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Koncepcja fasady bioklimatycznejKoncepcja fasady bioklimatycznej
oszczędność kosztów i energii oraz wzrost komfortu oszczędność kosztów i energii oraz wzrost komfortu 

użytkownikówużytkowników



Po co w ogóle stosować fasadę Po co w ogóle stosować fasadę 
bioklimatyczną?bioklimatyczną?

 By uzyskać oszczędności na etapie budowy i 
podczas eksploatacji budynku
 By zapewnić użytkownikom komfort wizualny 

i termiczny
 By uczynić budynek ekologicznym poprzez 

zmniejszenie zużycia energii 
 By dać architektom swobodę projektowania 

budynków z dużymi przeszkleniami
 By ochronić osłony przeciwsłoneczne przed 

zniszczeniem



 Co to jest -Co to jest -
fasada bioklimatyczna?fasada bioklimatyczna?

- to fasada o zmiennych właściwościach izolacyjnych (w sensie 
energii cieplnej i światła) 
- od niej zaczyna się budynek energetycznie efektywny gdyż ona głównie 
decyduje o ilości energii niezbędnej do ogrzania, wychłodzenia i 
wywietrzenia budynku.

Klimat

Warunki zewnętrzne

βιος

Użytkownicy

Fasada

stanowi filtr, 
aktywną membranę



 Architektura bioklimatycznaArchitektura bioklimatyczna
-  to podejście do projektowania budynków, przez 
współdziałanie z naturalnymi warunkami zewnętrznymi a nie 
przeciwko nim. Oznacza uwzględnienie wpływu warunków 
klimatycznych  i ich wykorzystanie dla poprawy jakości życia i 
komfortu ludzi  oraz uzyskania oszczędności przez zmniejszenie 
zużycia energii.

  Z greckiego: βίος – życie
(z pozytywną konotacją: energia życiowa)

BIOklimatyczny:



Projektowanie bioklimatyczne:Projektowanie bioklimatyczne:
stawia UŻYTKOWNIKÓW w centrum myślenia o projekcie 
bierze pod uwagę klimat oraz inne czynniki wokół budynku (zbiorniki wodne, 

drzewostan….)
 Spełnia wymagania nowoczesnego ustawodawstwa
Wychodzi na przeciw wymogom ochrony środowiska
Podnosi komfort pracy i poprawia jakość mieszkania
Wzbogaca inwestycję o wartość dodaną
Zapewnia pełną swobodę architektom i projektantom



Zewnętrzne osłony okienneZewnętrzne osłony okienne::
rolety, screeny, żaluzje, markizy, markizolety

Wewnętrzne osłony okienne:Wewnętrzne osłony okienne:  
żaluzje wewnętrzne, rolety, zasłony…

Okna i otwory wentylacyjneOkna i otwory wentylacyjne

Sterowanie Sterowanie 
Wspólny system zarządzania 

Jakie elementy fasady nadają jej właściwościJakie elementy fasady nadają jej właściwości
bioklimatyczne?bioklimatyczne?



Wszystkie obiekty z systemem klimatyzacjiWszystkie obiekty z systemem klimatyzacji::
prywatne, publiczne, dowolnej wielkości – pokaźne oszczędności!

Obiekty z dużymi przeszkleniami na fasadach:Obiekty z dużymi przeszkleniami na fasadach:  
np. nowoczesne biura, salony sprzedaży - budynki te silnie nagrzewają się

Obiekty edukacyjne i sportowe:Obiekty edukacyjne i sportowe:  
szkoły, przedszkola, uczelnie, hale sportowe, baseny, stadiony, itp.

Obiekty biurowe:Obiekty biurowe:  
zwłaszcza o wyższym standardzie (klasy A)

Centra handlowe, obiekty użyteczności publicznej, hotele Centra handlowe, obiekty użyteczności publicznej, hotele 

Obiekty służby zdrowia – szpitale, przychodnie, itp.Obiekty służby zdrowia – szpitale, przychodnie, itp.

W jakich budynkach warto nadawać W jakich budynkach warto nadawać 
fasadzie właściwości bioklimatyczne?fasadzie właściwości bioklimatyczne?



DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADYEUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 16 grudnia 2002 r.z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie charakterystyki energetycznej w sprawie charakterystyki energetycznej 

budynkówbudynków
 (18) (18) Ostatnie lata pokazały wzrost ilości systemów klimatyzacji(...). Ostatnie lata pokazały wzrost ilości systemów klimatyzacji(...). 

Stwarza to istotne problemy w okresach szczytowego obciążenia Stwarza to istotne problemy w okresach szczytowego obciążenia 
energetycznego, zwiększając koszty elektryczności i psując bilans energetycznego, zwiększając koszty elektryczności i psując bilans 
energetyczny w tych krajach. energetyczny w tych krajach. Powinno się dać priorytet strategiom Powinno się dać priorytet strategiom 
poprawiającym charakterystyki energetyczne budynków w okresie poprawiającym charakterystyki energetyczne budynków w okresie 
lata.lata. W tym celu powinien nastąpić dalszy rozwój pasywnych  W tym celu powinien nastąpić dalszy rozwój pasywnych 
technologii chłodzenia, a przede wszystkim tych poprawiających technologii chłodzenia, a przede wszystkim tych poprawiających 
warunki klimatyczne wnętrz oraz mikroklimat wokół budynków.warunki klimatyczne wnętrz oraz mikroklimat wokół budynków.



Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowaniebudynki i ich usytuowanie
Dział XDział X

Oszczędność energii i izolacyjność cieplnaOszczędność energii i izolacyjność cieplna
§ 328. 1. Budynek i jego instalacje [...], powinny być § 328. 1. Budynek i jego instalacje [...], powinny być 

zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i 
energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z 
jego przeznaczeniem, można było jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim utrzymać na racjonalnie niskim 
poziomiepoziomie..

2. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki 2. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki 
sposób, aby sposób, aby ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku w okresie ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku w okresie 
letnimletnim..



Czy wiecie, że:Czy wiecie, że:
Średnia ilość godzin nasłonecznienia 

dla Polski wynosi około 4,5 – 5 godzin na 
dobę (około 1700 godzin rocznie). 

Średnia moc promieniowania 
słonecznego dla Polski to ok. 1000W/m2.

Średnia energia która dociera to metra 
kwadratowego powierzchni gruntu to ok. 
1000 kWh rocznie.

Czy Twój budynek jest na to Czy Twój budynek jest na to 
przygotowany???przygotowany???



Czy wiecie, że:Czy wiecie, że:
W Europie, funkcjonowanie budynków pochłania 43% ogólnego zużycia
energii. 

Jak zuzycie energii wygląda dla budynku biurowego? Gdzie w pierwszej 
kolejności należy szukać oszczędności?



8%

100%

80%

8%

4%

Szyba 
szklana

6mm

ŚWIATŁO I CIEPŁOŚWIATŁO I CIEPŁO

Bez osłon i kontroli – 88% energii przenika do budynku
To dobrze czy źle???To dobrze czy źle???



Korzyść z osłon - poprawa efektywności energetycznej budynków.
Poprzez inteligentny system mamy kontrolę - naturalne światło i ciepło mądrze 
wykorzystujemy – wtedy, gdy zachodzi potrzeba dogrzania lub doświetlenia 
pomieszczeń. Jeśli jej nie ma, chronimy wnetrze przed nadmiarem światła i ciepła.

100%

14%86%

Szyba szklana 
6mm

ŚWIATŁO I CIEPŁOŚWIATŁO I CIEPŁO



Fasada bioklimatyczna / Fasada bioklimatyczna / 
dynamicznadynamiczna

 Fasadę bioklimatyczną, z uwagi na 
zmiennośćzmienność parametrów U U oraz g g nazywamy też 
dynamiczną
 Zmienność jest wymuszona i kontrolowana 

za pomocą systemu automatyki (inteligentny 
budynek), a także 
 Zmienność może być wymuszona przez 

samych użytkowników dla poprawy ich 
komfortu (przełącznik naścienny, pilot) 



Jak w praktyce, Jak w praktyce, 
możemy realizować koncepcję możemy realizować koncepcję 

fasady bioklimatycznej?fasady bioklimatycznej?  
  Dynamiczna izolacjaDynamiczna izolacja 
  Kontrola światła naturalnegoKontrola światła naturalnego
  Naturalna wentylacjaNaturalna wentylacja



Dynamiczna izolacjaDynamiczna izolacja  

  Automatycznie sterowane osłony słoneczne są regulowane, Automatycznie sterowane osłony słoneczne są regulowane, 
podnoszone lub opuszczane w reakcji na zmiany w warunkach podnoszone lub opuszczane w reakcji na zmiany w warunkach 
pogodowych i na potrzeby użytkowników budynku. Osłony reagują pogodowych i na potrzeby użytkowników budynku. Osłony reagują 
na:na:

- rozkazy z czujników pogodowych (temperatura, nasłonecznienie, - rozkazy z czujników pogodowych (temperatura, nasłonecznienie, 
deszcz, wiatr) deszcz, wiatr) 

- rozkazy ze sterownika systemu (algorytmy dla zapewnienia - rozkazy ze sterownika systemu (algorytmy dla zapewnienia 
komfortu) komfortu) 

biorąc pod uwagę godziny użytkowania budynku, lub wykrywając biorąc pod uwagę godziny użytkowania budynku, lub wykrywając 
obecność użytkowników w pomieszczeniach.obecność użytkowników w pomieszczeniach. 



Test na istniejącym budynku Test na istniejącym budynku   

Okno standardowe    Okno wysokoizolacyjne

U (W/m²K) Wsp. g (%) U (W/m²K) Wsp. g (%)

podniesiona 2,4 1,2

opuszczona 1,6 33 0,8 27

76 65

Roleta



Dynamiczna izolacja - faktyDynamiczna izolacja - fakty  

25% mniejsze
straty ciepła przy 

regularnie  opuszczanych 
roletach zimą

Do 10% oszczędności
na ogrzewaniu zimą

Roleta 
podniesiona

Roleta 
opuszczona



Dynamiczna izolacja - faktyDynamiczna izolacja - fakty  

Do 9° mniej wewnątrz
pomieszczenia latem
 przy optymalnym stosowaniu
 osłon zewnętrznych

25% mniejsze zużycie 
prądu na chłodzenie przy 
optymalnym uzyciu osłon 
zewnętrznych w badanym budynku



Optimum 
ekonomiczne*
• własności cieplne 
• pozyskiwanie energii 
słonecznej
*) związane z klimatem

szyba 
zespolona

szkło 
pojedycze

szyba zespolona
termoizolacyjna

szyba zespolona 
potrójna 

termoizolacyjna z 
argonem

szyba zespolona 
termoizolacyjna z 

argonem

Uw bez rolety

6

3

1.5
1.1

0.7

Przy temperaturze  0°  na zewnątrz i 20°  wewnątrz

Termodynamika okna wyposażonego w roletę

0.5

0.64
0.65

0.76
0.86

Współczynnik 
pochłaniania ciepła bez 
rolety g

2.Pochłanianie 
ciepła

RENOWACJA NOWE BUDYNKI

Uws z roletą

2.7

1.9

1.1
0.9 0.6

1. Poprawa 
własności 
cieplnych

+ 55%

+ 35%

+ 25%
+ 18%

+ 15%

Dynamiczna izolacjaDynamiczna izolacja

 5,6°

12,8°

16,3°
17,3°

18,5°
temp. okna T° bez 
rolety

13,6°

17°
18,1°

15,4°

19°
temp. okna T° z 
roletą 3. Redukcja 

efektu 
zimnego okna



Kontrola światła naturalnegoKontrola światła naturalnego  

  Komfort wizualny, Komfort wizualny, 
czyli optymalna tj. nie męcząca czyli optymalna tj. nie męcząca 
wzroku jasność otoczenia (wzroku jasność otoczenia (zasada 1-3-10zasada 1-3-10), ), 
przy równoczesnym zapewnieniu użytkownikom budynku przy równoczesnym zapewnieniu użytkownikom budynku 
możliwości obserwowania świata na zewnątrz, ma pozytywny możliwości obserwowania świata na zewnątrz, ma pozytywny 
wpływ na ich samopoczucie. System automatycznie zapewnia wpływ na ich samopoczucie. System automatycznie zapewnia 
prawidłowy poziom oświetlenia przez cały dzień.prawidłowy poziom oświetlenia przez cały dzień.



Kontrola światła naturalnego Kontrola światła naturalnego 
-oślepianie może -oślepianie może 

następować równieżnastępować również
po stronie fasady północnej!po stronie fasady północnej!  



Naturalna wentylacjaNaturalna wentylacja  
- efektywny kosztowo sposób na poprawienie jakości powietrza w - efektywny kosztowo sposób na poprawienie jakości powietrza w 

budynku budynku 
- polega na - polega na automatycznymautomatycznym  uchylaniu okien i chłodzeniu nocnym,  uchylaniu okien i chłodzeniu nocnym, 

co jest istotne zwłaszcza latem. Kontrolowany strumień powietrza co jest istotne zwłaszcza latem. Kontrolowany strumień powietrza 
przenika do wnętrza pomieszczeń, wydatnie obniżając temperaturę przenika do wnętrza pomieszczeń, wydatnie obniżając temperaturę 
masy powietrza w budynku i zmniejszając ilość zakumulowanego masy powietrza w budynku i zmniejszając ilość zakumulowanego 
ciepła podczas słonecznego dnia. ciepła podczas słonecznego dnia. 

- użytkownicy  następnego dnia zastają dużo lepsze warunki do - użytkownicy  następnego dnia zastają dużo lepsze warunki do 
przebywania w budynkuprzebywania w budynku

..



Ochrona i bezpieczeństwo osłonOchrona i bezpieczeństwo osłon  
Osłony przeciwsłoneczne instalowane na zewnątrz budynku Osłony przeciwsłoneczne instalowane na zewnątrz budynku 

narażone są na działanie niekorzystnych warunków narażone są na działanie niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, takich jak:atmosferycznych, takich jak:

- porywisty wiatr- porywisty wiatr
- śnieg- śnieg
- ryzyko oblodzenia - ryzyko oblodzenia 
    i zamarznięciai zamarznięcia

Stąd niezwykle ważną funkcją systemu automatyki jest Stąd niezwykle ważną funkcją systemu automatyki jest 
błyskawiczna reakcja w przypadku wykrycia ryzyka błyskawiczna reakcja w przypadku wykrycia ryzyka 
uszkodzenia osłon i ustawienie ich w pozycji bezpiecznej, uszkodzenia osłon i ustawienie ich w pozycji bezpiecznej, 
niezależnie od obecności użytkownika w budynku.niezależnie od obecności użytkownika w budynku.



Zużycie energii - przykładZużycie energii - przykład
Symulacja przeprowadzona programem DISC (Dynamic Insulation Strategies & Comparisons) 
dla pomieszczenia budynku biurowego zlokalizowanego w Warszawie, zorientowanego na 
południe, o następujących parametrach:

Sumaryczna oszczędność

Strata zimą na dogrzanie



Założenia - obciążenie pomieszczeniaZałożenia - obciążenie pomieszczenia



Oszczędności dla żaluzji zewnętrznychOszczędności dla żaluzji zewnętrznych

Łącznie – Łącznie – oszczędność w zużyciu energiioszczędność w zużyciu energii 23 356 kWh  23 356 kWh (35,5%)(35,5%)
co odpowiada około 9 500,- PLNco odpowiada około 9 500,- PLN
Redukcja mocy Redukcja mocy systemu klimatyzacji o systemu klimatyzacji o ponad 50%ponad 50%
Podobne wyniki uzyskamy dla rolet zewn.Podobne wyniki uzyskamy dla rolet zewn.



Korzyści dla żaluzji zewnętrznychKorzyści dla żaluzji zewnętrznych

Symulacja średniej temperatury w pomieszczeniu przy różnych warunkach brzegowychSymulacja średniej temperatury w pomieszczeniu przy różnych warunkach brzegowych

Same osłony Same osłony wydatnie obniżają temperaturę wydatnie obniżają temperaturę w pomieszczeniu w pomieszczeniu 



Oszczędności dla rolet wewnętrznychOszczędności dla rolet wewnętrznych

Łącznie – Łącznie – oszczędność w zużyciu energii 6 002 kWh (9,1%)oszczędność w zużyciu energii 6 002 kWh (9,1%)
Redukcja mocyRedukcja mocy systemu klimatyzacji o ok.  systemu klimatyzacji o ok. 18%18%
Nieco lepsze, choć zbliżone wyniki uzyskamy dla żaluzji wewn.Nieco lepsze, choć zbliżone wyniki uzyskamy dla żaluzji wewn.



KorzyściKorzyści

 Budynek „ekologiczny”Budynek „ekologiczny” – konsumpcja energii  – konsumpcja energii 
zredukowana do minimumzredukowana do minimum
  Oszczędność kosztówOszczędność kosztów już od 1 dnia  już od 1 dnia 

eksploatacjieksploatacji
  ErgonomiaErgonomia – LUDZIE w centrum uwagi,  – LUDZIE w centrum uwagi, 

tworzymy optymalne warunki pracy, odpoczynku tworzymy optymalne warunki pracy, odpoczynku 
itp.itp.



KorzyściKorzyści

 Komfort użytkownikówKomfort użytkowników – sterowanie ręczne,  – sterowanie ręczne, 
automatyczne, radiowe...automatyczne, radiowe...
  EstetykaEstetyka – większe możliwości aranżacji fasady  – większe możliwości aranżacji fasady 

budynkubudynku
  WygodaWygoda – możliwość regulowania temperatury  – możliwość regulowania temperatury 

oraz oświetlenia, i to bez użycia konwencjonalnych, oraz oświetlenia, i to bez użycia konwencjonalnych, 
energochłonnych rozwiązańenergochłonnych rozwiązań



KorzyściKorzyści

 Przedłużenie żywotnościPrzedłużenie żywotności mebli, dywanów –  mebli, dywanów – 
redukcja efektu blaknięciaredukcja efektu blaknięcia
  ElastycznośćElastyczność – mozliwość adaptacji rozwiązań w  – mozliwość adaptacji rozwiązań w 

trakcie użytkowania obiektu, redefiniowanie stref itd.trakcie użytkowania obiektu, redefiniowanie stref itd.
Możliwość Możliwość integracji z systemem BMSintegracji z systemem BMS i/lub  i/lub 

zarządzania oświetleniem, HVAC itp. za pomocą zarządzania oświetleniem, HVAC itp. za pomocą 
jednego systemu sterowaniajednego systemu sterowania
  Prestiż, nowoczesność i elegancjaPrestiż, nowoczesność i elegancja
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SystemSystem



Do wyboru mamy:Do wyboru mamy:
- - systemy autonomiczne zarządzające wyłącznie systemy autonomiczne zarządzające wyłącznie 
osłonami przeciwsłonecznymi (osłonami przeciwsłonecznymi (animeo IB+ Solo, animeo IB+ Solo, 
Compact i PremiumCompact i Premium))
- systemy pracujące w standardzie otwartej magistrali - systemy pracujące w standardzie otwartej magistrali 
((KNX/EIB, LONworksKNX/EIB, LONworks))  



Alarm
Deszcz

Lód

Zablokowanie strefy
z PC lub

KS

Zablokowanie budynku
z PC lub

KS

Ochrona
przed słońcem

Stała lub śledzenie
słońca

Ogrzewanie
Energią słońca

HVAC 
info

Przewietrzanie

HVAC 
info

Oszczędzanie 
energii

&

Wiatr

&

Komfort 
użytkownika

Trzymanie
 ciepła

Śnieg

&

Sterowanie 
budynkiem

Rozkazy w strefie

Sterowanie lokalne

Sterowanie lokalne

Sterowanie lokalne

Zegar strefy

Zegar
 budynkowy

Funkcje 
bezpieczeństwa

lubPC

lubPC

Synergia stref

WielofunkcyjnośćWielofunkcyjność



Tryb 1: Oszczędność energii, bez sterowania lokalnego
Tryb 2: Standard, ze sterowaniem lokalnym
Tryb 3: Standard, bez sterowania lokalnego
Tryb 4: Timer ze sterowaniem lokalnym
Tryb 5: Timer bez sterowania lokalnego
Tryb 6: Czujnik obecności ze sterowaniem lokalnym
Tryb 7: Czujnik obecności, bez sterowania lokalnego

… do wyboru mamy 7 trybów pracy, w zależności od potrzeb 
użytkownika.

Spośród tych 7 trybów możemy wybrać optymalny 
zarówno dla uzytkownika jak i dla właściciela budynku.
(Tryby pracy wybierane sa z poziomu software'u)

Funkcjonalność systemu Funkcjonalność systemu 



Integracja systemów              Integracja systemów              orazoraz    





Integracja systemów - prostaIntegracja systemów - prosta
Stosujemy kompatybilne systemy sterowania 
Philips i Somfy animeo. 
Jeśli pomieszczenie jest puste – światło jest wyłączone a 
system animeo jest w trybie oszczędzania energii.
Jeśli w pomieszczeniu są użytkownicy, światło włącza się 
a animeo przełacza się w tryb komfortu użytkownika.
Użytkownik ma STAŁY POZIOM OŚWIETLENIA swego 
miejsca pracy, gdyż  ewentualny niedobór światła 
naturalnego zostanie uzupełniony sztucznym.

OccuPlus



Integracja systemów - zaawansowanaIntegracja systemów - zaawansowana



PodsumowaniePodsumowanie
Efektywność energetyczna w budynkach wiąże się z obniżaniem poboru 

energii przy zapewnieniu właściwego komfortu, jakości powietrza 
oraz innych wymagań użytkowników.

Należy wykorzystywać darmowedarmowe źródła naturalne: słońce i wiatr, oraz 
chronić wnętrze budynku przed przenikaniem nadmiernej ilości 
energii słonecznej. 

Dużo taniej jest ochronić budynek za pomocą osłon niż obniżać 
temperaturę używając systemu klimatyzacji.

Należy nadawać fasadzie cechy dynamiczne przez automatyzację osłon, 
w celu optymalizacji oszczędności energii.

Systemy oświetlenia sztucznego oraz HVAC mogą być znacznie 
zredukowane pod względem wielkości oraz można uzyskać 
oszczędności energii rzędu kilkudziesięciu % 

Czy warto o tym myśleć???Czy warto o tym myśleć???



Stworzyliśmy 2 serwisy internetowe
www.somfyarchitektura.pl oraz www.somfy.pl

aleksander.tyminski@somfy.com 601 898 550

http://www.somfyarchitektura.pl/
http://www.somfy.pl/
mailto:aleksander.tyminski@somfy.com


Dla bardziej zainteresowanych 
                www.bramyioslony.pl/vademecum.htmlwww.bramyioslony.pl/vademecum.html

- wykaz i opis produktów z każdej grupy 
przesłon budowlanych, 

- opis walorów użytkowych, wymogów i 
ograniczeń instalacyjnych, 

- wizualizacje oraz opisy konkretnych 
rozwiązań, 

- wszystko to ma ułatwić dokonanie 
świadomego, racjonalnego wyboru, 
pozwolić na ocenę przydatności danej 
osłony do realizacji konkretnego celu.
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Przykładowe realizacjePrzykładowe realizacje
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