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Elementy akustyczne wykorzystywane

w systemach wentylacyjnych

Kraków 07.12.2011

Marcin Spędzia

skuteczna wentylacja

Zasady skutecznej wentylacji

� właściwe doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz,
- powietrze doprowadzamy do wszystkich pokoi oraz ewentualnie 
do kuchni z oknem zewnętrznym (w łazience nie stosujemy nawiewnika)

� zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza pomiędzy 
pomieszczeniami,

- drzwi wewnętrzne w pokojach powinny być podcięte na wysokość 1 cm, 
co daje szczelinę 80 cm2

- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń technicznych (kuchni, łazienki itp..)
powinny posiadać tuleje, kratkę lub podcięcie o powierzchni ok. 200 cm2

� sprawne usunięcie zanieczyszczonego powietrza,
- zużyte powietrze powinno być usunięte przez kratki 
wentylacyjne umieszczone w pomieszczeniach technicznych 
( kuchni, łazience, garderoba itp..)

Przepisy 

§ 155 ust. 3
W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż
wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza 
zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należ zapewnić przez 
urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych 
częściach przegród zewnętrznych.

RozporzRozporząądzenie Ministra Infrastruktury dzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia  6 listopada 2008 r. zmieniajz dnia  6 listopada 2008 r. zmieniająące rozporzce rozporząądzenie w sprawie dzenie w sprawie 

warunkwarunkóów technicznych, jakim powinny odpowiadaw technicznych, jakim powinny odpowiadaćć budynki i ich budynki i ich 
usytuowanie.usytuowanie.

Załącznik 2
…w budynku mieszkalnym, zamieszkania 

zbiorowego, budynku użyteczności publicznej 
współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych 
okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie 
więcej niż 0,3 m3/(m ·h ·daPa2/3)...

nawiewniki okienne

Ze względu na sposób działania wyróżniamy:

� nawiewniki higrosterowane,

� nawiewniki ciśnieniowe,

� nawiewniki sterowane ręcznie,

przepływ
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nawiewniki higrosterowane: zasada działania

- przepływ powietrza  zależy od wartości wilgotności 
względnej wewnątrz pomieszczenia, działają w 
zakresie od 30 do 70%;

- czujnikiem sterującym jest zamontowana wewnątrz 
taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian 
wilgotności względnej w powietrzu zmienia swą
długość i powoduje mniejsze bądź większe otwarcie 
przepustnicy;

- nawiewniki higrosterowane dostosowują ilość
przepływającego powietrza do rzeczywistych 
potrzeb;

nawiewniki higrosterowane –
sterowane automatycznie
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Rozbieżność, ale zawsze więcej H2O niż CO2 - czyli nadal 
pomiar wilgoci jest bezpieczny

Liniowa zależność pomiędzy wilgocią a wzrostem stężenia dwutlenku węgla.

zanieczyszczenia w domu : potrzeba wentylacji
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Zmienia przepływ powietrza w zale Ŝności od pory dnia 
i potrzeb u Ŝytkowników

nawiewniki higrosterowane: zasada działania

DZIEŃ NOC

EMM – nawiewnik higrosterowany standardowy, 
przeznaczony do okien plastikowych, drewnianych i 
aluminiowych,
- przepływ powietrza 5 – 35 m3/h
- tłumienie akustyczne 32dB  lub 38dB

nawiewniki higrosterowane: EMM

higosterowany nawiewnik higrodynamic : EXR.HPNOWOŚĆ 2011

EXR –nawiewnik higrosterowany, akustyczny, 
dwusystemowy przeznaczony do okien 
plastikowych, drewnianych i aluminiowych,
- przepływ powietrza 5 – 30 m3/h
- tłumienie akustyczne od 35dB do 42dB

Sposób montażu

Tłumienie = 35 dB

Tłumienie = 42 dB

Typ EHT – nawiewnik higrosterowany ścienny. Wraz z 
dodatkowymi akcesoriami (wkładki akustyczne do mufy i 
okapu) zapewnia najwyższą izolacyjność akustyczną
wśród wszystkich nawiewników higrosterowanych – 52dB

Nawiewniki higrosterowane - rozwiązania

nawiewniki a akustyka

Akustyka okna z nawiewnikiem
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36,235,434,240
35,334,633,638
34,133,632,736
33,032,331,734
31,931,631,133
31,130,930,432

42

34,934,031,840
34,233,431,438
33,332,630,936
32,131,630,234
31,431,029,733
30,730,329,232

40

32,731,630,140
32,231,329,838
31,630,829,436
30,830,128,934
30,329,628,633
29,729,128,232

37

29,228,026,340
29,027,926,238
28,627,626,136
28,227,325,834
27,927,025,633
27,626,825,432
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Rw wypadkowe okna o 
powierzchni 4,50 m 2 z 

nawiewnikiem [dB]

Rw wypadkowe okna o 
powierzchni 3,40 m 2 z 

nawiewnikiem [dB]

Rw wypadkowe okna o 
powierzchni 2,25 m 2  

nawiewnikiem [dB]

Rw okna 
[dB]

Dn,e,w nawiewnika
[dB]

nawiewniki a akustyka

Polska Norma PN-83/B-03430 Az3 2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania” określa ilość
powietrza, jaką musimy usunąć (a więc i dostarczyć) z poszczególnych
pomieszczeń. 

Dobór liczby nawiewników

nawiewniki : dobór nawiewników

nawiewniki : dobór nawiewników

Liczba nawiewników

Ilość powietrza do usunięcia (a więc i dostarczenia):
- kuchnia z oknem i kuchenką gazową – 70 m3/h
- łazienka - 50 m3/h
- WC - 30 m3/h

Vn – suma powietrza do usunięcia - 150 m3/h
Vs – wydajność jednego nawiewnika – w przypadku EMM 35m3/h
n – liczba nawiewników

n = Vn /  Vs = 150/35 = 4,3 szt.

Przyjęto, że danym mieszkaniu powinny zostać zamontowane

4 nawiewniki.

Projekt RESHYVENT http://www.reshyvent.com

Jednym z uczestników programu RESHYVENT jest firma aereco, która opracowała i 
opatentowała specjalny typ niskociśnieniowej nasady dachowej VBP

Wentylacja niskociśnieniowa aereco (oparta o elementy higrosterowane) jest 
pierwszym w pełni funkcjonalnym rozwiązaniem spełniającym założenia 

projektu RESHYVENT

wentylacja niskociśnieniowa : nasada VBP

+ nasada kominowa VBP 
możliwość sterowania 

pracą

+ uniezależnienie od 
warunków zewnętrznych

+ niskie zużycie energii
(2W / mieszkanie)

+ cicha praca

+ niskie koszty
konserwacji

+ łatwy do adaptacji na 
istniejące kanały

+ zachowanie 
funkcjonalności kanałów

przy wyłączeniu VBP

1. Wentylacja na pionach zbiorczych1. Wentylacja na pionach zbiorczych
Wentylacja wyciągowa 
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Wentylacja NISKOCIŚNIENIOWA - projektowanie

Podstawowe zasady projektowania systemu wentylacji
NISKOCIŚNIENIOWEJ:

izolacja termiczna i akustyczna pionów wentylacyjnych 
wełną mineralną

Wentylacja NISKOCIŚNIENIOWA - projektowanie

Podstawowe zasady projektowania systemu wentylacji
NISKOCIŚNIENIOWEJ:

tłumik szumów lub tłumiąca skrzynka rozprężna

Wentylacja NISKOCIŚNIENIOWA

Kratka wyciągowa 
higrosterowana

BXC

BXL

Zasada działania
kratka wyciągowa higrosterowana

Wilgotność względna (%)
36 76

60

20

Przepływ w m3/h Kratka BXS

Wentylacja NISKOCIŚNIENIOWA

Pierścień Akustyczny

2. Wentylacja na pionach indywidualnych2. Wentylacja na pionach indywidualnych
Wentylacja NISKOCIŚNIENIOWA
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SM METALOWIEC - Rzeszów

modernizacja wentylacji grawitacyjnej - wentylacja hybrydowa Tychy  

Budynki istniejące –
modernizacja układu wentylacji

Stałe PODCIŚNIENIE

- Automatyka micro-watt

Wentylacja MECHANICZNA  centralna

Wentylacja w domkach

DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę


