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MAG-200 - praca grawitacyjna 

(silnik wentylatora wy³¹czony)



Hybrydowy wentylator dachowy

MAG-200
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MAG-200 - praca mechaniczna 

(silnik wentylatora w³¹czony)
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Hybrydowy wentylator dachowy

MAG-200

Opis

   
    

      Konstrukcja wentylatora
Wentylatory hybrydowe MAG-200 wykonywane są z materiałów, których dobór spełnia 
wymagane warunki eksploatacji oraz zabezpiecza wentylator na oddziaływania atmosferyczne. 
.
Główne elementy obudowy wykonane są z laminatu poliestrowo-szklanego trwale   

 barwionego w procesie technologicznym.

Wylot wentylatora zabezpieczony jest siatką z prętów stalowych malowanych proszkowo na 
kolor czarny.

       Wirnik
Wirnik  wyrównoważony  dynamicznie. Jakość wyrównoważenia 

(Q 2.5 – VDI-2060). Wirnik osadzony jest bezpośrednio na czopie silnika i zabezpieczony 
zespołem krążka dociskowego z podkładką .

 Silnik
Wentylatory hybrydowe MAG-200 napędzane są dwoma rodzajami silników jednofazowych o 
niskim wspoółczynniku zainstalowanej mocy. Silniki mocowane są do ramy nośnej śrubami .
Parametry przepływowe wentylatora określają  jego charakterystyki przepływowe.
Zasadniczo wentylatory dachowe MAG-200 są przeznaczone do bezpośredniego wyciągu 
powietrza z  pomieszczeń sanitarnych, typy WC kuchnia , łazienka.

 Zabrania się stosowania powyższych wetylatorów w pomieszczeniach z piecykiem 
gazowym typu Junkers oraz innymi z otwartą komorą spalania. W pomieszczeniach 
takich istnieje niebezpieczeństwo cofnięcia się spalin z kanału wentylacyjnego do 
wewnątrz , przy pracy wentylatora na pierwszym lub drugim biegu jego pracy 
machanicznej. 

Możliwość podłączania wentylatora do sieci kanałów wentylacyjnych powinna być każdorazowo 
analizowana w celu określenia punktu współpracy wentylatora z siecią, co limituje osiągnięcie 
wymaganych krotności wymian powietrza.

    Wentylator typu MAG przeznaczony jest głównie do stosowania w instalacjach wentylacyjnych 
budynków mieszkalnych. Montowany być może na zakończeniu przewodów wentylacji 
wywiewnej kanałowej lub zbiorczej. Zadaniem wentylatora MAG jest utrzymanie normatywnych 
przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych oraz zapobieganie nadmuchiwaniu powietrza 
zewnętrznego do pomieszczeń wentylowanych. 

Przy wyłączonym spod napięcia silniku elektrycznym wentylator stanowi dzięki swoim cechom 
geometrycznym formę stacjonarnej, o niskim współczynniku oporu własnego, nasady 
grawitacyjnej o parametrach wynikających z właściwości  fizycznych powietrza zewnętrznego i 
powietrza wewnątrz pomieszczenia wentylowanego (temperatura), stanu powietrza 
zewnętrznego otaczającego nasadę (siła wiatru, kierunek wiatru) oraz z warunków 
zabudowy(dostępne przekroje kanałów wentylacyjnych, sposób rozwiązania nawiewu, 
charakterystyka kratek nawiewnych do pomieszczeń, charakterystyka kratek wywiewnych  z 
pomieszczeń, możliwość regulacji po stronie nawiewu).

W przypadku braku warunków potrzebnych do działania wentylacji grawitacyjnej użytkownik 
może włączyć mechaniczną pracę wentylatora . Wentylator przystosowany jest do pracy ciągłej .

Możliwość zastosowania wentylatora powinna być każdorazowo analizowana aby na podstawie 
znajomości charakterystyki kanału wentylacyjnego oraz charakterystyk urządzeń stanowiących 
wyposażenie układu wentylacji wyznaczyć parametry punktu pracy wentylatora i porównać je z 
parametrami zalecanymi normami higienicznymi .
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                         Wentylator MAG występuje w dwóch odmianach konstrukcyjnych :

- MAG 200/AC   - wentylator napędzany silnikiem z wirującym stojanem niskiej   
                           mocy, z możliwością regulacji obrotów w zakresie (40–100) [%]  
                           jego obrotów nominalnych  produkcji  firmy ZIEHL-ABEGG –  
                           Niemcy.

- MAG 200/EC  - wentylator napędzany silnikiem elektronicznie  komutowanym,  
                          niskiej mocy, dwubiegowym produkcji firmy ebm – Niemcy papst 

Wentylator MAG charakteryzuje się niskim poziomem ciśnienia akustycznego 

Wentylator może być montowany na dowolnym elemencie wsporczym ( podstawa ,redukcja, kanał ) o 
odpowiedniej sztywności, wyposażonym w kołowe przyłącze kołnierzowe Dn = 200 [mm]. Nominalna 
średnica wlotu wentylatora Dn=200[mm]

Eksploatacja
W normalnych warunkach eksploatacji wentylatorów MAG-200 nie wymaga się bieżącej obsługi. Dwa 
razy do roku należy skontrolować czystość wirnika, ewentualne osady usunąć. 

Silnik napędowy wentylatora przeznaczony jest do zasilania z przemysłowej lub mieszkalnej 
sieci zasilającej o napięciu U=230 [V]. Silnik nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, 
wyposażony jest w wewnętrzne zabezpieczenie prądowe.

Warunkiem prawidłowego działania układu wentylacji hybrydowej jest 
uzbrojenie wszystkich kanałów wywiewnych wentylowanych 
pomieszczeń w wentylatory hybrydowe .

Zabrania się stosowania wentylatorów MAG do wentylacji mechanicznej 
obiektów mieszkalnych gdzie  w wydzielonym  pomieszczeniu używa się 
piecy gazowych z otwartą komorą spalania .
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Hybrydowy wentylator dachowy

MAG-200

Charakterystyka przep³ywowa

WENTYLATOR MAG-200/EC 

Średnica wirnika-200[mm]
silnik EBM PAPST M1G055-BD91-26
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Hybrydowy wentylator dachowy

MAG-200

Wentylatory hybrydowe MAG-200 napędzane są silnikami jednofazowymi o 
niskim współczynniku zainstalowanej mocy.
Silnik mocowany jest  do kompozytowej  ramy nośnej za pośrednictwem śrub 
montażowych.

Silnik

Masa

Oznaczenie Wymiar

n obr/min

U V

In A

N W

f Hz

t C0

µF/400[v]

I A

IP

kgm.

MAG-200/EC MAG-200/AC

Odmiana konstrukcyjna

jednobiegowy

MK085 4EK.05.L
ZIEHL-ABEGG

MK085 6EK.07.L

dwubiegowy

M1G055 BD 91-26
ebmpapst

1250 910
n1-1400
n2-1000

230 230230

0,70 0,470,24

70 40
27/12

n=1400

50 5050/60

-40-40 -40-40-30-50

czterożyłowy 0,75-1,5[mm] 
L=1,5[m.]

trzyżyłowy fabryczny 
firmy ebm  L=1,5[m]papst

3,0 2,5

zabudowane zabez- 
pieczenie wewnętrzne

Parametr

Częstotliwość

Ilość biegów

Typ silnika

Obroty nominalne

Napięcie zasilania

Prąd nominalny

Temperatura pracy

Kabel zasilający

Kondensator

Zabezpieczenie prądowe

Zakres prądowy 
wyzwalacza termicznego

Stopień ochrony silnika

Moc wejściowa/wyjściowa

wbudowany kontakt termiczny TK10Aφ=1,0                  

6Aφ=1,0 250[V] lub wyzwalacz termiczny

0,63-1,0 0,4-0,63

5444

0,64 0,86

Parametry silników
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Hybrydowy wentylator dachowy

MAG-200

Monta¿ wentylatora na obiekcie

Wentylator hybrydowy MAG-200 przystosowany jest w swojej konstrukcji 
do montażu na typowej podstawie dachowej typ B/I-200.

Istnieje również możliwość montażu nasady na pokrywach nietypowych
wg. potrzeb inwestora

fd1

fd

n  x fd1 2

k
m
a

a
h

n x fd3

d1 d2 d3 h a k m n n1

200 230 10 10 115 400 330 330 4 4 1,8 2,3

Wielkość
d laminat stal

Masa [kg]
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Hybrydowy 

wentylator dachowy

MAG-200

Uwagi techniczne, zdjêcia

Trójżyłowy kabel zasilający 
pozwala włączyć wentylator 
na jedną z  dwóch możliwych 
prędkości obrotowych.
Pozwala to uzyskać zwiększenie 
wydajności przepływu powietrza
w sytuacjach koniecznych
dla zachowania higienicznych 
normatywów dla pomieszczeń

Kabel zasilający 
przechodzi do 
przestrzeni silnikowej
poprzez dławnicę 
elektryczną typ P9

Otwarta konstrukcja wylotu
wentylatora w nieskrępowany sposób
pozwala na wypływ powietrza 
grawitacyjnego.
Dodatkowym atutem takiego 
rozwiązania jest efektywne
wykorzystanie siły wiatru,
który w znaczący sposób 
intensyfikuje wentylację naturalną.
W sytuacji koniecznej gdy warunki dla 
właściwej pracy układu grawitacyjnego
ustają, włącza się silnik wentylatora 
a ukryty pod kopułą wirnik pozwala
na utrzymanie przepływu w kanale 
wentylacyjnym na właściwym poziomie

Montaż wentylatora do podstawy
dachowej następuje za pośrednictwem 

czterech śrub montażowych M8
W tym celu w dolnym kołnierzu 

wentylatora na średnicy podziałowej
Ø230 wykonane są otwory.

Podstawy dachowe montujemy
na cokołach i przytwierdzamy 
przy pomocy śrub kotwiących

po uprzednim owierceniu
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Wentylacja hybrydowa 

w aspekcie wykorzystania urządzeń 

wentylacyjnych firmy Uniwersal - artyku³
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Wentylacja hybrydowa w aspekcie
 wykorzystania urządzeń wentylacyjnych firmy Uniwersal

 

             Szeroko stosowany system wen-
tylacji naturalnej od dawna zakorzeniony w 
naszym budownictwie ma szereg zalet, ma 
jednak również i wady . Są chwile, gdy nie 
spełnia swej funkcji.  Co wtedy ? 
Wentylacja mechaniczna – odpowiedź 
wydaje się prosta. Prosta, ale z różnych 
przyczyn kosztowna. Dodajmy więc nieco 
finezji i praktycznie wykorzystajmy system 
mieszany, tym systemem jest wentylacja 
hybrydowa.

      Zacznijmy od początku.  W wielu domach, zarówno jednorodzinnych jak i wielorodzinnych, w wielu obiektach 

biurowych i w halach produkcyjnych szeroko stosowany jest obecnie, system wentylacji naturalnej, zwanej również 

grawitacyjną.  Praktycznie sprowadza się to do : kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu wentylowanym,  kanału 

wentylacyjnego wykonanego z różnego materiału od cegieł począwszy, poprzez pustaki wentylacyjne, kształtki 

metalowe, przewody Spiro, na bloczkach typ Schiedel kończąc  oraz nasady wentylacyjnej,  która wieńczy tak 

zbudowany system.

Zadaniem takiego układu jest zapewnienie norm higienicznych wymiany powietrza w pomieszczeniach w ilościach 

odpowiednio:
3· kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę gazową lub węglową - 70m /h 

· kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchenkę elektryczną 

                    - w mieszkaniu do 3 osób -30 m3/h,                                                                                            
3                    - w mieszkaniu dla więcej niż 3 osoby – 50 m /h

3· kuchnia bez okna zewnętrznego wyposażona w kuchenkę elektryczną - 50 m /h

· kuchnia bez okna zewnętrznego, wyposażona w kuchenkę gazową, obowiązkowo 
3                    z mechaniczną wentylacją wywiewną - 70 m /h

3· łazienka z wc lub bez - 50m /h 
3· oddzielny wc - 30m /h 

3· pomieszczenie bezokienne (garderoba) - 15m /h 

· pokój mieszkalny oddzielony od 

pomieszczeń kuchni, łazienki i wc więcej niż dwojgiem 

drzwi lub pokój znajdujący się na wyższym poziomie w 

wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w 

wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego - 
330m /h. Wymiana powietrza w ciągu godziny powinna być 

równa co najmniej kubaturze pokoju.

Praktyczne wykorzystanie wentylacji mechanicznej przy
 pomocy wentylatorów dachowych DAs.

Przykład wykorzystania nasad grawitacyjnych DUO
do wentylacji szkoły w Bielsku-Białej
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Pytanie jest jednak czy zapewnia?

Zdawać musimy sobie sprawę ze zmiennej skuteczności działania takiej wentylacji. 

Wielu użytkowników obserwuje w swoich mieszkaniach bezruch powietrza w 

kanałach wentylacyjnych a w skrajnych przypadkach ciągi wsteczne , w których 

kratka wentylacyjna wywiewna zamienia się nagle w nawiewną i nieprzyjemne 

chłodne powietrze z różnymi zapachami w sposób niekontrolowany rozchodzi się po 

pomieszczeniu. Odpowiada za to wiele czynników, usytuowanie budynku względem 

najczęściej występujących kierunków wiatru, jego wysokość , umiejscowienie 

wywietrznika na dachu  – częste są przypadki gdy wywietrznik jest zabudowany w 

strefie występujących zawirowań powietrznych , temperatury powietrza 

zewnętrznego, temperatury pomieszczenia ,jak również sposobu doprowadzenia 

powietrza do budynku czy pomieszczenia.

Oczywiście można zaradzić tym negatywnym efektom wentylacji naturalnej , 

spełniając wszystkie kryteria dobrego jej doboru i właściwego podejścia do niej już 

na etapie projektowym. Mamy jednak w naszej świadomości zakorzenioną 

termomodernizację i tym samym stosujemy ciepłą , wręcz hermetyczną stolarkę 

okienną i trudno jest nas przekonać do stosowania nawiewnej kratki wentylacyjnej . 

A przecież nawet najlepiej zaprojektowany na świecie wywietrznik nie wytworzy, 

przy optymalnych dla jego pracy  warunkach pogodowych , takiego podciśnienia, 

które wystarczy by przeciągnąć powietrze z pomieszczenia na zewnątrz. Skąd 

bowiem na jego miejsce ma napłynąć powietrze świeże, przecież nie ma możliwości 

przedostać się przez szczelną stolarkę , a mikroszczeliny okienne są zazwyczaj 

niewystarczające.

Producenci wywietrzników prześcigają się w pomysłach, konstrukcje Zefir, Bora, 

Bryza , Sir, każdy z nich odpowiednio użyty , potrafi zapewnić normatyw 

wentylacyjny w pomieszczeniu , ale nie sam . Konieczny jest odpowiednio 

skonstruowany , o dużym przekroju kanał wentylacyjny, dobrze oczywiście 

zaizolowany, niskooporowa kratka wentylacyjna zamontowana w pomieszczeniu 

wentylowanym i właściwie rozwiązany sposób dopływu powietrza zewnętrznego do 

pomieszczenia i, wreszcie jakże istotny punkt – duża świadomość użytkownika, że 

bez spełnienia tych kryteriów dobrze nie będzie.

Efekty negatywne widoczne są bardzo szybko, skraplająca się wilgoć na ścianach 

tworzy na początku nieciekawe zacieki, woda strużkami płynie po wewnętrznych 

szybach okna a wkrótce na ścianach , gdzie niedawno było mokro , pojawiają się 

czarne punkciki, początkowo małe , tworząc z czasem całą kolonię czarnych plam – 

zarodniki pleśni i grzybów.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już ma na to definicję – ten budynek jest 

chory – a mieszkający w nim ludzie stają się mimowolnie ofiarami syndromu 

chorego budynku. Ogólna apatia, częste bóle głowy , niezadowolenie z 

występującego w pomieszczeniu mikroklimatu.

Należy dodać , że wilgotność w pomieszczeniu już od 70 % , powoduje kłopoty z 

dotlenieniem organizmu , człowiek czuje się zmęczony, rozkojarzony i ma wrażenie 

„duszności”.

Jak temu zaradzić ?

 Oczywiście zapewnić właściwą wymianę powietrza. Bardzo dobrze , kiedy myśli się 

o tym już na etapie projektowym, kiedy jest jeszcze przestrzeń , kiedy można 

wyobrazić sobie i wykonać system wentylacyjny tak, by powietrze w niczym nie 

skrępowany sposób mogło swobodnie przepływać przez nasze mieszkania i biura , 

zapewniając higieniczne normatywy. Jeśli można rozwiązać to przy pomocy 

wentylacji naturalnej to mamy zysk w postaci niskiej ceny eksploatacyjnej i komfort  

wynikający z jej bezgłośnej pracy. Co jednak gdy mimo starań projektowych ten typ 

wentylacji nie wystarczy?

Wywietrznik grawitacyjny WLO

Wywietrznik grawitacyjny Bryza

Wywietrznik grawitacyjny Zefir

Wywietrznik grawitacyjny Bora

Wywietrznik grawitacyjny Sir
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Nasada hybrydowa FENKO

Przejść na wentylację mechaniczną, chciałoby się powiedzieć, uwaga jak najbardziej trafna. Tutaj ciągła praca 

wentylatorów stworzy właściwe strumienie powietrza w kanałach wentylacyjnych i jeśli projektant przeliczył dokładnie 

opory sieci i właściwie dobrał wentylatory , normatywy higieniczne ilości powietrza wywiewanego , będą spełnione.

Pojawia się problem hałasu i zasilania elektrycznego, te dwa czynniki zmuszają do stosowania urządzeń 

nowoczesnych wyposażonych w energooszczędne silniki, a wentylatory nierzadko muszą być wyposażane w tłumiki 

akustyczne i to zarówno od strony wlotowej jak i wylotowej .  Co jednak będzie, gdy z różnych powodów następuje 

zatrzymanie pracy koła wirnikowego wentylatora? Oczywiście do czasu usunięcia usterki, pomieszczenia są 

całkowicie „ zakorkowane”, wirnik wentylatora, wraz z całą jego konstrukcją, skutecznie blokuje drogę dla ruchu 

powietrza w kanale wentylacyjnym i wentylacja w sposób naturalny ustaje.   

       

Wróćmy więc do początku tekstu tego artykułu i „ dodajmy nieco finezji”.  

Wykorzystajmy system wentylacji hybrydowej. 

Jest to swoisty znak czasu w rozwoju technik wentylacyjnych, wykorzystujący 

zalety działania obu systemów – mechanicznego i naturalnego. 

System taki działa naprzemiennie , wykorzystując siły natury , gdy potrafią 

być na tyle wydolne by zapewnić poprawną jakość powietrza w budynku lub 

mechanikę pracy wirnika wentylatora , stwarzającego w tym przypadku 

warunki podobne jak siły natury. Wentylacja hybrydowa , działa więc 

naprzemiennie w sposób mechaniczny lub naturalny. Pozwala to 

użytkownikowi czerpać z zalet tych dwóch systemów w sposób jednoczesny , 

zarazem minimalizując koszty wynikające z uciążliwości pracy mechanicznej 

wentylatora. Jeśli dodamy do Tego układ automatyki sterującej , 

otrzymamy system, który w zależności od wybranego sposobu kontroli 

będzie nadzorował poziom i kierunek przepływu powietrza w kanale 

wentylacyjnym lub poziom wilgotności względnej w pomieszczeniach, w których będzie czujnik zamontowany. 

Wentylatory hybrydowe są urządzeniami energooszczędnymi , wystarczy powiedzieć , że dwubiegowy silnik 

wentylatora FENKO zużywa odpowiednio 9.5 [W] lub 6.2 [W] w zależności od wybranego biegu pracy silnika i 

zapewnia dla jednego pomieszczenia wydajność na poziomie 180 [m3/h] 

lub odpowiednio na niższym biegu 120 [m3/h]. Proste przeliczenie cen 

mówi , że nawet w przypadku gdyby 

wentylator pracował ciągle na 

wyższym biegu łączny koszt zużytej 

energii elektrycznej wynosiłby nieco 

ponad 30 zł rocznie.

Niebagatelna zaletą jest również 

jego cicha praca 41 dBA lub 33dBA 

bezpośrednio przy nim, powoduje , 

że w pomieszczeniu jest praktycznie 

niesłyszalny. 

Wentylator dachowy SztilWentylator dachowy DAs-500Wentylator dachowy DAs-160

Wentylator dachowy FEN

Układ automatycznej kontroli ciągu
 wentylacyjnego EOL 3F
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Nasada hybrydowa FENKO
na dachówkę Braas

Można go również montować na 

przewodach wentylacyjnych różnej 

konstrukcji, jest wariant montowany 

na: kanale tradycyjnym z cegły,  

pustak wentylacyjny typ P,  rurę 

wentylacyjną o średnicy 160 mm,  

istnieją adaptację na dachówkę typ 

Brass , jak również szeroko 

rozpowszechnione bloczki 

wentylacyjne typ Schiedel , na 

który w zależności od konfiguracji 

budowlanej stworzono kilka odmian 

wentylatora. 

        

Co z regulacją pracy wentylatora . 

Wydaje się , że  zaproponowany 

przez producenta system 

HIGSTER , jest sposobem 

najwłaściwszym. Pozwala on 

automatycznie wybrać między 

pracą mechaniczną a grawitacyjną 

wentylatora FENKO. Jego działanie 

polega bowiem na ciągłym 

pomiarze wilgotności względnej 

panującej w pomieszczeniu. 

Przekroczenie progu nastawionego 

przez użytkownika, powoduje 

automatyczne włączenie pracy 

mechanicznej. Dodatkową funkcją 

jest wykorzystanie czujnika światła 

, w który również wyposażony jest 

HIGSTER. W tym przypadku 

wentylator pracuje mechanicznie. 

Tak długo jak czujnik światła 

„wychwytuje” działające 

oświetlenie., nie jest aktywna 

funkcja pomiaru wilgotności . 

Wilgoć przejmuje kontrolę nad 

pracą wentylatora w chwili gdy 

oświetlenie jest wyłączone . W 

przypadku gdy próg wilgotności 

względnej nie jest przekroczony , 

wentylator hybrydowy FENKO 

pracuje jako nasada wentylacyjna 

grawitacyjna , gdyż tak w swoim 

zamyśle projektowym został przez 

swoich konstruktorów stworzony.

Nasada hybrydowa FENKO
na rurę PCV

Nasada hybrydowa FENKO
na pustak wentylacyjny Schiedel

Sterownik HIGSTER

Nasady hybrydowa FENKO
w wariantach montażowych na pokrywach
cokołów wentylacyjnych wg indywidualnych
potrzeb wymiarowych inwestora

Wentylator MAG-200

NOWOŚĆ 
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Przykład wykorzystania nasad
 hybrydowych FENKO

do wentylacji budynku jednorodzinnego

Moskwa - przykład wentylacji hybrydowej 
budynków wielokondygnacyjnych
za pomocą wentylatorów hybrydowych FEN
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Wentylacja Hybrydowa

 w budynkach mieszkalnych

 - nowa jakość powietrza

 dla mieszkających w nich ludzi  - artyku³
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Wentylacja Hybrydowa w budynkach 

mieszkalnych - nowa jakość powietrza 

dla mieszkających w nich ludzi

Współczesny architekt na etapie projektowania systemu wentylacyjnego 

obiektu do niedawna miał dwie możliwości . Mógł wybrać wentylację 

naturalną - znaną w jego środowisku czasami jako wentylację tradycyjną, 

lub wentylację mechaniczną ciągłą. W pierwszym przypadku etap 

projektowania uważano za zakończony gdy 

pomieszczenie  zaopat rzono w kanał  

wentylacyjny z kratką wywiewną a na dachu 

istniał komin z bocznymi otworami przykryty 

czapą betonową. Sporadycznie wybierano na 

zwieńczeniu wywietrznik grawitacyjny a już o 

współczynniku oporu kratki wentylacyjnej 

zupełnie nie myślano. Te warunki jednak w istotny sposób ważyły na kierunku i wartości 

ciągu grawitacyjnego w kanale a tym samym miały znakomity wpływ na jakość powietrza w 

pomieszczeniu. Budynki wysokie zaopatrywano w wentylatory zadaniem których jest 

mechaniczna praca wywiewu - sposób zapewniający wysoką jakość powietrza , jednak  

częstokroć zawodny przy długich okresach eksploatacyjnych  ze względu na zużywające się podzespoły 

mechaniczne, które to przecież jak w każdej maszynie należy okresowo poddawać przeglądom technicznym i 

konserwacji. Oba te sposoby bywały z różnych powodów zawodne .Wentylacja naturalna bo zmienne są siły natury 

(inaczej pracuje latem inaczej zimą, inaczej w okresie wietrznym a jeszcze inaczej w przypadku braku wiatru). Co do 

wentylacji mechanicznej jakże częste są problemy hałasu na który uskarżają się mieszkańcy. Mowa tu o hałasie 

przepływowym oraz mechanicznym który w miarę eksploatacji może się nasilać. Niebagatelny jest również poziom 

zużycia energii elektrycznej zasilającej silniki wentylatorów. Tymczasem normy są nieubłagane i tym lub innym 

sposobem musimy zapewnić normatywy higieniczne dla pomieszczeń jak poniżej.

                                           

Ideałem byłoby połączyć zalety systemu mechanicznego i grawitacyjnego, eliminując jednocześnie ich cechy 

charakterystyczne stanowiące o zawodności każdego z nich z osobna. Przyjrzyjmy się na przykładzie wentylatorów 

hybrydowych Fenko oraz Mag-200, typowym przykładom wentylacji stosowanym w budynkach mieszkalnych.

Normatywy higieniczne dla pomieszczeń
3·    kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę gazową lub węglową - 70m /h 

·    kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchenkę elektryczną 

      - w mieszkaniu do 3 osób -30 m3/h ,                                                                                            

      - w mieszkaniu dla więcej niż 3 osoby – 50 m3/h

·    kuchnia bez okna zewnętrznego wyposażona w kuchenkę elektryczną - 50 m3/h

·    kuchnia bez okna zewnętrznego, wyposażona w kuchenkę gazową, obowiązkowo 

      z mechaniczną wentylacją wywiewną - 70 m3/h
3·     łazienka z wc lub bez - 50m /h 

3·     oddzielny wc - 30m /h 

15

30

45

60

75

90

105

120

3m /h

3norma higieniczna 15 m /h

3norma higieniczna 30 m /h

3norma higieniczna 50 m /h

3norma higieniczna 70 m /h

obroty 1400 1/min

obroty 1000 1/min

Wykres nr 1. 
Wizualizacja przepływu dla kanału wentylacyjnego Schiedel uzbrojonego
 w anemostat higrosterowalny Ellan, wymiar otworu zgodny z wymiarami przekroju kanału - 120x170 mm

3 6 9 12 15 18
wysokość kanału [m]

Mag-200

kratka

wentylacyjna

 Ellan

Fenko na pustaki Schiedel
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Wentylacja na kanałach indywidualnych

W tym przypadku na zwieńczeniu komina wentylacyjnego stoi nasada Fenko, nadzorując 

niejako i utrzymując poziom normatywu higienicznego. Pomiary dokonano na stoisku 

rzeczywistym wybudowanym z pustaka wentylacyjnego Schiedel o wysokości 

odpowiedniej dla budynku do 6 kondygnacji. Badania wykonano dla różnych kratek 

wentylacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kratki Ellan z wbudowanym w nią 

systemem  automatyki higrosterowalnej.

Wykres pokazuje, że praca hybrydowego wentylatora Fenko potrafi zapewnić poprawną 

jakość powietrza dla wszystkich analizowanych przypadków, kuchni, łazienek, toalet. 

Wentylacja na kanałach zbiorczych

W tym przypadku zastosowano wentylatory Mag-200,  jednostkę hybrydową o większej 

niż Fenko wydajności. Zadaniem wentylatora jest bowiem dokonać poprawnej wentylacji 

zbiorczo dla np. ośmiu kuchni, łazienek czy toalet spiętych w tak zwane piony 

wentylacyjne. 

Co otrzymaliśmy.

W przypadku zastosowania wentylatorów MAg-200/EC (27 Watowy silnik elektronicznie 

komutowany) uzyskaliśmy normatywy higieniczne pomieszczeń dla budynku o łącznej 

wysokości do pięciu kondygnacji. Dodać należy że kanał wentylacyjny wykonany jest z rur 

metalowych o średnicy 200 mm jak to często obecnie stosowane jest w szeroko 

występującym budownictwie TBS. Maksymalna wydajność wentylatora Mag-200/EC 
3

wynosi 400m /h i przy spiętrzeniu statycznym 

wynikającym z charakterystyki przepływowej z czego 

wynika, że nie można go stosować do budynków 

wyższych. Dla budynków ośmio piętrowych badań 

dokonano na wentylatorze Mag-200/AC (50 Watowy 

silnik asynchroniczny z wirującym stojanem) którego 
3maksymalna wydajność - 800 m /h daje możliwość 

do jednoczesnego przewietrzania pomieszczeń

 w analizowanym budynku.

Stosowanie wentylatorów hybrydowych w budynkach 

mieszkalnych daje nam zysk w postaci niskiego 

zużycia energii elektrycznej, bezszumowej jego 

pracy, spełnienia normatywów higienicznych dla 

pomieszczeń i co również nie jest bez znaczenia, 

pozwala nam wykorzystać efekty wentylacji  

grawitacyjnej gdy warunki pogodowe są dla jej pracy   

korzystne . 

Pokazana obok symulacja w tunelu aerodynamicznym pokazuje poprawną pracę 

wentylatora zarówno z wiatrem jak i bez niego przy różnych kątach jego natarcia  .Widać 

to wyraźnie gdyż w każdym z analizowanych przypadków dym produkowany w komorze  

jest przez "hybrydę" zasysany.

Fenko na rurę PCV

Zdjęcie Maga-200
w tunelu badawczym

o
-90

o
-60

o
-30

o
+30

o
+60

o
+90

Wizualizacja pracy w tunelu 

aerodynamicznym przy różnym kącie 

padania wiatru na wentylator
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