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1 Dane ogólne 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji i hybrydowej                     
w budynku mieszkalnym w Kielcach,  przy ul. Ściegiennego 270A. 

1.2 Zakres opracowania 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

– instalacja wentylacji hybrydowej lokali mieszkalnych.  

1.3 Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszego projektu budowlanego instalacji sanitarnych są: 

– umowa z inwestorem – M.Z.B. Kielce, 

– uzgodnienia międzybranŜowe, 

– podkłady budowlane, 

– wytyczne technologiczne, 

– obowiązujące normy i przepisy. 

2 Opis techniczny 

2.1 Instalacja wentylacji hybrydowej. 

2.1.1 Opis ogólny wykonania instalacji wentylacji hybrydowej lokali mieszkalnych. 

 

              W projektowanym budynku została przewidziana instalacja wentylacji hybrydowej. Polega 
ona na podciśnieniowym nawiewie powietrza zewnętrznego higrosterowanymi nawiewnikami 
okiennymi typu EHA  i EMM  i wywiewie niskociśnieniowymi nasadami kominowymi VBP, 
montowanymi na wywiewnych pionach wentylacyjnych wyposaŜonych w kratki wywiewne 
higrosterowane BXL . Całość systemu oparto na produktach firmy AERECO. 

Wentylacja hybrydowa łączy w sobie zalety wentylacji naturalnej (prosta konserwacja, komfort 
akustyczny) i mechanicznej (sprawne działanie). Do tradycyjnych kanałów wentylacji naturalnej 
zastosowano wspomaganie mechaniczne. Nasada wentylacyjna kominowa moŜe pracować ciągle bądź 
okresowo. W tym drugim przypadku ulega wyłączeniu gdy w sytuacjach gdy warunki pozwalają na 
prawidłowe działanie wentylacji naturalnej. Włączenie nasady moŜe nastąpić po wysłaniu impulsu z 
czujnika ciśnienia lub temperatury.  

W systemie hybrydowym powietrze dostarczane jest do pokoi przez higrosterowane nawiewniki 
powietrza natomiast jego usuwanie odbywa się z pomieszczeń pomocniczych (kuchnia, łazienka czy 
WC) za pośrednictwem higrosterowanych kratek wywiewnych Dzięki tym elementom strumień 
powietrza moŜe być kontrolowany w zaleŜności od rzeczywistych potrzeb.  

Ilość powietrza, jaką ze względów higienicznych naleŜy odprowadzić i jednocześnie doprowadzić 
z lokali mieszkalnych określona jest w PN-83/B-03430/Az3 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 2.1.2 normy: 
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− kuchnia z oknem zewnętrznym wyposaŜona w kuchenkę gazową wymaga  
70 m3/h powietrza wentylującego, 

− łazienka (z ustępem lub bez) – 50 m3/h, 
− pomieszczenie WC – 30 m3/h. 

W budynku zaprojektowane zostały lokale mieszkalne wyposaŜone w pomieszczenie łazienki z WC 
oraz kuchnie z kuchenkami gazowymi. Wymaga on dostarczenia i odprowadzenia 120m3/h. 

Sterowanie ilością przepływającego powietrza przez pomieszczenia odbywać się będzie na 
podstawie pomiaru poziomu wilgotności powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. Realizowane 
to będzie za pomocą czujników wilgotności zamontowanych w kaŜdym nawiewniku okiennym oraz 
kratce wywiewnej. 

Całość systemu wentylacji hybrydowej składa się z: 

- nawiewników okiennych higrosterowanych typu EMM707 i EHA755 wyposaŜonych w 
standardowe okapniki, 

- kratek ściennych higrosterowanych BXL888 z króćcem φ125, 

- niskociśnieniowych nasad kominowych VBP042, 

- kanałów wywiewnych z rur SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej z kształtkami z uszczelkami 
gumowymi, 

- kanałów prostokątnych typu AI łączonych na zakładkę i wprowadzanych w istniejąca murowane 
przewody wentylacyjne, 

- skrzynek rozpręŜnych, tłumiących. 

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków przewodami wentylacji, wszystkie 
poziome przewody wentylacyjne naleŜy zaizolować akustycznie matami z wełny mineralnej z 
płaszczem aluminiowym grubości 30 mm. 

Projektowana wentylacja hybrydowa pracuje całą dobę. 

Skrzynki tłumiące montowane na dachu naleŜy wykonać indywidualnie do kaŜdej z nasad wg 
schematu przedstawionego w projekcie, po dokonaniu pomiarów na budowie. 

 

 

2.1.2 Zestawienie zastosowanych w projekcie urządzeń wentylacyjnych wraz z ich danymi 
technicznymi  

 

Typ Sztuk Wydajność 
N 

[kW] 
CięŜar 

Uwagi 

PRODUCENT 

  N/W [m3/h]  [kg]  

V4A 1 100 
0,75 

[ 230V ] 
1,5 AERECO 

VBP 042 24 400 
0,02 

[ 8-12V ] 
18 AERECO 
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3 Wytyczne branŜowe 

3.1 BranŜa budowlano-konstrukcyjna 

– przewidzieć przejścia przez stropy oraz ściany konstrukcyjne, 

– przewidzieć konstrukcje pod nasady kominowe, 

– zaprojektować obudowę kanałów wentylacyjnych prowadzonych przez mieszkania                      
i przewidzieć rewizje w obudowach, 

– przewidzieć konieczność rozkucia pewnych części kanałów murowanych od strony korytarza 
oraz ich naprawę po zamontowaniu wkładu z blachy stalowej ocynkowanej.  

3.2 BranŜa elektryczna 

– wykonać instalację elektryczną zasilania urządzeń wentylacyjnych – wentylatora V4A oraz 
nasad kominowych, 

– zaprojektować instalację przeciwporaŜeniową i piorunochronną. 

4 Uwagi końcowe 

− Ww. instalacje naleŜy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe 
instytucje do tego upowaŜnione 

− Instalacje wentylacji hybrydowej powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia wykonawcze 

− Podczas wykonywania robót naleŜy stosować się do „Wymagań technicznych COBRTI 
INSTAL”  zeszyty nr 5. 

− Przed przekazaniem do eksploatacji instalację  naleŜy dokładnie wyregulować. 

5 Załączniki 

 

 

 

  Opracował: 

 

mgr inŜ. Michał Kwieczko 


























