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CZYSZCZENIE 

I MONITORING 

INSTALACJI 

WENTYLACYJNYCH 

I KLIMATYZACYJNYCH 

 w technologii 

bezpyłowej 



Oferujemy czyszczenie przewodów wentylacyjnych w 

najczystszej z dostępnych obecnie technologii. Dzięki temu 

proces czyszczenia nie wymaga wyłączenia całego obiektu z 

normalnej pracy i pozwala na jego normalne funkcjonowanie. 

 

Jakie są powody brudzenia się instalacji? 

Najczęstszą przyczyną powstawania zanieczyszczeń 

przewodów nawiewnych jest nieregularna wymiana filtrów 

powietrza. Skutkuje to gromadzeniem się brudu w przewodach 

co powoduje większy opór przepływu powietrza czego 

następstwem jest  brudzenie się anemostatów i sufitu.  

Często pojawiają się też problemy z miejscowym 

narastaniem zanieczyszczeń stałych co powoduje niewydolną 

pracę  układu wentylacji oraz zwiększenie hałasu. Przewody 

wywiewne brudzą się zdecydowanie częściej, a stopień ich 

zabrudzenia zależny od czystości powietrza jakie usuwane jest 

z budynku.  

 

Kiedy czyścić układ wentylacji mechanicznej? 

  Przepisy wymagają okresowego przeglądu i 

czyszczenia instalacji wentylacyjnych. Ich częstość zależna jest 

od rodzaju budynku i funkcji. 

 

Jak wygląda proces czyszczenia? 

Proces czyszczenia zaczyna się od monitoringu stanu 

instalacji wentylacyjnej w celu określenia stopnia zabrudzenia 

przewodów. Samo czyszczenie odbywa się stopniowo 

(miejscowo) najczęściej od strony anemostatu w głąb instalacji. 

Wirujący element czyszczący wprowadzony do przewodu na 

bieżąco usuwa zanieczyszczenia powstałe w procesie 

czyszczenia dzięki czemu jest to najczystsza z obecnie 

dostępnych metod. Po zakończeniu czyszczenia ponownie 

wykonuje się monitoring wybranych części instalacji w celu 

sprawdzenia jej czystości. Ostatnim elementem jest ponowna 

regulacja całego układu.  



Czy proces czyszczenia skutkuje uszkodzeniem instalacji? 

Stosując odpowiednio dobrany element czyszczący do średnicy i rodzaju przewodu nie ma zagrożenia 

dla uszkodzenia instalacji wentylacyjnej.  

 

Jakie są koszty czyszczenia instalacji wentylacyjnej?  

Cenę usługi ustala się indywidualnie po uprzednim monitoringu wybranej części układu przy czym 

sama wycena jest darmowa. 

 

Czy układ wentylacji należy dezynfekować? 

Najczęstszym typem instalacji wymagającym dezynfekcji są układy klimatyzacyjne. W tego typu 

układach należy po procesie czyszczenia dodatkowo rozpylić środek dezynfekujący odpowiednio dobrany do 

instalacji i rodzaju zanieczyszczeń. 

 

Jakie są dodatkowe zalety dbania o czystość układów wentylacyjnych? 

Częstym objawem niewydolnej lub zanieczyszczonej instalacji wentylacyjnej w miejscu pracy jest złe 

samopoczucie pracowników, co ma bezpośredni wpływ na efektywność ich pracy. W przypadku 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych (szczególnie w instalacjach klimatyzacyjnych) wzrasta liczba zachorowań 

wśród pracowników.  

 

Czy instalacja wentylacyjna po zakończonej budowie jest czysta? 

Z reguły instalacje wentylacyjne na etapie wykonawstwa nie są zabezpieczane przed zabrudzeniem. 

Powoduje to zaleganie brudu budowlanego wewnątrz przewodów. Następstwem tego jest stopniowe 

wydmuchiwane zanieczyszczeń do świeżo otwartego budynku. Brudne przewody powodują również szybsze 

zabrudzenie filtrów powietrza i zmniejszenie  wydajności instalacji.  Dlatego zaleca się czyszczenie instalacji 

wentylacyjnych w świeżo uruchomionych obiektach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonujemy również monitoring instalacji 

wentylacyjnych w celu określenia stanu technicznego, 

jakości wykonania oraz zgodności  z projektem. 

Posiadamy wykwalifikowany personel zdolny do 

określenia problemów oraz rozwiązań mających na 

celu poprawienie funkcjonowania instalacji.  

 

Posiadamy również aparaturę pomiarową do 

pomiarów takich parametrów jak: 

 temperatura powietrza 

 wilgotność powietrza 

 temperatura powierzchni 

 ciśnienia powietrza 

 prędkości przepływu powietrza 

 wydatku powietrza 

 wilgotności przegród 

 hałasu 
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