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Ćwiczenie Nr 14 
 

Temat: WYKORZYSTANIE NARZĘDZI KOMPUTEROWYCH DO DOBORU 

CENTRALI WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNEJ 

 

 
Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z budową i zastosowaniem central 

wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz przeprowadzenie doboru przykładowej centrali 

wentylacyjno-klimatyzacyjnej wraz z krótkimi odcinkami przewodów wentylacyjnych 

przy użyciu narzędzi komputerowych. 

 

A. Zakres przygotowania teoretycznego obowiązującego studentów przed 

przystąpieniem do ćwiczenia. 

 

1. Graficzne oznaczenia na rysunkach [2-8] 

 

2. Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne [1, 3, 8]: 

– podział (nawiewne, wywiewne, nawiewno-wywiewne, sekcyjne, modułowe, 

kompaktowe),  

– typy (standardowe, podwieszane, dachowe, medyczne, basenowe),  

– budowa (wentylatory, nagrzewnice, chłodnice, filtry, rozwiązania odzysku 

ciepła: komora mieszania, wymiennik krzyżowy, wymiennik obrotowy, 

wymiennik glikolowy, rurka ciepła; przepustnice, elementy elastyczne, 

armatura),  

– zastosowania (w zależności od budynku, sezonu: lato, zima)   

 

3. Stosowane konfiguracje urządzeń składowych central wentylacyjno-

klimatyzacyjnych, wymagania dla tych urządzeń [1, 3, 8] 

 

4. Ekonomiczny dobór central wentylacyjno-klimatyzacyjnych [1, 8, 10] 

 

5. Stosowane rozwiązania pomiarowe i regulacji w centralach (przetworniki 

temperatury, presostaty, przemienniki częstotliwości, zawory trójdrogowe z 

siłownikiem, siłowniki przepustnic, łącznik krańcowy, termostat 

przeciwzamrożeniowy, regulator, czujniki CO  [3, 8] 

 

6. Wymagania dotyczące central i pomieszczeń wentylatorni [1, 3] 

 

7. Wpływ doboru wielkości centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej na koszty jej 

eksploatacji [8]  

 

8. Rysowanie przewodów instalacji wentylacji [4-9] 

 

B. Część doświadczalna ćwiczenia. 

 

Część doświadczalna ćwiczenia polega na doborze zadanych parametrów 

centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej przy wykorzystaniu narzędzi 

komputerowych, w programach doborowych dwóch dowolnych producentów 

central (dobór porównawczy). Następnie do uzyskanych rysunków centrali 
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należy dodać - w jednym z programów do rysowania przewodów 

wentylacyjnych - przykładowe odpowiednie rysunki przewodów instalacji 

wentylacyjnej. Dobór obejmuje: 

1. Sporządzenie kart doboru zawierających konieczny opis parametrów dobranych 

elementów centrali went.-klim. 

2. Uzyskanie rysunków dobranej centrali w formacie np. dxf i wykorzystanie go do 

przygotowania przykładowego odpowiedniego rysunku przewodów instalacji 

wentylacyjnej  

 

Sprawozdanie powinno zawierać: cel ćwiczenia, część teoretyczną, zadane 

parametry centrali, przeprowadzenie doboru z opisem, uzyskane karty doborowe 

urządzenia, rysunek fragmentu instalacji wentylacji z dobraną centralą w 

odpowiedniej skali z opisami elementów i wymiarów, wnioski. 
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rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
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4. PN-EN 12792:2006, Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i 

oznaczenia na rysunkach 

5. PN-84/B01412: Wentylacja i klimatyzacja. Zasady wykonywania 

rysunków 

6. PN-B-03410: Wentylacja. Przewody wentylacyjne, wymiary przekroju 

poprzecznego 

7. PN-89/B-01410: Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady 

wykonywania i oznaczenia 

8. Katalogi i informacje producentów central wentylacyjno-

klimatyzacyjnych (Swegon, Dospel Professional, Systemair, Clima Gold, 

itd.) 

9. Przykładowe programy do rysowania odcinków przewodów instalacji 

wentylacji mechanicznej 

1) Ventpack (FluidDesk) 

http://www.fluid-

desk.pl/produkty_sekcja.php?produkt=Ventpack&id_wybranej_sekcji=62 

2) Wentyle (TomiCad) 

http://tomicad.pl/pobierz-program/wentyle62/ 

10. Programy do doboru central wentylacyjno-klimatyzacyjnych 

Producent adres, link  

Swegon http://www.swegon.com/pl/Materiay/Progr
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amy-doboru/ 

Dospel Professional 

Technologies 

http://www.dospelprofessional.com/oferta.

php?kraj=pl 

 

http://ahucad.dospel.com/projektanci/Centr

ale.aspx 

Klimatherm http://www.klima-

therm.pl/387/produkty/przemysl/clint_wen

tylacja_i_klimatyzacja/program_doboru_c

entral 

Pro-vent http://www.pro-vent.pl/produkty,0.html 

Venture-Industries http://www.programdoboru.pl/ 

Klimor http://www.klimor.pl/16/p,3,c,9/produkty/

dom/centrale_klimatyzacyjne_i_wentylacy

jne_podwieszane_-_mckt 

VTS http://vtsgroup.pl/VENTUS.html 

http://ccol3.vtsclima.com/Steps.aspx?lang

=pl 

Systemair http://www.systemair.com/pl-

PL/Polski/Materialy-do-

pobrania/Programy-

doboru/SystemairCAD/ 

Komfovent http://www.ventia.pl/centrale-

wentylacyjne-komfovent/centrum-

informacji/program-doboru-komfovent 

Clima Gold http://www.climagold.com/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=86:cen

trale-wentylacyjno-klimatyzacyjne-optima-

&catid=36:urzdzenia&Itemid=54 

Trox http://www.trox.pl/pl/products/epf2/index.

html 

http://www2.trox.de/auslegung/acoustic/w

elcome_akustik.asp?language=gb 

Frapol http://www.frapol.com.pl/ 

Flakt Wood http://www.flaktwoods.pl/products-

services/buildings/programy-do-doboru-

/acon/ 

https://acon.flaktwoods.com/WebApp/Logi

n.aspx 

Bartosz centrale 

http://bartosz.sysadmin.bialystok.pl/progra

m_doboru_central.php 

automatyka 

http://www.bartosz.com.pl/oferta/automaty

ka-urzdzenia/centrale-wentylacyjne/woda-

cieki 

 


