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Porównanie następujących systemów: 

 

 system proKlima       PK 

 system zmiennego strumienia objętości (tylko powietrze)  VVS 

 system stałego strumienia objętości (tylko powietrze)  KVS 

 wysokociśnieniowa instalacja indukcyjna    HDI 
 

 
 System 

PK WS KVS HDI 

Zapotrzebowanie ciepła (DIN 

4701) netto 

W m-2 37 40 40 40 

Obciążenie chłodnicze (VDI 

2078), netto 

W m-2 50 50 50 50 

Właściwa dla powierzchni 

wymiana powietrza  

m3 m-2 h-1 6 16 16 8 

Właściwe zapotrzebowanie ciepła na m2 powierzchni netto – włącznie z obróbką powietrza 

- netto W m-2 53 60 82 60 

- brutto W m-2 60 68 93 68 

Właściwe zapotrzebowanie zimna (brutto) na m2 powierzchni netto 

Chłodzenie pierwotne 

(obróbka powietrza) 

W m-2 36 96 96 48 

Chłodzenie wtórne W m-2 29   23 

Suma W m-2 65 110 110 71 

Ilość obrabianego powietrza rocznie na m2 powierzchni netto 

 103 m3 m-2 a-1   21 35 56 28 

Roczne zapotrzebowanie ciepła (netto) na m2 powierzchni netto 

Eksploatacja spoczynkowa kWh m-2 a-1  27 27 27 27 

Eksploatacja zwykła 

(pokrycie zapotrzebowania 

ciepła)* 

kWh m-2 a-1  16 18 18 18 

Eksploatacja zwykła 

(podgrzewanie wstępne) 
kWh m-2 a-1  

można pominąć, ponieważ odzyskuje się ciepło 

Eksploatacja zwykła 

(dogrzewanie)* 
kWh m-2 a-1  15 21 43 21 

Suma kWh m-2 a-1  58 66 88 66 

Roczne zapotrzebowanie ciepła (brutto) na m2 powierzchni netto 

Suma kWh m-2 a-1  66 75 100 75 

Roczna praca chłodzenia (brutto) na m2 powierzchni netto 

Chłodzenie pierwotne 

(obróbka powietrza) 
kWh m-2 a-1  17 52 63 32 

Chłodzenie wtórne kWh m-2 a-1  22   17 

Suma kWh m-2 a-1  39 52 63 49 

 

*: Podział sztuczny, ponieważ pokrycie zapotrzebowania ciepła i obróbka powietrza występują wspólnie 

w funkcji „dogrzewanie” 
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Kompresja całkowita                                                   System 

  PK WS KVS HDI 

Ciąg powietrza 

dolotowego 

 

Pa 700 1.200 1.200 1.200 

Ciąg powietrza 

odlotowego 

Pa 400 800 800 800 

Suma Pa 1.100 2.000 2.000 2.000 

Moc wentylatora (powietrze dolotowe i odlotowe) 

 W m-2 2.5 12.2 12.2 6.1 

Godziny pracy pełnej wentylatorów 

(powietrze dolotowe i odlotowe) 

 h a-1 3.500 1.460 3.500 3.500 

Roczne zużycie energii elektrycznej wentylatorów 

(powietrze dolotowe i odlotowe) 

 kWh m-2 a-1 8.8 17.8 42.7 21.4 

Roczne zużycie energii elektrycznej pomp wody ciepłej i zimnej 

 kWh m-2 a-1 3.0 3.5 4.0 4.0 

Roczne zużycie energii elektrycznej wentylatorów i pomp wody ciepłej i zimnej 

 kWh m-2 a-1 11.8 21.3 46.7 25.4 

Wskaźnik energii ek Wh na m2 powierzchni netto 

Ciepło ekWh m-2 a-1 66 75 100 75 

Zimno ekWh m-2 a-1 39 52 63 49 

Energia 

elektryczna 
ekWh m-2 a-1 35 64 140 76 

Suma ekWh m-2 a-1 140 191 303 200 

Rozpiętość wskaźnika energii ek Wh na m2 powierzchni netto 

dolna wartość 

wsk. energii 

ek Wh m-2 a-1 120 170 280 170 

górna wartość 

wsk. energii 

ek Wh m-2 a-1 170 230 350 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

../3 



- Strona 3 – 

 
System 

 PK WS KVS HDI 

Wskaźnik energii ekWh na m2 powierzchni netto 

ek Wh m-2 a-1 140 191 303 200 

Roczne koszty energii 

DM m-2 a-1 10.50 14.30 22.70 15.00 

Koszty energii skapitalizowane na 15 lat 

odsetki 8 %, rata roczna 11.68 %, współczynnik kapitalizacji 8.56 (= 100 / 11.68) 

DM m-2 90 122 194 128 

Koszty inwestycji 

DM m-2 130 300 260 300 

Koszty konserwacji skapitalizowane na 15 lat 

DM m-2 39 135 117 135 

Koszty całkowite (inwestycja i wartość zaktualizowana przy eksploatacji 15 lat) 

DM m-2 259 557 571 563 

 

 

Uwzględnić należy jeszcze ewentualnie koszty wody i ścieków 

 

 

 

Przyjęto następujące założenia: 

1.      Zapotrzebowanie ciepła (40 W m
-2

) w przypadku nowoczesnego budynku powinno 

być osiągnięte również przy uwzględnieniu start infiltracji.  

 

2.      W przypadku systemu PK potrącono 3 W m
-2

, ponieważ przy takim samym 

komforcie  temperatura powietrza w pomieszczeniu może być o koło 1 K niższa. 
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3. Obciążenie chłodnicze (50 W m
-2

) odpowiada obciążeniu dla typowego bądź dosyć 

wysoko obciążonego biura. 

4. Właściwa dla powierzchni wymiana powietrza ustalona została dla systemu proKlima 

oraz HDI jako typowa, ponieważ do pokrycia obciążenia chłodniczego pozostaje 

jeszcze do dyspozycji chłodzenie wtórne. 

5. W przypadku systemów VVS i KVS wymiana powietrza określona jest przez wysokość 

maksymalnego obciążenia chłodniczego. Jeżeli od wartości 50 W m
-2

 odejmie się 3 W 

m
-2

) jako obciążenie utajone, to pozostaje 47 W m
-2

 jako obciążenie jawne. Ze wzoru 

QK = V x p x cp x t wynika dla p = 1.2 kg m
-1

, cp = 1.01 kJ kg m
-1

 wartość  

16 m
3
 m

-2
 h

-1
, jeżeli t = 8.7 K (należy zwrócić uwagę, że strumień objętości podać 

należy w systemie MKS, a więc w m
3
 m

-2
 s

-1
). 

6. Właściwe zapotrzebowanie ciepła (netto) stanowi sumę „fizycznego” zapotrzebowania 

ciepła (37 W m
-2

 względnie 40 W m
-2

) oraz zapotrzebowania na obróbkę powietrza. 

 Przy założeniu, że podgrzewanie wstępne pokryte jest odzyskiem ciepła bądź że rozruch 

odbywa się w systemie cyrkulacji powietrza, to pozostaje jedynie ogrzanie powietrza od 

temperatury punktu rosy do temperatury pomieszczenia, a więc term QNW = V x p x cp x 

t = ok. 8 K. Przy VVS należy zwrócić uwagę, że w przypadku grzania mamy nie 16 m
3 

m
-2

 h
-1

, lecz tylko (założenie:) 8 m
3 

m
-2

 h
-1

. 

7. Właściwe zapotrzebowanie ciepła (brutto) obliczamy jako iloraz wartości netto  

i współczynnika 0.88 (stopień sprawności wytwarzania i straty dystrybucji!). Jeżeli 

stosowana ma być pompa ciepła, to obliczenia należy zmodyfikować. 

8. Właściwe zapotrzebowanie zimna (brutto) – chłodzenie pierwotne (obróbka powietrza): 

przy założeniu istnienia regeneratora liczymy 6 W m
3
 h

-1
; wynikają z tego wartości 

pomiędzy 36 W m
-2

 a 96 W m
-2

,w zależności od wymiany powietrza. Strumieniem 

objętości powietrza można pokryć obciążenie chłodnicze do 21 W m
-2

 (PK), 51 W m
-2

 

(VVS), 51 W m
-2

 (KVS) oraz 29 W m
-2

 (HDI).  

 Uwaga: przy PK należy sprawdzić, czy t w przedziale od 8 K do 9 K stanowi wartość 

dającą komfort. 

9. W systemach PK i HDI wtórna moc chłodzenia wynika z różnicy pomiędzy 

obciążeniem chłodzenia a pokryciem przez powietrze pierwotne. 

10. Właściwe zapotrzebowanie zimna (brutto) – moc całkowita: 

 Wartość ta wynika z sumy mocy chłodzenia pierwotnego (obróbka powietrza) i mocy 

chłodzenia wtórnego. (Uwaga: nie uwzględniono strat dystrybucji; należy to jeszcze 

sprawdzić). 

11. W systemach PK, KVS i HDI roczna ilość powietrza (w 1.000 m
3
 m

-2
 a

-1
) wynika  

z iloczynu godzinowej wymiany powietrza i (założenie:) 3.500 h a
-1

. W przypadku 

systemu VVS założono, że podczas 1.750 ha
-1

 występuje minimalna wymiana powietrza 

(8 m
3
 m

-2
 h

-1
), a podczas pozostałych 1.750 ha

-1
 wymiana powietrza, której liniowa 

wartość waha się pomiędzy 8 m
3
 m

-2
 h

-1
 a 16 m

3
 m

-2
 h

-1
, a więc średnia jej wartość 

wynosi 12 m
3
 m

-2
 h

-1
. 
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12.  Roczne zapotrzebowanie ciepła (netto) przy eksploatacji spoczynkowej wyznaczono  

w następujący sposób: Czas eksploatacji spoczynkowej wynosi (8.760 – 3.500) ha
 -1 

= 

5.160 ha
-1

. Zapotrzebowanie ciepła (moc !) wynosi w eksploatacji spoczynkowej nie 40 

W m
-2

, lecz zaledwie około 35 W m
-2

 (obniżenie temperatury pomieszczenia). 

Gdyby w przedziale całkowitym wynoszącym 8.760 ha
-1 

zawsze była „eksploatacja 

spoczynkowa”, to roczne zapotrzebowanie ciepła można by wyznaczyć mniej więcej 

przez przyjęcie 1.400 godzin pełnej eksploatacji, tzn. dla 1.400 x 0.035 kWh m
-2

 a
-1

 = 

49 kWh m
-2

 a
-1

. 

Jeżeli zredukuje się tę wartość do faktycznej wartości 5.160 ha
-1 

eksploatacji 

spoczynkowej, to mamy 49 x 5.160 / 8.760 kWh m
-2

 a
-1

 = 29 kWh m
-2

 a
-1

. Pewna ilość 

ciepła resztkowego (ciepło zmagazynowane z czasu trybu zwykłego) obniża tę wartość 

do 27 kWh m
-2

 a
-1

. 

13.  Roczne zapotrzebowanie ciepła (netto) w eksploatacji zwykłej rozkłada się na trzy 

komponenty „pokrycie zapotrzebowania ciepła” (pokrycie „fizycznego” 

zapotrzebowania ciepła), „podgrzewanie wstępne” oraz „dogrzewanie”. Przy 

podgrzewaniu wstępnym zakłada się, jest ono praktycznie w całości pokrywane 

odzyskiem ciepła.  

Podział na „pokrycie zapotrzebowania ciepła” i „dogrzewanie” jest w pewnym sensie 

sztuczny, ponieważ dogrzewacz (co prawda z ewentualnym wsparciem stacjonarnego  

ogrzewania podstawowego) pokrywa obie te funkcje. 

Udział „pokrycia zapotrzebowania ciepła” oblicza się w sposób następujący: 1.400 x 

(3.500 / 8.760) x 0,040 kWh m
-2

 a
-1

 = 22 kWh m
-2

 a
-1

, z tego potrąca się jeszcze 

dodatkowo udział (20 %) obciążeń wewnętrznych, obniżających zapotrzebowanie 

ciepła, a więc około 18 kWh m
-2

 a
-1 

– poza systemem PK, w przypadku którego 

przyjmuje się tylko 16 kWh m
-2

 a
-1

. 

Wielkość ujęta tutaj jako „dogrzewanie” przedstawia wartość, którą zastosować należy 

do ogrzania powietrza od temperatury punktu rosy i którą poniekąd dolicza się tylko do 

obróbki powietrza (bez funkcji pokrycia zapotrzebowania ciepła). Zakłada się tutaj 

dodatkowe niezbędne podgrzanie o średniej wartości (dla wszystkich 3.500 godzin 

eksploatacji) o  2.0 K do 2.5 K. 

W zasadzie sumę tę można wyznaczyć z „pokrycia zapotrzebowania ciepła”  

i „dogrzewania” tylko przy przyjęciu określonych modeli obciążeń (np. czy 

pomieszczenie / budynek wykazuje w ciągu roku tendencję do wysokich obciążeń 

chłodniczych / niskich zapotrzebowań ciepła lub odwrotnie).  

Rozważania te należy pogłębić w następnym kroku rozważań. 

14. Roczne zapotrzebowanie ciepła (brutto): wynik ustala się na podstawie ilorazu rocznego 

zapotrzebowania ciepła (netto) i współczynnika 0.88. 

15. Roczna praca zimna (brutto): Tutaj nalicza się dla systemów PK, VVS, KVS oraz 

HDI w takiej kolejności 2.5, 4.5, 3.4, 3.4 kJ na każdy kg obrabianego powietrza 

dolotowego. 

Wyjaśnia to przykład liczbowy (przypadek KVS): roczna ilość obrabianego powietrza 

wynosi 56.000 m
3
 m

-2
 a

-1
, co daje ok. 67.000 kg m

-2
 a

-1
; a więc energia chłodzenia 

wynosi 67.000 kg m
-2

 a
-1

 x 3.4 kJ kg
-1

 Odpowiada to mniej więcej miejscu lokalizacji, 

jakim jest Frankfurt nad Menem przy typowym chłodzeniu do punktu rosy lub  

w pobliżu (baza: analiza na podstawie DIN 4710). 
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Uwaga: W przypadku systemu VVS wartość właściwa jest wyższa, ponieważ wysokie 

strumienie objętości są pozytywnie skorelowane z wysokimi właściwymi mocami 

chłodzenia. Roczna ilość powietrza jest tutaj jednakże w porównaniu z KVS dużo 

niższa: 35.000 m
3
 m

-2
 a

-1
 zamiast 56.000 m

3
 m

-2
 a

-1
. Wartość ta rośnie (z 3.4 kJ kg

-1
 na 

4.5 kJ kg
-1

), tak więc iloczyn ten w przypadku VVS jest w dalszym ciągu wyraźnie 

niższy niż w przypadku KVS. 

W systemie PK przyjęto niższą wartość właściwą 2.5 kJ kg
-1

, ponieważ 

prawdopodobnie w ciągu roku powietrze nie jest tak bardzo chłodzone, jak  

w przypadku klasycznych systemów klimatyzacyjnych (patrz również problem 

komfortu w Quellluft). 

16. Roczna praca chłodzenia wtórnego jest – analogicznie jak w przypadku mocy 

chłodzenia) – w systemie PK  wyższa niż w systemie HDI, ponieważ powietrze 

pierwotne w pierwszym przypadku daje mniej pokrycia (mniejsza wymiana powietrza) 

niż w drugim przypadku. Zakłada się 750 godzin pełnej eksploatacji chłodzenia 

wtórnego. 

17. Kompresję całkowitą w systemach VVS, KVS oraz HDI (chociaż w systemie HDI 

strumień objętości powietrza jest mniejszy) przyjęto w takiej samej wysokości, co 

naturalnie oznacza, że sieć kanałów będzie miała różną wielkość (punktu tego nie 

można pominąć w studium całkowitym, tzn. dokonać należy jeszcze oceny 

zapotrzebowania na miejsce w centrali, w kanałach, między stropami i w murach). Dla 

PK skalkulowano wyraźnie niższe kompresje całkowite. 

18.  Moc wentylatorów oblicza się jako V x δp / (ηmech x ηel) przy (ηmech = 0.8 und ηel = 0.9. 

Przykład: System KVS: Pel = (16/3600) x 2000 / (0.8 x 0.9) W m
-2

 = 12.3 m
-2  

(w tabeli podano nieco inną wartość 12.2 W m
-2

), 

19.  Godziny eksploatacji pełnej w systemach PK, KVS oraz HDI wynoszą 

odpowiednio 3.500 h a
-1

.  

 Dla VVS przeprowadzono następujące obliczenie: 

Podczas 1.750 h a
-1

  stosuje się połowę strumienia objętości oraz ¼ mocy (teoretycznie 

przy regulacji prędkości obrotowej zapotrzebowanie mocy spada nawet „do trzeciej 

potęgi”, w praktyce jednakże tylko do około „drugiej potęgi”). 

W pozostałych 1.750 h a
-1

  strumień objętości rozkłada się równo między połową 

wartości a pełną wartością. Średni względny pobór mocy można przedstawić jako całkę 

na „paraboli mocy” w sposób następujący: 1/3 x (1 - 1/8) / 0.5 = 0.583.  

Tak więc godziny pełnej eksploatacji (w odniesieniu do elektrycznego poboru mocy) 

wynoszą (1750 x 0.250 + 1750 x 0.583) h a
-1

 = 1.460 h a
-1

. 

20. Roczne zużycie energii elektrycznej wentylatorów (powietrze dolotowe  

i odlotowe) można łatwo wyznaczyć za pomocą godzin eksploatacji pełnej. 

21. Roczne zużycie energii elektrycznej pomp wody ciepłej i zimnej można łatwo 

oszacować. W przypadku VVS jest ono niższe niż w przypadku KVS, ponieważ pompy 

wody ciepłej są mniejsze i mniej eksploatowane. Wartość PK należy sprawdzić. 
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22. Wskaźnik energii jest sumą ważoną ciepła, zimna i energii elektrycznej. 

Współczynniki wagi: 

Ciepło: 1, energia elektryczna: 3 (z uwagi na wyższą wartość energii pierwotnej) – 

współczynnik sprawności wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni 

termicznej i dystrybucji aż do momentu zużycia wynosi około 38 % do 40 

%. Wartość odwrotna wynosi 2.6 do 2.5. Współczynnik 3 daje energii 

elektrycznej być może nieco większą wagę, ale jest on przyjęty  

w literaturze jako wartość uznana i standaryzowana. 

Zimno: 1, tutaj kompensują się średnia wartość mocy (przyjętego tutaj) 

elektrycznego wytwarzania zimna (3.0) oraz energii elektrycznej.  

„e" w jednostce energii ek Wh pochodzi od angielskiego odpowiednika 

słowa „ekwiwalent”. 

23. Rozpiętości wskaźnika energii są wartościami typowymi; możliwe, że w przypadku 

systemów VVS i KVS należy je jeszcze nieco podwyższyć. 

24. Roczne koszty energii obliczono na podstawie wskaźnika energii przy przyjęciu 0.075 

DM na każde ek Wh. Oznacza to, że średnia MWh ciepła lub zimna kosztuje 75 DM,  

a średnia MWh energii elektrycznej 225 DM (moc i praca!). 

25. Ze współczynnika kapitalizacji oblicza się wartość zaktualizowaną szeregu kosztów, 

jeżeli koszty te rozkładają się w jednakowej wysokości na 15 lat i dyskontowane są na 

dzień dzisiejszy. 

Stopę dyskontową przyjmuje się tutaj na dzień dzisiejszy w wysokości 8%; 

Współczynnik kapitalizacji wynosi 1/p + 1/p 
2
 + ... 1/p 

15
 = 1/ p 

15
 (p

15
- 1) / (p - 1) = 

8.56 (= 1 0 0 /  11.68), przy czym 11.68 % stanowi ratę roczną (odsetki i kwotę spłaty) 

inwestycji, która przy procentowaniu 8% powinna się zamortyzować w ciągu 15 lat. 

Należy zwrócić uwagę, że nie przyjęto dynamizacji kosztów energii, która miałaby taki 

sam skutek jak obniżenie odsetek kapitalizacji (a więc obniżenie raty rocznej, ale wzrost 

współczynnika kapitalizacji). Należy o to dopytać! 

26. Dla uproszczenia przyjęto koszty inwestycji w wysokości 15 x 2 % ( 3 %, 

3 %, 3 %) dla systemów PK, VVS, KVS oraz HDI. 

Uwaga: w przypadku kosztów konserwacji należy z pewnością założyć dynamizację,  

z drugiej strony również dyskontowanie na dzień „dzisiejszy”. Przy przyjętych tutaj 

założeniach dynamizacja neutralizuje stopę dyskontową, co ewentualnie jednak nieco 

zawyża efekt wzrostu cen. 

 


