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Witaj w Feelco. 
 
 

 
Podręcznik „Projektowanie systemów Feelco” to 
zbiór wiedzy na temat zasad projektowania, doboru 
urządzeń, instalacji systemów Feelco Hybrid oraz 
Feelco HP. 

 

 

 
Podręcznik „Projektowanie systemów Feelco” prze-
znaczony jest dla profesjonalnych projektantów i 
instalatorów systemów ogrzewania, wentylacji i 
klimatyzacji. 
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1. SYSTEM FEELCO – INFORMACJE OGÓLNE 
 

System Feelco jest bardzo wydajnym i ekonomicznym sposobem na kontrolowanie warunków termicznych 

oraz najlepszej jakości powietrza w domach oraz budynkach użytkowych. Feelco to zintegrowany system 

ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji z funkcją kontroli wilgotności oraz oczyszczania powierza.  

 

1.1. Ogrzewanie 

System Feelco wykorzystuje powietrze jako nośnik energii. W systemie tym ogrzewanie odbywa się poprzez 

bezpośrednie podgrzanie powietrza oraz rozprowadzenie go za pomocą przewodów wentylacyjnych. Dzięki 

bardzo niskiej bezwładności układu, proces ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń trwa wielokrotnie krócej niż w 

rozwiązaniach wodnych, dzięki temu można zaprogramować temperatury w pomieszczeniach z dokładnością co 

do minuty. Źródłem ciepła w systemach Feelco może być gaz ziemny, gaz płynny, pompa ciepła lub układ hy-

brydowy wykorzystujący zarówno gaz jak i pompę ciepła w zależności które źródło w danej chwili zapewnia 

ekonomiczniejszą eksploatację. 

 

1.2. Wentylacja z funkcją odzysku ciepła 

Rolą wentylacji jest zapewnienie komfortowych warunków w budynku poprzez dostarczenie odpowiedniej 

ilości świeżego powietrza oraz usunięcie zanieczyszczonego. W Systemie Feelco wentylacja dostępna jest z 

funkcją odzysku ciepła (rekuperacja), co w dużym stopniu zmniejsza koszty eksploatacji.  

 

1.3.  Klimatyzacja z funkcją pompy ciepła 

System Feelco zapewnia również funkcje klimatyzacji poprzez zainstalowanie zewnętrznego modułu chło-

dzącego (agregatu). Proces chłodzenia powietrza odbywa się poprzez kanały nadmuchowe, używane przy dys-

trybucji ogrzanego powietrza jak i wentylacyjnego. Wybierając agregat klimatyzacji z funkcją pompy cie-

pła uzyskasz dostęp do najnowocześniejszej technologii ogrzewania dwupaliwowego Hybrid Heat (ogrzewanie 

hybrydowe). 

 

1.4. Kontrola wilgotności powietrza 

Dodatkową zaletą Systemu Feelco jest możliwość kontroli wilgotności. Funkcja ta zapewnia odpowiednie 

warunki, nawet przy niskich temperaturach. Zimą, kiedy powietrze jest bardzo suche, zostaje nawilżone mgieł-

ką pary wodnej. Za tę funkcję odpowiada nawilżacz. Latem, osuszanie powietrza następuję w procesie chłodze-

nia, proces ten jest nazywany osuszaniem kondensacyjnym, polegającym na odbieraniu wilgoci z powietrza 

przez schładzanie go poniżej punktu rosy co powoduje wykraplanie wilgoci (kondensację). 

 

1.5. Oczyszczanie powietrza 

W Systemie Feelco powietrze przed ponownym dostarczeniem do pomieszczeń jest każdorazowo oczysz-

czane. Szeroka gama dostępnych filtrów, pozwala wychwytywać nawet najmniejsze zanieczyszczenia w tym 

nawet dym papierosowy. Dokładne oczyszczanie powietrza jest szczególnie cenne dla osób cierpiących na cho-

roby alergiczne. W Systemie Feelco stosowana jest również lampa UV, dzięki której likwidowane jest aż do 

99,9% większości bakterii i wirusów.   
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2. PROJEKTOWANIE SYSTEMU FEELCO 

Projektowanie instalacji Systemu Feelco powinno opierać się na podstawie aktualnego projektu architekto-

nicznego, który jest niezbędnym elementem do przeprowadzania wszelakich operacji kreślarskich jak i oblicze-

niowych. 

2.1. Wybór medium grzewczego oraz wersji systemu 

Przed rozpoczęciem projektowania Systemu Feelco, najważniejsze jest podjęcie decyzji o wyborze wersji 

systemu. Feelco działa w oparciu o dwie wersje: Feelco HYBRID (gaz + pompa ciepła) oraz Feelco HP (tylko 

pompa ciepła). Wybór jest uzależniony od możliwości jego zasilania. W przypadku HYBRID mamy do czynienia z 

hybrydową wersją, która jako źródło energii wykorzystuje gaz oraz pompę ciepła. Wersja HP działa w oparciu o 

samą pompę ciepła, więc doprowadzenia gazu nie jest konieczne. 

2.1.1. Gaz + pompa ciepła (Feelco HYBRID) 

Ogrzewanie hybrydowe (Hybrid Heat) to unikalne 

połączenie najnowocześniejszego pieca nadmucho-

wego Carrier Infinity 96, agregatu klimatyzacji z 

funkcją pompy ciepła o wysokiej sprawności Carrier 

Infinity 18VS, modułu odzysku ciepła Carrier oraz 

specjalnych sterowników obsługujących tryb ogrze-

wania hybrydowego.  

W wersji hybrydowej warunkiem koniecznym jest 

możliwość podłączenia systemu źródła gazu. 

Poszczególne elementy systemu mogą być instalo-

wane w różnym czasie, np. dla ogrzewania wystarczy 

nagrzewnica gazowa a moduł klimatyzacji może być 

doinstalowany w późniejszym terminie. Pozwala to 

na rozłożenie kosztów inwestycji w czasie.  

 

 

Tabela 1. Zestaw urządzeń stosowanych w wersji HYBRID. 

1. Jednostka centralna Nagrzewnica Infinity 96 Carrier 59TN6A 

2. Wymiennik klimatyzacji CNPVP lub CNPHP 

3. Nawilżanie powietrza Nawilżacz Carrier LFP 

4. Sterowanie strefowe Kontroler przepustnic Carrier SYSTX 

5. Wentylacja z odzyskiem ciepła Moduł odzysku ciepła Carrier HRV 1157 

6. Klimatyzacja z pompą ciepła Agregat Carrier Infinity 18VS, 25VNA8 

7. Oczyszczanie powietrza Filtr powietrza Carrier EZ FLEX 

8. Sterowanie Sterownik Carrier Infinity Touch 

 

  

Rysunek 1. System Feelco - wersja Hybrid 

http://www.pro.feelco.pl/


 

www.pro.feelco.pl    5 

2.1.2. Pompa ciepła (Feelco HP) 

System w wersji z samą pompą ciepła stosowany jest w 

budynkach, które nie mają możliwości podłączenia do źró-

dła gazu. W tej wersji jako jednostkę centralną wykorzystuje 

się Carrier FE4A centralę grzewczo – klimatyzacyjną (fan 

coil) oraz agregatu klimatyzacji z funkcją pompy ciepła o 

wysokiej sprawności Infinity 20. 

W celu maksymalnej redukcji zużycia energii w systemach 

Feelco HP stosuje się pasywne moduły odzysku ciepła wyko-

rzystujące pracę wentylatora jednostki centralnej do roz-

prowadzania powietrza świeżego.  

Agregat Infinity 20 to nowa jednostka firmy Carrier zapro-

jektowana specjalnie z myślą o ogrzewaniu w zimnym kli-

macie, gwarantuje nieprzerwaną pracę w trybie ogrzewania 

w każdej strefie klimatycznej w Polsce z bardzo wysoką 

sprawnością.  

 

 
Tabela 2. Zestaw urządzeń stosowanych w wersji HP (tylko pompa ciepła) 

1. Jednostka centralna Centrala Carrier FE4A moduł wentylatora 

2. Jednostka centralna Centrala Carrier FE4A moduł wymiennika 

3. Nawilżanie powietrza Nawilżacz Carrier SBP 

4. Sterowanie strefowe Kontroler przepustnic Carrier SYSTX 

5. Wentylacja z odzyskiem ciepła  Moduł odzysku ciepła ERV 

6. Klimatyzacja z pompą ciepła Agregat Carrier Infinity 20, 25VNA0 

7. Oczyszczanie powietrza Filtr powietrza Carrier EZ FLEX 

8. Sterowanie Sterownik Carrier Infinity Touch 

 

2.2. Obliczanie zalecanej mocy/wydajności systemu 

Po wyborze odpowiedniej wersji systemu, można przejść do pierwszego etapu projektowania, jakim jest ob-

liczenie strat i zysków ciepła oraz zapotrzebowania na ilość powietrza wentylacyjnego, tak by móc dobrać po-

szczególne urządzenia.  

Wartości te są indywidualnie wyliczane dla systemów klimatyzacji, ogrzewania jak i dla wentylacji. 

 

2.2.1.  Klimatyzacja 

Moc urządzeń odpowiedzialnych za procesy chłodzenia w Systemie Feelco jest obliczana na podstawie zy-

sków ciepła budynku wynikających z czynników wewnętrznych (ludzi, oświetlenia, urządzeń oraz pomieszczeń 

sąsiadujących), jak i zewnętrznych jakimi są zyski ciepła od promieniowania słonecznego (zyski przez przegrody 

przezroczyste oraz nieprzezroczyste). Sumaryczne zyski ciepła dla pomieszczenia oblicza się w całym obszarze 

ich zmienności (dla każdego miesiąca i godziny pracy) po czym wyznacza się wartość największą.  

Rysunek 2. System Feelco - wersja HP 
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Obliczanie zysków ciepła w systemie Feelco niczym nie odbiega od wyliczeń zapotrzebowania na moc chłodni-

czą stosowanych w innych systemach klimatyzacji, można skorzystać z oprogramowania wspomagającego obli-

czanie obciążenia cieplnego, takiego jak np. OZC bądź szereg innych powszechnie dostępnych kalkulatorów. 

2.2.2.  Ogrzewanie 

W przypadku ogrzewania, można zastosować dwie metody, dzięki którym będzie można dobrać urządzenia 

grzewcze. Pierwszą z nich jest obliczenie strat ciepła budynku, analogicznie do obliczania zysków, co pozwoli na 

dalszy dobór urządzeń na podstawie mocy grzewczej. Drugą metodą jest metoda uproszczona i polega na obli-

czaniu mocy systemu na podstawie kubatury pomieszczeń. 

W metodzie uproszczonej, dla zapewnienia najlepszej wydajności i utrzymania komfortu, przyjmuje się 20-25 

W/m3 kubatury, w zależności od izolacji termicznej budynku. 

UWAGA!!  

Wartości te powinny zostać zaniżone w momencie, kiedy mamy do czynienia z budynkami pasyw-

nymi, z wysokimi współczynnikami izolacyjnymi. W przypadku starszego budownictwa, wartości te 

powinny zostać zawyżone. W razie wątpliwości poprawności metody uproszczonej należy zastoso-

wać metodę obliczeniową. 

 

2.2.3.  Wentylacja 

Ilość powietrza wentylacyjnego powinna być zgodna z normą PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach 

mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania, wraz ze zmianą PN-83/B-

03430/Az3 luty 2000. 

Dla optymalnego zaprojektowania wentylacji mechanicznej, ilość powietrza wywiewanego z pomieszczeń 

„brudnych” (kuchnia, łazienka, WC, wiatrołap, garderoba, spiżarnia) powinna być wyliczona w pierwszej kolej-

ności. Powietrze wentylacyjne nawiewane powinno mieć taka samą objętość jak suma strumieni powietrza 

usuwanego (zanieczyszczonego).  

Tabela 3. Wymagane strumienie powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń.  

Rodzaje pomieszczeń 
Wymagany strumień powietrza usuwa-

nego 

Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchenkę 

gazową lub węglową 
70 m3/h 

Kuchnia bez okna zewnętrznego, wyposażona w kuchenkę 

gazową lub węglową 
70 m3/h 

Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchenkę 

elektryczną w mieszkaniu do 3 osób 
30 m3/h 

Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchenkę 

elektryczną w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób 
50 m3/h 

Kuchnia bez okna zewnętrznego wyposażona w kuchnię elek-

tryczną 
50 m3/h 

Łazienka 50 m3/h 

WC 30 m3/h 

Pom. gospodarcze - wiatrołap/garderoba/spiżarnia 15 m3/h 

http://www.pro.feelco.pl/
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W przypadku pomieszczeń mieszkalnych bądź budynków użyteczności publicznej minimalną wydajnością wen-

tylacji jest 20 m3/h/osobę. W takich przypadkach może dojść do sytuacji, w której ilość powietrza dostarczane-

go będzie przewyższała ilość wyciąganego. Dlatego zalecane będzie zwiększenie ilości powietrza wyciągowego, 

tak by były sobie równe. 

 

2.3. Dobór urządzeń 

Po dobraniu wersji systemu, obliczeniu jego mocy oraz niezbędnego zapotrzebowania na ilość powietrza 

wentylacyjnego, można przejść do wyboru urządzeń. Każde urządzenie z systemu jest indywidualnie dobierane 

na podstawie wcześniejszych obliczeń oraz do potrzeb użytkownika.  

2.3.1.  Jednostka centralna 

Przy wyborze jednostki centralnej istnieją dwa sposoby, które zostały opisane w punkcie 2.2. Pierwszy spo-

sób odbywa się na podstawie wcześniejszego obliczenia mocy niezbędnej do pokrycia wszelkich strat ciepła. 

Drugim alternatywnym sposobem jest dobór jednostki centralnej na podstawie obliczonego zalecanego wydat-

ku powietrza.  

Przykład doboru jednostki centralnej na podstawie mocy w wersji HYBRID: 

Jeżeli z przeprowadzonych obliczeń strat ciepła otrzymamy np. 13 kW, oznacza to, że powinna zostać dobrana 

taka jednostka, która spełnia te warunki. W tym przypadku dobrym wyborem będzie Nagrzewnica Infinity 96 

Carrier 59TN6A060, której moc nominalna to 11,4 – 17,5 kW. 

Tabela 4. Modele jednostki centralnej oraz ich moc nominalna w wersji HYBRID 

 

Używając wersji uproszczonej możemy w łatwy sposób obliczyć zapotrzebowanie używając prostego schematu. 

Przykład (uproszczony): Na 150 m2 powierzchni przy wysokości pomieszczeń ok. 3m (ok. 450 m3) przyjmując 

wartość 25 W/m3, otrzymujemy 11250 W (11,25 kW) 

Oznacza to, że najlepszym wyborem będzie Nagrzewnica Infinity 96 Carrier 59TN6A060, której moc nominalna 

to 11,4 – 17,5 kW. 

W wersji HP moc systemu jest obliczana w taki sam sposób. Warto zwrócić uwagę na to, że modele FE4A036 

oraz FE4A048 charakteryzują się takim samym wydatkiem powietrza a różnią wydajnością nominalną (Tabela 

5.). Dlatego przy wyborze jednostki centralnej nie można sugerować się wydatkiem powietrza. Jednostka cen-

tralna powinna zapewnić wydajność grzewczą i chłodniczą wynikającą z obliczeń strat i zysków ciepła. 

 
Tabela 5. Modele jednostki centralnej oraz ich charakterystyka w wersji HP 

Model FE4A036 FE4A048 FE4A060 

Wydatek powietrza (m3/h) 680 - 2720 680 - 2720 1020 - 3500 

Nominalna wydajność (kW ) do 12 do 14 do 17 

 

 

Model 59TN6A060 59TN6A080 59TN6A100 59TN6A120 

Moc nominalna (kW) 11,4 - 17,5 15,2 – 23,4 19,0 – 29,3 22,8 – 35,1 
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2.3.2.  Agregat 

Dobór agregatu opiera się na metodzie obliczania zysków ciepła budynku. Każde urządzenie ma ustaloną 

wartość wydajności maksymalnej, która przy doborze powinna pokrywać obliczone zyski/straty ciepła. 

 

Jeżeli po obliczeniu zysków otrzymamy zapotrzebowanie o wartości ok. 9 kW, należy dobrać agregat, który 

spełnia te warunki. W tym przypadku wykorzystamy agregat o maksymalnej wydajności 10 kW np. 25VNA036 

lub 25VNA8036 (w zależności od wersji systemu). 

 
Tabela 6. Modele agregatu Infinity 25VNA8 oraz ich charakterystyka w wersji HYBRID 

 
Tabela 7. Modele agregatu Infinity 25VNA0 oraz ich charakterystyka w wersji HP 

Model 25VNA0036 25VNA0048 25VNA0060 

Wydajność grzewcza przy temperaturze ze-

wnętrznej +8st.  (kW) 
10,1  13,3 16,2 

Wydajność chłodnicza przy temperaturze ze-

wnętrznej +30st.  (kW) 
12,1  14,5 17,7 

 

Do agregatu w wersji Hybrid dobiera się również parownik, którego wydajności powinna się pokrywać z wydaj-

nością agregatu. Należy zwrócić uwagę, że parowniki 10kW i 14 kW występują w dwóch szerokościach obudo-

wy tak aby pasowały do jednostki centralnej np. modele CNPVP3617 oraz CNPVP3621 (10 kW) charakteryzują 

się taką samą wydajnością, lecz innymi wymiarami.  

 
Tabela 8. Charakterystyka poszczególnych modeli chłodnic CNPVP (pionowa) 

Model chłodnicy CNPVP3617 CNPVP3621 CNPVP4821 CNPVP4824 CNPVP6024 

Nominalna  

wydajność (kW ) 
10 10 14 14 17 

 

Przy założeniu agregatu o mocy 10 kW należy wybrać chłodnice Carrier CNPHP3617/ Carrier CNPVP3617 (w 

zależności od ustawienia systemu-poziomo/pionowo) o wydajności nominalnej 10 kW. 

 

2.3.3.  Moduł odzysku ciepła 

W wyborze modułu odzysku ciepła najważniejszą rolę odgrywa ilość powietrza, która musi zostać usunięta z 

budynku. Ilość powietrza świeżego, które musi zostać dostarczone powinno być zbilansowane z usuwanym. W 

ten sposób ustala się wydajność modułu odzysku ciepła. 

 

Przykład: z budynku z jedna kuchnią wyposażoną w kuchenkę elektryczną, dwiema łazienkami z wan-

ną/natryskiem, dwiema toaletami, wiatrołapem, garderobą oraz spiżarnią powinno się obliczyć wartość powie-

trza usuwanego (zanieczyszczonego). Poszczególne wartości zostały przestawione w tabeli poniżej, tj.: 

 

Model 25VNA8036 25VNA8048 25VNA8060 

Wydajność grzewcza przy temperaturze ze-

wnętrznej +8st. (kW) 
10,2  14,8 17 

Wydajność chłodnicza przy temperaturze ze-

wnętrznej +30st. (kW) 
12,1  14,1 17,5 
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www.pro.feelco.pl    9 

Tabela 9. Strumienie usuwane z danych pomieszczeń przykładu 

Suma powietrza usuwanego jest równa 255 m3/h, więc 

ilość powietrza świeżego dostarczanego, również po-

winna wynosić 255 m3/h.  

 

W tym przykładzie należy zastosować moduł odzysku 

ciepła Carrier HRV 1157 o wydatku 290 m3/h w wersji 

HYBRID bądź moduł odzysku ciepła ERV o wydatku 350 

m3/h. 

 

 

 

 

 

 

2.4. Dobór odpowiedniego rodzaju kanału 

Ogólne wymagania dotyczące przewodów wentylacyjnych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruk-

tury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

W systemie Feelco możliwe jest wykorzystywane kilku ro-

dzajów kanałów w zależności od ich zastosowania.  

• Kanały stalowe - kanały wykonane z blachy ocynkowa-

nej, które są bardzo trwałe i szczelne. Stalowe kanały 

dostępne są w przekrojach okrągłych (typu Spiro i pro-

stokątnych.  

 

UWAGA !!  

Kanały stalowe bez izolacji zewnętrznej nie spełniają wymogów akustycznych dla systemów Feelco. 

Dla zapewnienie odpowiedniej izolacji akustycznej bardzo ważne jest to, aby dokładnie zaizolować 

kanały stalowe od zewnątrz, szczególnie na początkowych odcinkach kanałów odchodzących od 

jednostki centralnej.  

Można do tego wykorzystać płyty z wełny mineralnej np. Industrial Batts Black 60. Innym rozwią-

zaniem może być instalowanie kanałów na początkowych odcinkach np. z wełny mineralnej, a w 

późniejszych odcinkach kontynuacja kanałami stalowymi. Rozwiązanie to stosuje się gdyż włókni-

sta struktura wełny powoduje, że przechodzące przez nią fale dźwiękowe są rozpraszane i tłumio-

ne. 

 

• Płyty URSA AIR stworzono z myślą o szybkim i łatwym montażu układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Dzięki możliwości prefabrykacji przewodów bezpośrednio na placu budowy, instalator uniezależnia się od 

zewnętrznych dostawców. Połączenie wełny mineralnej o dużej gęstości oraz specjalnych warstw nośnych 

daje materiał o bardzo wysokim poziomie absorpcji dźwięku dodatkowo ograniczający rozwój bakterii. 

 

Rodzaj pomieszczenia Wyciąg [m3/h] 

Kuchnia 50 

Łazienka 50 

Łazienka 50 

Toaleta 30 

Toaleta 30 

Wiatrołap 15 

Garderoba 15 

Spiżarnia 15 

SUMA  255 

Rysunek 3. Kanał stalowy prostokątny 
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Tabela 10. Dane techniczne płyt ze sprasowanej wełny mineralnej  

 

 

Powierzchnia zewnętrzna składa się z warstwy aluminium wzmocnionego gęstą siatką z włókna szklanego. Wy-

kończenie wewnętrzne stanowi czarna tkanina z włókna szklanego. Jedna z krawędzi panelu o długości 3,00 m 

ma przygotowany wpust. Druga krawędź ma przygotowane pióro, które posiada dodatkową zakładkę. Wykoń-

czenie pióro-wpust umożliwia dokładne łączenie poszczególnych części przewodu. 

Podczas projektowania instalacji, nieodłączną częścią jest zaplanowanie miejsc, w jakich zostaną wykonane 

przekucia w ścianach i stropach.  

Przekucia w ścianach i sufitach należy wykonywać 10 cm większe od podanych wymiarów kanału (grubość ścia-

nek oraz luz montażowy). Np.: kanał 250mm x 200mm  350mm x 300mm 

 

UWAGA !! 

Nie należy używać kanałów ze sprasowanej wełny mineralnej w miejscach narażonych na działanie 

czynników atmosferycznych takich jak np. nadmierna wilgoć, gdyż mokra wełna traci swoje wła-

ściwości termoizolacyjne.  

 

 
Tabela 11. Dane techniczne płyty z pianki PIR 

• PIR ALU - to płyta z pianki PIR pokrytej obustronnie 

folią aluminiową, przeznaczona do produkcji kana-

łów wentylacyjnych izolowanych termicznie. Od-

porna na wilgoć oraz wzrost grzybów i bakterii. 

  

Dane techniczne:   

Grubość 25 mm 

Szerokość 1200 mm 

Długość 3000 mm 

Max temperatura powietrza 90 C 

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,032 W/mK 

Współczynnik pochłaniania dźwięku αw = 0,80 

Dane techniczne:   

Grubość 20 mm 

Szerokość 1200 mm 

Długość 3000 mm 

Gęstość 35 kg/m3 

Max temperatura powietrza 80 C 

Max ciśnienie powietrza 800 Pa 

Max prędkość powietrza 20 m/s 

Absorpcja wody <1,5%  

Przewodność cieplna 0,024 W/m2K 

Rysunek 4. Przewody z płyt ze sprasowanej wełny mineralnej URSA AIR 

Rysunek 5. Kanały z płyt z pianki PIR 
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Kanały z płyt PIR ALU charakteryzują się bardzo dużą odpornością na wilgoć oraz czynniki zewnętrzne, takie jak 

związki chemii np. z produktów budowlanych, lecz nie zapewniają jednak tak dobrego tłumienia akustycznego 

jak kanały z płyt z wełny szklanej, dlatego najczęściej są stosowane instalacjach ukrytych np. w posadzkach. 

Projekt instalacji w posadzkach powinien być planowany w momencie, kiedy jest na etapie przygotowywania 

fundamentów, gdyż warunkiem koniecznym jest pozostawienie tzw. koryt, w których instalacja jest ukryta. W 

późniejszych etapach instalacja posadzkowa, może wymagać dodatkowych prac związanych z 

przygotowaniem (wykuwaniem) koryt.   

 

Rysunek 6. Schemat projektowania oraz przygotowywania koryt pod 

kanały w posadzce. 

Koryta powinny być zaprojektowane tak, 

aby ich szerokość i wysokość była 20 cm 

większa niż dany kanał.  

Jeżeli planowany jest kanał 300mm x 

200mm (S x W), to koryto powinno mieć 

wymiary 500 mm x 400 mm. Przed położe-

niem kanału w korycie, powinno ono zostać 

odpowiednio przygotowane. Szczegóły zo-

stały przedstawione na schemacie obok. 

 
 

 

 

UWAGA!! 

Rury HDPE używane są do przesyła ogrzanego lub do schłodzonego powietrza przez co nie można 

ich układać bezpośrednio na posadzce. Rury te powinny zostać zaizolowane bezpośrednio bądź 

układane na wcześniej położonej warstwie np. styropianu, oraz nim przykryte. Przestrzeń pomię-

dzy dwoma warstwami styropianu powinna również zostać zapełniona tym samym materiałem. To 

rozwiązanie pozwoli uniknąć strat ciepła na całej długości rur.  

 

Izolacja akustyczna  

Kanały stalowe oraz kanały z pianki PIR powinny być zaizolowanie wewnętrznie na początkowych odcinkach 

kanałów głównych (3 m), np. wełną mineralną. Alternatywą tego rozwiązania jest zastosowanie na tych odcin-

kach kanałów, charakteryzujących się wysoką izolacją akustyczną np. z wełny mineralnej, i kontynuacja instala-

cji z ww. materiałów. 

 

Podsumowanie – mix materiałów  

Aby instalacja była najbardziej ekonomiczna oraz pracowała z maksymalną wydajnością, zaleca się łączenie 

różnych rodzajów kanałów, np. stosowanie kanałów z pianki PIR ukrytych w posadzce połączonych z kanałami z 

wełny mineralnej, które są projektowane np. pod stropami. Połączenie w jednej instalacji wielu materiałów 

pozwala na stworzenie systemu o maksymalnym komforcie i ekonomice działania dzięki wykorzystaniu właści-

wości poszczególnych materiałów. Łączenie różnych rodzajów kanałów pozwala także na rozprowadzenie insta-

lacji w budynku, tak by nie wpływały negatywnie na jego estetykę.   
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2.4.1.  Wymiary kanałów 

W instalacjach Feelco, rozmiary kanałów mają bardzo duże znaczenie. To one odpowiadają za utrzymanie 

wymaganej prędkości powietrza nawiewanego i wyciąganego. W momencie projektowania, projektant musi 

wziąć pod uwagę nie tylko prędkość powietrza, ale także jego ciśnienie.  

Urządzenia w systemie Feelco wyposażone są w silniki ECM, charakteryzujące się automatycznym dostosowy-

waniem ciśnienia dyspozycyjnego, dzięki czemu ciśnienie jest odpowiednie do pokonania oporów instalacji, 

zapewniając jednocześnie stały przepływ powietrza dla danego trybu pracy. Projektując instalacje należy zwró-

cić uwagę na straty ciśnienia tak aby nie przekraczały maksymalnego sprężu wentylatorów. W przypadku np. 

systemów Feelco Hybrid i Feelco HP jest to 250 Pa. Bardzo ważnym elementem przy projektowaniu, jest zwró-

cenie uwagi na straty ciśnienia w momencie przechodzenia powietrza przez elementy systemu takie jak np. 

filtr. 

Wielkości kanałów projektowane są w oparciu o ilość powietrza, która musi zostać doprowadzona bądź odpro-

wadzona z zalecanymi prędkościami oraz na podstawie ilości kratek nawiewnych jak i anemostatów wyciągo-

wych. 

 
Tabela 13. Zalecanie prędkości w kanałach 

Rodzaje kanałów Zalecane prędkości [m/s] 

Kanał główny Do 4 

Kanał poboczny Do 3,5 

Kanał powrotny Do 3,5 

 

Tabele 14, 15.  Przykładowe wymiary kanałów dla danego strumienia oraz prędkości 

 

Powyższe wartości są przykładem dla strumienia 2000 i 1000 m3/h. W przypadku innych wartości strumienia 

powietrza można zastosować wzór podany poniżej: 

A =
Q

3600∗v
[m2] 

Q - strumień powietrza [m3/h] 

v - wymagana prędkość [m/s] 

 

Przykład: System plenum złożonego składający się z 2 kanałów głównych, 12 kratek nawiewnych (6 kratek na 

kanał główny), o zapotrzebowaniu na ogrzane powietrze w wysokości 1400 m3/h (12*120 m3/h). 

  

Przykładowe wymiary kanałów bocznych prosto-

kątnych dla strumienia 1000 m3/h 

Prędkość 

[m/s] 

Przekrój 

[m2] 

Wymiary 

[mm x mm] 

3,5 0,08 400x200 

3,3 0,0875 350x250 

3,1 0,09 450x200, 300x300 

2,8 0,1 500x200, 400x250 

Przykładowe wymiary kanałów głównych prosto-

kątnych dla strumienia 2000 m3/h 

Prędkość 

[m/s] 

Przekrój 

[m2] 

Wymiary 

[mm x mm] 

4,1 0,135 450x300 

4 0,14 400x350 

3,7 0,15 600x250, 500x300 

3,5 0,16 400x400 
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Kanały główne: v=4.0 m/s, Vmax=1400m3/h. Biorąc pod uwagę 2 symetryczne kanały główne z taka samą ilością 

kratek, dzielimy wydatek powietrza na dwa, gdzie otrzymujemy 700 m3/h (1400 m3/h/2). 

A =
700

3600 ∗ 4
=

700

14400
= ~0,05 m^2 

Wymiary kanału, które mogłyby spełniać założone warunki to np.: 250 mm x 200 mm. 

 

UWAGA!! 

Jeżeli w powyższym przykładzie miałyby zostać wykorzystany system strefowy, należy przewymia-

rować przewody wentylacyjne tak, aby dostosować je do zalecanych minimalnych przepływów 

powietrza. Patrz tabela 16.  

 

Aby utrzymać pożądane prędkości w kanałach należy zwrócić uwagę na straty ciśnienia, przy wszystkich odej-

ściach jak i przy zmianach kursu powietrza (kratki nadmuchowe, kolana, trójniki, odsadzki). W takich sytuacjach 

należy dostosować wielkość kanału tak by utrzymać pożądaną prędkość.  

 

 

2.4.2.  Systemy kanałów 

Systemy kanałów wentylacyjnych są projektowane do każdej inwestycji indywidualnie, w zależności od moż-

liwości zagospodarowania budynku, stanu oraz indywidualnych potrzeb i zaleceń inwestora.  

 

•  System obwodowy – kanał główny w 

tym systemie jest prowadzony po obwo-

dach budynku/pomieszczenia, od którego 

mogą bezpośrednio odchodzić kanały 

boczne do innych pomieszczeń lub do 

których są połączone kratki nadmuchowe; 

System ten jest przystosowany do instala-

cji w posadzce budynku, pod jego stropa-

mi, jak i na wolnych powierzchniach np. 

strych czy poddasze. 

 

 

 

 

  

Rysunek 8. Przykładowy układ w systemie obwodowym 
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•   System plenum pojedynczego –system 

ten charakteryzuje się jednym kanałem 

głównym odchodzącym od jednostki cen-

tralnej, od którego dowolnie można pro-

wadzić kanały boczne. System ten jest do-

brym rozwiązaniem, kiedy jednostkę cen-

tralną można zainstalować tylko na krańcu 

budynku. System sprawdzi się również 

wtedy, gdy będzie ograniczone miejsce np. 

na poddaszach ograniczonych skosami. 

 

 

 

 

 

 

 

•  System plenum złożonego –  jest jed-

nym z najpopularniejszych systemów pro-

wadzenia kanałów. Polega on na dostarcze-

niu powietrza do dwóch lub więcej kanałów 

głównych, z których są odprowadzane kana-

ły boczne. System będzie dobrym rozwiąza-

niem w momencie kiedy budynek ma moż-

liwość ustawienia jednostki centralnej, bądź 

doprowadzenia kanału głównego w jego 

centrum. System ten wykorzystywany jest 

do małych jak i dużych budynków, których 

pomieszczenia nie są regularnie rozlokowa-

ne. 

 

UWAGA !! 

W systemie plenum złożonego, zaleca się instalowanie przepustnic regulacyjnych na każdy z kana-

łów głównych. Czynność tą można pominąć jeżeli rozkład kanałów głównych jest symetryczny oraz 

ilość kratek nawiewnych w każdym z kanałów jest taka sama. W przypadku gdy kanały główne są 

inne, a układ kratek nierównomierny instalowanie przepustnic jest konieczne. Rysunek 11 jest 

przykładem nierównomiernego rozłożenia kanałów i kratek, gdzie instalowanie przepustnic jest 

konieczne. 

Wytyczne projektowania przepustnic zostały opisane w pkt. 2.5.  

 

 

  

Rysunek 11. Przykład systemu plenum złożonego 

Rysunek 11. Przykład systemu plenum złożonego 
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2.4.3.  Rozmieszczenie elementów nawiewnych i wywiewnych 

Bardzo ważnym elementem podczas projektowania instalacji jest rozmieszczenie elementów nawiewnych 

oraz wywiewnych. Odgrywają one bardzo dużą role w wydajności systemu oraz w utrzymaniu pożądanych wa-

runków panujących wewnątrz budynku. Odpowiednie 

usytuowanie anemostatów oraz kratek nawiewnych 

ma duży wpływ na dystrybucję powietrza w pomiesz-

czeniach. Kratki nawiewne mogą być instalowane w 

trzech płaszczyznach: w posadzce, na ścianach oraz na 

suficie. Elementy nawiewne zaleca się projektować w 

miejscach, gdzie są największe straty bądź zyski ciepła, 

oraz tak aby powietrze było rozprowadzane na całej 

powierzchni pomieszczenia (przy oknach, drzwiach 

zewnętrznych, możliwie najdalej od drzwi wewnętrz-

nych). Ważnym elementem jest również przestrzeń 

użytkowa pomieszczenia.  

 

Elementy nawiewne 

 

Rysunek 13. Przykład instalacji kratek w posadzce 
 

Posadzka.  

Kratki w posadzce powinny być ulokowane w nieużyt-

kowej części pomieszczenia. Miejsce położenia kratek 

jest uwarunkowane tak, by pokryć największe straty i 

zyski ciepła (pod oknami, obok drzwi). Przy projekto-

waniu instalacji podłogowych warto zwrócić uwagę na 

usytuowanie mebli w pomieszczeniach. W wypadku 

planowania takiej instalacji w kuchni bądź w łazience, 

bardzo dobrym rozwiązaniem będzie instalacja ele-

mentów w cokołach mebli, co przyczynia się do zaosz-

czędzenia miejsca w pomieszczeniu. Powietrze do 

kratek dostarczane jest poprzez kanały, które połą-

czone są bezpośrednio z kanałem głównym w posadz-

ce. 

 
 

Sufit.  

Kratki sufitowe również powinny być lokalizowane w 

miejscach, gdzie są największe straty/zyski ciepła, czyli 

przy ścianach zewnętrznych a ich strumień powinien 

być skierowany w stronę okien bądź drzwi zewnętrz-

nych. Takie rozwiązanie przyczyni się do utrzymania 

komfortu osób, które przebywają w pomieszczeniach, 

gdyż zapobiegnie bezpośredniemu nawiewowi na 

osoby będące wewnątrz. 

 

 

Rysunek 14. Przykład instalacji kratek w suficie 

 

 

Ściana.  

Rysunek 12. Przestrzeń użytkowa pomieszczeń 
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UWAGA!! 
 

- Kanał główny o tych samych wymiarach nie powinien być dłuższy niż 7 m. Po przekroczeniu tej 

wartości powinien zostać zredukowany. 

- Kratki nawiewne powinny być instalowane co najmniej 2m od plenum, by uniknąć przenikania 

szumu wentylatora.  

- Kanały boczne nie powinny być prowadzone od kanału głównego w jednej linii 

- Nie należy lokować ujść powietrza na końcach kanałów głównych. 

 

 

Anemostaty wywiewne oraz kraty powrotne 

 

Anemostaty wyciągowe są elementami wentylacji 

wyciągowej, których zadaniem jest wyprowadzanie 

powietrza zanieczyszczonego z pomieszczeń a dalej z 

całego systemu. Anemostaty wyciągowe instalowane 

są zwykle w pomieszczeniach takich jak kuchnie, 

toalety, łazienki, jadalnie, itp., które są dalej nazywa-

ne „brudnymi”. Anemostaty powinny znajdować się 

w pobliżu lub na poziomie sufitu, tak by wyciągać 

unoszące się ciepłe powietrze, oraz wszelakie zanie-

czyszczenia takie jak odór, dym czy spaliny. 

Rysunek 15. Instalacja kratki ściennej (ścianka kolankowa) 

 

Elementy nawiewne mogą być instalowane również w 

ścianach. Rozwiązanie to jest stosowane głównie na 

ścianach wewnętrznych, dlatego najważniejszym ele-

mentem jest usytuowanie ich tak, aby były możliwie 

najdalej od drzwi wewnętrznych lub tak aby strumień 

powietrza był skierowany w stronę przeciwną do nich. 

Ważne jest to, aby kratki były montowane przy suficie 

lub przy ziemi, tak by powietrze nie nadmuchiwało 

bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszcze-

niu. Kratki te są bardzo często instalowane również w 

ściankach kolankowych, najczęściej na użytkowych 

poddaszach, gdy instalacja jest prowadzona pod ich 

skosami. 

 

Rysunek 16. Przykład szczeliny w drzwiach 
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Kraty powrotne powietrza cyrkulacyjnego sytuowa-

ne są zgodnie z zasadą przekątnych. Jeżeli kratki 

nadmuchowe instalowane są na suficie, bądź w jego 

pobliżu to krata cyrkulacyjna powinna być w okoli-

cach podłogi, po przeciwnej stronie od kratek na-

wiewnych. To rozwiązanie przyczyni się do popraw-

nego rozprowadzania powietrza na całej po-

wierzchni pomieszczeń.  

 

Jeżeli kraty powrotne planowane są w pomieszcze-

niach komunikacyjnych, takich jak hole czy koryta-

rze, konieczne jest wyprowadzenie powietrza z pomieszczeń. Jest to możliwe np. poprzez kraty bądź szczeliny w 

drzwiach umożliwiające swobodny przepływ powietrza. Jeżeli nie ma możliwości zainstalowania krat, drzwi 

powinny zostać tak zamontowane, aby w dolnej części została szczelina ok. 15 mm.  

Innym sposobem wyprowadzenia powietrza z pomieszczeń do kanału powrotnego są kanały transferowe. Spo-

sób polega na zaprojektowaniu kraty powrotnej w pomieszczeniu (blisko ściany pomieszczenie-korytarz) oraz 

połączenia jej kanałem z kratą na korytarzu. Kraty mogą być łączone ze sobą poprzez kanał ukryty w suficie 

podwieszanym, jak i w ścianie. 

 

Kolejnym sposobem na wyprowadzenie powietrza do kanału powrotnego jest zaprojektowanie oddzielnego 

systemu powrotnego, tak aby powietrze było wyciągane z każdego pomieszczenia indywidualnie.  

UWAGA!! 

Kraty oraz kanały powrotne powinny być tak projektowane, aby ilość powietrza odprowadzanego z 
pomieszczeń była taka sama jak ilość powietrza doprowadzanego. 

 

Czerpnia i wyrzutnia 

Czerpnię i wyrzutnię należy lokalizować na podstawie najbardziej aktualnych warunków technicznych za-

wartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

 

 

 

 

  

 

http://www.pro.feelco.pl/


 

www.pro.feelco.pl    18 

2.5. Podział systemu na strefy 

W systemach Feelco istnieje możliwość podziału na strefy, co pozwala na kontrolowanie każdej części bu-

dynku indywidualnie. System strefowy Infinity umożliwia podział aż do 8 osobnych stref. Za podział taki, odpo-

wiedzialne są przepustnice. Pozwalają one na kontrolowanie przepływu powietrza i jego bilansowanie. Podział 

na strefy przyczynia się również do zaoszczędzenia na kosztach eksploatacji. 

Każda strefa powinna spełniać wymogi dotyczące minimalnego przepływu powietrza dla wybranego urządze-

nia. 

Tabela 16. Minimalny przepływ dla układów strefowych wybranych urządzeń. 

 Przepływ maksymalny [m3/h] Zalecane minimum dla strefy [m3/h] 

59TN6A060*  1827 1162 

59TN5A080*  2286 1489 

59TN6A100*  2677 1883 

59TN6A120*  3094 2230 

* samodzielnie lub w połączeniu z agregatem 25VNA036 lub 25VNA8036. W przydadku połączenia z agregatem 048 lub 060
należy przyjąć przepływ maksymalny z poniższej tabeli dla odpowiedmniej mocy agregatu.

 
 

 

 Przepływ maksymalny [m3/h] Zalecane minimum dla strefy [m3/h] 

25VNA8036 +FE4AN3 2040 400 

25VNA8048 +FE4AN5 3060 776 

25VNA8060 +FE4AN6 3060 1020 

 Przepływ maksymalny [m3/h] Zalecane minimum dla strefy [m3/h] 

25VNA036 +FE4AN3 2295 676 

25VNA048 +FE4AN5 2720 1178 

25VNA060 +FE4AN6 2975 1178 

 

Przepływ maksymalny – maksymalna wydajność urządzenia w trybie grzania. Dla tych wartości należy projek-

tować instalację nawiewną i wywiewną. 

Zalecane minimum dla strefy – zalecana minimalna pojemność najmniejszej strefy w układzie. Jeżeli nie jest 

możliwe zaprojektowanie strefy dla podanych wartość minimalnych należy rozważyć zmniejszenie wielkości 

urządzenia lub/i ilości stref.   

System strefowy Infinity reaguje na zaniżone wartości przepływu w strefach poprzez upuszczenie nadmiaru 

powietrza w innych strefach. Przykład: jeżeli minimalny przepływ dla strefy wynosi 1489m3/h a faktyczna po-

jemność 1000m3/h to nadmiar powietrza (489m3/h) zostanie wypuszczony w pozostałych strefach. 

Aby uniknąć sytuacji, gdzie nadmiar powietrza będzie wypuszczany w pozostałych strefach o najostrzejszych 

wymogach ogrzewania bądź klimatyzacji, można wyznaczyć tzw. Strefy niezajęte/rezerwowe, oraz zaprogra-

mować system w taki sposób, aby nadmiar powietrza był wydmuchiwany właśnie w nich. Jeżeli system określi, 

że dostarcza zbyt dużo powietrza do stref, dla których ogrzewanie bądź klimatyzacja jest wymagana, otworzy 

on przepustnice strefy niezajętej na czas pozwalający na wyrównanie temperatury strefy niezajętej z tempera-

turą strefy o najostrzejszych wymogach grzewczych lub klimatyzacyjnych. 
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2.5.1. Wybór stref 

Cel: Pogrupowanie pomieszczeń o podobnej charakterystyce, zajętości i obciążeniu cieplnym.  

Piętra: Różne piętra muszą należeć do różnych stref. Każde piętro można dalej dzielić na strefy.  

Komfort a energooszczędność: Jeżeli mamy na celu oszczędności energii, należy wydzielić miejsca, które nie są 

zajęte w różnych porach, aby można było je efektywnie wyłączać z systemu. W przypadku wymogów maksy-

malnego komfortu, należy wydzielić miejsca o różnych współczynnikach strat ciepła, jak również na różnych 

piętrach. Należy również wydzielić strefy o różnych wymaganych temperaturach komfortowych.  

Wiele przepustnic: W jednej strefie można stosować do pięciu przepustnic, poprzez połączenie równoległe. 

 
Tabela 17. Standardowe rozmiary przepustnic 

Przepustnice dostosowywane są do rozmiarów kanałów. W przypadku, 

gdy kanał jest innych rozmiarów niż standardowe przepustnice, zalecane 

jest użycie przepustnic o mniejszych wymiarach. Wtedy rozmiar kanału 

jest redukowany tak, aby pokrył się z wymiarem przepustnicy. W Syste-

mie Feelco wykorzystuje się przepustnice o przekroju prostokątnym. 

 

 

Przykład: Jeżeli przepustnica jest planowana w kanale o rozmiarze 

500mm x 250mm należy zastosować przepustnice o wymiarach zbliżo-

nych do wymiaru kanału, ale ich nie przekraczających tj. 450mm x 

250mm a nie 600mm x 250mm. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Standardowe rozmiary przepustnic 

200mm x 250mm 

200mm x 350mm 

200mm x 450mm 

200mm x 600mm 

250mm x 250mm 

350mm x 250mm 

450mm x 250mm 

600mm x 250mm 
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2.5.2.  Elementy systemu strefowego  

System Infinity do przesyłania informacji między głównymi elementami wykorzystuje szeregową szynę komuni-

kacyjną łączoną za pomocą magistrali ABCD.  

 
Rysunek 18. Schemat elementów składających się na system strefowy (4 strefy) oraz podłączenia wszystkich elementów. 

 

- Kontroler przepustnic (SYSTXCC4ZC01) – główna jednostka układu strefowego. Odbiera ona sygnały od Ste-

rowników i czujników, po czym załącza urządzenia i moduluje odpowiednie przepustnice tak, aby utrzymać 

temperaturę strefy.  

Do centrali są podłączone wszystkie elementy systemu: Agregat zewnętrzny, jednostka centralna wewnętrzna, 

moduł odzysku ciepła, czujniki pokojowe oraz przepustnice. 

- Sterownik Główny umożliwia dostęp do całego systemu. Za pomocą sterownika steruje się całym systemem, 

jego obsługą, programowaniem, konfigurowaniem oraz monitorowaniem warunków. W sterowniku jest rów-

nież zainstalowany jeden czujnik, więc przy podziale na 4 strefy do centrali podłącza się tylko 3 czujniki pokojo-

we. Sterownik jest podłączany do centrali za pomocą styków ABCD. 

- Czujniki pokojowe są czujnikami temperatury w danej strefie. Są one bezpośrednio podłączone do centrali 

strefowej poprzez styki ZSx oraz ZSxC. 

- Przepustnice są odpowiedzialne za kontrolowanie przepływu powietrza oraz jego bilansowanie. Przepustnice 

są podłączane do styków CLSx, COMx oraz CPNx 
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W przypadku, gdy system jest podzielony na więcej niż 4 strefy, wymagane jest zastosowanie dwóch centrali 

strefowych. Są one łączone ze sobą bezpośrednio poprzez mostkowanie styków ABCD. Za ich aktywacje odpo-

wiada mikroprzełącznik. 

 

UWAGA!! 

Przepustnice systemów Feelco wyposażone są w siłowniki o czasie otwarcia 18s, dzięki modulacji 

czasu sygnału możliwe jest ustawienie przepustnicy w jednym z 16 położeń. Zastosowanie siłowni-

ka o innym czasie otwarcia spowoduje wadliwe działanie systemu. 
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3. CZEŚĆ PROJEKTOWA – PRZYKŁAD PROJEKTOWANIA SYSTEMU FEELCO 
 

 

SPIS RYSUNKÓW 

 
1. Rysunek 19. Rzut parteru budynku 

2. Rysunek 20. Rzut piętra budynku 

3. Rysunek 21. Przykład rozmieszczenia elementów nawiewnych, wyciągowych i powrotnych oraz przykład 

rozmieszczenia kanałów na parterze 

4. Rysunek 22. Przykład rozmieszczenia elementów nawiewnych, wyciągowych i powrotnych oraz przykład 

rozmieszczenia kanałów na piętrze 
5. Rysunek 23. Schemat instalacji wraz z odpowiednio dobranymi wymiarami kanałów na parterze 
6. Rysunek 24. Schemat instalacji wraz z odpowiednio dobranymi wymiarami kanałów na piętrze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Przykładowy projekt został wykonany na podstawie aktualnych planów architektonicznych. 

Projekt dotyczy budynku jednorodzinnego, dwukondygnacyjnego, w zabudowie wolnostojącej o po-

wierzchni użytkowej ok. 300m2. W budynku przewidziano instalację Feelco Hybrid z funkcjami ogrzewa-

nia, klimatyzacji, nawilżania i oczyszczania powietrza oraz wentylacji z odzyskiem ciepła. 
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I. Wybór medium grzewczego 

Dzięki możliwości zasilenia systemu gazem, w przykładowej inwestycji została wybrana wersja hybrydowa sys-

temu (Feelco HYBRID). Oznacza to, że system został dobrany w oparciu o poniższe urządzenia: 

Tabela 18. Zestaw urządzeń stosowany w wersji HYBRID 

Jednostka centralna Nagrzewnica Infinity 96 Carrier 59TN6A 

Agregat Klimatyzator z pompą ciepła Infinity 18VS 

Nawilżacz Carrier LFP 

Oczyszczanie powietrza Carrier EZ FLEX, Lampa UVC 

Wentylacja Moduł odzysku ciepła Carrier HRV 1157 

Sterowanie Carrier Infinity Touch 

 

II. Obliczanie zalecanej mocy systemu 

W poniższych tabelach zostały przedstawione parametry pomieszczeń oraz wartości zapotrzebowania na 

moc grzewczą obliczone przy użyciu metody uproszczonej. 

Tabela 19, 20. Charakterystyka pomieszczeń oraz zapotrzebowanie na moc grzewcza (parter, piętro) 

  Pomieszczenie 
Powierzchnia 

[m2] 

Wysokość 

[m] 

Kubatura 

[m3] 

Wymagana moc 

[W/m3] 

Zapotrzebowanie 

[W] 

1.1 Hol Wejściowy 17,5 3 52,5 25 1312,5 

1.4 Korytarz 24 3 72 25 1800 

1.5 Kuchnia 16,3 3 48,9 25 1222,5 

1.6 Jadalnia 17,2 3 51,6 25 1290 

1.7 Łazienka 4,5 3 13,5 25 337,5 

1.8 Pokój gościnny 30,2 3 90,6 25 2265 

1.9 Salon 51 3 153 25 3825 

1.3 Kotłownia 6,7 3 20,1 0 0 

1.10 Garaż 48 3 144 0 0 

 
SUMA 12052,5 
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Tabela 21, 22. Zalecane wartości usuwanego powietrza z pomieszczeń „brudnych” (parter, piętro) 

 

 

*Do pomieszczeń nie została poprowadzona instalacja wentylacji mechanicznej. W kotłowni oraz w garażu 

zastosowano wentylację grawitacyjną. Wentylację w takich pomieszczeniach projektuje się zgodnie z wytycz-

nymi PN-89/B-10425- Przewody dymowe, spalinowe i wentylacje murowane z cegły. Wymagania techniczne i 

badania przy odbiorze 

 

III. Dobór urządzeń 

Jednostka centralna 

Na podstawie powyższych obliczeń otrzymano 21536 W (21,5 kW) zapotrzebowania na moc grzewczą. Aby pokryć to 

zapotrzebowanie wybrano Nagrzewnicę gazową kondensacyjną Carrier INFINITY 96 59TN6A080 o mocy grzewczej 

14,9 - 22,8 kW i maksymalnej wydajności powietrza 2286 m3/h. 

 

Agregat 

Agregat wybrano na podstawie obliczeń zysków ciepła w budynku. Obliczenia te zostały przeprowadzone za pomocą 

oprogramowania jakim jest OZC. Projektowe zyski ciepła tego budynku zostały oszacowane na 12700 W (12,7 kW).  

 

W przypadku tej inwestycji został wybrany agregat 25VNA8048, którego wydajność chłodnicza przy +30 st. jest równa 

14,8 kW. 

 
Pomieszczenie 

Powierzchnia 

[m2] 

Wysokość 

[m] 

Kubatura 

[m3] 

Wymagana moc 

[W/m3] 

Zapotrzebowanie 

[W] 

2.1 Hol 32 2,7 86,4 25 2160 

2.2 Pokój 16 2,7 43,2 25 1080 

2.3 Pokój 18 2,7 48,6 25 1215 

2.4 Łazienka 5,2 2,7 14,04 25 351 

2.5 Pralnia 13,3 2,7 35,91 25 897,75 

2.6 Łazienka 12 2,7 32,4 25 810 

2.7 Sypialnia 23 2,7 62,1 25 1552,5 

2.9 Pom. Rekreacyjne 21 2,7 56,7 25 1417,5 

 
SUMA 9483,75 

  Pomieszczenie 
Strumień powietrza 

usuwanego [m3/h] 

1.2 Garderoba 15 

1.5 Kuchnia 70 

1.7 Łazienka 50 

1.11 Spiżarnia 15 

1.3 Kotłownia* Zgodnie z wytycznymi 

1.10 Garaż* Zgodnie z wytycznymi 

  SUMA 150 

 
Pomieszczenie 

Strumień powietrza 

usuwanego [m3/h] 

2.4 Łazienka 50 

2.5 Pralnia 15 

2.6 Łazienka 50 

2.8 Garderoba 15 

 
SUMA 130 
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Do powyższego agregatu został dobrany parownik w oparciu o moc agregatu oraz rozmiar jednostki centralnej, tj. 

Parownik kanałowy pionowy CNPVP4821, którego wydajność nominalna pokrywa się z wydajnością agregatu (14 kW). 

 

Moduł odzysku ciepła 

Na podstawie zestawienia pomieszczeń, z których jest planowane wyciąganie powietrza brudnego, otrzymano 

wartość 280 m3/h. W tym przypadku dobrany został moduł odzysku ciepła Carrier HRV 1157 o wydajności 290 

m3/h. 

 

IV. Dobór odpowiedniego rodzaju kanału, rozmieszczenie elementów nawiewnych i 

wywiewnych, dobór systemu kanałów oraz ich wymiarowanie 

 

Dobór odpowiedniego rodzaju kanału 

Następnym, bardzo ważnym elementem było dobranie odpowiedniego rodzaju kanałów wentylacyjnych w 

budynku.  

W przypadku tej inwestycji, kanały na parterze, przez które powietrze jest nawiewane, zostały zaplanowane 

pod instalację w posadzce dlatego wykorzystane zostały kanały z płyt z pianki PIR. Kanały powrotne oraz wycią-

gowe, zostały zaplanowane w zabudowanie sufitu podwieszanego, do czego zostały wykorzystane kanały z 

płyty ze sprasowanej wełny mineralnej. Ważnym elementem w instalacji kanałów w posadzce było wykorzysta-

nie płyt z wełny mineralnej w początkowych odcinkach instalacji. 

Instalacja na piętrze została zaprojektowana tak, aby wszystkie kanały wentylacyjne biegły pod stropem piętra 

oraz zostały ukryte za pomocą zabudowy sufitu podwieszanego. W tym wypadku wszystkie kanały wentylacyjne 

zostały wykonane z płyt ze sprasowanej wełny mineralnej. 

 

 

Rozmieszczenie elementów nawiewnych, wywiewnych oraz powrotnych  

Po wyborze odpowiedniego rodzaju kanałów, wstępnie zostały ulokowane wszystkie elementy nawiewne, 

wyciągowe oraz powrotne/cyrkulacyjne. Takie rozplanowanie, wstępnie przyczyniło się do wyboru systemów 

kanałów wentylacyjnych na poszczególnych piętrach. W tym momencie został również wstępnie zaplanowany 

podział systemu na strefy.  

Na parterze budynku kratki zostały zainstalowane przy ścianach zewnętrznych, głownie przy oknach oraz 

drzwiach, gdzie straty ciepła są największe. Usytuowanie kratek w taki sposób pozwoliło na zaprojektowanie   

dwóch oddzielnych systemów obwodowych biegnące pod posadzką parteru. 

Z powodu nieregularnego rozłożenia pomieszczeń na drugiej kondygnacji oraz w celach zaoszczędzenia miejsca 

(brak przecięć kanałów między sobą), kratki nawiewne zostały ułożone tak, aby można było je dogodnie połą-

czyć poprzez system plenum złożonego oraz system plenum pojedynczego. 

Przewody wentylacji wyciągowej zostały poprowadzone tak, aby bezpośrednio przechodziły przez pomieszcze-

nia brudne, z których powietrze musi być wyciągane. W obu przypadkach (parter oraz piętro) przewody wenty-

lacji wyciągowej zostały zaprojektowane pod stropami kondygnacji.  

W przypadku parteru jak i piętra budynku, anemostaty wyciągowe oraz kraty powrotne/cyrkulacyjne zostały 

usytuowane w górnych częściach pomieszczeń komunikacyjnych (parter – hol wejściowy, piętro – korytarz). 

Zostały one zlokalizowane tak, aby każde piętro było obsługiwane przez system plenum pojedynczego. 
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Rysunek 22. Przykład rozmieszczenia elementów nawiewnych, wyciągowych i powrotnych oraz przykładrozmieszczenia kanałów na piętrze
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Wymiarowanie kanałów  

Przed rozpoczęciem wymiarowania kanałów system musiał zostać podzielony na strefy (jeżeli występują). 

Miało to bardzo duży wpływ na wymiary kanałów wentylacyjnych, gdyż konieczne było dostosowanie ich do 

wymagań zalecanych wydatków powietrza, które musiało zostać dostarczone do poszczególnych stref. 

Po wstępnym zaprojektowaniu biegu kanałów wentylacyjnych oraz podziale systemu na strefy, mogły zostać 

obliczone i dobrane wymiary kanałów wentylacyjnych. Obliczanie wymiarów kanałów opiera się na wzorze 

przedstawionym w pkt. 2.4.1.  

Przykład dla systemu obwodowego (strefa I): 

PLENUM GŁÓWNE: Rozmiar kanału został dobrany tak, aby maksymalna ilość powietrza, tj. ~2300 m3/h mogła 

swobodnie przepływać przez plenum z prędkością nieprzekraczającą 4 m/s i wynosi on 550 mm x 400 mm. 

Prędkość przepływu powietrza została troszkę zaniżona, co bardzo dobrze wpłynęło na zmniejszenie hałasu. 

KANAŁ GŁÓWNY STREFY I: Kanał główny strefy I został dobrany w taki sposób, aby minimalna ilość powietrza, tj. 

1489 m3/h mogła przechodzić przez kanał, nie przekraczając 4 m/s. Kanał ten ma wymiary 450 mm x 300 mm 

dzięki czemu prędkość przepływu powietrza wynosi ok. 3,1 m/s.  

Kanał główny, który rozchodzi się na dwie strony (system obwodowy), został zredukowany tak, aby powietrze w 

kanałach rozchodziło się równomiernie (744 m3/h), na dwie strony przy zachowaniu prędkości nieprzekraczanej 

3,5 m/s. Kanały ten ma wymiar 250 mm x 300 mm, co zapewnia prędkość przepływu powietrza ok. 3,0 m/s. 

Kanał ten w dalszych odcinkach został ponownie zredukowany tak, aby utrzymać pożądaną prędkość po stra-

tach powietrza z kratek nawiewnych, tj. 250 mm x 200 mm. 

W ten sposób została zaprojektowana pierwsza strefa systemu, jej układ, rozmieszczenie elementów nawiew-

nych, wyciągowych i powrotnych oraz dobór odpowiednich rozmiarów kanałów.  

Wymiary kanałów wentylacyjnych w pozostałych systemach oraz strefach zostały obliczone analogicznie do 

powyższego przykładu. 
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