
la�me�le� wy�mien�ni�ków� mu�szą� być

epok�sy�do�wa�ne,� a� ko�lek�to�ry� oraz

wan�ny� na� skro�pli�ny,� jak� rów�nież

wszyst�kie�ele�men�ty�mo�gą�ce�mieć

kon�takt�z�kon�den�sa�tem,�mu�szą�być

wy�ko�na�ne�ze�sta�li�nie�rdzew�nej�[3].�

Do�dat�ko�wo� wy�ma�ga� się,� aby� w

wy�ko�na�niu� hi�gie�nicz�nym� cen�tral

by�ły�uwzględ�nio�ne�[4]:
l od�por�ność� che�micz�na� wszyst�kich

ma�te�ria�łów�na�środ�ki�de�zyn�fe�ku�ją�ce,
l szczel�ne�prze�pust�ni�ce,
l szyb�ki�i�ła�twy�de�mon�taż�urzą�dzeń

przy�go�to�wu�ją�cych�po�wie�trze,
l gład�kie�po�łą�cze�nia�wszyst�kich�ścia�-

nek�cen�tra�li,
l spe�cjal�ne�wy�peł�nie�nie�szcze�lin�si�li�-

ko�nem� kau�czu�ko�wym� lub� ma�są

uszczel�nia�ją�cą�bez�si�li�ko�nu,
l wzier�ni�ki�w�okre�ślo�nych�mo�du�łach

cen�tra�li,
l we�wnętrz�ne� ścia�ny� cen�tral�mu�szą

być� gład�kie� i� ła�twe� do� do�kład�ne�go

czysz�cze�nia,
l w�obu�do�wach�po�szcze�gól�nych�sek�cji

cen�tra�li�mu�szą�znaj�do�wać�się�otwo�ry�re�-

wi�zyj�ne,�a�sa�me�sek�cje�po�win�ny�być�wy�-

po�sa�żo�ne�w�we�wnętrz�ne�oświe�tle�nie,
l urzą�dze�nia�w�cen�tra�li�mu�szą�być�do�-

stęp�ne�do�czysz�cze�nia�za�rów�no�od�stro�-

ny�na�pły�wu,�jak�i�wy�pły�wu�po�wie�trza.

Je�śli�po�miesz�cze�nie�jest�ma�łe,�wów�-

czas�moż�na�sto�so�wać�po�je�dyn�czą�cen�-

tra�lę�ob�słu�gu�ją�cą�za�rów�no�stru�mień�po�-

wie�trza�ze�wnętrz�ne�go,�jak�i�usu�wa�ne�go.

W�przy�pad�ku�więk�szych�po�miesz�-

czeń�na�le�ży�sto�so�wać�ukła�dy�zło�żo�ne

z�kil�ku�cen�tral:
l cen�tra�li�ob�rób�ki�po�wie�trza,�w�któ�rej

na�stę�pu�je�zmie�sza�nie�nie�zbęd�nej�ilo�ści

po�wie�trza�świe�że�go�z�po�wie�trzem�re�cyr�-

ku�lo�wa�nym,�a�na�stęp�nie�je�go�ob�rób�ka,
l cen�tra�li�re�cyr�ku�la�cyj�nej,
l cen�tra�li� po�wie�trza� usu�wa�ne�go� w

przy�pad�ku�ko�niecz�no�ści�za�sto�so�wa�nia

in�sta�la�cji�od�py�la�ją�cej.

Za�sto�so�wa�ne�w�cen�tra�lach�wen�ty�-

la�to�ry�(na�wiew�ny�i�wy�wiew�ny)�po�win�-

ny�pra�co�wać�z�płyn�ną�re�gu�la�cją�wy�daj�-

no�ści,�re�ali�zo�wa�ną�przez�prze�twor�ni�-

ki�czę�sto�tli�wo�ści�[3]:
l wen�ty�la�tor�na�wiew�ny,�dzię�ki�fa�low�-

ni�ko�wi�i�zin�te�gro�wa�ne�mu�przy�rzą�do�-

wi� do� po�mia�ru�wy�dat�ku,� utrzy�mu�je

sta�ły�prze�pływ�po�wie�trza�po�mi�mo�ro�-

sną�ce�go�spad�ku�ci�śnie�nia�na�fil�trach,

któ�ry�wy�ni�ka�z�ich�za�bru�dze�nia�i�za�-

pew�nia� po�praw�ne� funk�cjo�no�wa�nie

ukła�du�rów�nież�przy�czę�ścio�wo�za�bru�-

dzo�nych�fil�trach;
l fa�low�nik�wen�ty�la�to�ra�wy�cią�go�we�go,

ste�ro�wa�ny�przez�prze�twor�nik�róż�ni�cy

ci�śnie�nia�po�mię�dzy�po�miesz�cze�niem

czy�stym�a�przy�le�głym�ko�ry�ta�rzem/ślu�-

zą,�utrzy�mu�je�za�da�ne�pod�ci�śnie�nie.

Do�dat�ko�wo�za�le�ca�się,�aby�wen�ty�-

la�to�ry�po�sia�da�ły�na�pęd�bez�po�śred�ni�w

ce�lu�unik�nię�cia� gro�ma�dze�nia� za�nie�-

czysz�czeń�i�ry�zy�ka�awa�rii�zwią�za�ne�go

z�na�pę�dem�pa�so�wym.

Urzą�dze�nia� re�gu�lu�ją�ce� pa�ra�me�try

ter�mo�dy�na�micz�ne� po�wie�trza� ze

wzglę�dów� czy�sto�ścio�wych� po�win�ny

być�umiesz�czo�ne�przed�fil�trem�koń�-

co�wym�cen�tra�li�ob�rób�ki�po�wie�trza.

Od�zysk� cie�pła� -� naj�pow�szech�niej

sto�so�wa�ny�mi�spo�so�ba�mi�od�zy�sku�cie�-

pła�w�ukła�dach�kli�ma�ty�za�cyj�nych,�po�-

le�ca�ny�mi�dla�po�miesz�czeń�czy�stych�są:
l rur�ka�cie�pła�(he�at�pi�pe)�-�cho�ciaż�ze

wzglę�du�na�kło�po�tli�wy�kształt�jej�sto�-

so�wa�nie�jest�uni�ka�ne�(w�Pol�sce�ma�ło

po�pu�lar�na),
lwy�mien�nik�z�czyn�ni�kiem�po�śred�nim

-�mi�mo�ni�skiej�spraw�no�ści�(40-50%)

jest� to� je�dy�ny� sys�tem� gwa�ran�tu�ją�cy

cał�ko�wi�te�od�dzie�le�nie�stru�mie�ni�po�-

wie�trza�ze�wnętrz�ne�go�i�usu�wa�ne�go.

W�nie�któ�rych�przy�pad�kach�do�pusz�-

cza�na�jest�re�cyr�ku�la�cja,�wy�ma�ga�ona

jed�nak� do�kład�nej� ana�li�zy� pro�ce�-

su/ope�ra�cji�i�jest�za�bro�nio�na�w�przy�-

pad�ku,�gdy�jej�sto�so�wa�nie:
l sta�no�wi�za�gro�że�nie�dla�wy�twa�rza�ne�-

go�pro�duk�tu�lub�ope�ra�cji�(kon�ta�mi�na�-

cja�za�nie�czysz�czeń),
l sta�no�wi�za�gro�że�nie�dla�ope�ra�to�ra.

W� wy�jąt�ko�wych� sy�tu�acjach� do�-

pusz�cza�się�od�zysk�cie�pła�przez�wy�-

mien�nik�krzy�żo�wy�oraz�pom�pę�cie�-

pła.�De�cy�zję�o�moż�li�wo�ściach�sto�so�-

wa�nia� od�zy�sku� po�dej�mu�je� pro�jek�-

tant�in�sta�la�cji.

Tem�pe�ra�tu�ra� -� re�gu�lo�wa�na� jest

dzię�ki� chłod�ni�cy� (wo�da� zim�na)� i

na�grzew�ni�cy� (pa�ra� wod�na,� wo�da

cie�pła� lub� ener�gia� elek�trycz�na).

Na�le�ży� czu�wać� nad� we�ry�fi�ka�cją� i

wa�li�da�cją�szczel�no�ści�na�grzew�ni�cy�i

chłod�ni�cy,� sys�te�mów� re�gu�la�cji� i

alar�mu.

Wil�got�ność� -� re�gu�lo�wa�na� przez

osu�sza�nie�lub�na�wil�ża�nie�po�wie�trza:
l Osu�sza�nie�-�re�duk�cja�ilo�ści�wo�dy

za�war�tej�w�po�wie�trzu�na�wie�wa�nym

po�przez� za�sto�so�wa�nie� osu�sza�cza

(sys�tem� ad�sorp�cji� na� że�lu� krze�-

mion�ko�wym).�

Prak�tycz�nie� sto�su�je� się� jed�nak

re�gu�la�cję�tem�pe�ra�tu�ry�przez�chłod�-

ni�cę,�co�umoż�li�wia�ob�ni�że�nie�wil�-

got�no�ści�po�przez�kon�den�sa�cję�pa�ry

wod�nej.�Na�le�ży�uni�kać�oszro�nie�nia

chłod�ni�cy.
lNa�wil�ża�nie�-�je�dy�ny�spo�sób�zwięk�-

sza�nia�wil�got�no�ści�po�wie�trza�to�in�-

iek�cja�pa�ry�wod�nej.�Na�le�ży�czu�wać

nad� prze�strze�ga�niem� wła�ści�we�go

prze�bie�gu�na�wil�ża�nia�po�wie�trza�(od�-

po�wied�ni�cię�żar�pa�ry�wod�nej�na�m3

po�wie�trza)�i�do�ko�nać�wy�bo�ru�od�po�-

wied�nich�fil�trów.�

Do�dat�ko�wo�na�le�ży�zwra�cać�uwa�-

gę� na� ist�nie�ją�ce� ry�zy�ko� ko�ro�zji� w

cen�tra�li� oraz� w� jej� bez�po�śred�nim

oto�cze�niu.� Czy�stość� pa�ry� wod�nej

sta�no�wi�czyn�nik�kry�tycz�ny.�Na�wil�-

żacz�pa�ro�wy�mo�że�być�wy�po�sa�żo�ny

w�elek�trycz�ną�wy�twor�ni�cę�pa�ry�lub

być�pod�łą�czo�ny�do�ist�nie�ją�cej�sie�ci

pa�ry�ste�ryl�nej.�
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Fot. Cen tra la w wy ko na niu hi gie nicz -
nym prze zna czo na dla po miesz czeń
czy stych. Wi docz ne cha rak te ry stycz -
ne okien ka in spek cyj ne sto so wa ne
dla uła twie nia kon tro li sta nu czy sto -
ści w cen tra li wen ty la cyj nej bez ko -
niecz no ści wy łą cza nia i otwie ra nia
urzą dze nia (z arch. Cli ma Gold).

Pro�ce�sy�obej�mu�ją�ce�

ob�rób�kę�po�wie�trza


