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1. Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja instalacji wentylacji mechanicznej dla jednorodzinnego
budynku mieszkalnego. Dokumentację instalacji wentylacyjnej wykonano na podstawie rysunku budowlanego
przesłanego w formie elektronicznej. Zaprojektowano wentylację z odzyskiem ciepła.

1.2 Opis i uzasadnienie przyjętego rozwiązania wentylacji
1.2.1 Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach – opis rozwiązania
Ze względu na architektoniczno – budowlane warunki obiektu przyjęto organizację wymiany powietrza w
systemie „góra-góra” (nawiew i wywiew zlokalizowany na suficie). Sposób usunięcia lub dostarczenia powietrza do
danego pomieszczenia jest ściśle związany z jego przeznaczeniem.
Nawiew realizowany jest do tak zwanych pomieszczeń „czystych” tj. salon, gabinet, sypialnie, itp. Usuwanie
powietrza odbywa się wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko powstawania „zanieczyszczeń”, np. zapachów i wilgoci.
Powietrze wywiewane jest z tak zwanych pomieszczeń „brudnych”, czyli m.in. z kuchni, garderoby, łazienek, toalet i
holu.
Ilości dostarczanego lub usuwanego powietrza są precyzyjnie obliczone dla każdego z pomieszczeń i sumują
się w zharmonizowany bilans powietrzny domu. Niezwykle istotne jest, aby na etapie powykonawczej regulacji
instalacji zachować ilości powietrza przewidziane w opracowaniu.
Rozprowadzenie powietrza do pomieszczeń odbywa się za pomocą rur PE-FLEX®. Są to elastyczne przewody z
tworzywa sztucznego o średnicy 50, 75 i 90 mm. Kanały te zostały zastosowane na odcinkach między rozdzielaczami,
a skrzynkami rozprężnymi i prowadzone są w warstwie izolacji stropu lub/i w sufitach podwieszanych (w strefie
ciepłej budynku). Powietrze doprowadzane z centrali wentylacyjnej do skrzynek rozdzielczych transportowane jest
elastycznym izolowanym przewodem SONODEC CLASSIC z izolacją o grubości 25 lub 50 mm. Przewód posiada
mikroperforację, która działa jak tłumik akustyczny. Do podłączenia centrali wentylacyjnej z czerpnią i wyrzutnią
przewidziano przewody elastyczne izolowane SONODEC CLASSIC o grubości izolacji 50 mm, które mogą zostać
zastąpione sztywną rurą ze stali ocynowanej zaizolowaną wełną mineralną (min 40 mm) z przeciwkondensacyjnym
aluminiowym płaszczem.

1.2.2 Sposób rozprowadzenia powietrza w instalacji
Świeże powietrze zewnętrzne zasysane jest przez czerpnię ścienną i trafia do centrali wentylacyjnej
(rekuperatora), w której, po przejściu przez filtr, zostaje oczyszczone ze zgrubnych zanieczyszczeń, a następnie
podgrzane w wymienniku ciepła. Wymiennik znajdujący się w centrali wentylacyjnej odpowiada za odzysk energii
cieplnej z usuwanego powietrza z budynku, które przekazywane jest powietrzu nawiewanemu. Strumienie
wentylacyjne nie mieszają się ze sobą w trakcie tego procesu.
Centrala wentylacyjna wtłacza świeże powietrze do instalacji nawiewnej systemu wentylacyjnego, które
transportowane jest do skrzynki rozdzielczej, w której zostaje rozdzielone do systemu kanałów PE-FLEX®
doprowadzających je do poszczególnych pomieszczeń. Na zakończeniach instalacji wentylacyjnej znajdują się skrzynki
rozprężne, które za pomocą anemostatów sufitowych nawiewają powietrze do tzw. pomieszczeń „czystych”. Miejsca
wlotu powierza do pomieszczeń powinny być dobrane wedle sztuki budowlanej. Zaleca się, aby punkt wlotu był jak
najbardziej oddalony od drzwi, aby wymianie powietrza podlegała cała kubatura pomieszczenia. W celu zapewnienia
właściwej wentylacji budynku drzwi wewnętrzne między wentylowanymi pomieszczeniami nie powinny być szczelne,
aby powietrze nawiewane mogło swobodnie przemieszczać się w kierunku wyciągów. Wyjątkiem od tej zasady są
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drzwi do pomieszczeń poza strefą objętą projektowaną instalacją wentylacyjną, tj. kotłownia, czy garaż. Powietrze
wywiewane z budynku przebywa odwrotną drogę co powietrze nawiewane – wyciągane jest za pomocą
anemostatów sufitowych z tzw. pomieszczeń „brudnych”, transportowane jest siecią kanałów wyciągowych PE-FLEX®
do skrzynki rozdzielczej, z której dostaje się do rekuperatora, w którym oddaje ciepło powietrzu nawiewanemu i
zostaje wysunięte na zewnątrz budynku przez wyrzutnię ścienną.

1.2.3 Opis elementów instalacji nawiewnej i wywiewnej
Centrala wentylacyjna
Rekuperator został dobrany wg zapotrzebowania na ilość wentylowanego powietrza w budynku i posiada
odpowiedni spręż dyspozycyjny, aby zapewnić komfortową i wymaganą wymianę powietrza.

Kanały wentylacyjne
Dwuwarstwowe rury PE-FLEX® produkowane są z pierwszego gatunku tworzywa PE-HD. Gładka powłoka
wewnętrzna posiada antybakteryjne i grzybobójcze dodatki w postaci aktywnych cząstek srebra w macierzy polimeru,
co zapewnia długoletnie działanie bez względu na temperaturę powietrza oraz jego wilgotność i zapobiega tworzeniu
się mechanizmów obronnych przez bakterie. Warstwa wewnętrzna ma również działanie antystatyczne, co ogranicza
osiadanie i gromadzenie się kurzu w rurach. Gładka powierzchnia wewnętrzna pozwala uzyskać duże przepływy
powietrza przy małych stratach ciśnienia przyczyniając się do niskiej energochłonności całej instalacji wentylacyjnej.
Zaleca się montaż odcinków nie krótszych niż 2 metry.
Izolowane elastyczne przewody aluminiowe SONODEC CLASSIC posiadające mikroperforację, która działa jak
tłumik akustyczny. Występują w dwóch wersjach – z izolacją o grubości 25 i 50 mm. Wykorzystane mogą być do
podłączenia rekuperatora z rozdzielaczami i czerpnią/wyrzutnią oraz do wykonania pionów wentylacyjnych między
skrzynkami rozdzielczymi. Zalecane minimalne odcinki przewodów SONODEC CLASSIC w celu dobrego wytłumienia
instalacji wynoszą 1,5 m.

Anemostaty nawiewne i wywiewne
Anemostat to element nawiewny lub wywiewny montowany na suficie. Jest zakończeniem systemu
dystrybucji powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej. Umożliwia prawidłowe rozprowadzenie powietrza w
pomieszczeniach. Sprawdź dostępne modele na: cennik.peflex.pl

Osprzęt instalacji
W celu wykonania szkicu instalacji wentylacyjnej dobrano odpowiednie skrzynki rozprężne oraz
zaprojektowano dedykowane skrzynki rozdzielcze. Elementy te mają na zadaniu rozdzielanie i łączenie strumieni
powietrza transportowanego za pomocą rur PE-FLEX®. Należy zastosować typ skrzynek przewidziany w projekcie i
opisany w liście elementów.
Do regulacji przepływu powietrza służą przepustnice INNO JEVEN montowane przed anemostatami. Montaż
przepustnic odbywa się na ostatnim etapie wykonania instalacji, przy regulacji systemu wentylacyjnego. Ustawienia
przepustnicy wykonuje się na podstawie pomiarów przepływu powietrza za pomocą anemometru.
W celu zapewnienia czystości instalacji na czas prac instalacyjnych i wykończeniowych zaleca się użycie
zaślepek do skrzynek rozprężnych, aby by zabezpieczyć je przed dostaniem się do nich drobinek kurzu, pyłów lub
brudu wynikającego z np. tynkowania lub szpachlowania ścian w budynku. Zaślepki zamienia się później na
anemostaty w końcowej fazie wykańczania instalacji. Mniejsze zaślepki służą również do zatykania niewykorzystanych
wyjść w skrzynkach rozprężnych i rozdzielczych.
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Antysmogowa izolowana skrzynka filtracyjna M5/F9 iZZiFAST (opcjonalnie)

Skrzynki filtracyjne iZZiFAST zostały zaprojektowane z myślą o efektywnej
ochronie przed smogiem.
Dwustopniowa filtracja, dzięki zastosowaniu dwóch filtrów, w tym filtra dokładnego o
klasie F9 pozwala na oczyszczanie powietrza z 96% cząstek smogowych PM10, a także
ponad 80% jeszcze mniejszych cząstek, takich jak PM2,5 i PM1, czyli o wielkości nawet
poniżej 1 mikrometra. To właśnie one są najbardziej niebezpieczne dla naszego
organizmu, ponieważ przenikają przez płuca bezpośrednio do krwioobiegu i
rozprzestrzeniają się do narządów wewnętrznych.

Pamiętaj, żyjemy w kraju o najwyższym stopniu zanieczyszczenia powietrza w Europie!

Izolowane antysmogowe skrzynki filtracyjne do systemów wentylacji mechanicznej z rekuperacją oferowane
są w dwóch wersjach - dla instalacji o wydajności do 300 m3/h i do 550 m3/h.
Zaleca się używanie filtrów antysmogowych jedynie w sezonie zimowym, gdy zanieczyszczenie powietrza jest
na wysokim poziomie. Filtry powinny zostać wymienione co najmniej raz na sezon. Zabrudzone filtry powodują
dodatkowy wzrost oporów powietrza.
Bardzo ważne jest uwzględnienie dodatkowego oporu powietrza generowanego przez skrzynkę filtracyjną
oraz zamontowane w niej filtry. Jeżeli rekuperator nie posiada automatycznej regulacji przepływu powietrza, to
należy ręcznie przeprowadzić regulację nawiewu względem wyciągu w instalacji wentylacyjnej.
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Filtry stożkowe do anemostatów FSA
Filtr stożkowy FSA do okrągłych anemostatów służy do zabezpieczenia przewodów wentylacji mechanicznej
przed zabrudzeniem. Dzięki specjalnej tkaninie filtracyjnej ukształtowanej w stożek zanieczyszczenia tj. kurz, owady i
tłuszcze zatrzymują się na jego powierzchni zabezpieczając tym samym cały odcinek instalacji - od anemostatu do
rekuperatora. Dostępne średnice: Ø125 oraz Ø160 mm.

Zaleca się montowanie filtrów w instalacjach wentylacji mechanicznej na anemostatach wywiewnych oraz
opcjonalnie na anemostatach nawiewnych. Jeżeli centrala wentylacyjna (rekuperator) posiada filtry, można
ograniczyć się do montażu filtrów wyłącznie na anemostatach wywiewnych. Filtry stożkowe doskonale sprawdzają się
jednak również na anemostatach nawiewnych - nie dopuszczając do tworzenia się na sufitach czarnych "kółek" wokół
anemostatów. Zanieczyszczone powietrze z pomieszczeń takich jak: kuchnia, łazienka, garderoba, WC, wyciągane jest
przez anemostaty lub kratki, następnie przechodzi przez kanały i filtrowane jest dopiero na filtrze w centrali
wentylacyjnej. Zadaniem filtra stożkowego anemostatu FSA jest zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem kanałów
instalacji wywiewnej (wyciągowej). Zanieczyszczenia w postaci kurzu, oparów z gotowania i smażenia pozostają na
powierzchni filtra i nie osadzają się na ściankach rur.
Wymiana filtrów uzależniona jest od stopnia zanieczyszczenia powietrza: kurzu, pyłu i ma na nią wpływ np.
ilość i czas gotowania, smażenia - w przypadku wentylacji kuchni. Zaleca się okresowe sprawdzanie stanu filtrów.

1.3 Wskazówki dotyczące wykonania i eksploatacji instalacji
Na odcinku przewodów poprowadzonych od rekuperatora do czerpni i wyrzutni należy zwrócić szczególną
uwagę na wykonaną izolację kanałów wentylacyjnych – powinna ona zachować ciągłość na całej długości, a wszystkie
połączenia powinny zostać zabezpieczone taśmą aluminiową.
Montaż przewodów PE-FLEX® w gniazdach (mufach przyłączeniowych) skrzynek rozprężnych i rozprężnych
wykonuje się na KLIK. Rury powinny zostać dokładnie docięte za pomocą specjalnego nożyka dostarczanego w
zestawie. System PE-FLEX® posiada klasę szczelności „C” (wg PN-EN 12237), dlatego nie jest wymagane
doszczelnianie połączeń przy mufach za pomocą taśmy aluminiowej (raport szczelności został załączony do przesłanej
dokumentacji). Przewody PE-FLEX® powinny zostać przymocowane do podłoża za pomocą dedykowanych uchwytów
lub za pomocą perforowanej taśmy stalowej. Niezaizolowane skrzynki rozprężne i rozdzielcze, kanały wentylacyjne
oraz inne elementy instalacji mogą zostać prowadzone wyłącznie w strefie ciepłej budynku, czyli w miejscach, w
których temperatura jest równa temperaturze pokojowej. Jeżeli przewody przebiegają przez nieogrzewane strefy
budynku (np. na poddaszu poza warstwą izolacji) muszą zostać dodatkowo zabezpieczone przed wpływem niskich
temperatur.
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Zalecana minimalna grubość otuliny Sonodec Classic na poszczególnych przewodach w zależności od temperatury
otoczenia**
+20 do +15 °C
+14 do +1 °C
0 do -20 °C
Nawiew

25 mm

50 mm

50 mm + 300 mm*

Wyciąg

25 mm

50 mm

50 mm + 300 mm*

Czerpnia

50 mm

50 mm

50 mm

Wyrzutnia

50 mm

50 mm

50 mm + 300 mm*

*Dodatkowa izolacja np z wełny mineralnej
** W pomieszczeniach o wilgotności względnej ≤ 60 %
Wolną przestrzeń między przewodami, a otworami w ścianie należy zaizolować i zabezpieczyć przed
uszkodzeniami mechanicznymi. W miejscach trudno dostępnych można zastosować piankę montażową.
Centrala wentylacyjna (rekuperator) powinna zostać zamontowana zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta i zawartymi w instrukcji montażu. Należy szczególnie pamiętać m.in. o:
 wykonaniu odprowadzenia skroplin do kanalizacji powstających podczas wymiany ciepła,
 wykonaniu niezbędnych podłączeń elektrycznych (doprowadzeniu prądu oraz poprowadzeniu
przewodów do ewentualnego zewnętrznego sterownika, przycisków przewietrzania, itp.
 wypoziomowaniu urządzenia,
 montażu centrali w izolowanych i najlepiej ogrzewanym pomieszczeniu, w którym temperatura nie
spada poniżej 5-10 oC.
 zachowaniu odpowiedniej przestrzeni serwisowej wokół urządzenia
Ważne jest, aby systematycznie wymieniać filtry w centrali wentylacyjnej oraz wykonywać okresowe
przeglądy stanu technicznego urządzenia oraz stanu mocowań przewodów wentylacyjnych i centrali, tak, aby
instalacja przez cały okres funkcjonowania spełniała wymogi bezpieczeństwa.
Nie dopuszcza się podłączania okapów kuchennych do układu wentylacji mechanicznej. Okap powinien
posiadać filtr węglowy i być wykorzystany jako pochłaniacz. Dopuszcza się wykonanie okapu z własnym wentylatorem
i wyrzutem powietrza na zewnątrz budynku zabezpieczonym przepustnicą zwrotną. Takie rozwiązanie powoduje
zachwianie bilansu powietrznego w budynku na czas pracy okapu.
W budynku z wentylacją mechaniczną można stosować kominki wyłącznie z zamkniętym paleniskiem i z
własnym doprowadzeniem powietrza z zewnątrz budynku. Całość instalacji należy wykonać zgodnie z instrukcjami
producentów urządzeń oraz przepisami prawa budowlanego.
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2. Obliczenia

Wydajność centrali wentylacyjnej przewidziana jest na wymianę 500 m3 - 2 sztuki powietrza na godzinę.
Nr
pom.

Powierzchnia
[m2]

Nazwa

Nawiew
[m3/h]

Wywiew
[m3/h]

Parter
1

Sień

4,91

20

2

Szatnia

2,24

3

Spiżarnia

2,95

40

4

Wiatrołap

1,83

20

5

Łazienka

7,20

50

6

Sypialnia

14,40

7

Garderoba

7,10

8

Pokój/ Gabinet

13,50

50

9

Holl

13,76

-

-

10

Korytarz

4,72

-

-

11

Pokój dzienny + Jadlania

53,03

240

120

12

Kuchnia

25,63

13

Komunikacja

3,60

14

Pralnia

5,51

50

15

Korytarz

9,68

20

16

Sypialnia

15,77

50

17

Sypialnia

15,52

40

18

Łazienka

5,59

50

19

WC

3,31

50

20

Pokój i Pralnia

34,16

-

60
20

120
-

-

80

40

80

Poddasze
21

Antresola

31,64

100

22

Pokój

7,91

60

23

Pokój

17,04

100

24

Łazienka

3,01

Wartości zsumowane i
uśrednione dla budynku

303,41

50
50

780

780
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Podsumowanie
Wydajność centrali wentylacyjnej

2x 500 m3/h

Kubatura wentylowana budynku

850 m3

3. Lista części i wycena
Lista części
Nr

1

Wyszczególnienie

Ilość

Cena
brutto

Skrzynka rozdzielcza wg indywidualnego zamówienia stal nierdzewna + polipropylen
KOD "FZNL"

1

482,81

2

Skrzynka rozdzielcza wg indywidualnego zamówienia stal nierdzewna + polipropylen
KOD "FZNP"

1

603,07

3

Skrzynka rozdzielcza wg indywidualnego zamówienia stal nierdzewna + polipropylen
KOD "FZNQ"

1

564,19

4

Skrzynka rozdzielcza wg indywidualnego zamówienia stal nierdzewna + polipropylen
KOD "FZNS"

1

521,69

5

Skrzynka rozdzielcza wg indywidualnego zamówienia stal nierdzewna + polipropylen
KOD "FZNF"

1

467,77

6

Skrzynka rozdzielcza wg indywidualnego zamówienia stal nierdzewna + polipropylen
KOD "FZNG"

2

780,9

7

Skrzynka rozdzielcza wg indywidualnego zamówienia stal nierdzewna + polipropylen
KOD "FZNH"

1

437,12

Przewód elastyczny izolowany SONODEC CLASSIC DEC 50mm 200

2

456,01

Przewód elastyczny izolowany SONODEC CLASSIC DEC 200

2

326,2

8
9
10

Przewód wentylacyjny PE-FLEX® Ø75 - zwój 50m

15 5 625,04

11

Skrzynki rozprężne 2xØ75, 3xØ75, 5xØ50 poliwęglan 2x75/123 sufit/nypel

17 1 045,50

12

Skrzynki rozprężne 2xØ75, 3xØ75, 5xØ50 poliwęglan 3x75/123 sufit/nypel

3

207,01

13

Skrzynki rozprężne 2xØ75, 3xØ75, 5xØ50 poliwęglan 2x75/125 podłoga/mufa

5

307,5

14

Skrzynki rozprężne 2xØ75, 3xØ75, 5xØ50 poliwęglan 3x75/125 podłoga/mufa

6

414,02

15

Skrzynki rozprężne Ø50, Ø75 i Ø90 ze stali nierdzewnej + mufy polipropylenowe
kierunkowa 3x75/100 ps

4

523,98
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16

Przedłużenie skrzynki rozprężnej do ramki anemostatu 40 cm do skrzynki stal

4

111,98

17

Dysza dalekiego zasięgu dysza 100

4

799,94

18

*Anemostat DEC DVS z ramką montażową 125n

12

137,42

19

*Anemostat DEC DVS z ramką montażową 125w

19

217,57

20

Przepustnica-tłumik INNO JEVEN z pianki poliuretanowej Inno 125

3

85,5

21

Czerpnia / wyrzutnia płaska ze stali nierdzewnej czerpnia_plaska_okap_250

4

860,02

22

Przejście przez ścianę do czerpni/wyrzutni przejscie_stal_izol_250

4

612

23

Zwężka do kanałów wentylacyjnych redukcja_rur_248/198

4

220,02

24

Taśma montażowa stalowa perforowana 25m (17x06mm)

4

139,97

25

Taśma aluminiowa ASTAT AL75 zbrojona

2

72

26

Zaślepka z tworzywa do zatykania króćców w skrzynkach zaslepka 250

4

52

27

Zaślepka z tworzywa do zatykania króćców w skrzynkach zaslepka 125

31

93,04

28

Zaślepka z tworzywa do zatykania króćców w skrzynkach zaslepka 100

4

27,21

29

Zaślepka z tworzywa do zatykania króćców w skrzynkach zaslepka 75

5

14,02

30

Filtry stożkowe FSA do anemostatów filtr FSA 125x5

4

280

31

Przedłużenie do skrzynek rozprężnych z poliwęglanu 150 cm pvc

2

60

32

Złączka KLIK do rury PE-FLEX® złączka 75 KLIK

14

97,98

33

Podstawka montażowa do opasek zaciskowych 100 szt.

1

19,99

34

Opaski zaciskowe opaski_4,8x370_100szt

4

79,95

35

Opaska ślimakowa ślimak 200-220

48

119,85

36

Opaski zaciskowe opaski_9x910_25szt

2

69,99

37

**Antysmogowa izolowana skrzynka filtracyjna M5/F9 iZZi SF skrzynka filtracyjna 200

2 1 500,01

Rekuperatory reQnet H. reQ H.500 HRV

2

38
39

Zaślepka z tworzywa do zatykania króćców w skrzynkach zaslepka 200

22
380,00
4
37,98

* W sprzedaży dostępny jest również inny model anemostatów – zobacz na cennik.peflex.pl
** Opcja. Kupując rekuperator reQnet nie musisz montować dodatkowej skrzynki filtracyjnej iZZiFAST - centrale te
posiadają wbudowane filtry antysmogowe F9.

Rekuperatory reQnet dostępne są wyłącznie z montażem u instalatorów z wdrożonym systemem Inprax - poszukaj
ich na: reQnet.pl/znajdz-instalatora
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Zakupione wg dostarczonego projektu i niewykorzystane elementy instalacji nadające się do dalszej odsprzedaży (w
oryginalnych opakowaniach, nie zabrudzone i bez śladu użytkowania) można zwrócić we własnym zakresie do 90 dni
od daty ich zakupu.
Podane ceny są aktualne na dzień wykonania projektu i z czasem mogą ulec zmianie. Aktualne ceny dostępne są na
cennik.peflex.pl

4. Protokół z pomiaru szczelności
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5. Atest PZH systemu PE-FLEX®

6. Część rysunkowa
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