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1. PRZEDMIOT APROBATY 

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB s  nawiewniki powietrza o nazwie 

handlowej AirVent BHY 4000, przeznaczone do montowania w oknach lub drzwiach 

balkonowych, produkowane przez firm  Brookvent Polska Sp. z o.o. w zakładzie własnym w 

Obornikach l skich oraz przez firm  Brook Design Hardware Ltd., Dunmurry, BT17 9HU 

Belfast, Wielka Brytania, której upowa nionym przedstawicielem w Polsce jest firma 

Brookvent Polska Sp. z o.o.   

 Nawiewnik AirVent BHY 4000 jest wyposa ony w czujnik, który reaguj c na zmian  

wilgotno ci wzgl dnej powietrza, steruje stopniem przesłoni cia otworu, co w konsekwencji 

reguluje ilo  napływaj cego powietrza. Nawiewnik charakteryzuje si  r czn  oraz 

automatyczn  regulacj  strumienia powietrza nawiewanego do pomieszcze . R czny 

regulator przepływu jest integraln  cz ci  nawiewnika i umo liwia ustawienie przepustnicy 

powietrza w pozycji zamkni cia, ze szczelin  infiltracyjn  zapewniaj c  wymagany, 

minimalny przepływ powietrza. 

Nawiewnik AirVent BHY 4000 (rys. 1) jest dostarczany jako zestaw, składaj cy si  z 

nast puj cych elementów:  

a) cz ci wewn trznej, stanowi cej wylot powietrza, składaj cej si  z korpusu, 

przepustnicy, czujnika wilgotno ci zbudowanego z ta my higroskopijnej, d wigni 

regulatora przepływu słu cej do r cznego zamkni cia przepustnicy,  

b) czerpni powietrza SM1000 4000 (rys. 2) składaj cej si  z :  

 kratki zabezpieczaj cej przed przedostawaniem si  owadów,  

 korpusu, 

 zako cze  bocznych. 

Charakterystyki przepływowe nawiewnika AirVent BHY 4000, w zale no ci od ró nicy 

ci nienia, zamontowanego w ramie okiennej z drewna podano w tablicy 1, a w ramie 

okiennej z kształtowników z PVC w tablicy 2. 

Tablica 1 

Pozycja 
elementu 
regulacji 

nawiewnika 

Ró nica 
ci nienia 

p 

Strumie  
powietrza q 

przez 
nawiewnik 

Niepewno  
rozszerzona 

pomiaru 
strumienia1) q 

Równanie regresji 
okre laj ce 

charakterystyk  
przepływow  nawiewnika 

Pa m3/h % m3/h 

Całkowicie 

otwarty 

1 7,3 1,6 

q = 7,30( p)
0,53 

2 10,8 1,4 

4 15,3 3,6 
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Tablica 1 c.d. 

Pozycja 
elementu 
regulacji 

nawiewnika 

Ró nica 
ci nienia 

p 

Strumie  
powietrza q 

przez 
nawiewnik 

Niepewno  
rozszerzona 

pomiaru 
strumienia1) q 

Równanie regresji 
okre laj ce 

charakterystyk  
przepływow  
nawiewnika 

Pa m3/h % m3/h 

Całkowicie 

otwarty 

8 22,2 2,2 

q = 7,30( p)
0,53

 

10 24,8 1,9 

20 35,4 1,5 

10 24,9 1,9 

8 22,2 2,1 

4 15,4 3,6 

2 10,8 1,4 

1 7,0 1,6 

Maksymalnie 

zamkni ty
2) 

1 1,4 1,7 

q = 1,39( p)
0,59

 

2 2,1 1,5 

4 3,1 4,2 

8 4,8 2,2 

10 5,5 1,9 

20 8,2 1,5 

10 5,5 1,9 

8 4,8 2,2 

4 3,1 4,2 

2 2,1 1,5 

1 1,4 1,7 
1)

 niepewno  rozszerzona pomiaru strumienia obj to ci powietrza okre lono dla poziomu ufno ci 0,95 
2)

 konstrukcja nawiewnika umo liwia ustawienie szczeliny niedomkni cia w pozycji zapewniaj cej przepływ  

   powietrza w zakresie 20 ÷ 30 % przepływu nominalnego przy ró nicy ci nienia 10 Pa 

 

 

Tablica 2 

Pozycja 
elementu 
regulacji 

nawiewnika 

Ró nica 
ci nienia 

p 

Strumie  
powietrza q 

przez 
nawiewnik 

Niepewno  
rozszerzona 

pomiaru 
strumienia1) q 

Równanie regresji 
okre laj ce 

charakterystyk  
przepływow  nawiewnika 

Pa m3/h % m3/h 

Całkowicie 

otwarty 

1 7,1 1,6 

q = 7,30( p)
0,51 

2 10,8 1,4 

4 15,0 3,8 

8 21,3 2,3 

10 23,8 2,0 

20 33,5 1,6 

10 23,7 2,0 

8 21,2 2,3 

4 15,1 3,8 

2 10,8 1,4 

1 7,2 1,6 
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Tablica 2 c.d. 

Pozycja 
elementu 
regulacji 

nawiewnika 

Ró nica 
ci nienia 

p 

Strumie  
powietrza q 

przez 
nawiewnik 

Niepewno  
rozszerzona 

pomiaru 
strumienia1) q 

Równanie regresji 
okre laj ce 

charakterystyk  
przepływow  
nawiewnika 

Pa m3/h % m3/h 

Maksymalnie 

zamkni ty
2) 

1 1,4 1,6 

q = 1,42( p)
0,61

 

2 2,2 1,4 

4 3,3 3,9 

8 5,1 2,1 

10 5,7 1,8 

20 8,7 1,5 

10 5,7 1,8 

8 5,0 2,1 

4 3,3 3,9 

2 2,2 1,4 

1 1,4 1,6 
1)

 niepewno  rozszerzona pomiaru strumienia obj to ci powietrza okre lono dla poziomu ufno ci 0,95 
2)

 konstrukcja nawiewnika umo liwia ustawienie szczeliny niedomkni cia w pozycji zapewniaj cej przepływ  

   powietrza w zakresie 20 ÷ 30 % przepływu nominalnego przy ró nicy ci nienia 10 Pa 

 

Przepustnica nawiewnika AirVent BHY 4000 pracuje w przedziale 30 ÷ 75% 

wilgotno ci wzgl dnej powietrza wewn trznego. Przepływ minimalny powietrza przez 

nawiewnik osi gany jest do 30% wilgotno ci wzgl dnej powietrza wewn trznego, natomiast 

przepływ maksymalny od 75% wilgotno ci wzgl dnej. 

Charakterystyk  poło enia przepustnicy w zale no ci od poziomu wilgotno ci 

wzgl dnej powietrza wewn trznego przedstawiono w tablicy 3. 

 

Tablica 3 

Wilgotno  wzgl dna 
powietrza 

Temperatura 
Poło enie regulatora 
(wyniki pomiarów) 

% °C ° 

30 

20 

225; 231; 234 

45 239; 240; 245 

60 259; 260; 260 

75 285; 286; 287 

 

Wymagane wła ciwo ci techniczne nawiewnika AirVent BHY 4000 podano w p. 3. 
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2. PRZEZNACZENIE,  ZAKRES  I  WARUNKI  STOSOWANIA 

Nawiewnik AirVent BHY 4000 jest przeznaczony do doprowadzenia  powietrza z 

otoczenia budynku do pomieszcze  przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt  ludzi w 

budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego (w tym hoteli), u yteczno ci publicznej 

oraz biurowych, a tak e gospodarczych, w pomieszczeniach:  

 z wentylacj  grawitacyjn ,  

 z wentylacj  grawitacyjn , mechaniczn  wywiewn  lub hybrydow , tj. wentylacj  

grawitacyjn  zintegrowan  i wspomagan  co najmniej okresowo mechaniczn  

wentylacj  wyci gow . 

Nawiewniki obj te Aprobat  mog  by  instalowane w górnych ramiakach skrzydeł lub 

o cie nic okien z drewna, albo w górnych, poziomych przylgach okien z kształtowników 

z PVC. 

Nawiewnik AirVent BHY 4000 mo e by  montowany po wykonaniu w elementach 

okna szczelin o nast puj cych wymiarach:  

 2 × 140 × 12 mm, nachylenie do poziomu pod k tem 12 ÷ 15° - w przypadku 

nawiewników zamontowanych w górnych ramiakach skrzydeł lub o cie nic  

jednoramowych okien lub drzwi balkonowych z drewna (rys. 3),  

 2 × 140 × 12 mm - w przypadku nawiewników zamontowanych w górnych, poziomych 

przylgach jednoramowych okien lub drzwi balkonowych z kształtowników z PVC 

(rys. 4). 

Z uwagi na szczelno  na przenikanie wody opadowej, nawiewnik AirVent BHY 4000 

powinien by  stosowany w zakresie wynikaj cym z Instrukcji ITB Nr 224 oraz przy 

uwzgl dnieniu szczelno ci na przenikanie wody opadowej, jaka jest okre lona w p. 3.2.4, 

w zale no ci od obci enia wiatrem według normy PN-EN 1991-1-4:2008+A1:2010. W 

odniesieniu do nawiewników powietrza, których cały element zewn trzny usytuowany jest w 

strefie osłoni tej przed opadami deszczu nie stawia si  wymaga  ze wzgl du na przenikanie 

wody opadowej.  

Z uwagi na ochron  przeciwd wi kow  pomieszcze , okna z wbudowanym 

nawiewnikiem AirVent BHY 4000 powinny by  stosowane zgodnie z wymaganiami normy 

PN-B-02151-3:1999, po obliczeniu wypadkowych wska ników izolacyjno ci akustycznej 

okien z uwzgl dnieniem wła ciwo ci akustycznych nawiewnika, według nast puj cego 

wzoru: 
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gdzie: 

RA2,wyp  – wypadkowy wska nik oceny izolacyjno ci akustycznej wła ciwej okna 

z nawiewnikiem, dB 

RA2  –  wska nik oceny izolacyjno ci akustycznej wła ciwej okna bez nawiewnika, dB 

Dn,e,A2  –  wska nik elementarnej znormalizowanej ró nicy poziomów nawiewnika, dB 

S  –  powierzchnia okna, m2 

n  –  liczba nawiewników w oknie 

 Warto  Dn,e,A2 nale y przyjmowa  według p. 3.2.7. 

Stosowanie nawiewników AirVent BHY 4000 powinno by  zgodne z:  

 projektem technicznym okre lonego obiektu, uwzgl dniaj cym obowi zuj ce normy 

i przepisy techniczno-budowlane, w szczególno ci norm  PN-B-03430:1983/ 

Az3:2000 oraz rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z pó niejszymi zmianami),  

 Instrukcj  ITB Nr 343/96,  

 wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej,  

 instrukcj  Producenta, która powinna by  doł czana do ka dej partii wyrobów 

przekazywanych odbiorcy. 

3. WŁA CIWO CI TECHNICZNE. WYMAGANIA 

3.1.  Surowce i materiały 

Nawiewniki okienne AirVent BHY 4000 powinny by  produkowane z materiałów 

wymienionych w tablicy 4. 

 

Tablica 4 

Nazwa cz ci Materiał 

Korpus aluminium 

Obudowa cz ci wewn trznej 
i zewn trznej 

ABS poli(akrylonitryl-co-butadien-co-
styren), aluminium 

Czujnik wilgotno ci poliamid 

Zako czenia boczne  
ABS poli(akrylonitryl-co-butadien-co-

styren) 

Kratka siatka z PVC 

 

Wła ciwo ci surowców stosowanych do produkcji nawiewników oraz sposób ich 

sprawdzania i odbioru nie s  obj te niniejsz  Aprobat  Techniczn  ITB i powinny by  

zapewnione w systemie kontroli jako ci Producenta. 
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 3.2. Wła ciwo ci techniczne 

 

3.2.1. Wygl d zewn trzny. Zewn trzne powierzchnie elementów obudowy 

nawiewnika powinny by  gładkie, bez rys oraz uszkodze . 

 

 3.2.2. Kształt i wymiary. Kształt i wymiary nawiewnika AirVent BHY4000 powinny 

by  zgodne z rys. 1. Kształt i wymiary czerpni SM1000 4000 powinny by  zgodne z rys. 2. 

Tolerancje wymiarów powinny mie ci  si  w klasie "c" według normy PN-EN 22768-1:1999. 

 

3.2.3. Charakterystyki przepływowe. Charakterystyki przepływowe nawiewnika 

AirVent BHY 4000 zamontowanego w oknach z kształtowników z drewna lub PVC, powinny 

by  zgodne z charakterystykami podanymi odpowiednio w tablicach 1 i 2, z dopuszczaln  

odchyłk  ± 10%.  

Przepływ nominalny przez nawiewnik obj ty Aprobat , tj. obj to  strumienia 

powietrza  przepływaj cego przez całkowicie otwarty nawiewnik przy ró nicy ci nienia 10 Pa 

po obu jego stronach, powinien mie ci  si  w zakresie 20 ÷ 50 m3/h - je eli zastosowana jest 

wentylacja grawitacyjna oraz 15 ÷ 30 m3/h - je eli zastosowana jest wentylacja mechaniczna 

wywiewna.  

Przepływ minimalny powietrza przez nawiewnik maksymalnie zamkni ty 

z zachowaniem minimalnego przepływu powinien mie ci  si  w zakresie 20 ÷ 30% 

przepływu nominalnego przy całkowitym otwarciu nawiewnika.  

 

3.2.4. Szczelno  na przenikanie wody opadowej. Nawiewnik AirVent BHY 4000, 

zamontowany w oknach z kształtowników z drewna lub PVC, ustawiony w pozycji zamkni tej 

(z zachowaniem minimalnego przepływu) nie powinien wykazywa  przecieków wody przy 

ró nicy ci nienia 200 Pa. 

 

3.2.5. Podatno  na kondensacj  powierzchniow . Podatno  na kondensacj  

powierzchniow  wyra a si  warto ci  wilgotno ci wzgl dnej powietrza w pomieszczeniu, 

przy której rozpoczyna si  kondensacja pary wodnej na powierzchni wewn trznej cz ci 

nawiewnika omywanej tym powietrzem. Graniczne warto ci wilgotno ci wzgl dnej 

w pomieszczeniu, odpowiadaj ce ró nym warto ciom temperatury na zewn trz budynku, 

podano w tablicy 5. 
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Tablica 5 

Miejsce 

Temperatura 
powietrza 

zewn trznego, 
°C 

Minimalna 
temperatura 
powierzchni 
wewn trznej,  

°C 

Graniczna 
wilgotno  
wzgl dna 

powietrza, % 

Nawiewnik okienny typu AirVent BHY 4000 zainstalowany w ramie okiennej drewnianej 

Powierzchnia obudowy 
zespołu wylotu powietrza 

nawiewnika 

- 20 - 1,9 22 

- 10 3,6 34 

0  9,1 50 

10 14,5 71 

Uszczelka osadcza szyby 
zespolonej w miejscu 

zainstalowania nawiewnika 

- 20 0,2 27 

- 10 5,2 38 

0 10,1 53 

10 15,1 73 

Nawiewnik okienny typu AirVent BHY 4000 zainstalowany w przyldze okna z PVC 

Powierzchnia obudowy 
zespołu wylotu powietrza 

nawiewnika 

- 20 - 1,7 23 

- 10 3,7 34 

0  9,2 50 

10 14,6 71 

Uszczelka osadcza szyby 
zespolonej w miejscu 

zainstalowania nawiewnika 

- 20 1,0 28 

- 10  5,8 39 

0 10,5 54 

10 15,3 74 

 

3.2.6. Wła ciwo ci powłok ochronnych. Elementy aluminiowe nawiewnika powinny 

by  zabezpieczone przed korozj  ochronn  powłok  lakierow , proszkow , spełniaj c  

nast puj ce wymagania:  

 wygl d - bez wad według normy PN-EN ISO 12944-7:2001,  

 rednia grubo  - co najmniej 60 µm,  

 przyczepno  do podło a - stopie  0. 

 

3.2.7. Wła ciwo ci akustyczne. Nawiewnik AirVent BHY 4000 charakteryzuje si , 

podanymi w tablicy 6, jednoliczbowymi wska nikami izolacyjno ci akustycznej okre lonymi 

wg normy PN-EN ISO 10140-2:2011 (wska nikami znormalizowanej ró nicy poziomu 

ci nienia akustycznego).  
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Tablica 6 

Nawiewnik zamkni ty, dB Nawiewnik otwarty, dB 
Dn,e,w(C;Ctr) Dn,e,A1 Dn,e,A2 Dn,e,w(C;Ctr) Dn,e,A1 Dn,e,A2 

- - - 31 (0; 2) 31 33 

 

Izolacyjno  akustyczn  okna z wbudowanym nawiewnikiem mo na okre la  na 

podstawie wzoru podanego w p. 2 lub na podstawie bada . W tablicy 7 podano wyniki bada  

izolacyjno ci akustycznej przykładowego jednodzielnego okna drewnianego (wym. 1230 x 

1480 mm) oszklonego szyb  4/16/4 oraz jednodzielnego okna z PVC (wym. 1230 x 1480 

mm) oszklonego szyb  6/16/4, z zamontowanym nawiewnikiem AirVent BHY 4000. 

 

Tablica 7 

Zestaw Nawiewnik zamkni ty, dB Nawiewnik otwarty, dB 
Rw RA1 RA2 Rw RA1 RA2 

Okno PVC z 

nawiewnikiem 
32 31 30 31 30 30 

Okno drewniane z 

nawiewnikiem 
28 28 26 28 27 27 

 

4. PAKOWANIE,  PRZECHOWYWANIE  I  TRANSPORT 

Nawiewniki okienne AirVent BHY 4000 powinny by  dostarczane w oryginalnych 

opakowaniach Producenta, zabezpieczaj cych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Na 

ka dym opakowaniu powinna by  umieszczona etykieta zawieraj ca co najmniej nast puj ce 

dane: 

- nazw  i adres Producentra, 

- nazw  wyrobu, 

- liczb  sztuk w opakowaniu, 

- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9441/2014, 

- numer i dat  wystawienia krajowej deklaracji zgodno ci, 

- znak budowlany. 

Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien by  zgodny 

z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041, z pó niejszymi zmianami). 

   Nawiewniki powietrza AirVent BHY 4000 powinny by  przechowywane 

i transportowane zgodnie z instrukcj  Producenta, w sposób zabezpieczaj cy je przed 

uszkodzeniem mechanicznym i zabrudzeniem. 
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5. OCENA  ZGODNO CI 

5.1. Zasady ogólne 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pó niejszymi zmianami) wyroby, 

których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mog  by  wprowadzane do obrotu 

i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadaj cym ich 

wła ciwo ciom u ytkowym i przeznaczeniu, je eli Producent dokonał oceny zgodno ci, wydał 

krajow  deklaracj  zgodno ci z Aprobat  Techniczn  ITB AT-15-9441/2014 i oznakował 

wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. 

w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z pó niejszymi 

zmianami) oceny zgodno ci wyrobów obj tych Aprobat  Techniczn  ITB AT-15-9441/2014 

dokonuje Producent (lub jego upowa niony przedstawiciel) maj cy siedzib  na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, stosuj c system 3. 

W przypadku systemu 3 oceny zgodno ci, Producent mo e wystawi  krajow  

deklaracj  zgodno ci z Aprobat  Techniczn  ITB AT-15-9441/2014 na podstawie: 

a) wst pnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, 

b) zakładowej kontroli produkcji. 

 

5.2. Wst pne badanie typu 

Wst pne badanie typu jest badaniem potwierdzaj cym wymagane wła ciwo ci 

techniczno-u ytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu.  

Wst pne badanie typu nawiewników okiennych AirVent BHY 4000 obejmuje: 

a) charakterystyki przepływowe,  

b) szczelno  na przenikanie wody opadowej, 

c) podatno  na kondensacj  powierzchniow , 

d) wła ciwo ci akustyczne, 

e) wła ciwo ci powłok ochronnych. 

Badania, które w post powaniu aprobacyjnym były podstaw  do ustalenia 

wła ciwo ci techniczno – u ytkowych wyrobów obj tych Aprobat , stanowi  wst pne 

badanie typu w ocenie zgodno ci. 
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5.3. Zakładowa kontrola produkcji 

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 

1) specyfikacj  i sprawdzanie surowców i materiałów, 

2) kontrol  i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów  

(p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem bada  oraz 

według zasad i procedur okre lonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, 

dostosowanych do technologii produkcji i zmierzaj cych do uzyskania wyrobów 

o wymaganych wła ciwo ciach. 

Kontrola produkcji powinna zapewnia , e wyroby s  zgodne z Aprobat  Techniczn  

ITB AT-15-9441/2014. Wyniki kontroli produkcji powinny by  systematycznie rejestrowane. 

Zapisy rejestru powinny potwierdza , e wyroby spełniaj  kryteria oceny zgodno ci. 

Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i zwi zane z nimi szczegóły produkcyjne musz  

by  w pełni mo liwe do identyfikacji i odtworzenia. 

 

5.4. Badania gotowych wyrobów 

5.4.1. Program bada . Program bada  obejmuje: 

a) badania bie ce, 

b) badania okresowe.  

 

5.4.2. Badania bie ce. Badania bie ce obejmuj  sprawdzenie: 

a) wygl du zewn trznego, 

b) kształtu i wymiarów. 

 

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuj  sprawdzenie: 

a) charakterystyk przepływowych, 

b) szczelno ci na przenikanie wody opadowej. 

 

5.5. Cz stotliwo  bada   

Badania bie ce powinny by  wykonywane zgodnie z ustalonym planem bada , ale nie 

rzadziej ni  dla ka dej partii wyrobów. Wielko  partii wyrobów powinna by  okre lona 

w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. 

Badania okresowe nale y wykonywa  nie rzadziej ni  raz na 3 lata. 
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5.6. Metody bada  

 

5.6.1. Sprawdzenie wygl du zewn trznego. Wygl d zewn trzny sprawdza si  

wizualnie przez ogl dziny okiem nieuzbrojonym. Wyniki ogl dzin nale y porówna  

z wymaganiami podanymi w p. 3.2.1. 

 

5.6.2. Sprawdzenie kształtu i wymiarów. Kształt elementów sprawdza si  wizualnie. 

Wymiary sprawdza si  przy u yciu powszechnie stosowanych przyrz dów pomiarowych o 

odpowiedniej dokładno ci. Wyniki ogl dzin i pomiarów nale y porówna  z wymaganiami 

podanymi w p. 3.2.2. 

 

5.6.3. Sprawdzenie charakterystyk przepływowych w zale no ci od wilgotno ci 

wzgl dnej powietrza. Charakterystyki przepływowe w zale no ci od wilgotno ci wzgl dnej 

powietrza sprawdza si  według ZUAT-15/III.06/2004. 

 

5.6.4. Sprawdzenie szczelno ci na przenikanie wody opadowej. Szczelno  na 

przenikanie wody opadowej sprawdza si  stosuj c metod  podan  w normie                            

PN-EN 1027:2001. W przypadku nawiewników powietrza regulowanych r cznie, 

w zale no ci od ró nicy ci nienia, element regulacji r cznej nawiewnika powinien by  

ustawiony w pozycji całkowitego zamkni cia okre lonej przez Producenta. Wyniki bada  

nale y porówna  z wymaganiami podanymi w p. 3.2.4. 

 

5.6.5. Sprawdzenie podatno ci na kondensacj  powierzchniow . Podatno  na 

kondensacj , któr  charakteryzuje warto  wilgotno ci wzgl dnej powietrza wewn trz 

pomieszczenia, przy której rozpoczyna si  kondensacja pary wodnej na wewn trznej 

powierzchni cz ci nawiewnika, omywanej tym powietrzem, sprawdza si  metod  

przestawion  w ZUAT-15/III.06/2004. Wyniki bada  nale y porówna  z wymaganiami 

p. 3.2.5. 

 

5.6.6. Sprawdzenie wła ciwo ci powłok ochronnych. Grubo  powłoki ochronnej 

sprawdza si  metod  podan  w normie PN-EN ISO 2360:2006 lub według PN-EN ISO 

2808:2008 a przyczepno  do podło a metod  wg normy PN-EN ISO 2409:2013. Wyniki 

bada  nale y porówna  z wymaganiami podanymi w p. 3.6. Wyniki bada  nale y porówna  

z wymaganiami podanymi w p. 3.2.7. 
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5.6.6. Sprawdzenie wła ciwo ci akustycznych. Wła ciwo ci akustyczne sprawdza 

si  według normy PN-EN 10140-2:2011 oraz po zamontowaniu w oknie według normy                

PN-EN 10140-2:2011. Wyniki nale y porówna  z wymaganiami podanymi w p. 3.2.7. 

 

5.7. Pobieranie próbek do bada  

Próbki wyrobów do bada  nale y pobiera  losowo, zgodnie z wymaganiami normy 

PN-83/N-03010. 

 

5.8. Ocena wyników bada  

Wyprodukowane wyroby nale y uzna  za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty 

Technicznej ITB, je eli wyniki wszystkich bada  s  pozytywne. 

6. USTALENIA  FORMALNO – PRAWNE 

 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-9441/2014 jest dokumentem stwierdzaj cym 

przydatno  nawiewników okiennych AirVent BHY 4000 do stosowania w budownictwie 

w zakresie wynikaj cym z postanowie  Aprobaty. 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pó niejszymi zmianami) wyroby, 

których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mog  by  wprowadzane do obrotu 

i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadaj cym ich 

wła ciwo ciom u ytkowym i przeznaczeniu, je eli Producent dokonał oceny zgodno ci, wydał 

krajow  deklaracj  zgodno ci z Aprobat  Techniczn  ITB AT-15-9441/2014 i oznakował 

wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

 

 6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnie  wynikaj cych z przepisów  

o ochronie własno ci przemysłowej, a w szczególno ci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – 

Prawo własno ci przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1410, z pó niejszymi 

zmianami). Zapewnienie tych uprawnie  nale y do obowi zków korzystaj cych z niniejszej 

Aprobaty Technicznej ITB. 

 
 6.3. ITB wydaj c Aprobat  Techniczn  nie bierze odpowiedzialno ci za ewentualne 

naruszenie praw wył cznych i nabytych. 

 
 6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialno ci za 

wła ciw  jako  wyrobów, a tak e nie zwalnia wykonawców robót budowlanych od 
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odpowiedzialno ci za wła ciwe zastosowanie tych wyrobów i prawidłowe wykonanie robót 

monta owych. 

 
6.5. W tre ci wydawanych prospektów i ogłosze  oraz innych dokumentów 

zwi zanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie nawiewników 

okiennych AirVent BHY 4000 nale y zamieszcza  informacj  o udzielonej tym wyrobom 

Aprobacie Technicznej ITB AT-15-9441/2014. 

7. TERMIN WA NO CI 

 Aprobata Techniczna ITB AT-15-9441/2014 jest wa na do 15 grudnia 2019 r. 

 Wa no  Aprobaty Technicznej ITB mo e by  przedłu ona na kolejne okresy, je eli 

jej Wnioskodawca, lub formalny nast pca, wyst pi w tej sprawie do Instytutu Techniki 

Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie pó niej ni  3 miesi ce przed upływem terminu 

wa no ci tego dokumentu. 

 

 

KONIEC 

 

INFORMACJE  DODATKOWE 

 Normy i dokumenty zwi zane  

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako ci - Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki 

PN-EN 1991-1-4:2008 

+A1:2010 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Cz  1-4: 

Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - 

Izolacyjno  akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno  

akustyczna elementów budowlanych - Wymagania 

PN-B-03430:1983/ 

Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

i u yteczno ci publicznej - Wymagania 

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne - Tolerancje wymiarów liniowych i k towych bez 

indywidualnych oznacze  tolerancji 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za 

pomoc  ochronnych systemów malarskich - Cz  7: 
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Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjno ci akustycznej 

elementów budowlanych - Cz  1: Zasady stosowania dla 

okre lonych wyrobów 

PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjno ci akustycznej 

elementów budowlanych -- Cz  2: Pomiar izolacyjno ci od 

d wi ków powietrznych 

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno  - Metoda badania 

PN-EN ISO 2360:2006 Powłoki nieprzewodz ce na podło u niemagnetycznym 

przewodz cym elektryczno  - Pomiar grubo ci powłok -- Metoda 

amplitudowa pr dów wirowych 

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubo ci powłoki 

PN-EN ISO 2409:2013 Farby i lakiery - Badanie metod  siatki naci  

ZUAT-15/III.06/2004 Nawiewniki powietrza montowane w zewn trznych przegrodach 

budynków 

Instrukcja ITB Nr 224 Wymagania techniczno-u ytkowe dla lekkich cian osłonowych 

w budownictwie ogólnym 

Instrukcja ITB Nr 343/96 Nawiewniki powietrza montowane w zewn trznych przegrodach 

budynków 

 

Sprawozdania z bada , oceny 

1. Raport z bada  Nr LFS01-02573/14/Z00NF, Ocena na podstawie bada  wła ciwo ci 

technicznych nawiewnika okiennego AirVent BHY 4000, Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji 

Sanitarnych i rodowiska ITB, Warszawa, 2014 r. 

2. Raport z bada  Nr LFS02-02573/14/Z00NF Ocena na podstawie bada  wła ciwo ci 

technicznych nawiewnika okiennego AirVent BHY 4000, Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji 

Sanitarnych i rodowiska ITB, Warszawa, 2014 r. 

3. Raport Nr LFS01-02419/13/Z00NF, wydanie 2, badanie stopnia otwarcia elementu 

reguluj cego oraz charakterystyk przepływowych nawiewnika, Zakład Fizyki Cieplnej, 

Instalacji Sanitarnych i rodowiska ITB, Warszawa, 2013 r. 

4. Sprawozdanie nr LA00-02550/14/Z00NF, Ocena wyników bada  izolacyjno ci 

akustycznej nawiewnika powietrza Brookvent BHY 4000 zamontowanego w oknie 

drewnianym i w oknie z PVC oraz dane wyj ciowe w zakresie zagadnie  akustycznych 

do Aprobaty Technicznej ITB, Zakład Akustyki ITB, Warszawa, 2014 r. 

5. Raport nr LM00-2630/10/Z00/NM, Nawiewniki aluminiowe z powłokami proszkowymi 

produkcji firmy BROOKVENT, Zakład Materiałów Budowlanych ITB, Warszawa, 2010 r. 
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Rys. 1. Nawiewnik AirVent BHY 4000 – regulator przepływu 

 

 

 

 

Rys. 2. Cz  zewn trzna nawiewnika - czerpnia SM 1000 4000 
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Rys. 3. Nawiewnik AirVent BHY 4000 w zestawie z czerpni  zamontowany w oknie 

drewnianym 

 

 

 

Rys. 4. Nawiewnik AirVent BHY 4000 w zestawie z czerpni  zamontowany w oknie z 

kształtowników PVC 

 


