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Systemy wentylacji
i klimatyzacji w szpitalach
– DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA, OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Systemy wentylacji i klimatyzacji muszą być wykonane tak, aby spełniały wymagania 
zamieszczone w aktach prawnych. Dodatkowo urządzenia wentylacyjne muszą 
być w tzw. wykonaniu higienicznym, potwierdzonym odpowiednim atestem, 
i przeznaczone do stosowania w szpitalach.

cieplnie przewodów wentylacyjnych. Jednocze-
śnie systemy wentylacji i klimatyzacji muszą być tak 
wykonane, aby spełniać wymagania zamieszczone 
w aktach prawnych. Urządzenia wentylacyjne muszą 
być w tzw. wykonaniu higienicznym, potwierdzonym 
odpowiednim atestem, i przeznaczone do stosowa-
nia w szpitalach.

Budowa systemu wentylacji
i klimatyzacji 

Powietrze zewnętrzne czerpane jest z zewnątrz za po-
mocą czerpni powietrza: ściennej, dachowej lub te-
renowej – wymagania i ograniczenia zapisane w Ob-
wieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (4). 
Przewodami wentylacyjnymi przepływa do centrali 
lub szafy klimatyzacyjnej, w której będzie oczysz-
czane i – zależnie od pory roku i potrzeb danych 
pomieszczeń – ogrzewane, chłodzone, nawilżane 
i osuszane. Zapewnione też będzie tłumienie hałasu 
spowodowanego pracą wentylatorów. Ze względu 
na wymaganą energooszczędność instalacji stosowa-
ne są wymienniki do odzyskiwania ciepła (jedna ich 
część znajduje się w strumieniu powietrza nawiewa-
nego, druga – usuwanego). Gdy potrzebne są różne 
parametry powietrza w pomieszczeniach obsługiwa-
nych przez tę samą centralę, stosowane są kanało-
we, strefowe urządzenia, np. nagrzewnice, chłodnice 
powietrza. Uzdatnione w centrali/szafie powietrze 
przewodami wentylacyjnymi dopływa przez nawiew-
niki powietrza do pomieszczenia. Nawiewniki dopro-

Zasady działania systemów wentylacji i klima-
tyzacji oraz ich wyposażenie muszą wynikać 
z przeznaczenia obsługiwanych pomieszczeń 

i związanych z nimi wymagań stawianych warunkom 
środowiskowym w konkretnym obszarze szpitala, 
takim jak: parametry cieplno-wilgotnościowe, po-
ziom natężenia dźwięku, intensywność turbulencji 
przepływającego powietrza, wielkość strumienia 
powietrza wentylacyjnego nawiewanego do po-
mieszczenia, udział w nim powietrza zewnętrznego, 
układ ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczenia-
mi, czystość pyłowa i mikrobiologiczna.

Pomieszczenia i obszary w szpitalach są klasyfiko-
wane w zależności od wymaganej czystości powie-
trza wewnętrznego, wynikającej z ich planowane-
go przeznaczenia. Jest ona definiowana w oparciu 
o dopuszczalne stężenie drobnoustrojów i cząstek 
stałych. Sposób zapewnienia wymaganego poziomu 
czystości jest ściśle związany z rozwiązaniem systemu 
wentylacji i klimatyzacji: określeniem niezbędnego 
strumienia powietrza wentylacyjnego, wyborem wie-
lostopniowego systemu filtracji i sposobu rozpro-
wadzenia powietrza. Konsekwencją wyboru rodzaju 
przepływu powietrza (mieszającego lub quasi-lami-
narnego) jest wybór nawiewników powietrza.

Ze względu na wysokie koszty przygotowania na-
wiewanego powietrza należy poszukiwać rozwiązań 
i urządzeń zapewniających jak najmniejsze zużycie 
energii, co wiąże się m.in. z wykorzystaniem urządzeń 
odzyskujących energię cieplną z powietrza usuwa-
nego, ze zmniejszaniem wielkości strumienia uzdat-
nianego powietrza zewnętrznego do niezbędnego 
minimum, stosowaniem szczelnych, izolowanych 
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wadzające powietrze do pomieszczeń o wyższych 
wymaganiach dotyczących czystości wyposażone 
są w dodatkowe filtry. Przez wywiewniki powietrze 
jest usuwane z pomieszczenia. Przewodami wywiew-
nymi dopływa do centrali klimatyzacyjnej, wyposa-
żonej w urządzenie do odzysku ciepła, w którym 
zimą w wyniku przekazywania ciepła z powietrza 
usuwanego uzyskuje się podgrzanie powietrza ze-
wnętrznego, a latem – jego ochłodzenie. Powietrze 
usuwane z centrali przepływa przewodami do wy-
rzutni powietrza (przede wszystkim dachowej), przez 
którą jest wyrzucane na zewnętrz.

Wybór sposobu
przepływu powietrza 

Istotną, znaczącą różnicą w systemach wentylacji 
i klimatyzacji jest rodzaj przepływu powietrza w po-
mieszczeniu, wpływający na intensywność mieszania, 
a tym samym na jego czystość.

W pomieszczeniach szpitalnych stosuje się prze-
pływ powietrza:
• Mieszający (inne nazwy: turbulentny, niejednokie-

runkowy).
• Pionowy quasi-laminarny (inne nazwy: niskokotur-

bulentny, jednokierunkowy; potocznie, w uprosz-
czeniu: laminarny) – w pomieszczeniach o szcze-
gólnych, wysokich wymaganiach dotyczących 
czystości powietrza. 
Wentylacja mieszająca charakteryzuje się, zgodnie 

z nazwą, zmieszaniem na drodze indukcji powietrza 
nawiewanego z powietrzem w pomieszczeniu, cze-
go konsekwencją jest uzyskanie zbliżonych warto-
ści parametrów powietrza i stężenia zanieczyszczeń 
w całym pomieszczeniu. 

Podczas idealnego przepływu laminarnego (uwar-
stwionego) powietrze przepływa w równoległych 
do siebie warstwach, bez zakłóceń pomiędzy nimi, 
a zatem kolejne warstwy nie mieszają się, nawet 
w przypadku zmiany kierunku strumienia. Przepływ 
taki zachodzi przy odpowiednio małej prędkości 
przepływu. W rzeczywistych warunkach w salach 
operacyjnych, przy występowaniu w obszarze prze-
pływu powietrza elementów wyposażenia (lampy 
operacyjne), urządzeń medycznych, ludzi, nie uzy-
skuje się takiego samego przepływu jak w warunkach 
laboratoryjnych. Pojawiają się zakłócenia, szczególnie 
wyraźne w warstwach brzegowych strumienia, pole-
gające na indukcji powietrza otaczającego, co pro-
wadzi do zawężania przekroju strumienia powietrza 
w porównaniu z powierzchnią jego wylotu ze stropu 
laminarnego. Zjawisko to musi być wzięte pod uwa-
gę podczas wyboru wielkości takiego nawiewnika. 
W wyniku takiego przepływu powietrza realizowany 
jest ruch tłokowy nawiewanego powietrza, powo-
dujący wypieranie powietrza zanieczyszczonego 
z obszaru chronionego strumieniem laminarnym 
(stanowisko operacyjne, stolik narzędziowy na steryl-
ne narzędzia, pokrycia i chusty chirurgiczne, miejsce 
pracy personelu w jałowej odzieży). Jak stwierdzono 

w (2), gdy w strefie chronionej brak jest laminarnego 
przepływu powietrza, trudniej jest zapobiegać zaka-
żeniom. Powietrze o przepływie turbulentnym może 
bowiem dostarczać do pola operacyjnego drobno-
ustroje, których źródłem jest personel, wyposażenie 
itp. w sali operacyjnej (2).

Za pomocą nawiewników laminarnych doprowa-
dza się zazwyczaj powietrze o temperaturze niższej 
od temperatury powietrza o 1-3 K. Pojawiają się po-
ziome warstwy o różnej prędkości i temperaturze 
(optymalnie, gdy prędkość powietrza pod nawiewni-
kiem w odległości 0,30 m od płaszczyzny nawiewnej 
wynosi 0,2-0,3 m/s, na wysokości stołu laminarnego: 
0,18-0,25 m/s) oraz obszary o czystym powietrzu 
i o gorszej jego jakości (tam, gdzie nie jest konieczne 
utrzymanie najwyższych reżimów czystości).

Powietrze nawiewane przez nawiewniki miesza-
jące ma, przy jego wlocie do pomieszczenia, dużo 
wyższą prędkość i dużo wyższą różnicę pomiędzy 
temperaturą powietrza nawiewanego i temperaturą 
powietrza w strefie przebywania ludzi niż nawiewane 
w sposób laminarny. Mimo tej różnicy w obszarze, 
w którym przebywają ludzie, musi być zapewniona 
prędkość powietrza spełniająca warunki komfortu, 
zgodnie z PN-78/B-03421 (5).

Wentylację laminarną zapewniającą większą 
czystość powietrza (stropy laminarne, z filtrem wy-
sokoskutecznym klasy co najmniej H13) powinno 
się stosować w salach operacyjnych m.in. w takich 
przypadkach, jak: ortopedia i traumatologia narzą-
du ruchu, neurochirurgia, transplantologia kliniczna, 
kardiochirurgia, chirurgia ogólna, położnictwo i gi-
nekologia (sale cięć cesarskich), urologia, chirurgia 
szczękowo-twarzowa, otorynolaryngologia, okulisty-
ka (operacje zaćmy, korekcja wad wzroku), chirurgia 
plastyczna (wszczepianie implantów) (1).

Wentylację mieszającą stosuje się w pomieszcze-
niach o niższych wymaganiach w zakresie czystości 
powietrza, np. w takich przypadkach, jak (1):
• Zabiegi operacyjne nie wymagające laminarnego 

przepływu powietrza (np. wprowadzanie małych 
implantów, chirurgia plastyczna): nawiewniki z fil-
trem wysokoskutecznym klasy co najmniej H13.

• Izolatki, pomieszczenia opieki pooperacyjnej, od-
działy transplantologii, oddziały intensywnej opieki 
medycznej, oddziały onkologii, strefy czyste blo-
ku operacyjnego (pomieszczenie przygotowań 
pacjenta, lekarzy, korytarz czysty, sterylizatornia), 
separatki: nawiewniki z filtrem dokładnym klasy 
co najmniej E11.

• Wszystkie pozostałe pomieszczenia (poza salami 
operacyjnymi z nawiewem laminarnym), np.: sale 
chorych, gabinety lekarskie i zabiegowe, przebie-
ralnie chirurgów, centrum dializ, pomieszczenie 
rentgena, rezonansu magnetycznego i tomografu, 
brudowniki, pomieszczenia pro morte, prosektoria 
– system wentylacji nawiewno-wywiewnej.

• Pomieszczenia obszaru brudnego bloku operacyj-
nego.
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Wybór rodzaju
nawiewnika powietrza 

Ze względu na wymaganą czystość powietrza pro-
jektant klimatyzacji dokonuje wyboru pomiędzy na-
wiewnikami (stropami) laminarnymi i nawiewnikami 
dla wentylacji mieszającej.

Stropy nawiewne laminarne mogą pracować:
• Tylko z wykorzystaniem powietrza zewnętrznego.
• Z ograniczonym strumieniem powietrza zewnętrz-

nego (w ilości mogącej efektywnie rozrzedzić za-
nieczyszczenia gazowe w powietrzu, takie jak gazy 
anestezyjne) i cyrkulacją powietrza odbywającą się 
bezpośrednio w stropie laminarnym (w zintegro-
wanymi ze stropem modułami) lub w odrębnych 
modułach cyrkulacyjnych.
Obecnie, aby zastosować recyrkulację powietrza 

w szpitalu, niezbędne jest uzyskanie od właściwego 
państwowego inspektora sanitarnego odstępstwa 
od wymagań zapisanych w Obwieszczeniu Ministra In-
frastruktury i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie w §151 (4).

Cyrkulacyjne moduły ścienne stosowane są, gdy 
w przestrzeni technicznej w stropie podwieszonym 
brak miejsca na moduły cyrkulacyjnych i gdy hałas 
spowodowany pracą wentylatorów cyrkulacyjnych 
oraz innych elementów systemu wentylacji, mimo 
tłumików, przekracza dopuszczany poziom dźwięku. 
W module znajdują się m.in.: filtr klasy F7, tłumik hała-

su, podwójny wentylator z napędem bezpośrednim, 
opcjonalnie wodna chłodnica powietrza (8).

W podstawowym modelu nawiewnika laminar-
nego znajdują się: szczelna powietrznie ciśnieniowa 
komora rozprężna z anodyzowanego aluminium lub 
ze stali nierdzewnej, filtr wysokoskuteczny zamonto-
wany w płaszczyźnie nawiewnej nad rozdzielaczem 
(przesłoną z blachy nierdzewnej perforowanej dla 
stref o mniejszych wymaganiach lub z jednowar-
stwowej tkaniny poliestrowej – tzw. laminatyzator), 
presostat. W celu ukierunkowania strumienia powie-
trza w kierunku stołu operacyjnego i jego ochrony 
przed zakłóceniami stosuje się (opcjonalnie) kurtyny 
wykonane z tworzywa sztucznego lub elastycznej 
miękkiej folii PCV, folii lub szkła wzmacnianego, 
opuszczone np. do wysokości około 2,1 m nad podło-
gą lub sięgające do wysokości górnej krawędzi drzwi.

W module cyrkulacyjnym zblokowanym z nawiew-
nikiem znajduje się, poza wlotem z blachy perforowa-
nej lub materiału poliestrowego i wylotem powietrza, 
tłumik hałasu, filtr powietrza klasy co najmniej F7, 
wentylator powietrza cyrkulacyjnego, przepustnice 
odcinające.

Nawiewniki skośne, wymienione w Ventilation 
and air conditioning – Part 4: Ventilation in buildings 
and rooms of health care jako nawiewniki wenty-
lacji mieszającej, stosowane są w salach operacyj-
nych o niższych wymaganiach (2). Powierzchnia 
nawiewna powietrza wykonana jest z blachy per-
forowanej o dużych oczkach lub też analogicznie 
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jak w nawiewnikach wirowych, co wywołuje dużą 
indukcję powietrza. W Obwieszczeniu Ministra In-
frastruktury i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajduje się 
zapis określający sposób ich montażu (wykluczenie 
przepływu powietrza od strony głowy pacjenta przez 
pole operacyjne) (4).

Ostatnio proponowane są nowatorskie rozwiąza-
nia nawiewu powietrza do sal operacyjnych poprzez 
układ licznych, małych wirowych nawiewników za-
budowanych w listwach nawiewnych, ułożonych 
w prostokąt, w przybliżeniu odpowiadający lokali-
zacji krawędzi stropu laminarnego (3). 

W pozostałych pomieszczeniach jako elementy 
nawiewne stosowane są nawiewniki sufitowe, np. 
wirowe, oraz kartki ścienne. Jeżeli, ze względu na wy-
maganą czystość nawiewanego powietrza, niezbęd-
ny jest trzeci stopień filtracji, znajduje się on w płasz-
czyźnie wylotowej powietrza z nawiewnika.

Wywiewniki powietrza 
Wywiewniki muszą być przystosowane do użytkowa-
nia w pomieszczeniach o specjalnych wymaganiach 
higienicznych, wykonane w sposób umożliwiający 
kontrolę czystości, łatwy demontaż i ponowny mon-
taż osłony w postaci siatki lub płyty perforowanej 
o prześwicie 51-56%, odporne na częste mycie 
i dezynfekcję. Jako tzw. łapacz zanieczyszczeń (frag-
mentów materiałów opatrunkowych oraz innych 
zanieczyszczeń) stosowana może być siatka ze stali 
nierdzewnej o oczkach < 0,8 m.

Jeżeli w sali operacyjnej jest stosowana cyrkulacja 
powietrza, kratki służące do jej realizacji muszą być 
wyposażone w filtry powietrza klasy co najmniej M5.

W salach operacyjnych oraz w innych pomieszcze-
niach, w których stosowany jest podtlenek azotu (jako 
anestetyk wziewny), kratki wywiewne należy umieścić 
na dwóch poziomach (pod sufitem, nad podłogą) 
zgodnie z wymaganiami Rozporzą dzenia (4).

Sposób przygotowania powietrza 
Do przygotowania powietrza stosuje się albo centra-
le, albo szafy klimatyzacyjne w wykonaniu higienicz-
nym oraz, gdy jest to niezbędne, urządzenia strefowe 
(np. dodatkowe nagrzewnice i chłodnice).

Szafy klimatyzacyjne, zaprojektowane specjalnie 
na potrzeby sal i bloków operacyjnych, są idealnym 
rozwiązaniem technicznym nie tylko dla nowo po-
wstającego obiektu, ale również (a może przede 
wszystkim) dla obiektów modernizowanych, gdyż 
można je umieścić w pomieszczeniu sąsiadującym 
z klimatyzowaną salą. Charakteryzują się bowiem, 
w porównaniu do central o takiej samej wielkości 
strumienia przepływającego powietrza, mniejszymi 
wymiarami i cichszą pracą.

W obiektach szpitalnych zalecanym sposobem na-
wilżania powietrza jest wykorzystanie pary wodnej.

Filtracja powietrza 
W systemach wentylacji i klimatyzacji w szpitalach 
należy stosować parostopniowe systemy filtracji 
powietrza w zależności od celu przygotowania po-
wietrza (1):
• dla sal operacyjnych i pomieszczeń czystych 

– w części nawiewnej: układ trzystopniowy: 
na wlocie do centrali lub szafy klimatyzacyjne filtr 
klasy F7, jako drugi stopień filtracji na wylocie po-
wietrza z centrali lub szafy filtr klasy F9, w nawiew-
niku powietrza co najmniej klasy H13; w części 
wywiewnej – w kratce filtr klasy co najmniej M5,

• dla izolatek, strefy czystej sterylizatorni, obszarów 
czystych bloku operacyjnego takich jak pomiesz-
czenia przygotowania lekarzy i pacjenta, korytarz 
czysty – układ filtracji powietrza jak powyżej, ale 
różniący się klasą filtra w nawiewniku powietrza: 
co najmniej E11,

• w pomieszczeniach dla pacjentów o obniżonej od-
porności (po przeszczepie szpiku kostnego, z ob-
szernymi oparzeniami, odmrożeniami) filtr klasy 
co najmniej H13 w nawiewniku laminarnym,

• dla separatek zakaźnych – dwustopniowa filtracja 
powietrza nawiewanego (filtr klasy F7 i F11), dwu-
stopniowa powietrza usuwanego – w wywiewniku 
klasy E11, w centrali co najmniej M5.
W przypadku stosowania nawilżania parowego 

należy go chronić filtrem klasy co najmniej M6 (4), 
jednak zaleca się filtr klasy F7 (1).

Optymalizacja kosztów 
Obniżenie kosztów instalacji uzyskuje się poprzez:
• zastosowanie wysokoskutecznych wymienników 

do odzysku ciepła,
• cyrkulację powietrza w salach operacyjnych,
• wysoką szczelność przewodów,
• izolację cieplną przewodów wentylacyjnych.

Wymienniki do odzysku ciepła 
Efektywny odzysk ciepła jest podstawową, wymaga-
ną prawnie i obowiązkową dla instalacji doprowadza-
jących co najmniej 500 m3/h powietrza (4) metodą 
prowadzącą do oszczędności energii w instalacjach 
wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wy-
wiewnej lub klimatyzacji komfortowej. Wymaga-
na minimalna sprawność temperaturowa odzysku 
ciepła z powietrza wywiewanego wynosi 50%. Aby 
uzyskać wysoki odzysk ciepła – zalecany jest dobór 
wymiennika o jak najwyższej sprawności. Przy wybo-
rze wymiennika należy zwrócić uwagę na przecieki 
powietrza, również te wynikające z zasady działania 
i budowy wymiennika, a także na możliwość rozsz-
czelnienia wymiennika podczas jego użytkowania, 
np. jako skutku zaszronienia. Traktowane są one bo-
wiem jako recyrkulacja powietrza. Z tych powodów 
wybór rozwiązań wymienników ograniczony jest 
do urządzeń rozłącznych (wymienniki z czynnikiem 
pośredniczącym, np. glikolowe) i szczelnych (rurka 
cieplna, pompa ciepła).
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Cyrkulacja powietrza
w sali operacyjnej 

Eksploatacja klimatyzacji w wysoko aseptycznych 
salach operacyjnych to kosztowny proces techno-
logiczny. Przyczyną jest całodobowa praca instalacji, 
mająca na celu ciągłe utrzymanie nadciśnienia po-
wietrza stanowiącego ochronę sali przed dopływem 
zanieczyszczonego powietrza z sąsiednich pomiesz-
czeń. Czasowe wyłączanie instalacji podczas przerw 
pomiędzy zabiegami może być przyczyną pogorsze-
nia stanu higienicznego powietrza wewnętrznego 
i samej sali. Stosując cyrkulację powietrza z sali ope-
racyjnej, wykorzystuje się wcześniej przygotowane 
(ogrzane, nawilżone, ochłodzone i osuszone) powie-
trze, co powoduje obniżenie kosztów zużycia czyn-
ników energetycznych potrzebnych do wytworzenia 
wymaganej mocy grzewczej/chłodniczej, nawilżania 
parowego i energii elektrycznej, przesyłu czynników 
i strat z tym związanych (9).

Oszczędności osiągane w procesie budowlanym 
to m.in. (9):
• znacznie mniejsze przekroje instalacji wentyla-

cyjnej,
• niższe koszty materiałowe i wykonania instalacji,
• tańszy i łatwiejszy montaż, transport, składowanie 

elementów instalacji,
• łatwiejsze utrzymanie szczelności instalacji,
• dużo mniejsza wykorzystana przestrzeń technolo-

giczna,
• mniejsze gabaryty urządzeń, np. central wenty-

lacyjno-klimatyzacyjnych, co oznacza niższe za-
potrzebowanie na energię elektryczną i tańsze 
urządzenia,

• łatwiejszy rozruch instalacji w procesie odbioro-
wym.
Szczególnie interesującym rozwiązaniem w zakre-

sie oszczędności jest świadome obniżanie poziomu 
wilgotności względnej zimą (wytwarzanej przez 
nawilżacze parowe) do poziomu 35%, co wciąż 
gwarantuje rozszerzony komfort dla personelu sal 
operacyjnych (9).

Szczelność przewodów 
Nieszczelności w instalacji wentylacji i klimatyzacji 
występują przede wszystkim w przewodach wentyla-
cyjnych, głównie na ich połączeniach poprzecznych.

Nieszczelności powodują m.in. (11):
• zmniejszenie strumienia powietrza przepływające-

go przez przewody, co prowadzi do niewłaściwej, 
zbyt małej wentylacji (wymiany) powietrza,

• straty wynikające z ubytku uzdatnionego powie-
trza,

• trudności w zbilansowaniu ciśnienia w instalacji,
• spadek efektywności odzysku ciepła.

Klasy szczelności przewodów wentylacyjnych 
(A, B, C, D) omówione są w PN-EN 12237:2005P (6) 
i PN-EN-1507:2007P (7).

W przypadku instalacji z filtrem wysokoskutecz-
nym zaleca się projektowanie sieci przewodów z za-

chowaniem klasy szczelności C, a dla instalacji bez 
filtrów wysokoskutecznych – klasę szczelności B (1).

Szacuje się, że różnice w poborze energii pomiędzy 
systemami klimatyzacji z rekuperatorami (wymiennik 
glikolowy, rurka cieplna, pompa ciepła, wymiennik 
krzyżowy, wymiennik przeciwprądowy) o klasie 
szczelności A i D dochodzą nawet do 30% (10).

Izolacja cieplna przewodów 
Izolację cieplną stosuje się w celu ograniczenia strat 
ciepła i zabezpieczenia instalacji przed skraplaniem 
pary wodnej. 

Przewody instalacji klimatyzacji, przewody sto-
sowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzące 
do urządzeń do odzyskiwania ciepła, przewody pro-
wadzące powietrze zewnętrzne przez ogrzewane 
pomieszczenia, a także przewody prowadzone przez 
pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane po-
winny mieć izolację cieplną i przeciwwilgociową (4).

Zastosowanie izolacji cieplnej poprawia też wy-
tłumienie hałasu powstające podczas działania 
instalacji, gdyż większość materiałów izolacyjnych 
charakteryzuje się dobrą dźwiękochłonnością. q
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