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Certyfikacja Euroventu
– komu i do czego jest ona potrzebna?
Postawione w tytule pytanie pewnie łatwo można byłoby zbyć jednym słowem, ale nim się na nie zdecydujemy,
warto poświęcić chwilę na zastanowienie.

E

urovent, którego pełna nazwa brzmi: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Urządzeń Klimatyzacyjnych i Chłodniczych, swoje
cele definiuje w dziewięciu punktach. Poza
reprezentowaniem środowiska producentów
i kwestiami organizacyjnymi, zbieraniem i publikowaniem danych statystycznych, propagowaniem aktów prawnych dotyczących branży
oraz publikacjami technicznymi, Eurovent
bierze udział w pracach standaryzacyjnych
i na podstawie wyników tych prac definiuje
i wdraża program certyfikacji urządzeń.
Dzięki tej działalności odbiorca urządzenia
bądź instalacji może się zorientować, w jakiej
klasie energetycznej plasuje się to, za co zapłacił,
i jakie w przyszłości niesie to konsekwencje,
m.in. w postaci comiesięcznych rachunków
za energię elektryczną. Innymi słowy: czy zakupione urządzenie jest energooszczędne, czy
też wiązać się z nim będą wysokie koszty
eksploatacji. Oczywiście wiedza techniczna
statystycznego odbiorcy zazwyczaj nie jest
duża, dlatego przy większych inwestycjach
w jego imieniu występuje biuro projektowe. I to
na projektancie spoczywa odpowiedzialność za
rzetelną weryfikację produktu, który znajdzie się
w projekcie. Można oczywiście stwierdzić, że
deklaracja producenta wystarczy. Jednak mając
wieloletnie doświadczenie w branży, odpowiem:
na ogół nie wystarcza. W grę wchodzi tu kilka
kwestii, przypatrzmy się bliżej trzem.
Zanim Unia Europejska zaczęła unifikować
normy i ustawodawstwo techniczne, każdy

kraj członkowski tworzył własne przepisy.
W efekcie istnieje tak wiele lokalnych uregulowań, że można dziś w oparciu o zatwierdzone
w którymś z krajów normy wyprodukować
dowolne urządzenie o parametrach znacząco
różniących się od tych, które musiałoby ono
osiągnąć w przypadku certyfikacji według
warunków Euroventu.
W polskiej praktyce projektowej warunki pracy urządzeń są inne od określonych
w warunkach odniesienia, tj. zdefiniowanych
przez Eurovent Certification. Przyjmijmy jako
egzemplarz porównawczy agregat chłodniczy
ze skraplaczem powietrznym: Eurovent zakłada
obecność wody, a w Polsce najczęściej trzeba
zastosować 40-proc. glikol. W stosunku do
deklaracji producenta zmienią się zatem parametry: moc chłodnicza zmniejszy się o ok.
3,5%, pobór mocy przez urządzenie wzrośnie
o ok. 2%, a opory przepływu w instalacji
zwiększą się o ok. 25%, co spowoduje dalszy
wzrost poboru mocy. W efekcie wskaźniki
efektywności EER i sezonowej efektywności
ESEER znacząco spadną.
Eurovent zakłada temperaturę powietrza
chłodzącego skraplacz tz = 35°C. Tymczasem
jeżeli w projekcie przewidziano posadowienie agregatu na dachu oraz zastosowanie
dekoracyjnej osłony, np. w formie attyki, to
w sytuacjach ekstremalnych okaże się, że
powietrze, które napływa na powierzchnię
skraplacza, osiągnie temperaturę 40, a nawet 42°C. W efekcie znowu obniży się moc

chłodnicza – o kolejne 5%. Wychodząc od
porównania poboru mocy, trzeba się liczyć
z łącznym końcowym spadkiem wydajności
o ok. 10%. Taka różnica w szczytowym okresie
jest już znacząca. Jeszcze więcej komplikacji
pojawia się w przypadku zastosowań rewersyjnych pomp ciepła.
Przeprowadzenie takich obliczeń nie jest
skomplikowane, ale wymaga cierpliwości
oraz czasu. W tym miejscu znów pozwolę
sobie odwołać się do własnej, stosunkowo
długiej praktyki w branży – muszę przyznać,
że naprawdę wiele deklaracji składanych
jest w oparciu o dobory „na oko”, byle blisko
warunków projektowych.
Nieco bardziej skomplikowane jest przeliczanie danych akustycznych, ponieważ przyrost
dźwięku mierzy się w skali logarytmicznej.
Wielu producentów deklaruje określone wartości ciśnienia akustycznego, jednak nie zawsze
wiadomo, w jakiej odległości od źródła dźwięku były one mierzone. Eurovent w swoich
danych porównawczych operuje wartością
mocy akustycznej, czyli jednostką w pełni
obiektywną, która nie podlega jakimkolwiek
przeliczeniom.
Reasumując, należy stwierdzić, że urządzenia poddane procedurze certyfikacyjnej
Euroventu gwarantują odbiorcy założony standard i poziom kosztów eksploatacji, a dla projektanta stanowią swoisty glejt na wypadek
ewentualnych roszczeń ze strony użytkownika
obiektu.
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