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Koncepcja fasady bioklimatycznejKoncepcja fasady bioklimatycznej
oszczędność kosztów i energii oraz wzrost komfortu oszczędność kosztów i energii oraz wzrost komfortu 

użytkownikówużytkowników



Czemu zajmować się tym tematem?Czemu zajmować się tym tematem?
Średnia ilość godzin nasłonecznienia 

dla Polski wynosi około 4,5 – 5 godzin4,5 – 5 godzin na 
dobę (około 1700 godzin rocznie). 

Średnia moc promieniowania 
słonecznego dla Polski to ok. 1000W/m21000W/m2.

Średnia energia która dociera to metra 
kwadratowego powierzchni gruntu to ok. 
1000 – 1400 kWh rocznie1000 – 1400 kWh rocznie.

Czy nasze budynki są na to Czy nasze budynki są na to 
przygotowane???przygotowane???



„„Komfort” wizualnyKomfort” wizualny  



„„Komfort” wizualny (2)Komfort” wizualny (2)  



Po co w ogóle stosować fasadę Po co w ogóle stosować fasadę 
bioklimatyczną?bioklimatyczną?

 By uzyskać By uzyskać oszczędnościoszczędności na etapie budowy i podczas  na etapie budowy i podczas 
eksploatacji budynkueksploatacji budynku
  By zapewnić użytkownikom By zapewnić użytkownikom komfortkomfort wizualny i termiczny wizualny i termiczny
  By uczynić By uczynić budynek ekologicznybudynek ekologicznym poprzez zmniejszenie m poprzez zmniejszenie 

zużycia energii zużycia energii 
  By dać architektom By dać architektom swobodę projektowaniaswobodę projektowania budynków z  budynków z 

dużymi przeszkleniamidużymi przeszkleniami
  By By ochronićochronić osłony przeciwsłoneczne przed  osłony przeciwsłoneczne przed 

zniszczeniemzniszczeniem



 Co to jest - fasada bioklimatyczna?Co to jest - fasada bioklimatyczna?
 
Fasada zaprojektowana z uwzględnieniem zmieniających się: 
- warunków klimatycznych
- potrzeb użytkowników
- mająca zmienne właściwości izolacyjne w sensie energii cieplnej i światła
oraz mająca kluczowy wpływ na efektywność energetyczną budynku 

Klimat

Warunki zewnętrzne

βιος

Użytkownicy

Fasada

stanowi filtr, 
aktywną membranę



DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADYEUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 16 grudnia 2002 r.z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie charakterystyki energetycznej budynkóww sprawie charakterystyki energetycznej budynków

 (18) (18) Ostatnie lata pokazały wzrost ilości systemów klimatyzacji(...). Ostatnie lata pokazały wzrost ilości systemów klimatyzacji(...). 
Stwarza to istotne problemy w okresach szczytowego obciążenia Stwarza to istotne problemy w okresach szczytowego obciążenia 
energetycznego, zwiększając koszty elektryczności i psując bilans energetycznego, zwiększając koszty elektryczności i psując bilans 
energetyczny w tych krajach. energetyczny w tych krajach. Powinno się dać priorytet strategiom Powinno się dać priorytet strategiom 
poprawiającym charakterystyki energetyczne budynków w okresie poprawiającym charakterystyki energetyczne budynków w okresie 
lata.lata.  W tym celu powinien nastąpić dalszy rozwój pasywnych  W tym celu powinien nastąpić dalszy rozwój pasywnych 
technologii chłodzenia, a przede wszystkim tych poprawiających technologii chłodzenia, a przede wszystkim tych poprawiających 
warunki klimatyczne wnętrz oraz mikroklimat wokół budynków.warunki klimatyczne wnętrz oraz mikroklimat wokół budynków.



Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowaniejakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dział XDział X
Oszczędność energii i izolacyjność cieplnaOszczędność energii i izolacyjność cieplna

§ 328. 1. Budynek i jego instalacje [...], powinny być § 328. 1. Budynek i jego instalacje [...], powinny być 
zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i 
energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z 
jego przeznaczeniem, można było jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim utrzymać na racjonalnie niskim 
poziomiepoziomie..

2. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki 2. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki 
sposób, aby sposób, aby ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku w okresie ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku w okresie 
letnimletnim..



Rozporządzenia Ministra....cd. Rozporządzenia Ministra....cd. 
ZAŁZAŁĄĄCZNIK NR 2CZNIK NR 2147147

WYMAGANIA IZOLACYJNOWYMAGANIA IZOLACYJNOŚŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWICI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄĄZANE ZZANE Z
OSZCZOSZCZĘĘDNODNOŚŚCICIĄ Ą ENERGIIENERGII

2.1.4. We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii
całkowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych gc liczony według 

wzoru:
gc = fc · gG

gdzie:
gG - współczynnik przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia,
fc - współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze względu na zastosowane
urządzenia przeciwsłoneczne, nie może być większy niż 0,5, z wyłączeniem okien 

oraz przegród szklanych i przezroczystych, których udział fG w powierzchni ściany 
jest większy niż 50 % powierzchni ściany - wówczas należy spełnić poniższą 
zależność:

gc · fG ≤ 0,25
gdzie:
fG - udział powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych w 

powierzchni ściany.



Rozporządzenia Ministra....cd. Rozporządzenia Ministra....cd. 
Nowelizacja od 1 stycznia 2014Nowelizacja od 1 stycznia 2014



Zewnętrzne osłony okienneZewnętrzne osłony okienne::
rolety, screeny, żaluzje, markizy, markizolety

Wewnętrzne osłony okienne:Wewnętrzne osłony okienne:  
żaluzje wewnętrzne, rolety, zasłony…

Okna i otwory wentylacyjneOkna i otwory wentylacyjne

Sterowanie Sterowanie 
Wspólny system zarządzania 

Jakie elementy fasady nadają jej właściwościJakie elementy fasady nadają jej właściwości
bioklimatyczne?bioklimatyczne?



KorzyściKorzyści  



Redukcja kontrastów i oślepianiaRedukcja kontrastów i oślepiania  



Ochrona i bezpieczeństwo osłonOchrona i bezpieczeństwo osłon  

- porywisty wiatr- porywisty wiatr
- śnieg- śnieg
- ryzyko oblodzenia - ryzyko oblodzenia 
    i zamarznięciai zamarznięcia





Symulacja zużycia energii i kosztówSymulacja zużycia energii i kosztów
założeniazałożenia



Symulacja zużycia energii i kosztówSymulacja zużycia energii i kosztów
założenia (2)założenia (2)



Symulacja zużycia energii i kosztówSymulacja zużycia energii i kosztów
założenia (3)założenia (3)



Założenia – żaluzje zewn. z automatykąZałożenia – żaluzje zewn. z automatyką



Wynik symulacji – moc i zużycie energiiWynik symulacji – moc i zużycie energii

Łącznie – Łącznie – oszczędność w rocznym zużyciu energiioszczędność w rocznym zużyciu energii 1843 kWh  1843 kWh 
(25%) co odpowiada około 920,- PLN (25%) co odpowiada około 920,- PLN przy 0,50PLN/1 kWhprzy 0,50PLN/1 kWh
Redukcja mocy Redukcja mocy systemu klimatyzacji o systemu klimatyzacji o 45%45%
Podobne wyniki uzyskamy dla rolet zewn.Podobne wyniki uzyskamy dla rolet zewn.



KosztaKoszta

Koszt zakupu żaluzji (3 szt. o wym. 3X2m.) wraz z 
automatyką i montażem – około 10 000 PLN  

Koszt zakupu dobrej klasy klimatyzatora naściennego (bez 
żaluzji) o mocy 9kW – około 9 000 PLN

Koszt zakupu dobrej klasy klimatyzatora naściennego 
(przypadek z żaluzjami) o mocy 3,5 kW – ok. 2 900 PLN

Różnica w koszcie zakupu klimatyzacji to 6 100 PLN, z 
czego finansujemy zakup żaluzji. Pozostaje nam kwota 3900 
PLN, co przy rocznych oszczędnościach rzędu 920 PLN daje 
nam okres 4,24 roku4,24 roku, po którym zwróci się zakup żaluzji.



Wynik symulacji – temperatura wewn.Wynik symulacji – temperatura wewn.

Symulacja średniej temperatury od stycznia do grudnia w pomieszczeniu przy różnych Symulacja średniej temperatury od stycznia do grudnia w pomieszczeniu przy różnych 
warunkach brzegowychwarunkach brzegowych

Same osłony Same osłony wydatnie obniżają temperaturę wydatnie obniżają temperaturę w pomieszczeniu w pomieszczeniu 



Alarm
Deszcz

Lód

Zablokowanie strefy
z PC lub

KS

Zablokowanie budynku
z PC lub

KS

Ochrona
przed słońcem

Stała lub śledzenie
słońca

Ogrzewanie
Energią słońca

HVAC 
info

Przewietrzanie

HVAC 
info

Oszczędzanie 
energii

&

Wiatr

&

Komfort 
użytkownika

Trzymanie
 ciepła

Śnieg

&

Sterowanie 
budynkiem

Rozkazy w strefie

Sterowanie lokalne

Sterowanie lokalne

Sterowanie lokalne

Zegar strefy

Zegar
 budynkowy

Funkcje 
bezpieczeństwa

lubPC

lubPC

Synergia stref

Wielofunkcyjność Wielofunkcyjność 
systemusystemu



- - systemy autonomiczne  (systemy autonomiczne  (animeo IB+ Solo, animeo IB+ Solo, 
PremiumPremium))

- systemy pracujące w standardzie otwartej magistrali - systemy pracujące w standardzie otwartej magistrali 
((KNX/EIB, LONworksKNX/EIB, LONworks))  

2 rodzaje systemów:2 rodzaje systemów:



Sterowanie 
indywidualne
i grupowe (IB)

Sterowanie obiektowe animeo

Obiekty duże i 
bardzo duże/z 

systemem BMS

Obiekty średniej 
wielkości

Małe obiekty

Domy jednorodzinne

Mieszkania

animeo IB+

Do 16 stref

Do 8 stref

Do 4 stref

animeo KNX/EIB

animeo LON

inteo UNO 
oraz IB

Który system do jakiego obiektu?Który system do jakiego obiektu?

animeo Solo animeo KNX/EIB



Czujniki

Sterowanie I 
konfiguracja

Elementy 
wykonawcze





… i Wasz dom odpowiada!

io-homecontrol®: nowy, dwukierunkowy protokół radiowy - 868 MHz (Europa)
Wspólnie opracowany przez głównych producentów techniki domowej

Otwarty dla wszystkich producentów standard przyszłości
Pierwsze sterowanie radiowe z informacją  zwrotną, Użytkownik ma 100% 

pewności!
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Nowa estetyka fasadyNowa estetyka fasady
dynamika i witalnośćdynamika i witalność



  











Przykładowe realizacjePrzykładowe realizacje



Przykładowe realizacjePrzykładowe realizacje



Przykładowe realizacjePrzykładowe realizacje



Przykładowe realizacjePrzykładowe realizacje



Przykładowe realizacjePrzykładowe realizacje



Przykładowe realizacjePrzykładowe realizacje



Przykładowe realizacjePrzykładowe realizacje



Przykładowe realizacjePrzykładowe realizacje



Przykładowe realizacjePrzykładowe realizacje



Zapraszamy na serwisyZapraszamy na serwisy 

www.somfyarchitektura.pl oraz www.somfy.pl
aleksander.tyminski@somfy.com 601 898 550

http://www.somfyarchitektura.pl/
http://www.somfy.pl/
mailto:aleksander.tyminski@somfy.com
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