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P
rzedstawiony sposób realizacji inspekcji i propozycja protokołu 

ma charakter wstępny i jest jedną z możliwości wypracowaną 

w trakcie prac grupy roboczej ekspertów Zrzeszenia Audytorów 

Energetycznych.

Cele i wymagania dyrektywy

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy 

Performance Directive – 2002/91/EC) powstała w celu ograniczenia 

emisji dwutlenku węgla. Jednym ze sposobów realizacji tego celu jest 

ograniczenie zużycia energii w budynkach wykorzystywanej na ogrzewa-

nie, chłodzenie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, czy oświetlenie. 

W ramach redukcji zużycia energii na ogrzewanie i chłodzenie (w zakresie 

wentylacji i klimatyzacji) w artykule 9 ustanowiono obowiązek wprowa-

dzenia regularnej kontroli systemów klimatyzacji o efektywnej nominalnej 

mocy większej niż 12 kW. 

W kolejnym akapicie stwierdza się, że kontrola ta ma być prowadzona 

trzy torowo i ma obejmować:

• sprawdzenie sprawności działania klimatyzacji

•  sprawdzenie dostosowania klimatyzacji do potrzeb i wymagań 

chłodzenia budynku

•  doradztwo dla użytkowników w zakresie ewentualnych udoskonaleń 

lub wymiany systemu klimatyzacji oraz w zakresie rozwiązań alter-

natywnych.

W związku z powyższym można zdefiniować wymagany zakres inspekcji:

• inspekcję stanu technicznego instalacji

•  sprawdzenie strategii działania systemu w powiązaniu z obsługiwa-

nym budynkiem

• wskazania dla użytkownika.

•  z zastrzeżeniem że powyższe elementy powinny być realizowane 

pod kątem:

• redukcji zużycia energii

• ograniczenia emisji CO2

• informacji dla użytkownika o komforcie zapewnianym przez system.

Następny artykuł dyrektywy określa między innymi kto ma dokonywać 

inspekcji. 

Państwo ma zapewnić, aby inspekcja była wykonywana w sposób nie-

zależny przez kwalifikowanych i/lub akredytowanych ekspertów. Mogą oni 

działać jako samodzielni fachowcy, lub jako osoby zatrudnione w firmach 

publicznych lub prywatnych. 

W dalszej części artykułu przedstawiono analizę możliwości realizacji 

powyższych celów przy wykorzystaniu wytycznych zawartych w projektach 

Inspekcja systemów klimatyzacji  

- analiza wymagań i propozycja protokołu

Maciej MIJAKOWSKI*)

Analiza zapisów Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz informacji zawartych we wprowadzonych 

normach okołodyrektywowych pozwala przestawić wstępną koncepcję przeprowadzania inspekcji systemów klimatyzacji.  

W celu uwzględnienia wymagań krajowych wzięto również pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne, normy 

oraz praktykę serwisową. 
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norm europejskich i przyjętych ograniczeniach. W wyniku analizy za-

proponowano roboczą wersję „protokołu okresowej inspekcji systemu 

wentylacji i klimatyzacji wyposażonego w urządzenie chłodnicze o mocy 

powyżej 12 kW”.

Wytyczne zawarte w projektach norm europejskich 

Inspekcji systemu klimatyzacji są bezpośrednio poświęcone dwie 

normy:

•  PN-EN 15240:2007 - Wentylacja budynków -- Charakterystyka 

energetyczna budynków -- Wytyczne dotyczące kontroli instalacji 

klimatyzacji

•  PN-EN 15239:2007 - Wentylacja budynków -- Charakterystyka 

energetyczna budynków -- Wytyczne dotyczące kontroli instalacji 

wentylacji

Punktem wyjścia jest definicja systemu wentylacji/klimatyzacji zapi-

sana w wyżej wymienionych normach i tożsama z dyrektywą:

„system klimatyzacji” - połączenie wszystkich elementów wymaga-

nych dla zapewnienia procesów przeróbki powietrza dzięki którym kon-

trolowana jest temperatura (z możliwością jej obniżenia), w powiązaniu z 

kontrolą wentylacji, wilgotności i czystości powietrza; 

Zatem zgodnie z powyższą definicją oraz wytycznymi norm europej-

skich proponowany zakres inspekcji to: 

a) inspekcja stanu technicznego, 

b) sprawdzenie strategii działania systemu, 

c) wskazania dla użytkownika 

– wszystkie elementy kontrolowane pod kątem możliwości ograni-

czenia zużycia energii, ograniczenia emisji CO
2
 i informacji dla użyt-

kownika.

W tak rozumianym zakresie inspekcji można wymienić:

ad. a)

• szczelność instalacji,

• stan izolacji cieplnych,

• czystość powierzchni wymiany ciepła,

• czystość mikrobiologiczna instalacji,

•  sprawdzenie zużycia energii do napędu sprężarek, pomp, 

wentylatorów chłodzących skraplacze, itp.

ad. b) 

•  porównanie mocy urządzeń i aktualnego zapotrzebowania na 

energię chłodniczą,

• sprawdzenie schematów czasu działania systemu

• sprawdzenie nastaw i strategii układu automatycznej regulacji,

• sprawdzenie zasadności realizacji procesów obróbki powietrza, 

• weryfikacja parametrów obliczeniowych powietrza,

• sprawdzenie efektywności systemu wentylacji

ad. c)

•  uwagi na temat stanu technicznego instalacji i możliwych 

usprawnień,

• możliwości zastosowania alternatywnego źródła chłodu,

• wskazanie bardziej efektywnego systemu,

• ocena komfortu zapewnianego przez system

Przyjęte założenia i ograniczenia

Z artykułu 9 Dyrektywy wiadomo, że inspekcja ma dotyczyć systemu 

klimatyzacji o efektywnej nominalnej mocy większej niż 12 kW. 

W związku z powyższym można zapisać (doprecyzować), że obo-

wiązek inspekcji powstaje przy występowaniu pojedynczego urządzenia 

chłodniczego o nominalnej mocy chłodniczej powyżej 12 kW. Taka 

inspekcja ma dotyczyć całego systemu wentylacji /klimatyzacji zgodnie z 

zamieszczoną definicją, czyli:

• źródła chłodu, 

•  instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (kanały, centrala, rozdział 

powietrza), 

• układu sterowania i regulacji, 

•  elementów budynku mających związek z wentylacją i/lub klimaty-

zacją (ograniczenie zysków ciepła, itp.)

Z drugiej strony, przy tak sprecyzowanym powstaniu obowiązku in-

spekcji, można zapisać, że inspekcja nie dotyczy systemów wentylacji /

klimatyzacji w których źródłem chłodu jest: 

• chłodzenia przy pomocy odwróconego obiegu pompy ciepła, 

• chłodzenia wodą w procesie adiabatycznym, 

• chłodzenia wodą głębinową, 

• chłodzenia przy pomocy wymienników gruntowych, 

• chłodzenia wodą lodową z instalacji ziębniczych

• brak źródła chłodu

Inspekcja o wymaganym przez dyrektywę zakresie i obejmująca wyni-

kający z definicji system wentylacji / klimatyzacji wymaga szeregu ogra-

niczeń, które umożliwią praktyczną realizację inspekcji. Podstawowym 

ograniczeniem jest koszt wykonania inspekcji. Przy założeniu maksy-

malnego kosztu wynoszącego ok. 500-1000 PLN stanie się wiadome, 

że czas wykonania inspekcji powinien wynosić nie więcej niż 1 dzień. 

W tym czasie praktycznie brak jest możliwości wykonania jakichkolwiek 

reprezentatywnych i wiarygodnych pomiarów. W takim wypadku wydaje 

się najwłaściwszym, aby inspekcja opierała się na wynikach serwisu 

urządzeń wchodzących w skład systemu podlegającego inspekcji i oprócz 

tego zawierała krótką ocenę elementów podlegających inspekcji – co 

pozwoli wypełnić obowiązek informacji dla użytkownika.

Ponad to założono, że inspekcja ma charakter informacyjny (brak 

negatywnego wyniku inspekcji). W sytuacjach zagrażających zdrowiu 

lub życiu inne właściwe służby wydają nakaz doprowadzenia do stanu 

zgodnego z obowiązującymi przepisami i nie leży to w gestii dokonują-

cego inspekcji. Decyzje dotyczące poprawy efektywności, komfortu itp., 

podejmuje użytkownik, a wyniki inspekcji mają mu w tym dopomóc ale 

niczego nie nakazują.

Zakres i propozycja protokołu inspekcji

Proponowany do realizacji powyższego zakresu inspekcji protokół 

można podzielić na pięć części:
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1. Dane dotyczące protokołu i osoby dokonującej inspekcji

2. Podstawowe dane o obiekcie i systemie podlegającym inspekcji

3. Inspekcja źródła chłodu

4. Inspekcja systemu wentylacji i klimatyzacji

5. Podsumowanie

Podstawowe dane do wykonania protokołu okresowej 

inspekcji systemu wentylacji i klimatyzacji wyposażonego w 

urządzenia chłodnicze o mocy powyżej 12 kW

• Imię i nazwisko dokonującego inspekcji

• Adres, telefon, e-mail dokonującego inspekcji

• Uprawnienia dokonującego inspekcji

• Data inspekcji

• Data następnej inspekcji 

Dane ogólne

• Nazwa obiektu obsługiwanego przez system podlegający inspekcji

• Funkcja obiektu

• Rok zakończenia budowy

• Adres obiektu 

• Właściciel budynku

•  Powierzchnia użytkowa obsługiwana przez system podlegający 

inspekcji

•  Ilość użytkowników obsługiwanych przez system podlegający 

inspekcji

• Uwagi

Źródło chłodu

•  Rodzaj źródła chłodu  

- dwa rodzaje

•  Sposób dostarczenia chłodu do pomieszczenia 

- sześć systemów

•  Moc źródła chłodu obsługującego system podlegający inspekcji  

- pięć zakresów od <15 do >100 [kW chłodu]

•  Moc chłodnicza przypadająca na powierzchnię użytkową obsługi-

waną przez system podlegający inspekcji 

- pięć zakresów od <20 do >100 [W/m2]

•  Rodzaj czynnika chłodniczego 

- cztery grupy

•  Masa czynnika chłodniczego w instalacji 

- cztery zakresy od <3 do >300 [kg]

•  Rodzaj regulacji mocy chłodniczej 

- cztery rodzaje

•  Okres czasu od ostatniego sprawdzenia szczelności instalacji 

chłodniczej - cztery zakresy od <3 do >12 [miesiące]

•  Okres czasu od ostatniego serwisu urządzenia chłodniczego 

- trzy zakresy od <6 do >12 [miesiące]

•  Ocena stanu zewnętrznego urządzeń mechanicznych 

- cztery stany

•  Ocena czystości wymienników powietrznych skraplacza 

- cztery stany

•  Stan instalacji freonowej  

- pięć stanów

•  Ubytek czynnika chłodniczego w ciągu roku 

- sześć zakresów od <1 do >35 [%]

Wentylacja i klimatyzacja

•  Rodzaj systemu wentylacji  

- cztery rodzaje

•  Sumaryczna ilość powietrza wentylacyjnego w warunkach obliczeniowych 

- sześć zakresów od<5 000 do >100 000 [m3/h]

•  Nominalna moc elektryczna silników do napędu wentylatorów w 

systemie podlegającym inspekcji 

- sześć zakresów od <0,5 do >10 [kW]

•  Ilość powietrza zewnętrznego na osobę 

- pięć zakresów od <20 do >100 [m3/(hxvos)]

•  Okres czasu od ostatniego serwisu centrali klimatyzacyjnej 

- trzy zakresy od <6 do >12 [miesiące]

•  Okres czasu od ostatniej kontroli czystości kanałów wentylacyjnych 

- trzy zakresy od <6 do >24 [miesiące]

•  Nastawa temperatury powietrza wewnętrznego dla lata 

- pięć zakresów od <20 do >28 [deg C]

•  Nastawa temperatury powietrza wewnętrznego dla zimy 

- pięć zakresów od <18 do >25 [deg C]

•  Nastawa wilgotności powietrza wewnętrznego dla lata 

- cztery zakresy od =20 do >60 [% RH] 

•  Nastawa wilgotności powietrza wewnętrznego dla zimy 

- cztery zakresy od =20 do >60 [% RH]

•  Rodzaj urządzenia do odzysku ciepła 

- sześć rodzajów

•  Rodzaj sterowania ilością powietrza wentylacyjnego 

- cztery rodzaje

•  Ocena stanu zewnętrznego urządzeń mechanicznych 

- cztery stany

•  Ocena czystości urządzeń centrali klimatyzacyjnej 

- cztery stany

•  Stan kanałów wentylacyjnych 

- sześć stanów

•  Rodzaj ochrony przed zyskami słonecznymi 

- cztery rodzaje 

•  Rozdział powietrza wentylacyjnego 

- cztery rodzaje

Podsumowanie

• Punkty inspekcji wymagające interwencji 

• Uwagi

Forma protokołu w punktach 3 i 4 wymusza sprawdzenie elementu 

podlegającego inspekcji a następnie ocenę tego elementu pod kątem 

efektywności energetycznej (racjonalnego wykorzystania energii, energo-

oszczędności, wpływu na środowisko, itp.) oraz komfortu zapewnianego 

użytkownikom (komfortu użytkowania, bezpieczeństwa, niezawodności, 

itp.). Ocena ta stanowi element informacyjny (wskazówki) dla użyt-

kownika, który można podzielić na informacje dotyczące efektywności 

energetycznej oraz informacje o komforcie zapewnianym przez system 

podlegający inspekcji.

Poniżej zamieszczono komentarz do poszczególnych punktów proto-

kołu inspekcji:
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•  Punkty 1.1 do 1.6: bezpośrednie dane z Książki obiektu budow-

lanego przywołane głównie na potrzeby gromadzenia informacji z 

przeprowadzonych kontroli w bazie danych.

•  Punkty 1.7 i 1.8 rozszerzenie danych z Książki obiektu budowlanego 

na potrzeby wskaźników statystycznych charakteryzujących system 

podlegający inspekcji oraz oceny efektywności energetycznej i/lub 

komfortu zapewnianego przez system wentylacji i klimatyzacji

•  Punkty 2.1 do 2.3 podstawowe informacje o źródle chłodu

•  Punkt 2.4 szacunkowa ocena dostosowania mocy chłodniczej do 

zapotrzebowania

•  Punkt 2.5 ocena wpływu na środowisko czynnika chłodniczego i bez-

pieczeństwa użytkowania danego czynnika (PN-EN 378-1:2002)

•  Punkt 2.6 klasyfikacja ze względu na Ustawa z dnia 20 kwietnia 

2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową

• Punkt 2.7 kontrola strategii działania systemu

•  Punkt 2.8 klasyfikacja ze względu na Ustawę z dnia 20 kwietnia 

2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową

•  Punkt 2.9 klasyfikacja ze względu na najbardziej typową praktykę 

serwisową

•  Punkty 2.10 do 2.13 kontrola i ocena instalacji wykonana na pod-

stawie oględzin

• Punkty 3.1 i 3.2 podstawowe informacje o systemie wentylacji

•  Punkt 3.3 zgrubna kontrola zużycia energii elektrycznej do napędu 

wentylatorów

•  Punkt 3.4 sprawdzenie komfortu zapewnianego przez system 

wentylacji (podstawa Rozporządzenie w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

•  Punkt 3.5 klasyfikacja ze względu na najbardziej typową praktykę 

serwisową

•  Punkt 3.6 klasyfikacja ze względu na typowe wymagania dotyczące 

czystości kanałów wentylacyjnych

• Punkty 3.7 do 3.10 kontrola strategii działania systemu

•  Punkt 3.11 informacja o urządzeniu do odzysku ciepła z powietrza 

usuwanego

•  Punkt 3.12 sprawdzenie możliwości sterowania ilością powietrza 

wentylacyjnego

•  Punkty 3.13 do 3.15 kontrola i ocena instalacji wykonana na pod-

stawie oględzin

•  Punkt 3.16 sprawdzenie możliwości ograniczenia zysków ciepła od 

promieniowania słonecznego

• Punkt 3.17 zgrubna kontrola efektywności rozdziału powietrza

• Punkty 4.1 i 4.2 podsumowanie inspekcji

Tak skonstruowany protokół inspekcji pozwala na spełnienie celów 

zdefiniowanych w dyrektywie przy wytycznych zawartych w projektach 

norm europejskich oraz postawionych  ograniczeniach.

Wykaz norm i aktów prawnych związanych z inspekcją sys-

temu wentylacji /klimatyzacji

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

książki obiektu budowlanego

Ustawa z 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową

Informacje na temat kontroli czystości elementów systemu wentylacji i 

klimatyzacji

Informacje serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych

PN-EN 15240:2007 - Wentylacja budynków -- Charakterystyka energe-

tyczna budynków -- Wytyczne dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji

PN-EN 15239:2007 - Wentylacja budynków -- Charakterystyka energe-

tyczna budynków -- Wytyczne dotyczące kontroli instalacji wentylacji

PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: Wymagania 

podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, 

budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 4: Obsługa, 

konserwacja, naprawa i odzysk

PN-EN 12309-1:2002 Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorp-

cyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu 

cieplnym nieprzekraczającym 70 kW - Część 1: Bezpieczeństwo

PN-EN 12309-2:2002 Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorp-

cyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu 

cieplnym nieprzekraczającym 70 kW - Część 2: Racjonalne zużycie 

energii 

Ponadto, przy opracowywaniu propozycji protokołu inspekcji wykorzy-

stano:

•  Informacje na temat kontroli czystości elementów systemu wentylacji 

i klimatyzacji

• Informacje serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych n

Pełna wersja protokołu inspekcji znajduje się na stronie 

http://www.energiaibudynek.pl/

program edukacyjno-informacyjny

www.domprzyjazny.org

Jeśli nie chcesz przepłacać za zużytą energię w swoim domu, zapoznaj się z pole-

caną przez redakcję „EiB” lekturą „Termomodernizacja budynku”


