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Domy jednorodzinne budowane w no-
wych technologiach s¹ coraz bardziej

szczelne i ciep³e. Zmniejszanie strat ciep³a,
spowodowanych m.in. uswaniem powietrza
wentylacyjnego, a wiêc i ograniczenie wy-
datków na ogrzewanie domu, czêsto odby-
wa siê kosztem jakoœci powietrza wewnêtrz-
nego. Dok³adnie zamontowana i ca³kowicie
szczelna stolarka drzwiowa oraz okienna
powoduj¹ równie¿ wyraŸne ograniczenie
lub ca³kowite odciêcie dop³ywu powietrza
zewnêtrznego do budynku. 

Efektem tego mo¿e byæ zawilgocenie
œcian, prowadz¹ce do rozwoju pleœni
i grzybów oraz przyœpieszonej destrukcji
budynku. 

D¹¿enie inwestorów do budowania do-
mów bardziej energooszczêdnych prowadzi
wiêc paradoksalnie do sytuacji, w której
wzrasta zagro¿enie zdrowia i ¿ycia miesz-
kañców. Niezbêdna jest zatem wentylacja.

Wietrzenie oraz infiltracja nie zapew-
niaj¹ równomiernej cyrkulacji powietrza

w pomieszczeniu i s¹ ma³o efektywne. Ko-
nieczne jest, wiêc zastosowanie systemów
wentylacji pozwalaj¹cych kontrolowaæ na-
tê¿enie przep³ywu powietrza i dostosowaæ
je do aktualnych potrzeb domowników.
Idealnym rozwi¹zaniem wydaje siê byæ
system wentylacji nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciep³a, coraz chêtniej stoso-
wany w budownictwie jednorodzinnym.

Budowa centrali
wentylacyjnej
Centrala wentylacyjna jest sercem

systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciep³a. To dziêki niej mo¿li-
we jest dostarczenie do wnêtrza domu od-
powiedniej iloœci œwie¿ego, przefiltrowa-
nego i wstêpnie podgrzanego powietrza
zewnêtrznego oraz usuniêcie zu¿ytego.

Estetyczna obudowa centrali wentyla-
cyjnej wykonana z aluminium lub two-
rzywa sztucznego i zaizolowana akustycz-
nie i termicznie kryje w sobie:
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Domowa instalacja
wentylacyjna dostarczaj¹ca

œwie¿e powietrze, za-
pewnia nie tylko odpo-
wiednie warunki ¿ycia

domownikom, ale równie¿
wp³ywa na utrzymanie

dobrego stanu techniczne-
go domu. Niestety, na

podgrzanie zimnego
powietrza wentylacyjnego

zu¿ywa siê œrednio 50%
ca³kowitej energii przezna-
czonej na ogrzanie budyn-
ku. To du¿o. Na szczêœcie,

czêœæ energii bezpowrot-
nie traconej, wraz z cie-

p³ym powietrzem usuwa-
nym z budynku, mo¿na

odzyskaæ stosuj¹c centralê
wentylacyjn¹ z wymienni-

kiem ciep³a, potocznie
nazywanym rekuperatorem.

AAlleekkssaannddrraa BBeerrsszz

CIEPŁO
z odzysku
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■ wymiennik ciep³a;
■ wentylator nawiewny i wywiewny; 
■ filtry powietrza �.

Niekiedy centralê wyposa¿a siê do-
datkowo w nagrzewnicê elektryczn¹. Za-
daniem nagrzewnicy jest dogrzanie po-
wietrza nawiewanego, które po wstêpnym
podgrzaniu w wymienniku nie jest w sta-
nie zapewniæ odpowiedniego komfortu
cieplnego w pomieszczeniu. Nagrzewnicê
mo¿na równie¿ zamontowaæ na przewo-
dzie wentylacyjnym nawiewnym zaraz za
central¹ wentylacyjn¹. 

G³ównym elementem centrali wenty-
lacyjnej z odzyskiem ciep³a jest wymien-
nik ciep³a nazywany rekuperatorem �.
Umo¿liwia on czêœciowy odzysk energii
cieplnej zawartej w powietrzu wentylacyj-
nym usuwanym na zewn¹trz budynku.

Zasada dzia³ania rekuperatora jest pro-
sta. Jego konstrukcja umo¿liwia prze-
p³yw obok siebie dwóch strumieni po-
wietrza: œwie¿ego (zimnego) – pobiera-
nego z zewn¹trz budynku oraz zu¿ytego
(ciep³ego) usuwanego z pomieszczeñ. Na
skutek zbli¿enia strumienia powietrza
nawiewanego oraz wywiewanego (masy
powietrza nie mieszaj¹ siê w rekuperato-
rze) zachodzi wymiana ciep³a. W wyniku
tego procesu œwie¿e powietrze ogrzewa
siê, och³adzaj¹c powietrze usuwane na
zewn¹trz.

W wymiennikach p³ytowych ele-
mentem przewodz¹cym ciep³o jest cienka
p³ytka wykonana z tworzywa sztucznego
lub aluminium, która oddziela strumie-
nie powietrza przep³ywaj¹ce  przez urz¹-
dzenie. Przedzielenie strumieni unie-
mo¿liwia ich zmieszanie, a wiêc do po-
mieszczenia nie powracaj¹ zanieczyszcze-
nia (kurz i zapachy) zawarte w zu¿ytym
powietrzu. Przegroda wymiennika bywa
czasami pofa³dowana, co wp³ywa na
zwiêkszenie powierzchni wymiany ciep³a
i w efekcie powoduje wzrost sprawnoœci
urz¹dzenia. Aby osi¹gn¹æ maksymalny
odzysk ciep³a w niektórych wymienni-
kach wykorzystuje siê kilka równolegle
u³o¿onych p³yt, przedzielonych w¹skimi
szczelinami, przez które przep³ywaj¹ na
przemian strumienie powietrza nawiewa-
nego i wywiewanego.

Wymienniki krzy¿owe
Najczêœciej stosowanym rodzajem

rekuperatora jest wymiennik krzy¿owy.
Przep³ywaj¹ce przez wymiennik stru-
mienie powietrza nawiewanego i wywie-
wanego krzy¿uj¹ siê, lecz nie mieszaj¹.
Oddziela je cienka przegroda wykonana
z materia³u dobrze przewodz¹cego cie-
p³o, zazwyczaj tworzywa sztucznego lub
aluminium �.

Sprawnoœæ wymienników krzy¿o-
wych nie jest du¿a i wynosi maksymalnie
60%. Zazwyczaj wartoœæ ta kszta³tuje siê
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� Dobrze zaprojektowana konstrukcja centrali
z drzwiczkami inspekcyjnymi u³atwi wykonanie
prac serwisowych, takich jak czyszczenie wy-
miennika wentylatorów lub wymianê filtrów
(fot. Systemair)

� Jak dzia³a rekuperator
� Przep³yw powietrza w wymiennikach:
a – krzy¿owym, b – obrotowym,
c – przeciwpr¹dowym

W centralach wentylacyjnych stosuje
siê przede wszystkim wymienniki:
■ krzy¿owe;
■ obrotowe;
■ oraz przeciwpr¹dowe �.

powietrze usuwane, och³odzone w wymienniku powietrze nawiewane do pomieszczeñ

zimne powietrze zewnêtrzne ciep³e powietrze usuwane z pomieszczeñ

a

b

c
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na poziomie 50%. Powodem tego s¹ ogra-
niczenia konstrukcyjne. Rekuperator
krzy¿owy jest du¿y, ale pomimo tego jego
powierzchnia wymiany ciep³a miêdzy
dwoma przep³ywaj¹cymi strumieniami
jest niewielka, dlatego te¿ jego sprawnoœæ
jest ma³a. Niekiedy stosuje siê szeregowe
po³¹czenia  dwóch wymienników krzy¿o-
wych. Co prawda rozwi¹zanie to wp³ywa
na wzrost sprawnoœci, lecz wi¹¿e siê z ko-
niecznoœci¹ zwiêkszenia gabarytów urz¹-
dzenia – ju¿ i tak du¿ego. W niektórych
wymiennikach krzy¿owych, aby choæ tro-
chê powiêkszyæ powierzchniê wymiany
ciep³a, stosowane s¹ przegrody pokarbo-
wane. 

Zalet¹ tych urz¹dzeñ, w stosunku do
pozosta³ych wymienników ciep³a, jest ich
niska cena, g³ównie ze wzglêdu na tani¹
oraz prost¹ technologiê produkcyjn¹ �. 

Wymienniki obrotowe
Wymienniki obrotowe, jak sama ich

nazwa wskazuje, s¹ urz¹dzeniami, w któ-
rych g³ównym elementem jest obracaj¹cy
siê bêben. Wyposa¿ony jest on w szereg
niewielkich szczelin, przez które przep³y-
waj¹ na przemian strumienie powietrza
ciep³ego – usuwanego z pomieszczeñ oraz
zimnego powietrza œwie¿ego. Wymienni-
ki obrotowe jako jedyne posiadaj¹ zdol-
noœæ odzysku ciep³a, nie tylko jawnego,
ale tak¿e utajonego (wilgoci), którego spa-
dek bywa odczuwalny przy niskich tem-
peraturach zewnêtrznych. 

Wymienniki obrotowe charakteryzuje
wysoka, w porównaniu z wymiennikami
krzy¿owymi, sprawnoœæ wynosz¹ca ok.
80%.

Pomimo swoich zalet, wysokiej
sprawnoœci oraz du¿ej wydajnoœci, wy-
mienniki obrotowe rzadko stosowane s¹
w instalacjach wentylacyjnych domów
jednorodzinnych. Wymagaj¹ one, bo-
wiem zastosowania sta³ego napêdu obra-
caj¹cego rotor. W momencie awarii insta-
lacji elektrycznej element obrotowy prze-
staje dzia³aæ, hamuj¹c jednoczeœnie pro-
ces odzysku ciep³a.  

Wymienniki przeciwpr¹dowe
Rekuperator przeciwpr¹dowy swoj¹

budow¹ przypomina wymiennik krzy¿o-
wy i podobnie jak on nie potrzebuje do-
datkowego zasilania elektrycznego, co ob-
ni¿a jego koszty eksploatacyjne. W urz¹-
dzeniach przeciwpr¹dowych strumienie
powietrza nawiewanego i usuwanego nie
krzy¿uj¹ siê jednak, jak ma to miejsce
w wymienniku krzy¿owym, lecz biegn¹
równolegle wzglêdem siebie w przeciw-
nych kierunkach. 

Wymienniki przeciwpr¹dowe charak-
teryzuj¹ siê du¿¹ powierzchni¹ wymiany
ciep³a, prawie dwukrotnie wiêksz¹ w po-
równaniu do wymiennika krzy¿owego.
Zwiêkszona powierzchnia wymiany cie-
p³a oraz przeciwny kierunek przep³ywu
strumieni powietrza sprawiaj¹, ¿e urz¹-
dzenie to mo¿e osi¹gn¹æ najwy¿sz¹ ze

wszystkich rekuperatorów sprawnoœæ rzê-
du 90%. Dodatkow¹ zalet¹ tego urz¹dze-
nia jest jego cicha praca oraz prosta kon-
strukcja umo¿liwiaj¹ca ³atwy monta¿.

Chocia¿ wymienniki przeciwpr¹dowe
dopiero od niedawna dostêpne s¹ na na-
szym rynku, ciesz¹ siê coraz wiêkszym za-
interesowaniem inwestorów.

Wentylatory
Umieszczone we wnêtrzu centrali

wentylacyjnej wentylatory – nawiewny
i wywiewny, wywo³uj¹ przep³yw powie-
trza w kana³ach wentylacyjnych. Wenty-
lator wywiewny usuwa ogrzane powietrze
z budynku, nawiewny zaœ, odpowiedzial-
ny jest za wt³aczanie powietrza œwie¿ego
do pomieszczeñ. Wydajnoœæ wentylatora
nawiewnego powinna wynosiæ tyle samo
co wydajnoœæ wentylatora wywiewnego,
choæ czasami dopuszcza siê stosowanie
10% nadciœnienia w pomieszczeniach. Za-
stosowanie niewielkiego nadciœnienia wy-
eliminuje niekontrolowany nap³yw zim-
nego powietrza wentylacyjnego z ze-
wn¹trz przez nieszczelnoœci w konstruk-
cji budynku oraz stolarce okiennej. 

Istnieje mo¿liwoœæ zastosowania tañ-
szego rozwi¹zania tylko z jednym wenty-
latorem – wywiewnym, lecz zmniejszy
ono wydajnoœæ instalacji wentylacyjnej
oraz wp³ynie na nierównomierny rozdzia³
powietrza w pomieszczeniach. 

Stosuj¹c wentylatory z silnikami
o zmiennej prêdkoœci obrotowej mo¿liwa

Dombudujemy2 0 0 4 9

Wymiennik krzy¿owy
�� Zalety:
■ prosta konstrukcja;
■ wymiennik nie wymaga doprowadze-
nia dodatkowej energii spoza uk³adu;
■ pewnoœæ dzia³ania zwi¹zana miêdzy
innymi z brakiem czêœci ruchomych;
■ mo¿liwoœæ regulacji stopnia odzysku
ciep³a wymiennika z wykorzystaniem
obejœcia wymiennika;
■ stopieñ odzysku – ok. 50%.
�� Wady:
■ mo¿liwoœæ wystêpowania szronienia
ju¿ przy temperaturze oko³o -5°C;
■ wymiennik jest szczelny na pocz¹tku
eksploatacji, z up³ywem czasu mo¿e jed-
nak dochodziæ do pewnych przedmu-
chów powietrza, co jest zwi¹zane z zu¿y-
ciem siê uszczelek.

Wymiennik obrotowy
�� Zalety:
■ prosta konstrukcja;
■ mo¿liwoœæ p³ynnej lub skokowej regula-
cji stopnia odzysku wymiennika w zale¿-
noœci od jego konstrukcji;
■ odzysk ciep³a do 80%.
�� Wady:
■ mo¿liwoœæ wystêpowania szronienia
ju¿ przy temperaturze oko³o -5°C;
■ wymiennik wymaga podczas pracy do-
prowadzenia energii zewnêtrznej;
■ istnieje mo¿liwoœæ przedmuchów po-
wietrza wywiewanego do nawiewanego lub
odwrotnie, zale¿nie od aktualnej ró¿nicy
ciœnieñ. Poci¹ga to za sob¹ wystêpowanie
m. in. zjawiska przenikania zapachów;
■ obecnoœæ czêœci ruchomych stwarza
wiêksz¹ mo¿liwoœæ wyst¹pienia awarii.

Wymiennik przeciwpr¹dowy
�� Zalety:
■ nie wymaga doprowadzenia dodatko-
wej energii spoza uk³adu;
■ pewnoœæ dzia³ania zwi¹zana miêdzy
innymi z brakiem czêœci ruchomych;
■ mo¿liwoœæ regulacji stopnia odzysku
ciep³a wymiennika z wykorzystaniem
obejœcia wymiennika;
■ œredni stopieñ odzysku 85%;
■ brak szronienia nawet przy -30°C;
■ szczelnoœæ urz¹dzenia 99,9%;
■ mo¿liwoœæ stosowania jako elementu
w instalacji kana³owej.
�� Wady:
■ wiêksze gabaryty urz¹dzenia.

Wady i zalety wymienników ró¿nej konstrukcji

R A P O R T 25
D

O
M

 E
N

ER
GO

O
SZ

CZ
ĘD

N
Y

R e k u p e r a t o r y



jest regulacja intensywnoœci wentylacji
w zale¿noœci od potrzeb mieszkañców.
Mo¿na j¹ ograniczaæ w nocy, podczas
zmniejszonej aktywnoœci domowników, lub
zwiêkszaæ na przyk³ad w trakcie przyjêcia.

Gdzie umieœciæ centralê
Na rynku dostêpne s¹ centrale w wersji

stoj¹cej lub wisz¹cej. Producenci zadbali o
estetyczne wykoñczenie urz¹dzeñ i dlatego
mo¿na je umieœciæ praktycznie wszêdzie.
Wybór miejsca zainstalowania centrali za-
le¿y przede wszystkim od decyzji miesz-
kañców oraz od iloœci wolnej przestrzeni,
jak¹ dysponuj¹ w domu. Centrala idealnie
zmieœci siê w piwnicy, kot³owni, gara¿u czy
na poddaszu, a nawet w garderobie. Wybie-
raj¹c miejsce na centralê, trzeba pamiêtaæ,
aby sta³a na stabilnym pod³o¿u. Nie nale¿y
montowaæ central wentylacyjnych w pobli-
¿u sypialni, gdy¿ nawet najmniejszy ha³as
o natê¿eniu 20 dB pochodz¹cy z urz¹dze-
nia, mo¿e byæ dokuczliwy.

Centralne nawiewniki o ma³ej wydaj-
noœci powietrza, charakteryzuj¹ce siê nie-
wielkimi gabarytami i prostot¹ monta¿u,
instaluje siê na œcianie. Aby doprowadziæ
do nich œwie¿e powietrze i usun¹æ zu¿yte
trzeba wykonaæ otwory w œcianie zewnêtrz-
nej budynku.

Centrale pod³¹cza siê do sieci 230 V
poprzez gniazdo jednofazowe z uziemie-

niem. Odp³yw skroplin powstaj¹cych
w wymienniku ciep³a pod³¹czyæ mo¿na
do sieci kanalizacyjnej lub bezpoœrednio
wyprowadziæ na zewn¹trz. 

Dobór centrali 
Podstawowymi parametrami, na któ-

re nale¿y zwróciæ uwagê podczas doboru
centrali wentylacyjnej jest wydajnoœæ
centrali podawana w m3/h oraz tzw. sprê¿
dyspozycyjny. Sprê¿ dyspozycyjny to
inaczej zdolnoœæ urz¹dzenia do wytworze-
nia niezbêdnego ciœnienia do pokonania
oporów instalacji wentylacyjnej. Im jest
on wiêkszy tym silniejsza jest centrala
wentylacyjna. Czêsto lekcewa¿ony lub Ÿle
obliczony jest podstawow¹ przyczyn¹ wa-
dliwego funkcjonowania tego typu insta-
lacji wentylacyjnej. W rezultacie powie-
trze t³oczone jest tylko do nawiewników
i wywiewników umieszczonych blisko
centrali nie docieraj¹c do tych oddalo-
nych 20 m od niej. Wydajnoœæ centrali,
oraz wartoœæ sprê¿u dyspozycyjnego po-
winny zostaæ okreœlone na etapie wyko-
nywania projektu instalacji. 

Wydajnoœæ centrali nie mo¿e byæ
mniejsza od sumarycznej iloœci powie-
trza usuwanego z poszczególnych po-
mieszczeñ. Jego minimalne iloœci okre-
œlaj¹ normy budowlane i zale¿¹ one od
przeznaczenia pomieszczenia wentylo-
wanego.

Zak³adaj¹c, ¿e centrala bêdzie funkcjo-
nowaæ w naszym domu przez wiele lat, nie
bez znaczenia jest tak¿e jej sprawnoœæ od-
zysku ciep³a oraz iloœæ zu¿ywanej energii
elektrycznej. Zu¿ycie energii zale¿y g³ów-
nie od wydajnoœci wentylatorów, a w nie-
których urz¹dzeniach tak¿e od wartoœci
temperatury nawiewanego powietrza
i ró¿nicy temperatur pomiêdzy powie-
trzem wewn¹trz i na zewn¹trz budynku.
Stosuj¹c wentylatory o regulowanej prêd-
koœci obrotowej istnieje mo¿liwoœæ obni-
¿ania intensywnoœci wentylacji na przy-
k³ad podczas nieobecnoœci domowników,
co powoduje jednoczesne obni¿enie kosz-
tów eksploatacyjnych instalacji.

Nie nale¿y kupowaæ centrali wentyla-
cyjnej wiêkszej ni¿ wynika to z projektu.
Nie zawsze, bowiem zastosowanie urz¹-
dzenia o wy¿szej sprawnoœci odzysku cie-

p³a bywa bardziej ekonomiczne. Zazwy-
czaj urz¹dzenia charakteryzuj¹ce siê du-
¿ym wspó³czynnikiem odzysku ciep³a
wymagaj¹ zastosowania silniejszych wen-
tylatorów, pobieraj¹cych wiêcej energii. 

Wybieraj¹c odpowiednie urz¹dzenie
spoœród ró¿nych ofert dostêpnych na ryn-
ku, inwestor powinien równie¿ zwróciæ
uwagê na: 
■ izolacjê termiczn¹ zabezpieczaj¹c¹
przed wykropleniem wilgoci na zewnêtrz-
nych œciankach obudowy;
■ konstrukcjê zapewniaj¹c¹ ³atwoœæ wy-
konywania okresowych czynnoœci serwi-
sowych;
■ ciê¿ar;
■ koszty i dostêpnoœæ filtrów powietrza;
■ system antyzamro¿eniowy zabezpie-
czaj¹cy przed zamro¿eniem wilgoci wykro-
plonej z powietrza usuwanego na we-
wnêtrznych elementach wymiennika cie-
p³a;
■ d³ugi okres gwarancji;
■ wysok¹ jakoœæ serwisu.

Nale¿y pamiêtaæ równie¿ o tym, i¿
dobór odpowiedniej klasy centrali reno-
mowanego producenta zaoszczêdzi nam
dodatkowych wydatków zwi¹zanych miê-
dzy innymi z zakupem t³umików ha³asu
lub koniecznoœci¹ umieszczenia urz¹dze-
nia w specjalnie wyciszonym pomieszcze-
niu. 

Instalacja wentylacyjna
Korzystne jest zaprojektowanie insta-

lacji tego typu ju¿ na etapie projektu bu-
dowlanego domu. Pozwoli nam to zaosz-
czêdziæ czas, a tak¿e obni¿yæ koszty pracy
i materia³ów budowlanych.

Projekt powinien zawieraæ starannie
zaplanowany ruch powietrza w pomiesz-
czeniu, taki aby zagwarantowaæ ci¹g³oœæ
jego przep³ywu.

Szczegó³owe wymagania dotycz¹ce
wykonania instalacji wentylacyjnej w do-
mu jednorodzinnym okreœla norma PN-
83/B03430. Wed³ug niej nale¿y umo¿liwiæ
dop³yw œwie¿ego powietrza do pomiesz-
czeñ o najni¿szym stê¿eniu zanieczysz-
czeñ. Œwie¿e powietrze powinno byæ wiêc
nawiewane do pomieszczeñ tak zwanych
„czystych” – pokoi dziennych oraz sypial-
ni, w których domownicy spêdzaj¹ naj-
wiêcej czasu, a usuwane z pomieszczeñ
„brudnych” – kuchni, ³azienek, WC.
Dziêki takiemu rozdzia³owi powietrza za-
pewnia siê prawid³ow¹ jego cyrkulacjê,
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� Centrala wentylacyjna z rekuperatorem
krzy¿owym to urz¹dzenie stosowane bardzo
czêsto w budownictwie jednorodzinnym.
Charakteryzuje siê ono niewielk¹ mas¹ oraz
wysok¹ estetyk¹ wykonania (fot. Systemair)

Wybieraj¹c miejsce na zamontowanie
centrali wentylacyjnej, trzeba zwróciæ
uwagê na to, aby zapewniæ do niej ³atwy
dostêp. U³atwi to przeprowadzanie okre-
sowych przegl¹dów, zwi¹zanych przede
wszystkim z koniecznoœci¹ czyszczenia
wymiennika, wentylatorów oraz wymia-
n¹ filtrów.

W domach jednorodzinnych coraz czê-
œciej stosuje siê rekuperatory przeciw-
pr¹dowe.
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zapobiegaj¹c ewentualnemu rozprzestrze-
nianiu siê nieprzyjemnych zapachów po
ca³ym domu. 

W domkach jednorodzinnych powie-
trze wentylacyjne rozprowadzane jest ka-
na³ami wentylacyjnymi prowadzonymi
najczêœciej w przestrzeni sufitu podwie-
szanego lub w œcianach i w stropie. Spo-
sób prowadzenia kana³ów mo¿e byæ do-
wolny. Montuj¹c je nale¿y jedynie unikaæ
tworzenia nag³ych za³amañ i ostrych ³u-
ków. Stosunkowo najproœciej rozprowa-
dza siê kana³y na poddaszu.

Kana³y wentylacyjne to zazwyczaj
giêtkie przewody aluminiowe o œrednicy
10-16 cm, zaizolowane we³n¹ mineraln¹.
Stosowanie przewodów nieizolowanych
zwiêksza ryzyko skraplania siê pary wod-
nej na zewnêtrznych œciankach kana³ów.
Skropliny, sp³ywaj¹ce na os³ony kana³ów
wykonane z p³yt gipsowych, powoduj¹
ich gnicie. Izolacja stanowi dodatkowy
element t³umi¹cy ha³as, który powstawaæ
mo¿e w instalacji na skutek zbyt du¿ych
prêdkoœci powietrza w kana³ach oraz zbyt
czêstych zmian kierunku przep³ywu stru-
mienia. Prêdkoœæ przep³ywu powierza
jest tym wiêksza im mniejsze s¹ œrednice
przewodów wentylacyjnych. Dlatego te¿
nie zaleca siê stosowania przewodów
o ma³ym przekroju.

Prawid³owo wykonana instalacja
wentylacyjna z odzyskiem ciep³a powinna
charakteryzowaæ siê brakiem uci¹¿liwego
ha³asu przenosz¹cego siê od pracuj¹cej
centrali do nawiewników i wywiewników
powietrza.

Nawiewniki oraz wywiewniki umiesz-
czane s¹ w suficie lub na œcianach tu¿ pod
nim, tak aby zapewniæ w miarê dok³adn¹
wymianê powietrza w pomieszczeniu. Nie
powinno montowaæ siê ich bezpoœrednio
nad miejscem czêstego przebywania do-
mowników oraz w okolicy drzwi

Aby mo¿na by³o w pe³ni efektywnie
wykorzystaæ system wentylacji z odzy-
skiem ciep³a, nale¿y dostosowaæ pracê re-
kuperatora do zmiennych warunków po-
godowych oraz oczekiwañ domowników.
Zazwyczaj wymaga to zakupu wentylato-
rów dwu- lub trójbiegowych z p³ynn¹ re-
gulacj¹ przep³ywu oraz regulatorów cza-
sowych, dziêki którym bêdzie mo¿na za-
programowaæ pracê urz¹dzenia w ci¹gu
doby lub tygodnia. Koszt tych urz¹dzeñ
wp³ynie jednak na zwiêkszenie, stosunko-
wo wysokich ju¿, kosztów wykonania ca-
³ej instalacji. 

Pomimo wysokich kosztów inwesty-
cyjnych zwi¹zanych z zakupem i wykona-
niem, instalacja wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciep³a
to inwestycja, która z perspektywy czasu
na pewno siê op³aci. 

W typowych przypadkach czas zwro-
tu nak³adów na instalacjê z odzysku cie-
p³a (ok. 7000 z³) wynosi ok. 10 lat. 

�
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Aby system wentylacji nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciep³a móg³
dzia³aæ efektywnie, musi byæ prawid³owo
zaprojektowany. Niezbêdne jest w tym
celu wykonanie projektu instalacji wen-
tylacyjnej, najlepiej przez specjalistê
z doœwiadczeniem w tej dziedzinie �.

�� Zalety wentylacji z odzyskiem ciep³a:
■ Redukcja kosztów zwi¹zanych z ogrze-
waniem domu. Kontrolowana instalacja
wentylacji mechanicznej z odzyskiem cie-
p³a pozwala, bowiem zaoszczêdziæ do 75%
energii cieplnej potrzebnej do podgrzania
powietrza wentylacyjnego. Co prawda,
przy zastosowaniu tego systemu, wzrosn¹
koszty energii elektrycznej, zasilaj¹cej do-
datkowo elementy centrali wentylacyjnej,
takie jak wentylatory czy nagrzewnice
elektryczne, lecz bêd¹ one niewielkie
w stosunku do zaoszczêdzonych wydat-
ków na energiê ciepln¹. Nale¿y zwróciæ
uwagê tak¿e na to, i¿ oszczêdnoœci te bêd¹
wiêksze im dro¿sze jest paliwo zasilaj¹ce
Ÿród³o ciep³a w naszym domu. 
■ Zapewnienie równomiernej, sprawnej
wymiany powietrza. Z pomieszczeñ usu-
wane s¹ nieprzyjemne zapachy, dym pa-
pierosowy, inne zanieczyszczenia oraz
nadmiar wydzielanej podczas gotowania
i oddychania pary wodnej. 

Latem rekuperator mo¿e dzia³aæ
w odwrotnym kierunku. Sch³adzaj¹c cie-
p³e powietrze zewnêtrzne utrzymywaæ
bêdzie przyjemne uczucie ch³odu w po-
mieszczeniach. Jednak zalety rekuperato-
ra odczuwalne s¹ najlepiej w okresie
przejœciowym, póŸn¹ wiosn¹ lub wczesn¹
jesieni¹, kiedy to urz¹dzenie – wyposa¿o-
ne w nagrzewnicê elektryczn¹, jest w sta-
nie zapewniæ odpowiedni komfort ciepl-
ny pomieszczeñ, bez koniecznoœci w³¹-
czania instalacji centralnego ogrzewania.
�� Wady wentylacji z odzyskiem ciep³a:

■ Ole zaprojektowana i wykonana bywa
Ÿród³em dra¿liwych ha³asów przenoszo-
nych od centrali do nawiewników powie-
trza.
■ Mo¿e ulegaæ szronieniu. W zimie, przy
niskich temperaturach zewnêtrznych, ele-
menty wewnêtrzne wymienników ciep³a
ulegaj¹ szronieniu. Do szronienia docho-
dzi wówczas, gdy z wilgotnego powietrza
usuwanego, na skutek kontaktu z zimnymi
elementami wymiennika, wytr¹ca siê para
wodna. Powstaj¹ce ze skroplonej pary wod-
nej kryszta³ki lodu ograniczaj¹ powierzch-
niê wymiany ciep³a, powoduj¹c niekiedy
ca³kowite zamkniêcie przep³ywu powie-
trza. Niektórzy producenci, zabezpieczaj¹c
siê przed tym problemem, oferuj¹ równie¿
urz¹dzenia wyposa¿one w grza³ki elek-
tryczne niedu¿ej mocy lub automatyczny
system odszraniania wewnêtrznej po-
wierzchni rekuperatora. 

Dane teleadresowe wiod¹cych producen-
tów oraz orientacyjne ceny wybranych produk-
tów przedstawiamy w rubryce Info rynek.

� System wentylacji nowiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciep³a (rys. Pro-Vent)

centrala
wentylacyjna

doprowadzanie
œwie¿ego
powietrza

nawiew œwie¿ego
powietrza

do pomieszczeñ

odprowadzenie
zu¿ytego powietrza

z pomieszczeñ

odprowadzenie zu¿ytego
powietrza na zewn¹trz
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