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Wpływ normy PN-EN 15232:2012 na metodykę projektowania budynków w celu uzyskania 
wysokiej efektywności energetycznej.

Wymagania zapewnienia wysokiej efektywności energetycznej budynków wynikające z Dyrektywy 
EPBD i opracowanych na jej podstawie norm branżowych stawiają nowe wyzwania przed 
architektami i projektantami zarówno konstrukcji i przegród zewnętrznych budynku, jak i wszystkich 
instalacji technologicznych oraz systemów automatyki i sterowania budynków, a także systemów 
technicznego zarządzania budynkami. W celu zapewnienia wysokiej efektywności energetycznej 
budynku przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkowania konieczne jest nie tylko 
zastosowanie odpowiednich materiałów konstrukcyjnych, ale także odpowiednich instalacji 
technologicznych, umożliwiających sterowanie dystrybucją energii według bieżącego 
zapotrzebowania na określone formy energii w poszczególnych pomieszczeniach budynku, co 
szczegółowo definiuje norma PN-EN 15232.

Wprowadzenie

Za najważniejszą konkluzję zaleceń normy [1] można uznać stwierdzenie, że jakość wpływu 
systemu automatyzacji i  sterowania (BACS) oraz technicznego zarządzania budynkiem (TBM) 
zależy bezpośrednio od właściwej konstrukcji podstawowych instalacji technologicznych budynku, 
które mają decydujący wpływ na zużycie różnych form energii. Dla uzyskania najwyższego wpływu 
systemów BACS i TBM na efektywność energetyczną budynku konieczna jest taka konstrukcja 
instalacji technologicznych, która pozwala sterować dostawą każdej formy energii indywidualnie do 
każdego pomieszczenia, w zależności od zapotrzebowania. 

Z  tego prostego wymagania wynikają bardzo fundamentalne zmiany, które koniecznie muszą 
zostać wdrożone w procesie przygotowania i projektowania inwestycji spełniających rygorystyczne 
wymogi w zakresie efektywności energetycznej. 

Klasyczny proces projektowania budynku 

Schemat klasycznego procesu projektowania budynku z  uwzględnieniem wymagań inwestora 
przedstawiono na rys. 1. W  procesie tym często nie uwzględnia się szczególnych wymagań 
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dotyczących efektywności energetycznej, za wyjątkiem wymagań zawartych w  aktualnych 
warunkach technicznych określonych przez obowiązujące prawo budowlane. W  trakcie 
definiowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz funkcji pomieszczeń, wyposażenia 
technicznego oraz funkcjonalności układów technologicznych bierze się pod uwagę wymagania 
i założenia inwestora oraz obowiązujące przepisy budowlane i sanitarne. Po ustaleniu programu 
funkcjonalno-użytkowego i  wizji architektonicznej następuje proces projektowania 
wielobranżowego, który powinien być koordynowany przez prowadzące projekt biuro 
architektoniczne. Wszystkie instalacje branżowe, szczegółowo wymienione na rys. 1 
w  prostokątach pionowych, są projektowane przez projektantów branżowych, często przy 
minimalnej wymianie informacji pomiędzy nimi. Po zakończeniu projektów branżowych 
podstawowych instalacji sanitarnych, HVAC i  innych przystępuje do projektowania branża 
automatyki, która zwykle musi spełnić wymagania zdefiniowane przez poszczególne branże 

technologiczne. W  efekcie tego procesu 
system zarządzania budynkiem (BMS) 
in tegru je funkc jona lnośc i wyn ika jące 
z  projektów branżowych, ale same projekty 
branżowe nie uwzględniają konieczności 
współdziałania międzybranżowego. Przy takim 
klasycznym podejściu do projektowania trudno 
jest mówić o realizacji określonej efektywności 
energetycznej budynku, raczej można mówić 
o efektywności wynikowej, która jest de facto 
przypadkowa.

Zintegrowany proces projektowania 
budynku zorientowany na uzyskanie 
określonej efektywności energetycznej 

S c h e m a t z i n t e g r o w a n e g o p r o c e s u 
projektowania budynku z  uwzględnieniem 
docelowej efektywności energetycznej 
przedstawiono na rys. 2. Cieniowaniem 
oznaczono wszystkie różnice w  stosunku do 
klasycznego procesu projektowania. Całość 
p r o c e s u p r o j e k t o w a n i a j e s t ś c i ś l e 
podporządkowana uzyskaniu określonej, 
zadanej efektywności energetycznej obiektu. 
Na podstawie symulacji energetycznych 
budynku należy określić wymaganą klasę 
wpływu systemów BAC i TBM na efektywność 
energetyczną. Wybór docelowej efektywności 
energetycznej budynku ma fundamentalne 
znaczenie dla całego dalszego procesu 
projektowania zarówno konstrukcji budynku, 
jak i  instalacj i technologicznych oraz 
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funkcjonalności systemów BAC i TBM. Decyzja ta wpływa na:

• technologię wykonania budynku, która musi spełnić określone wymagania niezbędne do 
uzyskania wysokiej efektywności energetycznej;

• wybór funkcjonalności instalacji technologicznych, które muszą umożliwiać realizację 
funkcji automatyzacji i  sterowania określonych dla danej klasy wpływu systemów BAC 
i TBM;

• konieczność realizacji określonych funkcjonalności przez systemy automatyzacji 
i sterowania (BACS) oraz technicznego zarządzania budynkiem (TBM), co automatycznie 
oznacza określoną konstrukcję instalacji technologicznych;

• projekty i  konstrukcje wszystkich branżowych instalacji technologicznych, które muszą 
umożliwiać realizację określonych funkcji automatyzacji, sterowania i zarządzania;

• konieczność integracji na poziomie 
obiektowym funkcji automatyzacji 
i  sterowania wszystkich instalacji 
technologicznych mających wpływ na 
zużycie energii, w  tym systemów 
bezpieczeństwa, w  celu zapewnienia 
s y n e r g i i w s z y s t k i c h i n s t a l a c j i 
w  zakresie minimalizacji zużycia 
energii.

E f e k t e m z i n t e g r o w a n e g o p r o c e s u 
projektowania jest osiągnięcie takich 
funkcjonalności instalacji technologicznych 
oraz systemów automatyzacji i  sterowania 
(BACS), jak też technicznego zarządzania 
budynkiem (TBM), które gwarantują zadaną 
i zaplanowaną klasę wpływu systemów BACS 
i TBM na efektywność energetyczną budynku. 

Podstawowym warunkiem osiągnięcia takiego 
wyniku jest włączenie projektanta branży 
automatyki w  bardzo wczesnej faz ie 
projektowania, już na etapie definiowania 
funkc jona lnośc i uk ładów i  i ns ta lac j i 
technologicznych, ponieważ to w łaśnie 
funkcjonalności instalacji technologicznych 
decydują, czy możliwe będzie zastosowanie 
określonych funkcji systemów BACS i  TBM, 
które z  kolei determinują przynależność 
systemu automatyzacji do określonej klasy 
wpływu na efektywność energetyczną. 
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Wnioski

Z  przedstawionych rozważań wynika, że osiągnięcie określonego stopnia wpływu systemów 
automatyzacji i  sterowania na efektywność energetyczną budynku zgodnie z  normą PN-EN 
15232:2012 nie zależy wyłącznie od funkcjonalności systemu automatyki, ale przede wszystkim od 
sposobu konstrukcji instalacji technologicznych, które muszą być tak zaprojektowane, aby można 
było zaimplementować określone, wymagane funkcje systemów automatyzacji, sterowania 
i  zarządzania dla danej klasy wpływu systemów BACS i  TBM na efektywność energetyczną. 

Oznacza to, że konieczna jest gruntowna zmiana podejścia do procesu projektowania budynków. 
Po pierwsze, w początkowej fazie projektowania, po wybraniu zadanej efektywności energetycznej 
budynku, należy przeprowadzić symulacje w  celu określenia koniecznego stopnia wpływu 
systemów automatyki BAC oraz technicznego zarządzania budynkiem TBM na całkowitą 
efektywność energetyczną budynku. Na podstawie tych symulacji powinna zostać wybrana 
określona, niezbędna do zastosowania klasa wpływu systemów BAC i  TBM, a  z  tego wyboru 
wynika sposób koniecznej realizacji poszczególnych instalacji technologicznych, które muszą być 
podatne na określone, wymagane przez normę, metody sterowania i zarządzania. Rola projektanta 
systemu automatyki nie może ograniczać się do opracowania automatyki dla już zaprojektowanych 
instalacji technologicznych (co aktualnie jest standardową praktyką projektową), ale po 
zdefiniowaniu wymaganej dla budynku klasy wpływu systemów automatyzacji, sterowania 
i  zarządzania na efektywność energetyczną tej decyzji musi być podporządkowany cały proces 
projektowania instalacji technologicznych oraz ich systemów sterowania i  zarządzania. Wynika 
z  tego, że na podstawie decyzji inwestora o  oczekiwanej efektywności energetycznej budynku 
i ustalonej na podstawie symulacji niezbędnej klasie wpływu systemów BAC i TBM na efektywność 
energetyczną projektant automatyki musi od samego początku być włączony w proces projektowy 
oraz uczestniczyć w  formułowaniu założeń dla projektantów instalacji technologicznych 
i koordynować projektowane rozwiązania pod kątem ich podatności na zintegrowane sterowanie, 
niezbędne do uzyskania właściwego wpływu systemów BAC i TBM na efektywność energetyczną.

Autorem artykułu jest mgr inż. Paweł Kwasnowski, założyciel i wieloletni Prezes Zarządu ZDANIA, wykładowca Akademii 
Górniczo - Hutniczej w Krakowie; tekst opublikowany także w „Inteligentny Budynek”
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