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łowe informacje o urządzeniu, takie jak: sprawność 
cieplna odzysku ciepła, rodzaj układu odzysku cie-
pła (UOC), jednostkowy pobór mocy (JPM) czy rocz-
ne zużycie energii elektrycznej (RZE). W ten sposób 
użytkownik centrali wentylacyjnej będzie mógł pod-
jąć świadomą decyzję, jaki rodzaj urządzenia będzie 
odpowiadał mu najbardziej. 

  Nowa klasyfikacja central 
wentylacyjnych

Przede wszystkim centrale wentylacyjne podzielo-
no na dwie grupy produktów, czyli na systemy wen-
tylacyjne przeznaczone:
- do budynków mieszkalnych (SWM),
- do budynków niemieszkalnych (SWNM).

W zależności od przynależności do danej grupy, cen-
trale wentylacyjne muszą spełniać określone wyma-
gania, czy posiadać odpowiednie dokumenty. 

SWM

Systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków 
mieszkalnych to centrale wentylacyjne nieprzekra-
czające wydatku 1000 m3/h. Urządzenia te przydzie-
lane są do tej grupy poprzez odpowiednią dekla-
rację producenta centrali wentylacyjnej. Produkty 
zaliczone do tej grupy powinny mieć stosowną ety-
kietę energetyczną.
Etykieta powinna zawierać zunifikowane dla każde-
go producenta informacje: nazwę produktu, klasę 
energetyczną (związaną z jednostkowym zużyciem 

energii – JZE), nominal-
ny przepływ powietrza 
(podawany dla sprężu 
dyspozycyjnego 100 Pa) 
oraz poziom mocy aku-
stycznej (skorygowany 
krzywą A).
Dzięki przedstawieniu 
tych parametrów w spo-
sób jednoznaczny, moż-
na będzie porównać 
urządzenia proponowa-
ne przez różnych produ-
centów. Jest to zdecy-
dowanie ukłon w stronę 
konsumentów, którzy nie 
zawsze dysponują fachową wiedzą techniczną pozwa-
lającą zweryfikować czy porównać poszczególne pa-
rametry techniczne. 
Dodatkowo, oprócz przedstawionej etykiety, pro-
ducent centrali wentylacyjnej powinien przygoto-
wać kartę produktu zawierającą bardziej szczegó-

Od 1 stycznia 2016 zgodnie z kolejnym etapem wdrażania 
postanowień Dyrektywy w sprawie Ekoprojektu (EcoDesign) 
obowiązują nowe wymagania dla systemów wentylacyjnych 
(rozporządzenia Komisji UE Nr 1253/2014 oraz 1254/2014).  
Wymuszają one na producentach central wentylacyjnych 
wprowadzenie stosownych zmian, głównie dotyczących minimalnej 
sprawności odzysku ciepła oraz odpowiedniej klasy energetycznej.

Centrale wentylacyjne Komfovent
Zgodne z Dyrektywą Ekoprojekt

W przypadku central wentylacyjnych 
Komfovent producent nie miał 
zbyt trudnego zadania. Większość 
urządzeń od lat spełnia wymagania 
Ekoprojektu. Zmiany były raczej 
kosmetyczne – zmieniono nazwę 
central wentylacyjnych Komfovent 
KOMPAKT o wydajności do 1000 m3/h  
i włączono je do typoszeregu 
Komfovent DOMEKT. Przygotowano 
również etykiety energetyczne  
oraz karty produktów.
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wiony w rozporządzeniu Komisji UE Nr 1253/2014, 
uwzględniający bonus za sprawność odzysku cie-
pła oraz ujemny współczynnik za niedokładne fil-
try powietrza.

Uwaga! Aby urządzenia spełniało wymagania Dy-
rektywy Ekoprojekt muszą być spełnione oba wa-
runki łącznie.  

Konsekwencje stosowania urządzeń 
niezgodnych z przepisami 

Zastosowanie urządzeń niespełniających wymagań 
Dyrektywy Ekoprojekt wiąże się z konsekwencjami 

nałożonymi przez Inspekcję Handlową, a w efekcie  
z koniecznością demontażu tych urządzeń z obiektu. 

Wnioski

Wprowadzenie nowych regulacji prawnych ma na 
celu przede wszystkim obniżenie kosztów użytko-
wania centrali wentylacyjnej oraz zmniejszenie za-
potrzebowania na dostarczanie dodatkowej ener-
gii do urządzenia na cele grzania. W rzeczywistości 
wiele urządzeń będzie musiało być wycofanych  
z rynku ze względu na zbyt niską sprawność odzy-
sku ciepła. Głównie dotyczy to central z wymienni-
kiem krzyżowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom inwestorów, w ofercie Komfovent pojawiło się 
szereg urządzeń z wymiennikami przeciwprądowy-
mi, których sprawność odzysku ciepła przekracza 
92%, idealnie uzupełniając sprawdzone rozwiązania 
z wymiennikami obrotowymi. Innowacyjna budowa, 
uniwersalny układ króćców oraz rozwinięte możliwo-
ści sterowania nagrzewnicą powietrza (nagrzewnica 
wodna, również z funkcją chłodzenia oraz kaskado-
wa nagrzewnica elektryczna), niskie JMW sprawiają, 
że centrale wentylacyjne Komfovent idealnie wpisu-
ją się w dzisiejsze wymogi i trendy.  

SWNM

Sprawa jest bardziej złożona w przypadku systemów 
wentylacyjnych przeznaczonych do budynków nie-
mieszkalnych. W tym przypadku spełnionych musi 
być kilka warunków.
Przede wszystkim centrale wentylacyjne powinny mieć 
odpowiednią sprawność układu odzysku ciepła 
(UOC). Sprawność ta od stycznia 2016 roku nie po-
winna być mniejsza niż 67% (63% w przypadku odzy-
sku ciepła z medium pośredniczącym), natomiast od 
stycznia 2018 roku wartości te zostaną zwiększone – 
minimalna sprawność odzysku ciepła wynosić będzie 
73% (68% dla czynnika pośredniczącego).  
Istotne jest również właściwe obliczanie sprawno-
ści odzysku ciepła – strumienie powietrza muszą 
być zbilansowane, odpowiednia powinna być rów-
nież różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej 
(13 K). Należy zwracać uwagę na ten fakt, gdyż czę-
sto inwestorów wprowadza się w błąd, przedstawia-
jąc sprawność odzysku ciepła na wysokim poziomie, 
ale np. przy znacznie większej ilości powietrza wy-
wiewanego z pomieszczeń.
Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony jest 
osiągnięcie odpowiedniego poziomu wewnętrz-
nej jednostkowej mocy wentylatora (JMWint).  
W tym przypadku pod uwagę brane są wewnętrz-
ne części pełniące funkcję wentylacji, czyli filtry 
powietrza, wymiennik ciepła i same wentylatory.  
Do obliczeń wartości granicznej, której nie należy 
przekroczyć (JMWint_limit), służy wzór przedsta-

Przedstawiciel marki Komfovent  
na terenie Polski 
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1. Nowa klasyfikacja central wentylacyjnych:
- SWM – systemy wentylacyjne przeznaczone 
do budynków mieszkalnych,
- SWNM – systemy wentylacyjne przeznaczo-
ne do budynków niemieszkalnych.
2. Określenie wymaganych sprawności odzy-
sku ciepła dla SWNM:
- od stycznia 2016 r. – min. 67% (min. 63%  
z medium pośredniczącym),
- od stycznia 2018 r. – min. 73% (min. 68%  
z medium pośredniczącym).
Sprawdź, czy obliczanie sprawności odzy-
sku ciepła jest właściwe.
3. Dla SWM obowiązek posiadania etykiety 
energetycznej.
4. Dla SWNM obowiązek spełnienia dwóch 
warunków łącznie. Tylko centrale wentyla-
cyjne spełniające oba poniższe warunki łącz-
nie są dopuszczone do sprzedaży w UE.
- Uzyskanie wymaganej sprawności odzysku 
ciepła powyżej 67%.
- Osiągnięcie odpowiedniej wartości współ-
czynnika JMWint (SFP) układu.
Sprawdź, czy twój dostawca jednoznacznie 
deklaruje w karcie doboru, że urządzenie speł-
nia oba wymagania Dyrektywy.

Fragment z danymi z karty doboru z programu Komfovent VERSO

Pobierz pełen materiał
Pobierz

W przypadku central wentylacyjnych 
Komfovent VERSO powyższe kwestie 
przedstawiane są w sposób jasny 
i jednoznaczny. Podczas doboru 
centrali wentylacyjnej (za pomocą 
dedykowanego programu doboru) 
uzyskuje się konkretną deklarację, 
czy urządzenie spełnia wymogi, 
czy konieczna jest modyfikacja 
parametrów centrali wentylacyjnej. 
Ważny jest także fakt, że centrale  
z typoszeregu VERSO mają certyfikat 
Eurovent, co dodatkowo potwierdza 
rzetelność otrzymanych obliczeń. 
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