
Nowoczesna wentylacja
Co oznacza dzisiaj, w dobie świadomości ekologicznej, zrównoważonego rozwoju  

oraz obowiązujących norm i wymagań unijnych, nowoczesna wentylacja? 
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Nowoczesna wentylacja 
w roku 2015 oznacza sys-
tem wyposażony 
w urządzenia ener-
gooszczędne, o ni-
skiej awaryjności 
i długiej żywotno-
ści. Zmienność za-
potrzebowania po-
wietrza w obiektach 
użyteczności pu-

blicznej implikuje wybór 
wentylatorów EC, umożli-
wia płynną regulację wy-
dajności, temperatury i ci-
śnienia, oraz komunikację 
z nadrzędnymi jednostka-
mi systemu BMS, np. przez 
Modbus RTU. Serce układu 
to zazwyczaj przeciwprą-

dowy wymien-
nik ciepła o wy-
sokiej sprawno-
ści odzysku cie-
pła (ponad 90%) 
lub wymiennik 
obrotowy, za-
pewniający od-
zysk wilgoci. 

Michał Zalewski
Kierownik Sekcji Szkoleń  
w Grupie KLIMA-THERM S.A.

Można przyjąć, że śred-
nio co 5 lat systemy są dwa 
razy lepsze. Co to ozna-
cza od 2015 roku, może-
my prześledzić na przy-
kładzie urządzeń FUJITSU 
dedykowanych do budyn-
ków użyteczności publicz-
nej. Oto ich zalety:
– wysoka efektyw-
ność energetyczna – 
przestrzeń publicz-
na oznacza długie 
okresy użytkowa-
nia, tylko urządze-
nia w klasie efek-
tywności energe-
tycznej co najmniej A+, 
lub o wskaźniku EER po-
wyżej 4 zapewniają ni-
skie koszty eksploatacji;  
FUJITSU oferuje tu systemy  
VRF o wskaźniku nawet 
EER 4,4,
– mała wymagana przestrzeń 
instalacyjna np. jednostka 
kanałowa SLIM o wysokości 
tylko 198 mm, zwarte jed-
nostki zewnętrzne,

– ergonomiczne, fabryczne 
systemy sterowania (funk-
cje energooszczędne, moż-
liwość ograniczania dostę-
pu dla osób nieupoważ-
nionych) – FUJITSU ofe-
ruje sterowanie lokalne  
(piloty), grupowe (sterow-
niki ścienne) i centralne 
(panele dotykowe lub spe-
cjalne oprogramowanie),
– możliwość komunikacji 
z nadrzędnymi systemami 

zarządzania bu-
dynkami (tzw. 
BMS) lub moż-
liwość sterowa-
nia poprzez sieć 
internetową czy 
urządzenia mo-
bilne (telefony 
i tablety),

– wysoki komfort użytko-
wania – cicha praca, około 
35 dB(A), specjalne opcje 
filtrowania powietrza, 
możliwość modelowania 
strumienia powietrza,
– wysokiej jakości, trwa-
łe materiały, długa, co naj-
mniej 5 letnia gwarancja,
– sieć sprawnego i łatwo 
dostępnego serwisu.
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Aktualnie najważniejsze 
cechy systemu wentylacyj-
no -kl imatyza-
cyjnego, z punk-
tu widzenia za-
rządcy czy inwe-
stora, to przede 
wszystkim eko-
n o m i c z n o ś ć .  
Należy pamię-
tać, że rozwiąza-
nia ekonomiczne charak-
teryzuje nie cena zakupu, 
ale przede wszystkim wa-
runki eksploatacyjne takie 
jak: długa żywotność, ja-
kość montażu oraz wyspe-
cjalizowany serwis, to one 

pozwalają w sposób realny 
porównać wartość inwesty-
cji do osiąganych oszczęd-
ności. Istotne dzisiaj jest 
również dostosowanie się 
do obowiązujących przepi-
sów legislacyjnych, co mo-
że być konieczne w przy-

padku wielu bu-
dynków użyteczno-
ści publicznej, któ-
re nadal posiada-
ją systemy klima-
tyzacyjne na czyn-
nik R22. Wycho-
dząc temu naprze-
ciw firma Daikin 

opracowała „Technolo-
gie Zamiany” pozwalającą 
na dostosowanie posiada-
nych układów do bieżą-
cych wymagań. Po szcze-
góły zapraszam na stronę  
www.daikin.pl

wioletta neumann
Dyrektor Sprzedaży
AE Product Marketing Manager
LG Electronics Polska Sp. z o.o.
 

Spośród szerokiej gamy 
systemów klimatyzacyj-
nych typu VRF dedykowa-
nych do dużych obiektów 
inwestorzy muszą wybrać 
te, które najbardziej odpo-
wiadają specyfice danego 
budynku oraz wymogom 
potencjalnych najemców. 
Kluczowe cechy nowocze-
snych systemów klimaty-
zacyjnych to niezawodna 
praca, opcja jednoczesnej 
pracy w trybie 
grzania i chło-
dzenia (w róż-
nych pomiesz-
czeniach) czy 
elastyczne sys-
temy sterowania 
i kontroli całego 
systemu. Jednak 

obecnie najważniejszym 
parametrem dla inwesto-
rów jest efektywność ener-
getyczna wybranego roz-
wiązania, która przekłada 
się na znaczne oszczędno-
ści w późniejszej eksploata-
cji budynku oraz zmniejsza 
całkowite zużycie energii 
przez użytkownika. Na pol-
skim rynku jest niewielu 
producentów,  oferujących 
systemy klimatyzacji VRF, 
których wysokie parametry 
efektywności energetycznej 
zostały potwierdzone przez 
prestiżową niezależną or-
ganizację EUROVENT. Jed-
nym z producentów wy-

różnionych certyfi-
katem EUROVENTU 
jest firma LG, której 
system klimatyzacji 
Multi V IV znalazł 
się na liście certyfi-
kowanych urządzeń 
klimatyzacyjnych 
typu VRF. 
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