WARUNKI TECHNICZNE
WYMAGANIA DLA WSKAŹNIKA EP
BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE – 2021

1 stycznia 2014 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymagające określania
wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną EP.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, budynki mieszkalne niewyposażone w instalację chłodzenia powinny
się charakteryzować następującym wartościami EPH+W
energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji
i przygotowania ciepłej wody użytkowej:
Maksymalne wartości wskaźnika EP H+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania
ciepłej wody użytkowej [kWh/(m2 • rok)]
Rodzaj budynku

od 1 stycznia
2017 r.

Od 31 grudnia
2020 r.*

Wielorodzinny

85

65

*od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez
władze publiczne oraz będących ich własnością.

Tekst jednolity rozporządzenia warunków
technicznych dostępny jest na www. snb.org.
pl oraz jako aplikacja na urządzenia mobilne
z systemem Android i iOS, opracowana przez
Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki.

Narodowa Agencja Poszanowania Energii wykonuje
oceny efektywności energetycznej systemów technicznych, w tym systemów wentylacji.
Wskaźnik EPH+W dla referencyjnego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego NAPE, wybudowanego wg wymagań WT
obowiązujących od 31 grudnia 2020 r., w zależności od
rodzaju systemu wentylacji, w który został wyposażony,
wynosi:
Wskaźnik EP H+W *
Rodzaj systemu wentylacji

Wentylacja mechaniczna
AR HIGRO ® – RAT
Wentylacja mechaniczna
AR HIGRO ® – HAT
Wentylacja hybrydowa
VBP HIGRO ®

[kWh/(m2 • rok)]

59

OBLICZANIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU – WSKAŹNIK EP.
Sposób uwzględnia systemy wentylacji
HIGRO® AERECO.
Rozporządzenie określające zasady obliczania charakterystyki energetycznej budynków pozwala na określenie
średniej wartości podstawowego strumienia powietrza
zewnętrznego w strefie ogrzewanej budynku wg metody
podanej w normie PN-EN ISO 13790 i PN-EN 15242.
Zgodnie z tą metodą strumień Vex należy określać według
poniższego wzoru:

56

Vex = Vex1 • n
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gdzie:
Vex1 – projektowana wartość podstawowego strumienia
powietrza zewnętrznego określona w przepisach tech-

Wentylacja mechaniczna
VBP HIGRO ®

61

Wentylacja mechaniczna
VR HIGRO ®
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Rodzaj systemu wentylacji

Współczynnik
poprawkowy n

Wentylacja mechaniczna
AR HIGRO ® – RAT

0,46 – 0,40*

Wentylacja mechaniczna
AR HIGRO ® – HAT

0,46 – 0,40*

Wentylacja hybrydowa
VBP HIGRO ®

0,52

Wentylacja mechaniczna
VBP HIGRO ®

0,61

Wentylacja mechaniczna
VR HIGRO ®

0,46 – 0,40*

* Wartość uwzględnia redukcję strumienia w okresie nocnym.

niczno-budowlanych.
n – współczynnik poprawkowy, wynikający z dostosowania intensywności wentylacji do rzeczywistych potrzeb,
tabela poniżej.

* Wartości dla budynku zlokalizowanego w Warszawie, którego źródło
ciepła stanowi miejska sieć ciepłownicza.
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