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UWAGA: W niniejszej instrukcji termin „wentylacja naturalna” oznacza wentylację naturalną i 

mechaniczną wywiewną, a „wentylacja mechaniczna” oznacza wentylację mechaniczną 

nawiewną oraz mechaniczną nawiewno-wywiewną. 

W oknie „Ulepszenie związane z wentylacją mechaniczną” podajemy następujące dane: 

• unikalną nazwę ulepszenia 

• opis ulepszenia 

• kosztorys ulepszenia 

• wentylację w pomieszczeniach 

 

Na szczególną uwagę zasługuje ramka „Wentylacja w pomieszczeniach”. Początkowo CERTO listuje w niej 

wszystkie pomieszczenia optymalizowanego budynku, podając: 

• część budynku: P – podstawowa, D – dodatkowa 

• nazwę lokalu 



Wentylacja mechaniczna            

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, www.cieplej.pl, soft@cieplej.pl  2 / 3 

• nazwę pomieszczenia 

• rodzaj wentylacji 

• strumień powietrza wentylacyjnego V [m3/h] 

Zadaniem audytora jest określenie nowych, docelowych parametrów wentylacyjnych pomieszczeń, w 

których parametry te ulegają zmianie w wyniku optymalizacji. Do określenia tych parametrów służy okno 

otwierane poprzez dwukrotne kliknięcie pomieszczenia. W oknie tym określamy – w sposób identyczny ,jak 

na zakładce „Wentylacja” okna „Pomieszczenie” – docelowy rodzaj oraz parametry wentylacji. Zmienione 

pomieszczenia mają w kolumnie „Zmiana?” wyraz „TAK”, a docelowy rodzaj wentylacji jest wypisany w 

kolumnie „Wentylacja – PO”. 

 

 

UWAGA: W ramach ulepszeń związanych z wentylację mechaniczną w pomieszczeniach 

wentylowanych naturalnie moŜna przejść jedynie z wentylacji naturalnej na mechaniczną. 

Ewentualne przejścia w obrębie wentylacji naturalnej (tj. z naturalnej na mechaniczną 

wywiewną i vice versa) mogą być ujęte w ramach ulepszeń przegród przezroczystych i 

wentylacji naturalnej. 
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WyróŜnia się następujące trzy rodzaje ulepszeń związanych z wentylacją mechaniczną: 

• ulepszenie polegające na montaŜu wentylacji mechanicznej (przejście z wentylacji 

naturalnej na mechaniczną) 

• ulepszenie polegające na modernizacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej 

(montaŜ urządzeń do odzysku ciepła) 

• ulepszenie polegające na demontaŜu wentylacji mechanicznej (przejście z wentylacji 

mechanicznej na naturalną) 

W CERTO moŜna definiować takŜe ulepszenia mieszane, czyli polegające np. na montaŜu 

wentylacji mechanicznej w pewnych pomieszczeniach oraz modernizacji istniejącej instalacji 

wentylacji mechanicznej w pozostałych. 

W wynikach obliczeń CERTO podaje dla kaŜdego ulepszenia następujące dane: 

• nazwę ulepszenia 

• Q1 [GJ/a] – zapotrzebowanie budynku na energię na wentylację po realizacji ulepszenia 

• q1 [kW] – zapotrzebowanie budynku na moc cieplną na wentylację po realizacji 

ulepszenia 

• nakłady [zł] 

• SPBT [a] 

 

UWAGA: MoŜliwość zmiany parametrów wentylacyjnych pomieszczeń jest wspólna dla ulepszeń 

przegród przezroczystych i stolarki oraz tych związanych z wentylacją mechaniczną. Stąd moŜe 

dojść do sytuacji, w której w wariancie optymalizacyjnym znajdą się ulepszenia zakładające 

sprzeczne parametry wentylacyjne w niektórych pomieszczeniach (np. ulepszenie A zakłada 

przejście w pomieszczeniu „pokój” z wentylacji naturalnej na mechaniczną wywiewną, a 

ulepszenie B – na mechaniczną nawiewno-wywiewną). CERTO wychwytuje takie sytuacje i 

zgłasza w postaci błędów. 

 


