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 Nowoczesna automatyka sterowania  
    strumieniem powietrza: VAV kontra CAV

Funkcja sterowania zmiennym  
strumieniem powietrza (VAV) do  
systemów wentylacji na żądanie

W trybie sterowania zmiennym strumieniem 
powietrza (tryb VAV) praca urządzenia wen-
tylacyjnego zależy od aktualnego zapotrze-
bowania na powietrze w poszczególnych 
pomieszczeniach. W tym trybie urządzenie 
wentylacyjne dostarcza do wentylowanych 
pomieszczeń tylko taką ilość powietrza, jaka 
w danym momencie jest niezbędna, znacz-
nie zmniejszając tym samym koszty eksploata-
cyjne i przedłużając żywotność jednostki m.in. 
poprzez zmniejszenie zabrudzenia filtrów. 
Funkcja VAV została opracowana w celu zre-
dukowania kosztów eksploatacji urządzenia. 
System ten, przy częstej zmianie zapotrzebo-
wania na powietrze wentylacyjne, w sposób 
zauważalny zmniejsza zużycie energii i zwią-
zane z nią koszty eksploatacji jednostki. Prze-
prowadzone testy wykazały, że zredukowa-
nie intensywności wentylacji o 30% skutkuje 
zredukowaniem zużycia energii elektrycznej 
przez wentylatory nawet o 60%.
Zasadę funkcjonowania sterowania VAV 
ilustrują rysunki 1  i 2 .

Sterowanie VAV ofero-
wane jest w dwóch wer-
sjach: sterowanie dwo-

ma strumieniami (rys. 3 ) oraz sterowanie 
pojedynczym strumieniem (rys. 4 ).

Możliwe rozwiązania sterowania  
systemem VAV

W trybie VAV system wentylacyjny funkcjonu-
je w oparciu o niezależny system sterowania, 

określający zapotrzebowanie na powietrze 
wentylacyjne w poszczególnych pomieszcze-
niach. Może on obejmować przepustnice po-
wietrza z siłownikami elektrycznymi, czujniki ja-
kości powietrza, czujniki ruchu i inne elementy 
sterownicze, monitorujące w sposób ciągły 
zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne.
• Sterowanie ręczne, 
nieciągłe
Przykład: przepustnice po-
wietrza z własnym napę-
dem, sterowane zwykłym 
przełącznikiem

• Sterowanie automatyczne z nastawą 
czasową
Przepustnice powietrza z własnym napędem, 
sterowane za pomocą regulatora czasowe-
go z nastawami tygodniowymi
• Automatyczne sterowanie cyfrowe
Przykład: przepustnice powietrza z wła-

1  Wszystkie pomieszczenia budynku są wykorzystywane. Przepustnice 
powietrza pozostają otwarte. Normalny strumień powietrza, zgodny  
z parametrami projektowymi i nastawami

2  Niektóre pomieszczenia są nieużywane. Przepustnice powietrza  
w tych pomieszczeniach pozostają zamknięte. Strumień powietrza jest 
skorygowany i zredukowany do poziomu odpowiadającego aktualnemu 
zapotrzebowaniu

3  Sterowanie VAV dwoma strumieniami. Pełny tryb roboczy, obejmujący 
sterowanie strumieniami powietrza doprowadzanego i wywiewanego  
z użyciem odrębnych czujników ciśnienia zainstalowanych na 
przewodach wentylacyjnych. To rozwiązanie nadaje się do systemów 
wentylacyjnych z niezależną zmianą strumienia powietrza

4  Sterowanie VAV pojedynczym strumieniem. Tryb uproszony: 
jeden strumień jest sterowany za pomocą czujnika ciśnienia na 
kanale powietrza doprowadzanego lub wywiewanego, natomiast 
drugi strumień sterowany jest stosownie do aktualnej intensywności 
pierwszego strumienia. Strumień nadrzędny jest strumieniem „MASTER”, 
natomiast strumień regulowany nadążnie jest strumieniem „SLAVE”. 
Rozwiązanie odpowiednie dla systemów wentylacyjnych, w których 
strumień powietrza podlega regulacjom tylko w jednym kierunku, np. 
regulowana jest tylko ilość powietrza doprowadzanego, pozostała część 
instalacji funkcjonuje w trybie ustalonym
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snym napędem, sterowane za pomocą 
czujnika ruchu
• Automatyczne sterowanie z modulacją
Przykład: przepustnice powietrza z wła-
snym napędem, sterowane za pomocą  
zewnętrznego sterownika, komunikujące-

go się z różnymi czujnikami (np. 
CO2, wilgotności, jakości po-
wietrza, itp.)

Funkcja stałego strumienia  
powietrza (CAV)

Tryb stałego strumienia powie-
trza (CAV) polega na dopro-
wadzaniu i wywiewaniu z po-
mieszczenia stałej, nastawionej 
przez użytkownika ilości po-
wietrza, niezależnie od zacho-
dzących w systemie wentyla-
cyjnym zmian procesowych. 
Strumień powietrza jest auto-
matycznie regulowany do po-
ziomu określonego przez nasta-
wę użytkownika.

Porównanie systemów

W układach CAV wentylujemy 
wszystkie pomieszczenia nieza-
leżnie od zapotrzebowania, na-
tomiast w układzie VAV wentylu-
jemy pomieszczenia, w których 
aktualnie jest zapotrzebowanie 
na powietrze.
Systemy VAV są coraz częściej 
spotykane w nowych realiza-
cjach. W niedługim czasie po-
winny stać się jeszcze bardziej 
popularne i przyczynić się do 

oszczędności energii oraz minimalizowania 
kosztów eksploatacyjnych. 
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Wentylator typu MAG przeznaczony jest głównie do 
stosowania w instalacjach wentylacyjnych budynków 
mieszkalnych. Montowany być może na zakończeniu 
przewodów wentylacji wywiewnej kanałowej lub zbiorczej. 
Zadaniem wentylatora MAG jest utrzymanie normatywnych 
przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych oraz 
zapobieganie nadmuchiwaniu powietrza zewnętrznego  
do pomieszczeń wentylowanych.

Zabrania się stosowania wentylatorów MAG do wentylacji mechanicznej obiektów mieszkalnych,  
w których w wydzielonym pomieszczeniu używa się kotłów gazowych z otwartą komorą spalania.

Przy wyłączonym spod napięcia silniku elektrycznym wentylator stanowi dzięki swoim cechom 
geometrycznym formę stacjonarnej, o niskim współczynniku oporu własnego, nasady grawitacyjnej 
o parametrach wynikających z właściwości fizycznych powietrza zewnętrznego i powietrza wewnątrz 
pomieszczenia wentylowanego.
W przypadku braku warunków potrzebnych do działania wentylacji grawitacyjnej użytkownik może  
włączyć mechaniczną pracę wentylatora. Wentylator przystosowany jest do pracy ciągłej.

Wentylator MAG występuje w dwóch 
odmianach konstrukcyjnych:

- MAG 200/AC – wentylator napędzany 
silnikiem z wirującym stojanem niskiej 
mocy, z możliwością regulacji obrotów 
w zakresie 40-100% jego obrotów 
nominalnych,
- MAG 200/EC – wentylator napędzany 
silnikiem elektronicznie komutowanym, 
niskiej mocy, dwubiegowym.

Wentylator MAG charakteryzuje się niskim poziomem ciśnienia akustycznego.
Wentylator może być montowany na dowolnym elemencie wsporczym (podstawa, redukcja, kanał)  
o odpowiedniej sztywności, wyposażonym w kołowe przyłącze kołnierzowe Dn = 200 mm.  
Nominalna średnica wlotu wentylatora Dn = 200 mm.
Pracę układu wentylacyjnego można zautomatyzować zasilając wentylator ze sterownika przetwarzającego 
sygnał z dowolnego czujnika np. temperatury, ruchu, światła,  
wilgotności (np. HIGSTER).

p o r a d y d o  s p i s u  t r e ś c i

http://www.ventia.pl
http://www.uniwersal.com.pl

	Przycisk 57: 
	Strona 1: Off



