
PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

FINSTALACJE 2018



Przepisy Prawa

Przepisy prawa europejskiego i krajowego

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne „podlegają” przepisom prawa europejskiego, krajowego oraz 

normom europejskim i krajowym. Dotyczy to stosowanych materiałów i technologii produkcji.

• Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

• Normy krajowe i europejskie

2018 – Instalacje



Przepisy Prawa Unijnego

2018 – Instalacje

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.

ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z 

energią. (ErP)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. 

w sprawie maszyn. (MAD)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku 

sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia. (LVD)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności 

elektromagnetycznej. (EMC)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku 

urządzeń ciśnieniowych. (PED)



Przepisy Prawa Unijnego

Rozporządzenie wprowadziło (stosowanie od stycznia 2016r) wymagania w stosunku do produkowanych urządzeń 

oraz zakresu informacji technicznej podawanej przez producenta

• Sprawność odzysku ciepła od 2018r. ma wynosić min. 68% dla układów z medium pośredniczącym (glikolol) 

i 73% dla pozostałych (wymienniki krzyżowe, obrotowe)

• Wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora części pełniących funkcje wentylacyjne, ma być mniejsza od limitu 

jednostkowej mocy wentylatora, wyznaczonego z innego kryterium

2018 – Instalacje

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych



Przepisy Prawa Unijnego
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Rozporządzenie RKE 1253/2014



Przepisy Prawa Krajowego
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 14 listopada 2017 r. poz.2285

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie wprowadziło w nowelizacji w 2008r. (zm. 2013 i 2017) wymóg podawania wartości mocy 

właściwej wentylatora. W paragrafie 154 wprowadzono ustęp 10 i 11. 

10. Moc właściwa wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna 

nie przekraczać wartości określonych w tabeli:

Rodzaj i zastosowanie wentylatora
Maksymalna moc właściwa

wentylatora kW/(m3/s)

1

Wentylator nawiewny:

a) instalacja klimatyzacji lub wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła

b) instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej bez odzysku ciepła oraz wentylacji nawiewnej

1,60

1,25

2

Wentylator wywiewny:

a) instalacja klimatyzacji lub wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła

b) instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej bez odzysku ciepła

c) instalacja wywiewna

1,00

1,00

0,80



Przepisy prawa krajowego
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11. Dopuszcza się zwiększenie mocy właściwej wentylatora w przypadku zastosowania wybranych 

elementów instalacji, do wartości określonej w poniższej tabeli:

Dodatkowe elementy instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej

Dodatkowa moc 

właściwa wentylatora

kW/(m3/s)

1 Dodatkowy stopień filtracji 0,3

2 Dodatkowy stopień filtracji powietrza z filtrami klasy H10 i wyższej 0,6

3 Filtry do usuwania gazowych zanieczyszczeń powietrza 0,3

4 Wysoko skuteczne urządzenie do odzysku ciepła (sprawność temperaturowa większa niż 67%) 0,3



Przepisy Prawa Unijnego
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w 

odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów napędzanych 

silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW

Typ wentylatora
Kategoria 

sprawności

Zakres mocy

[kW]

Poziom sprawności 

do/od 01.01.2015

Poziom sprawności 

wentylatorów 

stosowanych

Wentylatory osiowe

Statyczna
0,125≤P≤10

36/40 65
10<P≤500

Całkowita
0,125≤P≤10

50/58 75
10<P≤500

Wentylatory promieniowe z łopatkami 

zagiętymi do przodu  i radialne

Statyczna
0,125≤P≤10

37/44 62
10<P≤500

Całkowita
0,125≤P≤10

42/49 65
10<P≤500

Wentylatory promieniowe z łopatkami 

zagiętymi do tyłu bez obudowy 
Statyczna

0,125≤P≤10

58/62 70
10<P≤500

Wentylatory promieniowe z łopatkami 

zagiętymi do tyłu w obudowie 

Statyczna
0,125≤P≤10

58/61 72
10<P≤500

Całkowita
0,125≤P≤10

61/64 75
10<P≤500



Przepisy Prawa Unijnego

2018 – Instalacje

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych

IEC 60034-30 Dyrektywa EuP CEMEP Obowiązuje od:

IE4 Super Premium Efficiency

(najwyższa wydajność)
Nie określona

IE3 Premium Efficiency

(najwyższa wydajność)
IE3 Premium Efficiency Klasa Eff1

01.01.2017 silniki 0,75 – 375kW

01.01.2015 silniki 7,5 – 375kW

IE2 Premium Efficiency

(podwyższona  wydajność)
IE2 Premium Efficiency * Klasa Eff2 16.06.2011

IE1 Standard Efficiency

(standardowa wydajność)
Klasa Eff3 ND

* Jeżeli silnik elektryczny zasilany jest przez falownik to daty obowiązują jak dla IE3



Normy Krajowe i Europejskie

Normy do projektowania, do badania i klasyfikowania urządzeń

2018 – Instalacje

- PN-EN 1886:2008 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne.

- PN-EN 13053+A1:2011 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Klasyfikacja i

charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji .

- PN-EN 13779:2008 – Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji

wentylacji i klimatyzacji (zastąpiona normą PN-EN 16798-3:2017-09 - Charakterystyka energetyczna

budynków. Wentylacja budynków. Część 3: Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące

właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń (Moduł M5-1, M5-4)).

- DIN 1946-4:2008 – Wentylacja i klimatyzacja część 4: Systemy wentylacji i klimatyzacji stosowane w

budynkach i pomieszczeniach w sektorze opieki zdrowotnej.

- PN-EN 1751:2002 – Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne

przepustnic regulacyjnych i zamykających.

- PN-EN 308:2001 – Wymienniki ciepła. Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do

odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe.

- PN-EN 779:2012 – Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Określanie parametrów filtracyjnych.

(Zastępowana normą PN-EN ISO 16890-1:2017-01 - Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej.

Część 1: Specyfikacje techniczne, wymagania i system klasyfikacji skuteczności określony na podstawie

wielkości cząstek pyłu (ePM)).



Normy Krajowe i Europejskie

Normy do projektowania, do badania i klasyfikowania urządzeń

2018 – Instalacje

PN-EN 1886:2008 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Właściwości mechaniczne.

Wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa D1, D2, D3

Szczelność obudowy:

- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa L1, L2, L3

- przy nadciśnieniu 700 Pa - klasa L1, L2, L3

Szczelność zamocowania filtra:

- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa filtra M5, F6, F7, F8, F9

- przy nadciśnieniu 400 Pa - klasa filtra M5, F6, F7, F8, F9

Współczynnik przenikania ciepła - klasa T1, T2, T3, T4, T5

Współczynnik wpływu mostków termicznych - klasa TB1, TB2, TB3, TB4, TB5

Izolacyjność akustyczna obudowy – w zakresie od 125kHz do 8000kHz

Odporność ogniowa obudowy



Normy Krajowe i Europejskie

Normy do projektowania, do badania i klasyfikowania urządzeń
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PN-EN 13053+A1:2011 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji .

Badanie właściwości aerodynamicznych: pomiary ilości powietrza i ciśnienia dyspozycyjnego.

Badanie parametrów akustycznych: pomiary hałasu emitowane przez obudowę i do kanałów.

Klasyfikacja i właściwości całej centrali wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

Badanie dotyczy:

- obudowy urządzenia,

- wentylatora,

- wymienników ciepła,

- wymienników do odzysku ciepła,

- sekcji przepustnic

- sekcji mieszania,

- sekcji nawilżania,

- filtrów,

- pasywnego tłumienia hałasu.



Normy Krajowe i Europejskie

Normy do projektowania, do badania i klasyfikowania urządzeń
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DIN 1946-4:2008 – Wentylacja i klimatyzacja część 4: Systemy wentylacji i klimatyzacji stosowane 

w budynkach i pomieszczeniach w sektorze opieki zdrowotnej.

Norma określa:

- możliwe do zastosowania rodzaje materiałów do produkowania central higienicznych,

- właściwości i cechy konstrukcyjne urządzeń wsadowych,

- możliwe rodzaje urządzeń wsadowych.
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Wymienione wymagania Rozporządzeń, Dyrektyw i norm spełniają 

centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne KLIMORu

MCKT

Podwieszane modułowe 

centrale klimatyzacyjne 

i wentylacyjne

MCKT • HPX

Kompaktowe centrale 

wentylacyjne z pompą ciepła

MCK • S, H, P

Modułowe centrale 

klimatyzacyjne i wentylacyjne

MCK • SKH

Szafy klimatyzacji 

higienicznej

MCK • MRH

Moduł recyrkulacyjny

NSL

Stropy laminarne



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


