zawierają znikome ilości CO. Z tego powodu 
w garażach z przewagą silników wysokoprężnych 
trzeba stosować inny wskaźnik – dwutlenek węgla 
(CO2). Podstawowymi produktami spalania w silnikach 

samochodowych jest para wodna i właśnie dwutlenek 

węgla. Można wybrać stosowanie detektorów tlenków 

azotu (NO
x
), ale zdecydowanie łatwiejszy i tańszy jest 

pomiar stężenia CO
2
.

Punkt 4 §108 mówi, że w garażach, w których dopusz-

cza się parkowanie samochodów zasilanych gazem pro-

pan-butan (LPG), i w których poziom podłogi znajduje się 

poniżej poziomu terenu, musi być zastosowana wentylacja 

mechaniczna sterowana czujkami (detektorami) LPG. Zasady 

stosowania detektorów LPG są podobne jak detektorów 

CO. Jednak LPG jest znacznie cięższy od powietrza, więc 

detektory należy instalować bezpośrednio nad podłogą (nie 

wyżej niż 20 cm). Nie ma też potrzeby uśredniania pomiaru. 

Zbyt niskie umieszczenie detektorów naraża je na zapylenie, 

zachlapanie wodą lub błotem, a to może utrudnić dostęp 

gazu do komory pomiarowej. Zadaniem wentylacji jest 

szybkie rozrzedzenie LPG do stężenia poniżej dolnej granicy 

wybuchowości DGW, co niweluje zagrożenie wybuchem. 

Najczęściej detektory w garażach reagują na stężenie około 

10% DGW, tj. 10 razy niższe od stężenia, przy którym wybuch 

jest możliwy.

Detektory sterujące wentylacją mechaniczną mogą 

mieć awaryjne podtrzymanie napięcia. Jednak w przy-

padku braku zasilania wentylatorów, nie będą miały czym 

sterować. Jeżeli system awaryjnego podtrzymania napię-

cia obejmie również sygnalizatory, to będzie co najwyżej 

podana informacja o wzroście stężenia CO i LPG, ale nie 

będzie wiadomo, jak duże jest zagrożenie zatruciem lub 

wybuchem. Brak zasilania jest stanem awaryjnym całego 

obiektu, również garażu. Nie będą działały ani wentylatory, 

ani inne urządzenia elektryczne o dużym poborze prądu. 

Garaż praktycznie będzie wyłączony z eksploatacji.

Systemy detekcji muszą być właściwie eksploatowane. 

Instrukcje obsługi z reguły definiują dwie podstawowe 

czynności eksploatacyjne i terminy ich wykonywania: 

okresowe sprawdzanie prawidłowości działania (na pewno 

nie rzadziej niż raz w roku) oraz kalibrację. Detektory mają 

wbudowane sensory gazu – elementy, które reagują na 

gaz, zmieniając swoje parametry elektryczne. Z upływem 

czasu czułość sensorów się zmienia, dlatego wymagana 

jest korekta wskazań, czyli kalibracja. Terminy, uzależnione 

od rodzaju zastosowanego sensora, są podane w instrukcji 

obsługi. Sprawdzenie prawidłowości działania użytkow-

nik może przeprowadzić samodzielnie. Kalibrację mogą 

wykonać wyłącznie osoby uprawnione, przeszkolone, 

posiadające odpowiednie oprzyrządowanie i mieszaniny 

kalibracyjne. Trzeba dokładnie sprawdzić, czy wybrana 

firma ma upoważnienie producenta lub dystrybutora do 

wykonywania kalibracji. 

Wybierając urządzenia, warto kierować się nie tylko 

ich ceną, lecz także brać pod uwagę koszty eksploatacji, 

łatwość montażu i prostotę obsługi. Garaże są obiektami 

bez specjalistycznej obsługi, więc lepiej preferować naj-

prostsze rozwiązania, które zapewniają niezawodność 

i wybierać dostawców gwarantujących szybki, profesjo-

nalny serwis.  ❚
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Urządzenia Gazex do sterowania wentylacją w garażach

Tylko właściwy wybór urządzeń, przemyślana lokalizacja detekto-

rów, prawidłowa ich instalacja i eksploatacja zapewniają optymalne 

sterowanie wentylacją mechaniczną w garażach.

Podstawowymi urządzeniami firmy GAZEX do sterowania wentylacją 

w garażach są cyfrowe detektory serii WG.EG. Mogą wykrywać CO, CO
2
, 

LPG, CNG i NO
2
. Systemy sterowania wentylacją mechaniczną zbudo-

wane z tych detektorów są niezwykle proste w montażu i eksploatacji. 

Detektory nie wymagają stosowania central alarmowych – systemy nie 

wymagają bieżącej obsługi, są całkowicie automatyczne. Należy tylko 

przeprowadzać okresowe testy działania systemu oraz dokonywać ko-

rekt wskazań (kalibracji) detektorów. Można wybrać napięcie zasilania: 

12V=, 24V= lub 230V~. 

Pojawienie się gazu w stężeniu powyżej ustalonego progu powodu-

je włączenie wentylacji mechanicznej. Dodatkowo system może włączyć 

sygnalizatory alarmu. Standardowo są to tablice wyświetlające krótki 

tekst określający rodzaj alarmu lub nakazujący sposób postępowania. 

W razie potrzeby można włączać syrenę wbudowaną w tablicę świetlną. 

Mogą być również stosowane sygnalizatory głosowe, wypowiadające 

do 6 komunikatów. Detektory zawierają elementy elektroniczne reagu-

jące na gaz – sensory. Sensory zmieniają swoje parametry pomiarowe 

z upływem czasu i dlatego wymagają okresowej kalibracji. W detekto-

rach LPG i CNG stosuje się sensory półprzewodnikowe o podwyższonej 

selektywności, a w detektorach CO półprzewodnikowe lub elektroche-

miczne. Najdoskonalszym sensorem półprzewodnikowym jest właśnie 

selektywny sensor tlenku węgla. Pracuje on w 10 sekundowych cyklach 

pomiarowych sterowanych mikroprocesorem.  Dodatkowo komora 

pomiarowa osłonięta jest filtrem węglowym eliminującym gazy zakłóca-

jące. Sensory półprzewodnikowe kalibruje się co 3 lata co obniża koszty 

eksploatacji systemów. Detektor CO
2
 ma sensor absorpcyjny w pod-

czerwieni (infrared) a NO
2
 – elektrochemiczny. Dla ułatwienia kalibracji 

detektory wyposażone są w wymienne moduły sensorów. Taki moduł 

zawiera sensor gazu i podzespoły elektroniczne niezbędne do ustawiania 

parametrów jego pracy. W przypadku konieczności kalibracji wystarczy 

wymienić moduł sensora na inny, wcześniej skalibrowany. Taką operację 

przeprowadza się bez konieczności demontażu detektora z instalacji, 

i co równie ważne, operacja wymiany jest tańsza niż kalibracja, a użyt-

kownik może przeprowadzić ją we własnym zakresie. Moduły sensorów 

kalibrowane są w Laboratorium Wzorcującym GAZEX akredytowanym 

przez PCA z użyciem automatów kalibracyjnych. Oczywiście użytkownik 

systemu może zlecić kalibrację wyspecjalizowanej firmie autoryzowanej 

przez GAZEX. Detektory zostały tak skonstruowane, że kalibrację można 

przeprowadzić w czasie pracy systemu, bez konieczności otwierania 

urządzeń, ale wymaga to odpowiedniego wyposażenia. Komunikacja 

z modułem sensora w detektorze odbywa się z użyciem portów na 

podczerwień, a tryb testu można uruchomić magnesem. Odpowiednie 

wykorzystanie tych portów skraca czas okresowych sprawdzianów 

prawidłowości działania detektorów kilkakrotnie. Ma to niebagatelne 

znaczenie przy systemach zbudowanych z kilkudziesięciu czy kilkuset 

detektorów. Z modułu sensora można odczytać zapamiętane informa-

cje dotyczące pracy de-

tektora (ilość alarmów, 

czas pracy w stanach 

alarmowych, terminy 

kalibracji). Analiza tych 

danych pozwala do-

precyzować ustawie-

nia parametrów pracy 

systemu wentylacji. 

Detektory są trzypro-

gowe – sygnalizują 

przekroczenie trzech 

różnych stężeń gazu 

(dla CO zgodnie z eu-

ropejską normą PN-EN 50545-1:2012). Dla ograniczenia niepotrzebnych 

włączeń wentylacji przy chwilowym, lokalnym wzroście stężenia CO  

dwa pierwsze progi są uśredniane do 15 minut. Jeżeli stężenie  narasta 

szybko i osiągnie poziom trzeciego progu system reaguje natychmiast. 

Dla ułatwienia pracy instalatorom zastosowano w detektorach uni-

wersalne złącza dostosowane do różnego rodzaju przewodów (różne 

przekroje, linka, drut).

Detektory LPG instalowane nisko nad podłogą warto zabezpieczać 

przed uszkodzeniami mechanicznymi osłonami AR-1 wykonanymi ze 

stali nierdzewnej. Jeżeli monitorowany garaż jest zlokalizowany w obiek-

cie typu Inteligentny Budynek informację o włączeniu wentylacji można 

przesłać do centrali BMS (Building Management System), wykorzystując 

jej wejścia dwustanowe.

W przypadku konieczności precyzyjnej lokalizacji obszarów za-

grożonych można zastosować adresowalne detektory serii DG.EN/M, 

również z wymiennym modułem sensora, ale z cyfrową transmisją 

danych w standardzie RS485. Układy pomiarowe są identyczne jak 

w serii WG.EG. Detektory DG.EN/M współpracują z cyfrowym modu-

łem sterującym MDD-256/T, który może nadzorować i zarządzać siecią 

detektorów (do 224 szt., w 7 strefach) oraz modułów dodatkowych (do 

21 szt.). Zastosowanie modułów dodatkowych MDD-L32/T (wizualizacja 

stanów  32 detektorów), MDD-C32/T (32 wyjścia typu OC), MDD-R4/T 

(dodatkowe wyjścia stykowe) pozwala nie tylko łatwo i czytelnie wizu-

alizować stany alarmowe detektorów ale również realizować skompli-

kowane scenariusze pracy wentylatorów strumieniowych w rozległych 

garażach. W tym rozwiązaniu możliwa jest także prezentacja stanu 

detektorów i wentylatorów wrysowanych w plany garaży na ekranach 

multimedialnych. 

GAZEX jest jedynym polskim producentem detektorów gazów dys-
ponującym własnym laboratorium wzorcującym akredytowanym 

przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) Nr akredytacji: AP 150

www.gazex.pl   

®

Wymienny moduł sensorów



Stosowane w budynkach wyroby do zabezpieczeń 

pożarowych stanowią pewien ewenement wśród wyro-

bów budowlanych. W większości przypadków ich właści-

wości użytkowe, w tym przede wszystkim ogniochronne, 

nigdy nie zostaną sprawdzone w praktyce, ponieważ 

w większości wznoszonych obiektów na szczęście nie 

wybuchnie pożar w ciągu życia budynku. Może to wła-

śnie świadomość niskiego ryzyka sprawia, że mamy do 

czynienia z kuriozalnym zjawiskiem, które dotyczy rów-

nież klap przeciwpożarowych. Z jednej strony wyroby 

te podlegają ścisłej kontroli na etapie wprowadzania do 

obrotu oraz na budowie (najważniejsze żeby zgadzały 

się wszystkie pieczątki!), a z drugiej na etapie projekto-

wania i wykonawstwa brak należytej staranności, by 

stosować te wyroby zgodnie z ich przeznaczeniem. 

W efekcie powstają konstrukcje budowlano-instala-

cyjne, których właściwości użytkowe mogą odbiegać 

od założonych w projekcie. Warto podkreślić, że duża 

część niepoprawnych rozwiązań zostaje niezauważona 

w procesie uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. 

zabezpieczeń pożarowych. 

Koszt takich zabezpieczeń ma znaczny udział w kosz-

tach całego budynku i gdyby nie zagrożenie zdrowia 

i życia użytkowników takie marnowanie środków moż-

na by uznać za niedorzeczne. A przecież wystarczyłoby 

zastanowić się nad danym wyrobem i zrozumieć, jak 

należy go prawidłowo stosować.

W tym kontekście warto przeanalizować popraw-

ne stosowanie przeciwpożarowych klap odcinających 

wykorzystywanych w systemach wentylacji pożarowej. 

Klapy są wyrobem budowlanym wprowadzanym 

do obrotu z oznakowaniem CE, dla których specyfikację 

techniczną stanowi norma zharmonizowana EN 12101-

8:2011, są klasyfikowane wg normy EN 13501-4, a ba-

dania ogniowe przeprowadza się według EN 1366-10.

Klapy przeznaczone są do stosowania w systemach 

różnicowania ciśnienia oraz w systemach kontroli roz-

przestrzeniania się dymu i ciepła. Ponadto mogą być 

stosowane do wytwarzania nadciśnienia w przypadku 

zastosowania gazowych systemów gaśniczych.

Połączone z przewodami wentylacji pożarowej re-

gulują przepływ powietrza oraz dymu ze strefy budynku, 

a ich obecność ogranicza liczbę przewodów zastosowa-

nych w instalacji, co ma szczególne znaczenie w przy-

padku projektowania układów wielostrefowych.

Klapy wentylacji pożarowej charakteryzują się wła-

ściwościami użytkowymi, które decydują o ich przezna-

czeniu, wyrażonymi za pomocą symboli nadanych na 

podstawie klasyfikacji przeprowadzonej po wykonaniu 

badań, np.: EI 120 (v
ed 

i ↔ 
o
) S 1500 C300 AA multi.

Miejsca zamontowania klapy
Norma klasyfikacyjna wyrobu, EN 13501-4, określa 

zestaw symboli wskazujących na miejsce zamontowania 

klapy:

❱〉 ved – przeznaczenie do montażu w przewodzie 

wentylacji pożarowej w położeniu pionowym (tzn. 

montaż w poprzek poziomego przewodu wentyla-

cji pożarowej albo na powierzchni boków poziome-

go przewodu wentylacyjnego albo na powierzchni 

jakiegokolwiek boku pionowego przewodu wenty-

lacji pożarowej),

❱〉 vew – przeznaczenie do montażu w przegrodach bu-

dowlanych pionowych (ściany),

Wielostrefowe klapy odcinające do 
systemów wentylacji pożarowej 
montaż w ścianach oddzielenia pożarowego i/lub w przewodach wentylacji 
pożarowej

W Polsce przepisy techniczno-budowlane z zakresu zabezpieczeń pożarowych 

należą do najostrzejszych w Europie. Jednak paradoksalnie na etapie projektowania 

i budowy często daje się zauważyć brak staranności w odpowiednim stosowaniu 

wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem.

40 cyrkulacje 52 – lipiec 2019

TECHNIKA



❱〉 vedw – przeznaczenie do montażu w położeniu pio-

nowym w ścianach oraz w przewodach wentylacji 

pożarowej,

❱〉 hod – przeznaczenie do montażu w przewodzie 

wentylacji pożarowej w położeniu poziomym (tzn. 

montaż w poprzek pionowego przewodu wenty-

lacji pożarowej albo na powierzchni górnego bądź 

dolnego boku poziomego przewodu wentylacji po-

żarowej),

❱〉 how – przeznaczenie do montażu w przegrodach 

budowlanych poziomych (stropy),

❱〉 hodw – przeznaczenie do montażu w położeniu po-

ziomym w przegrodach oraz w przewodach wenty-

lacji pożarowej.

Poszczególne litery to skrót słów z języka angiel-

skiego:

❱〉 ve – vertical – montaż pionowy,

❱〉 ho – horizontal – montaż poziomy,

❱〉 d – duct – montaż w przewodzie wentylacji pożaro-

wej,

❱〉 w – wall – montaż w ścianie/stropie.

Sposób badań klapy zależy od tego, w jakim miejscu 

(ściana/strop lub przewód) będzie ona zamontowana.

Klapy montowana w ścianach/stropach (klapy „w”) 

badane są dwuetapowo. Najpierw określa się ich wła-

ściwości ogniochronne (klasyfikacja EIS) – podobnie jak 

dla klap montowanych w przewodach wentylacji i kli-

matyzacji przechodzących przez przegrody budowlane. 

Następnie bada się zachowanie otworu przelotowego, 

co potwierdza skuteczność w ewakuacji produktów 

spalania.

Zupełnie inaczej wygląda procedura badań klap 

wielostrefowych montowanych na powierzchni prze-

wodu wentylacji pożarowej (klapy „d”). Jednocześnie 

poddawane są badaniu dwie klapy zamontowane na 

powierzchni wspólnego odcinka przewodu wentylacji 

pożarowej.

Klapa znajdująca się w piecu oraz klapa znajdująca 

się na zewnątrz badane są naprzemiennie w pozycji 

otwartej i zamkniętej, tak aby sprawdzić ich działanie 

w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, oddziały-

wanie ciśnienia na zamkniętą klapę w jednej strefie 

i oddymianie w tym czasie innej strefy. Jednocześnie 

określane są odporność ogniowa klapy jak i zachowanie 

otworu przelotowego.

W jaki sposób podział klap przekłada się na 
ich zastosowanie w warunkach rzeczywistych? Za 

przykład posłuży instalacja do oddymiania dwukon-

dygnacyjnego garażu podziemnego, znajdującego 

się w budynku mieszkalnym, realizowana za pomocą 

wspólnego szachtu wykonanego z żelbetu. Poszczególne 

kondygnacje stanowią oddzielne strefy pożarowe i na 

każdej z nich zaprojektowano klapy wentylacji pożarowej 

zamontowane w szachcie, które mają umożliwić oddy-

mianie. Od strony pomieszczenia klapy zakończone są 

kratą ochronną (rys. 1).

Przede wszystkim trzeba się zastanowić, czy szacht 

wentylacji pożarowej jest elementem budowlanym czy 

instalacyjnym.

Przewód wentylacyjny, wg definicji zawartej w nor-

mie PN-EN 12792:2006, to „obudowa przestrzeni, którą 

jest transportowane powietrze”. Analogicznie, w myśl 

definicji z PN-EN 12101-7:2012, przewód wentylacji 

pożarowej stanowi obudowę przestrzeni, którą trans-

portowane są dymy i gorące gazy na pewną odległość 

od źródła pożaru. 

Bezsprzecznie celem budowy szachtu jest usuwanie 

powietrza oraz dymu i gorących gazów występujących 

w czasie pożaru. Dość często taki szacht stanowi jedno-

cześnie element konstrukcji budynku, jednak funkcja 

pełniona w trakcie oddymiania jest w tym przypadku 

nadrzędna (pomijając walory konstrukcyjne, w oma-

Rys. 1. Przykłady montażu klap „d” oraz „w” w instalacji wentylacji pożarowej. Opis: d – klapa montowana w przewodach 
wentylacji pożarowej, w – klapa montowana w przegrodach oddzielenia pożarowego

klatka schodowa

50 Pa

45 Pa

przedsionek korytarz

garaż

garaż
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wianym przykładzie szacht żelbetowy mógłby zostać 

zastąpiony pionowym odcinkiem wielostrefowego prze-

wodu wentylacji pożarowej, co zostało pokazane na 

tym samym rysunku w instalacji oddymiania korytarzy).

Praca szachtu w garażu podziemnym w powyż-

szym przykładzie odpowiada procedurze badań klap 

typu „d”. W przypadku wystąpienia pożaru na dolnej 

kondygnacji klapa w strefie objętej pożarem pozostaje 

otwarta, podczas gdy klapa na wyższej kondygnacji jest 

zamknięta i zapewnia ochronę przed przedostawaniem 

się gorących gazów. W tej sytuacji istotne będzie, by 

klapa wytrzymała zwiększone ciśnienie na zamkniętą 

przegrodę wywołane pracą wentylatora oraz różnicą 

gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz przewodu. 

Dodatkowo klapa powinna mieć odporność ogniową 

dwustronną, klasyfikacja i ↔ o. 

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy instalacji od-

dymiania, w szachtach żelbetowych, w instalacji zbudo-

wanej, jak w pokazano na przykładzie, należy stosować 

wyłącznie klapy typu „d”.

W przypadku klap „d” należy zwrócić uwagę na spo-

sób ich osadzenie w ścianie szachtu żelbetowego. Klapy 

przeznaczone do montażu w wielostrefowych przewo-

dach wentylacji pożarowej badane są jednocześnie 

z przewodem wykonanym z określonych materiałów, 

najczęściej z płyt silikatowo-cementowych o klasie re-

akcji na ogień A1 wg EN 13501-1. Klasyfikacja ogniowa 

klapy będzie w każdym przypadku powiązana z danym 

przewodem. 

Co jednak z szachtami oddymiającymi, które po-
wstają na budowie i nie są badane razem z klapami?

To zagadnienie opisuje punkt 9.7 z normy EN 1366-

10:2011+A1:2017 „Zastosowanie w przewodach od-

dymiających innych niż przewód użyty w badaniach”, 

który w odniesieniu do klap wielostrefowych informuje: 

„Klapy odcinające do wielostrefowych systemów kontroli 

rozprzestrzeniania dymu można stosować w szachtach 

instalacyjnych (wykonywanych w obiekcie), przewodach 

i ścianach żelbetowych lub wykonanych z betonu ko-

mórkowego, pod warunkiem że poddana badaniu klapa 

odcinająca do wielostrefowych systemów kontroli roz-

przestrzeniania dymu była zamontowana w przewodzie 

lub ścianie z materiałów o mniejszej gęstości i grubości 

(np. płyt lub blachy stalowej), a także pod warunkiem 

że grubość konstrukcji żelbetowej lub wykonanej z be-

tonu komórkowego odpowiada danym dotyczącym 

konstrukcji mocujących, przedstawionym w EN 1363-1 

i EN 1366-21 dla wymaganego czasu klasyfikacyjnego. 

Należy stosować właściwe ognioodporne łączniki do-

stosowane do użytych materiałów”.

1 Uwaga, w polskiej wersji językowej normy EN1366-10:2011+A1:2017 błędnie 
podano numer normy EN 1363-2.

Płyty silikatowo-cementowe, z których zbudowane 

są wielostrefowe przewody wentylacji pożarowej, mają 

gęstość od około 500 do 700 kg/m3 oraz grubość od 

30 do 50 mm, w zależności od spodziewanej klasyfikacji 

ogniowej. Ściany szachtu żelbetowego mają gęstość mi-

nimum 2000 kg/m3 i grubość minimum 120 mm, a więc 

zgodnie z przywołaną powyżej treścią normy klapy „d” 

mogą być montowane w takich szachtach.

Pozostaje jeszcze kwestia montażu klap do wentylacji 

pożarowej w szachcie w układach wielokrotnych. 

Normy EN 1366-8 i EN 1366-9, określające metody 

badań przewodów wentylacji pożarowej jedno- i wielo-

strefowych, nie podają żadnych zaleceń odnośnie mini-

malnej odległości pomiędzy przewodami, co w praktyce 

oznacza, że ściany przewodów biegnących równolegle 

mogą się ze sobą stykać. Podobnie norma EN 1366-10 

nie określa żadnych wymagań w tym zakresie. Jeżeli więc 

jednostka certyfikująca nie wskaże dla danego wyrobu 

żadnych ograniczeń, klapy wentylacji pożarowej mogą 

być montowane dowolnie względem siebie czy najbliż-

szych im przegród budowlanych.

Gdzie zatem stosować klapy „w”?
Klapy „w” mogą pełnić funkcję klap upustowych lub 

napowietrzających, również w instalacji bez podłączo-

nych przewodów, o ile zostały wykonane odpowiednie 

badania. Naturalnie klapy takie mogą być montowane 

w przegrodach budowlanych, przez które przechodzą 

przewody wentylacji pożarowej. Należy jednak pamiętać, 

że z uwagi na miejsce zamontowania, dla instalacji wie-

lostrefowej, w której sąsiadujące ze sobą pomieszczenia 

połączone są wspólnym przewodem wentylacji po-

żarowej, klapy „w” będą się nadawały do oddymiania 

pomieszczenia najbardziej oddalonego od szachtu/

wentylatora. Pozostałe pomieszczenia będą mogły być 

oddymiane wyłącznie przy wykorzystaniu klap „d”.  

Wybór odpowiedniego wyrobu powinien być po-

przedzony staranną analizą właściwości użytkowych i od-

niesienia ich do konkretnego projektu oraz scenariusza 

pożarowego. Wybór klapy bez przeprowadzenia takiej 

analizy, jedynie na podstawie klasyfikacji EIS, może być 

przyczyną niezadziałania klapy w czasie pożaru, co wiąże 

się z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia użyt-

kowników budynków oraz członków ekip ratowniczych.

Marcin Gasiński
AERECO WENTyLACJA
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nej w analizach CFD, czyli po 30 s – ustabilizowanie się 

podstropowej warstwy dymu oraz moment włączenia 

punktu nawiewnego, po 45 s – ustabilizowanie się strugi 

nawiewanej, po 60 s – wpływ na podstropową warstwę 

dymu, po 90 s – wpływ na podstropową warstwę dymu 

oraz po 120 s – wpływ na podstropową warstwę dymu.

Przedstawiono różne typy analiz strug o średniej 

prędkości 5 m/s. 

1. Struga powietrza przedstawiona w najprostszy 

możliwy sposób, jaki oferuje program FDS.

2. Struga powietrza z zamodelowaniem kształtu 

punktu nawiewu – struga bardziej rzeczywista.

3. Struga powietrza przedstawiona w najprostszy 

możliwy sposób, jaki oferuje program FDS, jednak w prze-

ciwieństwie do symulacji 1 i 2 model ma zamknięte nie-

które ściany w celu pokazania oprócz wpływu indukcji 

jeszcze wpływ interakcji strugi ze ścianami.

Lokalizacja i intensywność nawiewu 
powietrza w garażach zamkniętych
Doprowadzenie powietrza kompensacyjnego do instalacji oddymiającej jest 

wymagane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 270.  

Jednak mimo wielu standardów projektowych ta kwestia nie jest wciąż  

do końca wyjaśniona. 

Podstawowym celem doprowadzenia powietrza 

kompensacyjnego jest uzupełnienie braku powietrza 

spowodowanego usuwaniem dymu i gazów pożaro-

wych przez instalację oddymiającą, a zatem umożliwienie 

poprawnego działania punktów wyciągowych. Trudność 

w doprowadzeniu powietrza kompensacyjnego jest 

związana z gabarytami instalacji doprowadzającej po-

wietrze oraz brakiem wpływu na podstropową warstwę 

dymu lub właściwym wpływem powietrza kompensa-

cyjnego na strefę/warstwę zadymioną.

Standard brytyjski (BS 7346-4:2003 Components for 

smoke and heat control systems – Part 4: Functional rec-

ommendations and calculation methods for smoke and 

heat exhaust ventilation systems, employing steady-state 

design fires – Code of practice) wymaga tak niskiej pręd-

kości nawiewu powietrza kompensacyjnego, że w wielu 

przypadkach projektanci i inżynierowie bezpieczeństwa 

pożarowego po prostu się do tego nie stosują. 

Założenia projektowo-analityczne – pożar 
projektowy

W prostym analitycznym modelu, mającym na celu 

przeanalizowanie podstropowej warstwy dymu, zwizu-

alizowano strugę nawiewanego powietrza. Jako miaro-

dajny do analiz instalacji garażowych wybrano początek 

charakterystyki pożaru samochodów, rys. 1, a dokładnie 

część o stałej mocy, tj. 1400 kW.

Wyniki analiz
Zamodelowano przestrzeń o wymiarach małej stre-

fy dymowej garażu, tj. 20 × 20 m oraz wysokości 3 m. 

Model stworzono na sieci 0,1 × 0,1 × 0,1 m w programie 

FDS 6.5.3.

Przedstawiono zrzuty ekranu z wynikami modeli 

w istotnych momentach działania instalacji przedstawio-

Rys. 1 Krzywa przedstawiająca zmianę mocy pożaru w czasie dla trzech kolejno obejmowanych pożarem samochodów 
– drugi samochód zaczyna się palić 600 s po pierwszym, a trzeci 900 s po pierwszym. Przebieg rozwoju pożaru trzech 
samochodów wg Standard NEN 6098:2012 nl Smoke control systems for powered smoke exhaust ventilators in car parks

całkowita moc pożaru 3 samochodów
samochód 1
samochód 2
samochód 3

hR
R M

W

t [min]
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Rys. 2. Widok na zadymienie 3D w 30 s tuż przed włączeniem punktu nawiew-
nego. Stan taki sam dla wszystkich typów analiz, tj. dla strugi prostej 1 i bardziej 
zbliżonej do rzeczywistej 2 oraz strugi prostej w modelu ze ścianami 3

Rys. 3. Widok na zadymienie 3D w 45 s, struga prosta 1

Rys. 4. Widok na zadymienie 3D w 45 s, struga z modelem kształtu punktu 
nawiewnego 2

Rys. 5. Widok na zadymienie 3D w 45 s, struga prosta, interakcja ze ścianami 3

Rys. 7. Widok na zadymienie 3D w 60 s, struga z modelem kształtu punktu 
nawiewnego 2

Rys. 8. Widok na zadymienie 3D w 60 s, struga prosta, interakcja ze ścianami 3

Rys. 10. Widok na zadymienie 3D w 120 s, struga z modelem kształtu punktu 
nawiewnego 2

Rys. 9. Widok na zadymienie 3D w 120 s, struga prosta 1

Rys. 11. Widok na zadymienie 3D w 120 s, struga prosta, interakcja ze 
ścianami 3

Rys. 12. Widok na płaszczyznę wynikową prędkości w 30 s tuż przed włączeniem punktu nawiewnego. Stan taki 
sam dla wszystkich typów analiz, tj. dla strugi prostej 1 i bardziej zbliżonej do rzeczywistej 2 oraz strugi prostej 
w modelu ze ścianami 3

Rys. 13. Widok na płaszczyznę wynikową prędkości w 45 s, struga prosta 1

Rys. 14. Widok na płaszczyznę wynikową prędkości w 45 s, struga z modelem kształtu punktu nawiewnego 2

Rys. 15. Widok na płaszczyznę wynikową prędkości w 45 s, struga prosta, interakcja ze ścianami 3

Rys. 6. Widok na zadymienie 3D w 60 s, struga prosta 1

Rys. 16. Widok na płaszczyznę wynikową prędkości w 120 s, struga prosta 1
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Wyniki
Poprawne wykonanie modeli wiąże się nie tylko ze 

znajomością działania funkcji programu do analiz CFD, 

lecz także, a nawet przede wszystkim ze znajomością zja-

wisk, jakie występują podczas nawiewu strugi powietrza 

do dużej przestrzeni. Trzeba koniecznie wiedzieć, co jest 

istotne w tworzeniu modelu do analiz CFD. 

Jak widać z analiz przypadków 1, 2 i 3 niewiele róż-

niące się modele stworzone w tym samym programie 

dają drastycznie różniące się od siebie wyniki. Trudno się 

dziwić, jeżeli nawet prędkość w osi strugi, jaką można 

wyznaczyć na podstawie literatury znacznie się różni 

w zależności od tego, z jakiej kształtki wypływa powietrze, 

tj. z kanału prostego, kolana lub trójnika, rys. 19. 

Ponadto indukcja powietrza zaczyna się od same-

go otworu nawiewnego, co widać na zdjęciu 1. Jest to 

trudne do zamodelowania i w większości przypadków 

ma istotny wpływ na wyniki analizy CFD.

Błędy koncepcyjne i projektowe – CFD
Najczęściej spotykane błędy to:

❱〉 zbyt duża prędkość strugi nawiewanego powietrza 

kompensacyjnego w stosunku do odległości od 

warstwy dymu,

❱〉 zbyt duża prędkość strugi nawiewanego powietrza 

kompensacyjnego niezależnie od odległości od 

warstwy dymu, powodująca nadmierną indukcję 

powietrza, co może doprowadzić do dotarcia dymu 

do punktów nawiewnych pomimo sporej odległo-

ści od przestrzeni zadymionej,

❱〉 zbyt duża wydajność punktów nawiewnych powie-

trza kompensacyjnego w stosunku do wydajności 

oddymiania,

❱〉 brak uwzględnienia w analizach CFD wystarczają-

cych odcinków kanałów koniecznych do uformowa-

nia strugi nawiewnej; wymaganie to dotyczy tylko 

stosunkowo dużych punktów nawiewnych; brak 

poprawnego wykonania punktów nawiewnych 

może prowadzić do uzyskania całkowicie błędnych 

wyników,

❱〉 brak poprawnego wykonania modeli wentylatorów 

strumieniowych – szczególnie łatwo o błędy w mo-

delach wentylatorów strumieniowych w niektórych 

wersjach dostępnych programów do analiz CFD.

Fot. 1. Widok na zaindukowany dym podczas próby dymowej z podstropowej 
warstwy dymu do zlokalizowanego poniżej punktu nawiewnego, AS 4391-1999 
Australian Standard, Smoke management systems – Hot smoke test początkowa 
prędkość 5 m/s 

Tomasz Burdzy
Instytut Techniki Budowlanej
Akademia Górniczo-hutnicza

Rys. 17. Widok na płaszczyznę wynikową prędkości w 120 s, struga z modelem kształtu punktu nawiewnego 2

Rys. 18. Widok na płaszczyznę wynikową prędkości w 120 s, struga prosta, interakcja ze ścianami 3

Rys. 19. Prędkość w osi strugi nawiewanej do wolnej przestrzeni. Prędkość początkowa 5 m/s 
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Komfovent RHP – centrala wentylacyjna inna niż wszystkie 
Poznaj wyjątkowe urządzenie na rynku HVAC

Wdrożenie od 1 stycznia 2016 roku postanowień Dyrektywy w spra-

wie Ekoprojektu (EcoDesign), tj. Rozporządzeń Komisji UE nr 1253/2014 

i 1254/2014 sprawiło, że producenci urządzeń wentylacyjnych są niejako 

zmuszeni przepisami do stosowania coraz bardziej innowacyjnych 

rozwiązań nie tylko, by zapewnić jak najwyższą jakość oferowanych 

produktów, ale również by wyróżnić się spośród wielu dostawców. 

Efektem tego jest fakt, że coraz częściej na polskim rynku spotkać 

można centrale wentylacyjne, w których, jako jeden z elementów słu-

żących do odzysku ciepła stosuje się pompę ciepła. Takie rozwiązanie 

zyskuje coraz większą popularność z kilku powodów, o czym poniżej.

Idea pompy ciepła w centralach wentylacyjnych 
Skąd się bierze ów sukces central wentylacyjnych ze zintegrowaną 

pompą ciepła Komfovent RHP?  Po pierwsze, dynamiczny rozwój 

branży chłodniczej sprawia, że koszty pompy ciepła stają się coraz niższe. 

Stosowanie coraz nowocześniejszych czynników chłodniczych wpływa 

na lepszą sprawność takiego układu, same czynniki chłodnicze są coraz 

bardziej przyjazne dla środowiska, co dodatkowo wpływa pozytywnie 

na  stosowanie takich rozwiązań. 

Drugim powodem jest fakt, że zastosowanie zintegrowanej pompy 

ciepła jest rozwiązaniem wyjątkowo wygodnym. Urządzenie Komfovent 

RHP jest już przygotowane do pracy, wyposażone jest w sprężarkę, 

posiada odpowiednio poprowadzone linie freonowe, wypełnione jest 

czynnikiem chłodniczym, posiada zintegrowaną nowoczesną automa-

tykę sterowania C5. Wpływa to zarówno na wyższy komfort codziennej 

pracy, jak i na niższe koszty montażu. Do uruchomienia centrali wenty-
lacyjnej ze zintegrowaną pompą ciepła nie są potrzebne uprawnienia, 
które wymagane są w standardowych rozwiązaniach klimatyzacyjnych, 

by zachować ważną gwarancję na urządzenie. 

Jedną z przewag central wentylacyjnych Komfovent RHP ze zin-

tegrowaną pompą ciepła jest również kwestia miejsca potrzebnego 

do montażu. W typowych instalacjach chłodniczych należy bowiem 

przewidzieć  przestrzeń potrzebną na zainstalowanie agregatu skra-

plającego, czy na poprowadzenie przewodów miedzianych. W naszym 

przypadku, cały układ wbudowany jest w  urządzenie, dzięki czemu 

potrzeba zdecydowanie mniej miejsca na instalację. Dodatkowym atu-

tem jest fakt, iż na ścianie budynku nie trzeba mocować skraplacza. Ten 

argument jest niezastąpiony tam, gdzie budynek objęty jest nadzorem 

konserwatora zabytków, czy po prostu klient nie chce szpecić ściany 

zewnętrznej agregatem.

Innowacyjne rozwiązanie Komfovent – pompa ciepła po 
obu stronach wymiennika ciepła

Rozwiązaniem, które znaleźć można w ofercie Komfovent jest zin-

tegrowana pompa ciepła umieszczona po obu stronach wymiennika 

odzysku ciepła. Takie rozwiązanie ma szereg zalet. Przede wszystkim, 

powietrze dostarczane jest  na parowacz po przejściu przez obrotowy 

wymiennik ciepła, co sprawia, że wymagana moc pompy ciepła może 

być znacząco mniejsza. Z kolei skraplacz w trybie grzania nie jest narażo-

ny na tak niskie temperatury (ponownie, powietrze najpierw przepływa 



przez wymiennik ciepła). W praktyce oznacza to, że układ nadal pracuje 

nawet przy wyjątkowo niskich temperaturach zewnętrznych. Bardzo 

korzystnie przedstawia się również kwestia zużycia energii całej centrali. 

Dla zintegrowanej pompy ciepła po obu stronach wymiennika odzysku 

ciepła zużycie energii układu wynosi odpowiednio 2,66 kW w trybie 

grzania oraz 2,67 kW w trybie chłodzenia. Zużycie energii dodatkowo 

zostało ograniczone dzięki zastosowaniu sprężarek inwerterowych 

o płynnej regulacji mocy. 

Zintegrowana pompa ciepła – zasada działania
W przedstawionym na rysunku przykładzie przyjęto dla grzania tem-

peraturę wewnętrzną 20°C, zewnętrzną -10°C, dla chłodzenia temperaturę 

wewnętrzną 22°C, zewnętrzną 32°C, przepływ powietrza wynosi 2000 m3/h 

przy 250 Pa sprężu dyspozycyjnego, natomiast temperatura powietrza nawie-

wanego do pomieszczeń wynosi 20°C dla grzania oraz 18°C dla chłodzenia.

Użycie centrali wentylacyjnej Komfovent RHP ze zintegrowaną 

pompą ciepła jest najbardziej uzasadnionym ekonomicznie wyborem. 

Rozwiązanie to jest wolne od szeregu wad, którymi obarczone są po-

zostałe dostępne na rynku rozwiązania jak np. zintegrowana pompa 

ciepła po jednej stronie wymiennika.

W centralach wentylacyjnych Komfovent RHP wykorzystano 

rewersyjne pompy ciepła. Dzięki takiemu rozwiązaniu w jednym 

urządzeniu realizujemy zarówno funkcję grzania, jak i chłodzenia.  

Powietrze zewnętrzne w pierwszej kolejności przepływa przez obro-

towy wymiennik ciepła. Ze względu na fakt, iż temperatura powietrza 

w pomieszczeniu jest nisza niż temperatura zewnętrzna, wymiennik 

obrotowy odzyskuję część chłodu sprawiając, że powietrze zewnętrzne 

ma niższą temperaturę. Dzięki temu niższa jest również temperatura 

skraplania. W rezultacie pobór mocy elektrycznej sprężarki jest mniej-

szy w porównaniu do typowego rozwiązania jakim jest zastosowanie 
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Rys. 1. Innowacyjne rozwiązanie Komfovent – pompa ciepła po obu stronach wymiennika ciepła Rys. 2. Panel sterowania zintegrowanej automatyki sterowania C5

Rys. 3.  Tryb grzania

Rys. 4. Tryb chłodzenia



agregatu zewnętrznego współpracującego z kanałową 

chłodnicą powietrza. Biorąc również pod uwagę fakt, iż 

wykorzystano sprężarki inwerterowe, które dostosowują 

aktualną moc do zapotrzebowania, zużycie energii zo-

staje dodatkowo ograniczone.

Zasada działania centrali wentylacyjnej Komfovent 

RHP w trybie grzania jest analogiczna.

Po przestawieniu się zaworu 4-drogowego na tryb grza-

nia, parowacz i skraplacz zamieniają się funkcjami. Powietrze 

zewnętrze po przejściu przez wymiennik ciepła, działający 

w tym wypadku w sposób standardowy, zostaje ogrzane 

przez cieplejsze powietrze wywiewane z pomieszczeń. 

Dzięki zastosowaniu wysokosprawnego wymiennika ciepła 

odzyskana zostaje znaczna część energii. W drugim etapie 

energia odzyskiwana jest przez pompę ciepła. Zintegro-
wana, fabryczna automatyka sterowania centrali 
obsługująca pompę ciepła reguluje również tem-
peraturę powietrza dostarczanego do pomieszczeń. 

Oba powyższe rozwiązania charakteryzują się do-
skonałymi parametrami stosunku włożonej energii 
elektrycznej do uzyskanej energii cieplnej lub chłod-
niczej. Zapewnia to doskonałe parametry powietrza 
przy jednoczesnych niskich kosztach eksploatacyjnych. 

Wnioski
W przypadku rozważania zakupu urządzenia, któ-

re powinno jednocześnie schładzać ciepłe powietrze 

w lecie oraz dogrzewać chłodne powietrze zimą warto 

zastanowić się nad wyborem centrali wentylacyjnej 

z pompą ciepła po obu stronach wymiennika. Niskie 

zużycie energii oraz niewielkie koszty inwestycyjne, in-

stalacja przygotowana fabrycznie oraz doskonałej jakości 

podzespoły, a także bogaty wybór urządzeń sprawiają, 

że centrale wentylacyjne Komfovent RHP znajdą zasto-

sowanie w wielu aplikacjach. 

Kierownik Produktu Centrale Wentylacyjne
Paweł Bocian

Wyłącznym dystrybutorem Komfovent  
w Polsce jest Ventia sp. z o.o. 

ul. Działkowa 121A, 02-234 Warszawa
tel. (+48 22) 841 11 65

www.ventia.pl

Rozmiary i wydajność central RHP

Rozmiary i wydajność central RHP Pro

Strumień powietrza [m3/s]

Strumień powietrza [m3/s]

Strumień powietrza [m3/h]

Strumień powietrza [m3/h]

0 0,056 0,11 0,17 0,22 0,28 0,33 0,39 0,44

0  1,39  2,78  4,16  5,56  6,94
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Rys. 5. Typoszereg central wentylacyjnych Komfovent RhP obejmuje: Komfovent RhP 400V, 600U, 800U, 1300U, 1500U

Rys. 6. Typoszereg central wentylacyjnych Komfovent RhP PRO 



Idea C2C skupia się na eliminacji substancji toksycz-

nych oraz ograniczeniu ilości odpadów poprzez ich po-

nowne wykorzystanie, tworząc tzw. gospodarkę o obiegu 

zamkniętym (ang. circular economy). Ten model dąży do 

utrzymania wartości produktów, materiałów i zasobów 

w gospodarce tak długo, jak to możliwe, aby w rezultacie 

ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum. 

W kwietniu Arup opublikował raport „Wytyczne w za-

kresie projektowania budynków zgodnie z koncepcją 

Cradle to Cradle”. Jest to przewodnik wdrażania kon-

cepcji C2C w sektorze budowlanym. Wytyczne zawierają 

zalecenia, z których mogą korzystać specjaliści z wielu 

branż, takich jak: instalacje wodne, instalacje gazowe 

i dostawy paliwa, systemy grzewcze, wentylacyjne, chłod-

nicze, instalacje elektryczne, instalacje bardzo niskiego 

napięcia, transport pionowy, systemy specjalistyczne 

i zarządzania oraz kontroli w budynku.

Systemy wentylacyjne w koncepcji C2C
Według koncepcji C2C systemy wentylacyjne mają 

wpływ jedynie na sposób dystrybucji powietrza i jego 

filtrację, natomiast jakość powietrza wewnętrznego za-

leży w największej mierze od materiałów użytych do 

konstrukcji budynku (stanowiących potencjalne źródła 

zanieczyszczeń), jak i stopnia jego zazielenienia. 

Wymagania te wychodzą znacznie poza zakres pracy 

projektantów wentylacji i mogą być spełnione w przy-

padku współpracy całego zespołu projektowego. 

Autorzy raportu wprowadzają definicję  „bilansu 

tlenowego” (ang. oxygen balance), w myśl której budy-

nek postrzegany jest jako źródło lub pochłaniacz tlenu. 

Pochłanianie tlenu występuje np. w czasie pracy kotła 

gazowego, a emisja dzięki powierzchniom zielonym.

Budynek jest spójny z ideą C2C, gdy osiąga dodatni 

bilans tlenowy, a jego uzyskanie możliwe jest dzięki takim 

rozwiązaniom jak zielone dachy i ogrody wertykalne, 

które zwiększają produkcję tlenu. Ich rolą jest także natu-

ralna filtracja zanieczyszczeń – pochłanianie CO
2
 i pyłów 

zawieszonych w powietrzu. C2C kładzie również nacisk 

na filtrację powietrza wywiewanego.

Kontrola jakości powietrza wywiewanego
W przeciwieństwie do rozwiązań konwencjonalnych, 

w budynkach inspirowanych koncepcją  „od kołyski do 

kołyski” należy kontrolować jakość powietrza wywiewa-

nego. Musi być ono czystsze lub co najmniej tej samej 

jakości co powietrze zewnętrzne, przy czym ocena ja-

kości powietrza zewnętrznego konieczna jest jeszcze 

przed rozpoczęciem budowy w celu dobrania klasy filtra 

w kanale wywiewnym.

C2C oprócz zanieczyszczeń wymienionych w normie 

DIN 13779 (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, benzen, 

tlenek węgla, ołów, drobny pył) uwzględnia także sub-

Projektowanie budynków zgodnie
z koncepcją Cradle to Cradle
Koncepcja C2C, czyli projektowanie „od kołyski do kołyski”, to zbiór zasad – dotyczący 

projektowania systemów i budynków – których stosowanie korzystnie wpływa 

na środowisko naturalne.
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Zielona fasada budynku Szkoły 
Sztuk Pięknych w Singapurze
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Tabela 1. Rekomendowane najniższe klasy filtracji dla sekcji filtracyjnej (definicje klas filtracji dla trzech klas czystości 
powietrza zgodnie z normą EN 779)

Jakość powietrza 
zewnętrznego

Jakość powietrza wewnętrznego

IDA1
(wysoka)

IDA2
(średnia)

IDA3
(umiarkowana)

IDA4
(niska)

ODA1
(powietrze czyste) F9 F8 F7 M5

ODA2
(pył) F7+F9 M6+F8 M5+F7 M5+M6

ODA
(bardzo wysokie stężenia 

pyłu i gazów)
F7+GF1+F9 F7+GF1+F9 M5+F7 M5+M6

1 GF – filtry gazowe(filtry węglowe) i/lub filtry chemiczne

Tabela 2. Wymagana ilość powietrza nawiewanego zgodnie z normą EN 13779

Kategoria

Strumień objętości powietrza zewnętrznego m3/h na osobę

Pomieszczenia  
z zakazem palenia

Pomieszczenia  
bez zakazu palenia

Typowy 
zakres

Wartość 
standardowa

Typowy 
zakres

Wartość 
standardowa

IDA1 >54 72 >108 144

IDA2 36-54 45 72-108 90

IDA3 22-36 29 43-72 58

IDA4 <22 18 <43 36

stancje o intensywnym zapachu, takie jak chlor z ba-

senów. Wartym podkreślenia jest, że CO
2
 wytwarzany 

przez użytkowników budynku nie jest rozpatrywany jako 

zanieczyszczenie, ponieważ jego produkcja odbywa się 

niezależnie od tego, gdzie przebywają ludzie.

Kryteria projektowe
Koncepcja C2C nie precyzuje, jakie parametry speł-

niają wymaganą wysoką jakość powietrza wewnętrzne-

go. W związku z tym raport odnosi się do istniejących już 

norm narzucających bardzo wysokie standardy jakości 

powietrza wewnątrz budynku:

❱〉 IDA 1 zgodnie z EN 13779 dla budynków niemiesz-

kalnych,

❱〉 kategoria A zgodnie z EN 7730 dla budynków miesz-

kalnych,

❱〉 komfort termiczny zgodnie z normą EN 7730.

Dobre praktyki w zakresie koncepcji C2C znajdują 

się również w amerykańskim systemie certyfikacji WELL 

i niemieckim DGNB.

Wybór systemu wentylacji i jego 
wymiarowanie

C2C nie narzuca stosowania konkretnego systemu 

wentylacji, natomiast wentylacja naturalna nie jest za-

zwyczaj w stanie spełnić wymaganej normami jakości 

powietrza i komfortu termicznego. Zalecana jest więc 

wentylacja mechaniczna.

Zastosowany system wentylacji mechanicznej musi 

zapewniać:

❱〉 możliwość filtracji powietrza nawiewanego i wywie-

wanego,

❱〉 możliwość regulacji strumienia powietrza w zależno-

ści od liczby osób.

Wymagana bardzo duża ilość powietrza nawiewa-

nego (>54 m3/h) w budynkach, w których zastosowano 

koncepcję C2C wiąże się z koniecznością odpowiedniego 

zwymiarowania systemu, a co za tym idzie wyższymi 

kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi. 

Zasady doboru materiałów
Aby spełnić standardy Cradle to Cradle, stosowane w bu-

dynku materiały muszą odpowiadać następującym kryteriom:

❱〉 być zdatne do recyklingu,

❱〉 mieć znany cykl życia (w tym okres użytkowania),

❱〉 być sprawdzone pod kątem nieszkodliwości dla śro-

dowiska,

Rys. 1. Ogólna zasada działania systemu wentylacji w budynku , w którym korzystano z koncepcji C2C

powietrze zewnętrzne 

zanieczyszczenia

użytkownicy

kanały wentylacyjne

centrala wentylacyjna 

filtr

urządzenia końcowe

granica systemu

powietrze wywiewane powierzchnia  
wewnętrzna 
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❱〉 być odpowiednio oznakowane,

❱〉 proces produkcji musi odbywać się w zgodzie z kry-

teriami C2C odnośnie jakości wody i zużycia energii.

Większość materiałów używanych obecnie w urządze-

niach wentylacyjnych nie spełni powyższych wymagań. 

Minimalnym wymogiem jest niestosowanie materiałów 

obecnych na ogólnodostępnej „zakazanej liście” opraco-

wanej przez organizację Products Innovation Institute (PII).

Filtry
W zależności od wymagań i ilości stopni filtracji, C2C 

dopuszcza stosowanie filtrów kieszeniowych, filtrów HEPA, 

mat filtracyjnych lub wkładów z węglem aktywnym. Nie 

ma jasnych rekomendacji dotyczących materiałów fil-

tracyjnych. Istotne jest, aby możliwy był ich recykling.

Centrale wentylacyjne
Obecnie na rynku nie jest dostępna centrala z certy-

fikatem Cradle to Cradle. Certyfikat mają poszczególne 

komponenty central różnych producentów. W kwestii 

materiałów problem stanowi lakierowanie obudowy 

urządzenia lakierami akrylowymi i lakierami z żywicy 

syntetycznej, których należy unikać. 

Izolacja
Obecnie kryteria C2C spełnia jedna izolacja termiczna 

dostępna na rynku, która uzyskała certyfikat Cradle to Cradle.

Wytyczne materiałowe mówią o bezwzględnym 

unikaniu wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową 

ze względu na trudny proces recyklingu. Nie dopuszcza 

się również stosowania izolacji kauczukowej ze względu 

na zawartość LZO (Lotnych Związków Organicznych) 

i dodatków zmniejszających palność.

Przestrzeganie wyżej opisanych zasad zgodnych 

z koncepcją „od kołyski do kołyski” oraz wdrażanie roz-

wiązań projektowych odpowiadających założeniom 

idei gospodarki obiegu zamkniętego może przynieść 

długotrwałe, wymierne korzyści dla środowiska oraz 

mieć pozytywny wpływ na jakość życia.

REKLAMA

Julia Szczęsna
Sustainability Consultant 
Arup
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Enabling Wellbeing

M.A.R.V.E.L.– Dedykowany dla profesjonalnych kuchni system 
automatycznej regulacji ilości powietrza.
M.A.R.V.E.L.  Automatycznie dostosowuje natężenie przepływu powietrza wywiewanego i nawiewanego w kuchni 
w zależności od aktywności urządzeń grzewczych pod okapami w czasie rzeczywistym. Ilość powietrza utrzymywana 
jest na wymaganym w danej chwili poziomie przez cały czas pracy kuchni. Ten innowacyjny system pozwala na duże 
oszczędności energii związane z redukcją zapotrzebowania na powietrze wyciągane nawet do 64%.

Oszczędności wynikające z optymalizacji ilości ogrzewanego lub chłodzonego powietrza jak również optymalizacja pracy 
wentylatorów powinny być uwzględniane już na etapie projektowym.

www.halton.com/foodservice - foodservice.pl@halton.com - Tel. +48 22 672 85 81



Wybierając rekuperator, bardzo uważnie należy 

przyjrzeć się automatyce, ponieważ to właśnie od niej 

w dużej mierze zależy komfort użytkowania, a także ener-

gooszczędność i bezawaryjność systemu. Użytkownik 

codziennie będzie oceniał, czy łatwo i prosto steruje się 

centralą, czy ma rozbudowane możliwości zarządzania 

(ale jednocześnie w sposób przyjazny i intuicyjny), czy 

jest możliwość zminimalizowania kosztów eksploatacji. 

Dlatego oczekuje inteligentnego zarządzania, szybkiej 

i prostej obsługi, możliwości monitorowania parametrów, 

skutecznej pracy i wysokiej estetyki wykonania.  

Od lat producenci central wentylacyjnych prześciga-

ją się w dodatkowych możliwościach sterowania i mno-

gości funkcji, ale czy rzeczywiście użytkownik końcowy 

potrzebuje ich aż tylu? Na jakie elementy automatyki 

należy zwrócić uwagę przy wyborze rekuperatora?

Zdalne sterownie centralą wentylacyjną
W dobie postępu technologicznego oraz powszech-

nej obecności urządzeń mobilnych istotna jest możli-

wość wykorzystania ich do sterowania jakością powie-

trza w mieszkaniu. Z pomocą przychodzi zintegrowany 

webserver, który pozwala na sterowanie centralą wenty-

lacyjną za pomocą smartfonów i tabletów z systemem 

Android lub iOS, a także przez standardową przeglądarkę 

internetową. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik 

sam decyduje, w jaki sposób zmieniać parametry pracy 

urządzenia oraz ma podgląd on-line na pracę rekupe-

ratora z dowolnego miejsca. Dodatkowo może nawet 

całkowicie zrezygnować ze standardowego sterownika, 

a sterować pracą wyłącznie za pomocą smartfona czy 

komputera. Warto więc zwrócić uwagę, czy rekuperator 

został wyposażony standardowo w takie rozwiązanie, 

ponieważ nierzadko koszt dodatkowego modułu siecio-

wego stanowi znaczącą część ceny urządzenia.

Zaawansowane funkcje – precyzja 
sterowania

Automatyka sterowania odpowiada przede wszyst-

kim za regulację ilości przepływającego powietrza oraz 

jego temperaturę. Ważne jest, aby użytkownik miał moż-

liwość sprawdzenia tych wartości oraz dostosowania 

ich do swoich potrzeb. Najprostsze (i co za tym idzie 

najmniej dokładne) układy pozwalają jedynie na prze-

łączanie się pomiędzy kilkoma biegami wentylatora. 

Często temperatura powietrza jest albo wynikowa, albo 

nastawiona odgórnie przez producenta.

Powyższe rozwiązanie jest najczęstsze w przypadku 

wentylatorów AC, które co prawda znikają z rynku, jed-

nak ich cena jest ciągle istotnym argumentem podczas 

negocjacji z inwestorami. Najbardziej zaawansowane 

urządzenia producenci wyposażają w wentylatory EC 

(elektronicznie komutowane), które mają możliwość 

płynnego sterowania wydajnością najczęściej w zakresie 

od 20% do 100% wydajności nominalnej urządzenia 

(poniżej sprawność wentylatorów znacząco spada). Po-

nadto wentylatory EC mają klasę sprawności IE4 (Super 

Premium Efficiency), a to znaczy, że uzyskuje się znaczące 

Dobór rekuperatora – automatyka
Producenci urządzeń HVAC coraz częściej spotykają się z wymagającymi 

i świadomymi inwestorami – takimi, którzy wiedzą, jak działa centrala wentylacyjna 

oraz czego można od niej wymagać. Nie wystarczy już zagwarantowanie, że 

urządzenie włączy się i wyłączy w sposób automatyczny, jest kompaktowe oraz ma 

wysoką sprawność. Nabywców interesuje również sterowanie, które pozwala w pełni 

wykorzystywać możliwości centrali.  

Rys. 1. Funkcje rekuperatora dla użytkowników zaawansowanych
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oszczędności podczas eksploatacji. Ponadto wentylatory 

te charakteryzują się cichą i bezawaryjną pracą. 

Centrala wentylacyjna powinna mieć możliwość 

automatycznego zmieniania strumienia powietrza, 

również po to, aby nie dopuścić do przegrzewania się 

lub przechłodzenia pomieszczeń wentylowanych. Naj-

prostsze układy sterowania regulowane są procentowo, 

tj. użytkownik ustawia wartość wydatku w procentach. 

Nie oznacza to jednak, że strumień wydajności przy takich 

samych nastawach procentowych nawiewu i wywiewu 

będzie taki sam – wszystko zależy od oporów na instalacji. 

Bardziej zaawansowane układy utrzymują stały wydatek 

powietrza (tryb CAV), co oznacza, że wentylatory samo-

istnie zmienią prędkość wirnika w przypadku wzrostu 

oporów instalacji, podyktowanej np. coraz bardziej zabru-

dzonymi filtrami powietrza. Na ilość tłoczonego powietrza 

ma również wpływ jego gęstość, która jest ściśle związana 

z temperaturą powietrza. Dlatego tak ważny jest czujnik 

temperatury zamontowany na czerpni powietrza. 

Oszczędność energii to nie tylko sprawność 
odzysku ciepła

Każdemu użytkownikowi zależy, aby konieczność 

modyfikowania parametrów pracy była ograniczona 

do minimum. Z pomocą może przyjść tzw. sterowanie 

wydajnością w zależności od potrzeb, czyli sterowanie 

wydatkiem w zależności od jakości powietrza. Marki 

premium w standardzie mają możliwość podłączenia 

nawet dwóch niezależnych czujników jakości (np. CO
2
 

i wilgotności) zmieniających wydajność rekuperatora. 

Należy jednak uważać – często zdarza się, że producenci 

chwalą się regulacją w zależności od zapotrzebowania, 

ale w praktyce okazuje się, że konieczne jest kupienie 

specjalnego modułu rozszerzającego funkcje automa-

tyki, co znacząco podnosi koszty centrali wentylacyjnej. 

Zainstalowane czujniki jakości powietrza automatycznie 

zwiększą wydatek centrali, gdy jakość powietrza w po-

mieszczeniach ulegnie pogorszeniu. 

Ważny jest też rozbudowany harmonogram pracy, 

a także harmonogram urlopowy, co pozwala na do-

stosowanie poziomu wentylacji do zapotrzebowania. 

Dostosowanie wydajności centrali rekuperacyjnej do 

potrzeb jest warunkiem optymalnej pracy. Dzięki temu  

można uzyskać znaczące oszczędności eksploatacyjne 

(np. obniżyć koszty energii elektrycznej, koszty wymiany 

filtrów).

Plug&Play – szybka instalacja centrali 
rekuperacyjnej 

Jedną z najważniejszych, zwłaszcza dla instalatorów, 

zalet rekuperatora jest automatyka w systemie Plug&Play. 

Zaawansowane centrale wentylacyjne powinny być go-

towe do pracy po rozpakowaniu urządzenia. Znacząco 

ogranicza to koszty montażu urządzenia, co przy rosną-

cych cenach pracy zmniejsza konieczne nakłady finan-

sowe. Najbardziej rozbudowane układy automatyki mają 

parametry pracy wstępnie zaprogramowane w fabryce 

z możliwością ich dostosowania, jeśli takie jest żądanie 

inwestora lub wymóg wentylowanej przestrzeni. 

Podsumowując, okazuje się, że nie warto być nad-

miernie oszczędnym przy wyborze urządzenia, ponieważ 

bardzo często oszczędności uzyskane na etapie zakupu 

rekuperatora topnieją już podczas pierwszych miesięcy 

jego eksploatacji. Czasami naprawdę lepiej wybrać pro-

dukt premium, który będzie sprawnie pracował przez 

wiele lat i zużywał niewiele energii. 

Paweł Bocian
Ventia Sp. z .o.o.

Rys. 2. Osiem trybów gotowych na typowe sytuacje – harmonogramy tygodnio-
we, urlopowe, automatyczne zarządzanie jakością powietrza

Rys. 3. Wskazania liczników Wybór trybu pracy
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Pierwszym krokiem podczas opracowywania projek-

tu instalacji klimatyzacji serwerowni powinna być analiza 

miejsca, w którym serwerownia ma się znajdować. Na 

tym etapie należy wziąć pod uwagę takie parametry 

jak kubatura pomieszczenia, jego położenie (czy jest 

wewnętrzne czy zewnętrzne), dostęp do okna oraz 

wentylacji mechanicznej zapewniającej doprowadzenie 

świeżego powietrza. 

Kolejnym ważnym parametrem, który wpływa na 

dobór klimatyzacji w serwerowni, jest moc cieplna, jaką 

generują pracujące urządzenia elektryczne (serwery, UPS-

-y). W przypadku niewielkich pomieszczeń, stosunkowo 

mało obciążonych cieplnie, stosuje się zazwyczaj klimaty-

zatory typu split, przy wysokich obciążeniach konieczny 

jest montaż profesjonalnego systemu chłodzenia, czyli 

szaf klimatyzacji precyzyjnej. 

Największym zagrożeniem, które może doprowadzić 

do uszkodzenia sprzętu, niejednokrotnie wartego kilkaset 

tysięcy złotych, są zanieczyszczenia powietrza (takie jak 

pył), wilgoć oraz zbyt wysoka lub za niska temperatura. 

Zbiór optymalnych parametrów technicznych środo-

wiska wewnętrznego serwerowni jest zazwyczaj ściśle 

określony przez producenta urządzeń informatycznych. 

Zbyt duże wahania temperatury mogą doprowadzić do 

przegrzania się urządzeń, a w konsekwencji do awarii. 

Optymalna temperatura, jaka powinna panować w po-

mieszczeniach serwerowni, mieści się w granicach od 

20°C do 24°C, a wilgotność powietrza powinna wynosić 

od 45% do 55%. Najważniejsze jest to, żeby temperatura 

gwałtownie nie wahała się i była stała niezależnie od 

pory roku.

Na dobór urządzeń klimatyzacyjnych wpływ ma 

również wielkość pomieszczeń informatycznych. W ma-

łych serwerowniach, w których moc cieplna generowa-

na przez serwery wynosi do 180 W/m², często stosuje 

się klimatyzatory typu split, składające się z urządzenia 

wewnętrznego, mającego za zadanie chłodzenie lub 

ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu oraz jed-

nostki zewnętrznej (tzw. skraplacza). Należy pamiętać 

o tym, że klimatyzatory typu split ochładzają całe po-

mieszczenie i nie utrzymują precyzyjnie temperatury 

w miejscach, w których znajdują się wrażliwe elementy 

elektroniczne. 

Przy wyborze klimatyzatorów należy uwzględnić ich 

temperaturowy zakres pracy. Trzeba pamiętać o tym, 

że urządzenia te muszą pracować w trybie chłodzenia 

nawet wtedy, gdy temperatura na zewnątrz spada po-

niżej -15°C. W przypadku klimatyzacji split można za-

stosować kilka jednostek tego typu. Aby odpowiednio 

zapewnić ciągłość pracy w przypadku awarii któregoś 

z podzespołów, instalacja powinna być zaprojektowana 

w taki sposób, aby każdy z zestawów miał moc zdolną 

do samodzielnego utrzymania żądanych parametrów 

w pomieszczeniu. Dzięki temu nie dojdzie do uszkodze-

nia serwerów, a usterki będą mogły zostać naprawione 

bez szkody dla pracy serwerowni.

Pytanie do eksperta 
❱❱ Jak wybrać optymalne rozwiązanie klimatyzacji w serwerowniach?

Wnętrze serwerowni

Jednostki zewnętrzne
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W przypadku większych serwerowni istotne jest 

wydzielenie stref chłodnego i gorącego powietrza dla 

poszczególnych szaf rackowych, czyli miejsc, w któ-

rych umieszcza się urządzenia, oraz niedopuszczenie 

do mieszania się powietrza o różnej temperaturze. Za 

najbardziej efektywny układ uważa się konfigurację 

wydzielonych korytarzy (tzw. kiosków), w której strefa 

zimna jest zarazem strefą powietrza zasysanego przez 

szafy rackowe, natomiast strefa gorąca przestrzenią za 

i nad szafami rackowymi. W takiej sytuacji dobrym roz-

wiązaniem jest montaż klimatyzacji precyzyjnej, która 

zapewnia dokładniejszy proces zarządzania powietrzem 

niż klimatyzacja wykorzystywana w mieszkaniach lub 

biurach. Stosuje się ją w pomieszczeniach, w których 

oprócz temperatury trzeba kontrolować wilgotność 

powietrza, wykorzystując przy tym zarówno funkcję 

nawilżania, jak i osuszania powietrza. 

Jedną z najważniejszych zalet klimatyzacji precyzyj-

nej jest szeroki zakres pracy. Urządzenia mogą pracować 

w skrajnych warunkach od -20°C nawet do 50°C. Dodat-

kowo jednostka zapasowa jest w ciągłej gotowości, co 

zapewnia komfort i bezpieczeństwo w razie awarii. Dzięki 

systemom nadzoru informacja o alarmie zostaje szybko 

przekazana za pomocą SMS-a oraz e-maila do głównego 

informatyka nadzorującego pracę serwerowni. 

Ważne jest cykliczne przeprowadzanie zabiegów 

konserwacyjnych w obrębie całego systemu klimatyzacji 

serwerowni, w tym zabiegów serwisowych, takich jak 

wymiany filtrów czy diagnostyka szczelności instalacji. 

Dobór oraz montaż klimatyzacji warto powierzyć wy-

kwalifikowanej osobie. 

Jarosław Hrehorowicz
CentroClima
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Nowa aplikacja do zarządzania pompami ciepła

Lindab ALIZE AUTO

Carel oferuje kompleksowe rozwiązania do zarządza-

nia pompami ciepła zarówno dla użytku komercyjnego, 

jak i domowego.

Wszystkie rozwiązania na platformie Carel c.pco  są 

w  pełni zintegrowane z najnowszymi urządzeniami w celu 

zarządzania sprężarkami DC, zaworami EEV i urządzeniami 

o wysokiej wydajności innych producentów. Modułowe 

podejście do oprogramowania umożliwia kompatybilność 

z ponad 40 czynnikami chłodniczymi i 150 sprężarkami, 

z jednoczesnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć 

w zakresie mieszanin o niskim GWP i najbardziej wydajnych 

technologii silników BLDC.

Aplikacja jest teraz dostępna z ekranem dotykowym 

pGDX, CAREL. Wyświetlacz został zaprojektowany tak, aby 

ułatwić użytkownikom obsługę. Łączy estetykę i wydajność 

oraz łatwy dostęp do informacji.

Rozwiązanie dla pomp ciepła to pierwsze oprogra-

mowanie, które dostępne jest przez  aplikację mobilną 

CONTROLLA  (Android i iOS).

Informacje: Leszek Kunicki
tel. + 48 85 664 84 28

leszek.kunicki@alfaco.pl
www.carel.pl

Firma Lindab oferuje kratkę ze stabilizatorem prze-

pływu – ALIZE AUTO. Jest to uniwersalny, samoregulują-

cy, funkcjonalny produkt do wyciągu i kontroli powietrza 

w systemach wentylacji niskociśnieniowej (hybrydowej) 

przy ciśnieniu od 50 do 160 Pa. Charakteryzuje się bardzo 

dobrymi parametrami wentylacyjnymi i akustycznymi. 

Kolejne zalety to prosty montaż i konserwacja. Nowo-

czesny design umożliwia stosowanie kratki zarówno 

w łazience, toalecie, jak i kuchni. Element sterujący składa 

się ze stałych lameli kratki. Zapewnia określony strumień 

wywiewu w zakresie ciśnienia od 50 do 160 Pa.

Kratka została wykonana z białego polistyrenu i jest 

dostępna w dwóch wersjach: 

 〉 jednostrumieniowa – zapewnia stałe natężenie wy-

ciągu powietrza – do instalacji w toalecie, łazience,  

 〉 dwustrumieniowa – regulacja przepływu usuwane-

go powietrza – do instalacji w kuchniach. 

Kratka wyciągowa Lindab ALIZE AUTO jest przezna-

czona do montażu w mieszkaniach w budownictwie 

wielorodzinnym oraz lokalach usługowych.

Informacje: Tomasz Czamara
tel. +48 22 250 50 84

kontakt@lindab.com
www.lindab-polska.pl

Na to warto zwrócić uwagę:

❱〉 pompy ciepła typu woda/woda, powietrze/woda, 

❱〉 ekologiczne czynniki chłodnicze, 

❱〉 płynna regulacja mocy i wysoka wydajność, 

❱〉 zdalny dostęp do urządzenia, nowoczesny interfejs użytkownika.

Na to warto zwrócić uwagę:

❱〉 łatwy montaż i konserwacja,

❱〉 jedno- i dwustrumieniowa wersja kratki,

❱〉 zakres ciśnienia od 50 do 160 Pa,

❱〉 montaż na króćcach o średnicach: 100, 125, 150 lub 160 mm.
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System kanałów i kształtek z EPP 

Kanały i kształtki z EPP (spieniony polipropylen), ofe-

rowane przez firmę Alnor Systemy Wentylacji, są sto-

sowane np. jako odcinki instalacji czerpnej i wyrzutowej 

w domowych systemach rekuperacji. To nowoczesna 

alternatywa dla tradycyjnych kanałów metalowych izolo-

wanych wełną lub kauczukiem. Nie wymaga dodatkowej 

izolacji, ponieważ sam materiał jest już izolatorem, łatwo 

go przeciąć przy użyciu ręcznych narzędzi. Współczynnik 

przewodzenia ciepła λ = 0,039 [W/mK]. System z EPP eli-

minuje powstawanie mostków cieplnych. Ma szereg zalet 

konstrukcyjnych i montażowych, takich jak niska waga, 

wytrzymała konstrukcja, szybkość montażu (bez dodat-

kowych łączników, wkrętów, uszczelniaczy czy taśmy).

Dostępne średnice (wewnętrzne) to: Ø100, Ø125, 

Ø160 oraz Ø180 mm. Kanały sprzedawane są w dwóch 

długościach: 500 i 1000 mm. Grubość ścianki wynosi 

15 mm (wersja standardowa, kolor grafitowy) lub 43 mm 

(wersja rozszerzona, kolor czarny). Każdy kanał lub kształt-

ka dostarczana jest z jedną mufą. Kanały pasują bezpo-

średnio do króćców rekuperatorów serii PremAIR oraz 

do rozdzielaczy FLX-PLO-R lub FLX-PRO-R. Dzięki niskiej 

wadze elementów system podwieszeń jest praktycznie 

zbędny. 

Informacje: Artur Kołacz
tel. +48 22 715 80 21

www.alnor.com.pl

Na to warto zwrócić uwagę:

❱〉 łatwy montaż – do łączenia komponentów EPP nie są wymagane specjal-
ne umiejętności  czy specjalistyczne narzędzia,

❱〉 szczelność systemu – klasa C wg PN-EN 12237, 
❱〉 kanały pasują bezpośrednio do króćców rekuperatorów serii PremAIR,
❱〉 kanały EPP można połączyć ze standardowymi kształtkami SPIRAL®System.

HAVACO – zawory powietrzne typu skandynawskiego

Ventia wprowadza do swojej oferty produktów 

marki HAVACO nowe zawory powietrzne typu skandy-

nawskiego – wyciągowy (EV-SC) oraz nawiewny izolo-

wany (SV-SC). Nowe zawory mają średnice 100, 125 oraz 

160 mm. Wyróżniają się specjalną konstrukcją wysokiej ja-

kości, co zapewnia niski poziom hałasu. Zawory SV-SC są 

dodatkowo wygłuszone materiałem dźwiękochłonnym. 

Wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej 

proszkowo na kolor biały RAL 9016. 

Zawory wyposażone są w nakrętkę blokującą po-

zwalającą ustawić minimalną szczelinę. Poprzez obrót 

części środkowej można łatwo regulować poziom wy-

dajności powietrza. Dodatkowe zalety zaworów typu skandynawskiego HAVACO to szybka i łatwa instala-

cja, możliwość montażu sufitowego oraz naściennego 

(w wypadku SV-SC) oraz konkurencyjna cena. Zawory 

sprzedawane są razem z ramką montażową. 

Informacje: Tomasz Osuchowski
tel. +48 22 841 11 65

tomasz.osuchowski@ventia.pl
www.ventia.pl 

Na to warto zwrócić uwagę:

❱〉 specjalna konstrukcja zapewnia niski poziom hałasu, 
❱〉 łatwa regulacja wydajności powietrza przez obrót części środkowej, 
❱〉 nakrętka blokująca pozwalająca ustawić minimalną szczelinę,
❱〉 możliwy montaż bezpośrednio na kanale lub skrzynce rozprężnej (SV-SC),
❱〉 szybka i łatwa instalacja.

SV-SC EV-SC
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Klimatyzator Fuji Electric KPCA

Kompaktowe przyrządy pomiarowe 

W ofercie Iglotech pojawiła się jednostka klima-

tyzacyjna, która pasuje do różnego typu pomieszczeń. 

Niewielka szerokość (784 mm) i kompaktowa budowa 

dają większe możliwości montażowe, gwarantując przy 

tym wydajny przepływ powietrza. Urządzenie charakte-

ryzuje się bardzo cichą pracą oraz wysokimi współczyn-

nikami SEER i SCOP. Zastosowanie wymiennika ciepła 

typu lambda, powiększonego wentylatora i czynnika R32 

sprawiło, że urządzenie uzyskało wysoką klasę efektyw-

ności energetycznej. Klimatyzator KPCA ma zautomaty-

zowane funkcje i tryby pracy, które znacznie wpływają 

na jego efektywność. To inteligentne urządzenie, dzięki 

opcjonalnemu wyposażeniu, może być zarządzane 

z każdego miejsca, a nowy interfejs sieci LAN umożliwia 

kontrolowanie od jednej do 24 jednostek jednocześnie. 

Klimatyzator dostępny jest w trzech wersjach o różnych 

wydajnościach.

Informacje: Mariusz Stawski
tel. +48 695 300 552 

mariusz.stawski@iglotech.com.pl 
www.fujielectric.eu

Firma Testo wprowadziła na rynek Testo SmartSon-

dy. Są to kompaktowe przyrządy pomiarowe obsługiwa-

ne za pomocą smartfona. Dzięki nim pomiary można 

wykonać łatwiej i szybciej, ponieważ sondy łączą się 

bezprzewodowo z aplikacją mobilną testo Smart Probes 

App. Wszystkie dane pomiarowe są przesyłane przez 

Bluetooth do aplikacji mobilnej i mogą być odczytywa-

ne na smartfonie lub tablecie. Pozwala to na tworzenie 

raportów i wysyłanie ich przez email. Ta technologia 

pomiarowa jest przydatna zwłaszcza dla instalatorów 

wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa i ogrzewnictwa. 

W wersji Smart dostępne są: testo 115i – termometr 

zaciskowy, testo 605i – termohigrometr (cieńsza końców-

ka sondy do pomiarów w mniejszych otworach, giętka 

sonda umożliwia pomiar na kratkach wentylacyjnych) 

oraz testo 549i – manometr do pomiaru wysokich ciśnień 

(ułatwiające montaż połączenie pod kątem 45°).

Informacje: Michał Brodzik
tel. +48 22 292 76 82 wew.13

www.testo.com.pl

Na to warto zwrócić uwagę:

❱〉 poziom ciśnienia akustycznego 22 dB, 
❱〉 SEER 6,7, SCOP 4,1,
❱〉 klasa energetyczna A++,
❱〉 grzanie przy -15°C,
❱〉 chłodzenie przy -10°C.

Na to warto zwrócić uwagę:

❱〉 do zastosowań w ogrzewnictwie, klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwie,
❱〉 współpraca ze smartfonem (w wersji na systemy Android i IOS), 
❱〉 zasięg Bluetooth® rozszerzony do 100 m,
❱〉 większa elastyczność pomiarów.
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Rejestrator typu RMS-LOG-T30

Klapa zwrotna serii FROGG

W ofercie firmy B&L International, autoryzowanego 

dystrybutora Rotronic AG w Polsce, pojawił się rejestrator 

temperatury będący częścią systemu RMS – systemu 

monitoringu parametrów powietrza. Urządzenie znajduje 

zastosowanie w komorach klimatycznych, przemyśle 

farmaceutycznym, pomieszczeniach czystych itp.

RMS-LOG-T30 to rejestrator danych z dwoma zinte-

growanymi przetwornikami analogowo-cyfrowymi, do 

których można podłączyć dwa czujniki PT100 w celu 

precyzyjnego pomiaru temperatury. Dokładność po-

miaru rejestratora danych z PT100 można poprawić 

dzięki regulacji jedno- lub dwupunktowej. Rejestrator 

danych przechowuje 44 000 par mierzonych wartości 

i przesyła je do bazy danych RMS przez interfejs LAN lub 

bezprzewodowy.

Urządzenie wchodzi w skład systemu RMS, który 

wykorzystuje komunikację bezprzewodową lub prze-

wodową i umożliwia sprawdzanie dokumentacji oraz 

wizualizację wszystkich wymienionych parametrów. 

Dane z systemu mogą być odczytywane w dowolnym 

miejscu i czasie poprzez Internet z komputerów PC, MAC, 

tabletów lub smartfonów.

Każdy rejestrator jest dostarczany z fabrycznym 

certyfikatem kalibracji. Dodatkowa zaleta to możliwość 

późniejszej kalibracji sondy w firmie B&L International.

Informacje: Łukasz Wójcik 
tel. +48 22 751 00 73 wew. 25

info@bil.com.pl, www.bil.com.pl

Harmann rozszerzył portfolio produkowanych ak-

cesoriów wentylacyjnych o nową klapę zwrotną serii 

FROGG. 

Rozwiązanie znajduje zastosowanie w instalacjach 

i systemach, w których szczególnie istotna jest wysoka 

szczelność klapy zwrotnej i związana z nią blokada prze-

pływu powietrza w kierunku niepożądanym. Wysoka 

szczelność klapy została uzyskana dzięki zastosowaniu 

prostego, ale skutecznego rozwiązania domykającego, 

które wykorzystuje siłę przyciągania magnesu. Uzyskana 

redukcja przecieku znacząco ogranicza lub całkowicie 

eliminuje migrację powietrza i zapachów pomiędzy róż-

nymi strefami wspólnego ciągu kanałowego. Dlatego 

też klapa zwrotna FROGG znajduje częste zastosowanie 

w przyłączach okapów kuchennych w budownictwie 

wielorodzinnym. Rozwiązanie stanowi alternatywę dla ty-

powych klap zwrotnych wyposażonych w samą membra-

nę lub tych z metalowymi przegrodami „odcinającymi”.

FROGG składa się z głównego pierścienia wyposażo-

nego w uszczelkę zewnętrzną oraz membrany usztyw-

nionej ramką z tworzywa sztucznego, w której zamoco-

wano magnes. Produkt przeznaczony jest do montażu 

wewnątrz kanału wentylacyjnego o średnicy 125 mm.

Klapa zwrotna FROGG poddana została licznym ba-

daniom oraz testom. Potwierdzono aż 53-krotnie niższy 

przeciek bezwzględny w porównaniu do przecieków 

w standardowej przepustnicy zwrotnej wyposażonej 

w łopatki aluminiowe. Pomiary zostały przeprowadzone 

w niezależnym laboratorium badawczym (porównanie 

zgodnie z PN-EN 1751:2014, ciśnienie ~330 Pa).

Informacje: Cezary Kulis 
tel. +48 571 402 792 
c.kulis@harmann.pl 

www.harmann.pl

Na to warto zwrócić uwagę:

❱〉 pamięć do 44 000 punktów danych, 
❱〉 możliwość podłączenia dwóch czujników PT100,
❱〉 połączenie 2-, 3- lub 4-przewodowe,
❱〉 dokładność pomiaru ± 0,1°C,
❱〉 zgodny z FDA CFR 21 part 11/GAMP 5.

Na to warto zwrócić uwagę:

❱〉 wysoka szczelność potwierdzona badaniami, aż 53-krotnie niższy prze-
ciek bezwzględny w porównaniu ze standardową przepustnicą,

❱〉 zapobiega migracji zapachów pomiędzy różnymi strefami wspólnego cią-
gu kanałowego,

❱〉 magnetyczne domknięcie,
❱〉 łatwy montaż wewnątrz przewodu wentylacyjnego o średnicy 125 mm.
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Wśród olimpijskich bogów

Serwery Zeusa chłodzone są za pomocą powietrza. 

Przepływa ono w sposób ciągły pomiędzy poszczegól-

nymi elementami tego superkomputera, zapobiegając 

ich przegrzewaniu oraz odbierając wytworzone w czasie 

ich pracy ciepło.

Najszybszy komputer w Polsce, czyli Prometheus, 

został zbudowany przez firmę HP. Składa się on z po-

nad 2200 serwerów, połączonych superszybką siecią 

InfiniBand oraz składa się z ponad 53 000 rdzeni obli-

czeniowych. 

Do chłodzenia serwerów Prometheusa zastosowano 

innowacyjny system chłodzenia cieczą. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu ten wysokiej klasy superkomputer jest jed-

nym z najbardziej energooszczędnych na świecie. Jako 

wymienniki ciepła zastosowano tzw. dry–coolery, które 

w porównaniu do innych wymienników wykorzystują 

mniej energii elektrycznej. Procesory i moduły pamięci 

chłodzone są za pomocą systemu rurek cieplnych i styko-

wego przekazywania ciepła od serwerów do układu, w któ-

rym nieprzerwalnie krąży ciecz. Serwery nie mają jednak 

bezpośredniego kontaktu z cieczą, ponieważ cały system 

rurek jest hermetycznie zamknięty, co pozwala na bez-

pieczny demontaż, bez obawy wycieku cieczy chłodzącej.

Prometheus, według najnowszej listy TOP500 naj-

szybszych superkomputerów świata, zajmuje 131 miej-

sce. Ten superkomputer umożliwia polskim naukowcom 

analizę wyników badań, symulacje numeryczne, zaawan-

sowane wizualizacje, równoległą analizę ogromnych 

zbiorów danych, usługi chmurowe i wiele innych.

KN „Kliwent”, AGH 

Najszybszy komputer w Polsce, czyli Prometheus, został zbudowany przez 
firmę hP

Członkowie Koła Naukowego „Kliwent” po raz kolejny mieli okazję odwiedzić 

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH. Podczas tej wizyty zapoznali się 

z systemami wentylacji i chłodzenia dwóch superkomputerów Zeusa i Prometheusa.

Warsztat projektanta 

Pierwszy raz wybrałam się na Forum Wentylacja – Salon 

Klimatyzacja w 2018 r., jako studentka Inżynierii Środowiska 

na Politechnice Świętokrzyskiej. Już wtedy wiedziałam, że 

nie będzie to moja ostatnia wizyta w tym miejscu. Po kil-

kugodzinnym zwiedzaniu i zgłębianiu wiedzy czułam, że 

bakcyl został zaszczepiony. To potwierdza moja obecność 

w tegorocznej edycji targów.

Bardzo interesującą częścią wydarzenia był Warsz-

tat projektanta, w czasie którego każdy z nas mógł się 

zapoznać z nowatorskimi projektami nominowanymi 

do nagrody PASCAL 2019. Duże zainteresowanie budziła 

także Strefa Instalatora, gdzie było przygotowane wiele 

atrakcji dla zwiedzających. Jedną z nich były realizowa-

ne przez wystawców pokazy, które przyciągały tłumy. 

Można było także posłuchać cennych eksperckich po-

rad, które poszerzały świeżo zdobytą wiedzę.  W Arenie 

Technologii w praktyczny sposób można było nabyć 

nowe umiejętności, m.in. poprzez udział w konkursie 

spawania i lutowania. Organizowany był także konkurs 

na najciekawszy produkt 2019 w zakresie wentylacji, kli-

matyzacji i chłodnictwa. Targom towarzyszyły seminaria, 

na których poruszano wiele ważnych, a zarazem bardzo 

zaskakujących tematów. 

Takie wydarzenia pomagają studentom lepiej poczuć 

się w swoim „warsztacie pracy”, ponieważ targi gromadzą 

szerokie grono specjalistów branżowych. Dzięki temu istnieje 

możliwość rozwikłania wszelkich wątpliwości związanych 

ze specyfiką pracy projektanta czy też doradcy techniczne-

go. Dla inżyniera ważna jest ciągła edukacja i budowanie 

zaplecza naukowo-badawczego, dlatego udział w Forum 

Wentylacja pozwala na intensywny rozwój każdego z nas. 

Za rok z pewnością pojawię się znów. 

Ewelina Grochowska fo
t. 
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28 maja 2019 roku w Auli Głównej AGH odbyła się szósta edycja konferencji Kliwent 

Event zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe „Kliwent”, działające na Wydziale 

Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej celem, podobnie 

jak w latach ubiegłych, było spotkanie środowiska akademickiego z przedstawicielami 

branży HVAC&R.

Konferencja Kliwent Event 2019

W spotkaniu wzięły udział firmy: Belimo Siłowni-

ki, Daikin Airconditioning Poland, FläktGroup Poland, 

Flowair Głogowski i Brzeziński, Frapol, Lindab, Mercor, 

Swegon, Termet oraz Venture Industries. 

Tradycyjnie konferencja została podzielona na dwie 

części: część seminaryjną oraz szkoleniową.

Ze względu na duże zainteresowanie część szkole-

niowa odbyła się również w dniach 27 i 29 maja 2019 r. 

Szkolenia zostały przeprowadzone przez firmy: Lindab 

– Aktywne belki chłodzące – charakterystyka systemów 

wodnych, projektowanie w LindQST, elastyczność re-

gulacji wypływu powietrza belek chłodzących Lindab, 

FläktGroup Poland – Systemy kontroli rozprzestrzeniania 

dymu i ciepła Smoke Master SMPA/SMIA z prezentacją 

nowego program doboru PressAir oraz Innowacyjna 

centrala eQ Master Twin Wheel z prezentacją programu 

doboru central ACON, Frapol – Rewersyjna pompa ciepła, 

Swegon – Nawilżanie powietrza w systemach klimaty-

zacyjnych oraz System WISE II – w pełni zintegrowany 

system zarządzania klimatem wewnętrznym w zależności 

od potrzeb użytkowników, Daikin Airconditioning Poland 

– Inne spojrzenie na energooszczędność – bezglikolowy 

freecooling od Daikin. Wszystkie szkolenia odbywały się 

w salach dydaktycznych AGH.

W części seminaryjnej zaproszeni goście przedsta-

wili swoje osiągnięcia, projekty i rozwiązania techniczne, 

a także zapoznali wszystkich zgromadzonych ze specyfiką 

branży HVAC&R. W czasie seminarium przedstawione 

zostały także wyniki badań prowadzonych przy współ-

udziale pracowników naukowych Wydziału Górnictwa 

i Geoinżynierii i członków Koła Naukowego „Kliwent”. 

Dotyczyły one oceny wpływu zabrudzenia wymiennika 

krzyżowego na efektywność odzysku ciepła, badania tem-

peratury powierzchni wymiennika na przykładzie klima-

konwektora indukcyjnego oraz wpływu wzburzenia tafli 

wody na zyski wilgoci w świetle badań laboratoryjnych.

Na stoiskach promocyjnych można było zapoznać 

się szczegółowo z zakresem działalności firm uczestni-

czących w wydarzeniu, a także znaleźć odpowiedzi na 

wiele pytań związanych z branżą HVAC&R.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem 

studentów różnych wydziałów AGH. Wśród gości poja-

wili się także przedstawiciele studentów z Politechniki 

Świętokrzyskiej oraz Politechniki Warszawskiej. 

Koło Naukowe „Kliwent”
AGH
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CZŁOWIEK Z PASJĄ

Sławomir Giska
Specjalista  

ds. Sprzedaży 
halton Sp. z o.o. 

Jest we mnie muzyka

Od kiedy pamiętam muzyka była ważnym ele-

mentem mojego życia. Na każdym etapie 

młodości i dorastania udawało mi się znaleźć 

miejsce, w którym mogłem rozwijać i realizować swoją 

pasję śpiewania. 

Początkowo odbywało się to głównie w szkolnych 

chórach, które uczyły, że muzyka, to przede wszystkim 

sztuka współpracy z innymi oraz wielka odpowiedzial-

ność. Jak powiedział amerykański filozof i psycholog 

William James „łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze 

ogniwo” – zatem zaniedbanie własnego rozwoju od razu 

rzutowało na cały zespół.

W latach licealnych nadarzyła się sposobność realizo-

wania zamiłowania do muzyki w nowej formie. W mojej 

rodzinnej miejscowości grupa pasjonatów stworzyła teatr 

muzyczny, który organizował spektakle prezentujące 

klasyki polskiej muzyki z repertuaru m.in. Marka Grechuty 

czy Kabaretu Starszych Panów. Było to spotkanie z zu-

pełnie nowymi utworami, które pozwalały na większą 

sceniczną „samodzielność”.

Z biegiem lat nasz zespół coraz bardziej skłaniał się 

w kierunku tematyki patriotycznej. Odkrywanie nie-

znanych lub mało znanych utworów śpiewanych przez 

Powstańców Warszawy czy Żołnierzy Niezłomnych sta-

nowiło nowe doświadczenie. 

Spotkania w czasie koncertów ze świadkami historii, 

którzy nie ukrywali wzruszenia, słuchając wykonywanych 

przez nas  utworów ich młodości, zawsze wzbudzają we 

mnie wiele emocji i to pomimo upływu lat.

Zwieńczeniem tej wielkiej przygody było zapisanie 

naszych wykonań na kilku płytach, które powstawały 

we współpracy z zawodowymi muzykami – rodziną Po-

spieszalskich oraz członkami zespołu DePress. Do dzisiaj 

wracam do tych nagrań z sentymentem, przypominając 

sobie czas, który spędziłem w naprawdę twórczy i jed-

nocześnie niezwykle przyjemny sposób. 

Kilkanaście lat muzycznych doświadczeń to nie tylko 

wspaniałe wspomnienia, lecz także konkretne umiejętno-

ści, z których na co dzień korzystam w pracy. Możliwość 

realizowania własnej pasji potrafi znacznie poszerzać 

horyzonty i rozwijać kreatywność w rozwiązywaniu 

problemów.  Najważniejsze jest robienie w życiu tego, 

co naprawdę się kocha, nawet jeżeli nie stanowi źródła 

utrzymania, ponieważ daje niesamowicie duży ładunek 

radości i spełnienia, o które w dzisiejszym świecie tak 

trudno.

Mężczyzna z pasją to człowiek kompletny, człowiek, 

który potrafi wnieść w każdy obszar swojego życia ol-

brzymią wartość dodaną. To człowiek, który w każdej roli, 

którą odgrywa – męża, ojca, pracownika, robi to z wiarą 

we własne możliwości, sumiennie i do końca.

Sławomir Giska
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ZAbluefin – bioniczna rewolucja w dziedzinie materiałów, formy i mocy  
Unikalny, wzorowany na humbaku, bioniczny wentylator klasy Premium Efficiency, teraz w wersji z wysokowytrzymałego 
materiału kompozytowego ZAmid® i z nową technologią silników ECblue – o nieporównywalnie sprawnym przepływie,
wyższa nawet o 5% wydajność systemowa i znacznie zredukowana moc akustyczna. 
Technika wentylatorów w całej doskonałości.  www.ziehl-abegg.pl

Klasa królewska w technice wentylacyjnej, regulacji, napędowej

Królewska klasa
techniki wentylacyjnej 

Perfekcjny ruch

Poczuć przyszłość 

MOC
IE5 – nowy, wysoce

energooszczędny silnik ECblue
spełniający najwyższe wymagania w 

zakresie efektywności systemowej

Ekskluzywna, najnowocześniejsza technologia 
Materiał kompozytowy ZAmid®

MATERIAŁ

FORMA
Rozwinięcie bionicznego designu 
ze zoptymalizowanym efektem dyfuzora
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