
Firmy Istpol i El-Team 
dostarczają urządzenia wentylacyjne nie-
mieckiego producenta Helios Ventilato-
ren od ponad 20 lat. System wentylacji 
jednorurowej ELS jest stosowany w bu-
downictwie mieszkaniowym w Polsce od 
1998 roku. Wentylatory ELS gwarantują 
skuteczną, energooszczędną i niezawod-
ną wentylację w mieszkaniach. Są wypo-
sażone fabrycznie w wiele zintegrowanych 
elementów spełniających określone funk-
cje, m.in. w fi ltr, klapę zwrotną, regulację 
wydajności i zabezpieczenia przeciwpoża-
rowe dopuszczone do stosowania w bu-
downictwie (AT-15-8041/2009 i Certyfi kat 
zgodności ITB-1860/W). To sprawia, że 
w odróżnieniu od innych systemów (np. 
centralnych), składających się z dużej ilo-
ści komponentów, nierzadko od różnych 
producentów, instalacja ELS jest prosta 
dzięki małej ilości elementów składowych. 
W efekcie system wentylacji jednorurowej 
jest powszechnie stosowany w budynkach 
wielokondygnacyjnych, także ze względu 
na łatwość montażu i niewiele miejsca zaj-
mowanego przez instalację. Zdecentrali-
zowany charakter systemu gwarantuje, że 
niewłaściwe użytkowanie wentylacji przez 
pojedynczych lokatorów nie wpływa na 
pracę i skuteczność pozostałej części insta-
lacji wentylacyjnej, co jest bardzo częstym 
problemem instalacji centralnych.
W grudniowym numerze „Inżyniera bu-
downictwa” (12/2012) na stronie 53 w ar-
tykule „Zabezpieczenia przeciwpożarowe 
w wentylacji” został przywołany § 268 
ust. 4 (Dz.U. 02.75.690). W tym kontek-
ście pojawiły się takie oto stwierdzenia: 
„Zatem niedopuszczalne jest stosowanie 
w systemach wentylacji (…) wentylato-
rów o obudowach ppoż., których klasa 
odporności jest określona jako EI i nie ma 
dymoszczelności S. Rozwiązania takie nie 
są zgodne z Warunkami Technicznymi, 
nawet jeżeli mają Aprobatę Techniczną 
(sic!). A pełną odpowiedzialność za ich 
zastosowanie ponosi niestety projektant”. 
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Niestety, nie wiemy, 
na jakiej podstawie owe zarzuty zostały 
sformułowane, ponieważ nie przedsta-
wiono żadnych merytorycznych argumen-
tów potwierdzających powyższe wnioski. 
W rozumieniu ustawy o wyrobach bu-
dowlanych (Dz.U. 04.92.881) aprobata 
techniczna jest pozytywną oceną technicz-
ną przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, innymi słowy 
– jest dokumentem stwierdzającym przy-
datność wyrobów budowlanych (w tym 
przypadku obudów ppoż. wentylatorów 
systemu ELS) do stosowania w budow-
nictwie. Aprobata Techniczna AT-15-
-8041/2009 została wydana przez Instytut 
Techniki Budowlanej, jednostkę upoważ-
nioną do ich wydawania na podstawie roz-
porządzenia MI (Dz.U. 04.249.2497). To 
tytułem wyjaśnienia, że projektanci w tym 
przypadku nie mają się czego obawiać.
Ponieważ artykuł wzbudził wiele kontro-
wersji w środowisku projektantów, zwró-
ciliśmy się do Zakładu Aprobat Technicz-
nych ITB o wydanie opinii potwierdzającej 
zgodność posiadanej Aprobaty Technicz-
nej z aktualnie obowiązującymi przepisa-
mi, tzn. że dla obudów ppoż. systemu ELS 
z klasą odporności ogniowej EI 90 nie jest 
wymagany parametr dymoszczelności (S). 
Poniżej cytujemy fragment odpowiedzi:
Zakład Aprobat Technicznych lnsty-
tutu Techniki Budowlanej uprzejmie 
informuje, że klapy zwrotne, obję-
te Aprobatą Techniczną ITB AT-15-
8041/2009, montowane w obudo-
wach wentylatorów wywiewnych 
systemu ELS, nie pełnią funkcji prze-
ciwpożarowych klap odcinających 
w rozumieniu § 268 ust. 4 Rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych (…) (Dz.U. 
Nr 75/2002 poz. 690, z późniejszy-
mi zmianami). Wymaganie zawarte 
w § 268 ust. 4 dotyczy urządzeń 

odcinających 
stosowanych 
w przejściach przewodów wentylacji 
bytowej przez przegrody budowlane 
o określonej klasie odporności ognio-
wej (z reguły przegrody oddzielenia 
przeciwpożarowego), które zapo-
biegają przedostawaniu się ognia 
i gorących gazów pożarowych z jed-
nej strony przegrody na drugą, przy 
działającym systemie wentylacyjnym 
zdolnym do wytworzenia nadciśnie-
nia/podciśnienia rzędu 300÷500 Pa. 
W przypadku obudów wentylatorów 
wywiewnych, których dotyczy Apro-
bata Techniczna AT-15-8041/2009, 
zapobieganie rozprzestrzenianiu się 
pożaru na inną kondygnację nie do-
tyczy samej klapy zwrotnej, ale całe-
go układu złożonego z obudowy za-
wierającej klapę zwrotną, stalowego 
przewodu zbiorczego i szachtu wen-
tylacyjnego charakteryzującego się 
klasą odporności ogniowej nie mniej-
szą niż El 90.
Podsumowując, uważamy, że zarzut o nie-
dopuszczalności do stosowania w insta-
lacjach wentylacyjnych obudów ppoż. 
systemu ELS, mających klasę odporności 
ogniowej EI 90, jest nieprawdziwy, co zo-
stało potwierdzone stanowiskiem Zakładu 
Aprobat Technicznych ITB.
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