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Wybór konkretnego systemu wentyla-
cji uzale¿niony jest od rodzaju aler-

gii, na któr¹ cierpi osoba przebywaj¹ca
w domu. Je¿eli jest to uczulenie na kurz
i substancje znajduj¹ce siê w pomieszcze-
niu, a alergik mieszka w okolicy, gdzie po-
wietrze atmosferyczne nie jest silnie zanie-
czyszczone, mo¿na stosowaæ wentylacjê gra-
witacyjn¹. Je¿eli jednak dom alergika znaj-
duje siê na terenie miasta lub okrêgu prze-

mys³owego, gdzie powietrze zewnêtrzne jest
silnie zanieczyszczone, to nap³ywaj¹ce po-
wietrze mo¿e powodowaæ reakcje alergicz-
ne. Nie nale¿y wtedy otwieraæ okien. Do po-
mieszczeñ powinno byæ dostarczone powie-
trze oczyszczone przez filtr. Stosujemy wte-
dy centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep³a
lub system ogrzewania powietrznego. Je¿eli
jesteœmy uczuleni na py³ki traw, kwiatów
lub inne zanieczyszczenia zawarte w powie-
trzu zewnêtrznym, nie powinno siê ono do-
stawaæ przez okna do pomieszczenia, tylko
najpierw zostaæ oczyszczone za pomoc¹ fil-
trów. Mo¿emy zastosowaæ wtedy rekupera-
tor lub system ogrzewania powietrznego,
a osoby uczulone na py³ki roœlin, których
kwitnienie przypada na okres letni, mog¹
tak¿e zastosowaæ klimatyzacjê z klimatyza-
torami wyposa¿onymi w filtr powietrza dla
alergików. Jak du¿a mo¿e byæ ró¿nica w ja-
koœci powietrza zewnêtrznego w zale¿noœci
od tego gdzie mieszkamy, obrazuje tabela 1.

DOBRE 
powietrze

Zadaniem systemu wentylacyjnego w zwyk³ym do-
mu jednorodzinnym jest dostarczenie œwie¿ego po-

wietrza w iloœci niezbêdnej do oddychania. Sytuacja
staje siê bardziej skomplikowana w przypadku domu

alergika. Wentylacja musi zapewniæ, oprócz œwie¿ego
powietrza, usuwanie z niego zanieczyszczeñ, w sk³ad

których wchodz¹ ró¿nego rodzaju alergeny. 

fot. Pro-Vent 

Tomasz Pabur

� Kratki wentylacyjne (fot. Dospel) 

� Nawiewnik higrosterowany (fot. Aereco) 

Tabela 1. Iloœæ zanieczyszczeñ py³o-
wych w zale¿noœci od lokalizacji bu-
dynku

Lokalizacja Stê¿enie 
budynku py³u [mg/m3]

wieœ ok. 0,02
przedmieœcia 0,05-0,5

miasto 1,0-1,5
okrêg przemys³owy 0,5-5,0
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Podane s¹ w niej przeciêtne iloœci zanie-
czyszczeñ py³owych na wsi, w mieœcie i na
terenie przemys³owym. 

Wentylacja grawitacyjna
Rozwi¹zaniem najczêœciej spotyka-

nym w domach jednorodzinnych jest wen-
tylacja grawitacyjna. W ch³odnych porach
roku zu¿yte powietrze usuwane jest krat-
kami wywiewnymi � z kuchni, ³azienki
lub WC, a powietrze œwie¿e dostaje siê do
pomieszczeñ poprzez nawiewniki monto-
wane w stolarce budowlanej. Zasada dzia-
³ania wentylacji grawitacyjnej polega na
tym, ¿e nap³ywaj¹ce do domu powietrze
zimne wypiera na zewn¹trz l¿ejsze od nie-
go powietrze ciep³e. Na rynku dostêpne s¹

nawiewniki z regulacj¹ rêczn¹ lub automa-
tyczn¹: nawiewniki higrosterowane �
oraz nawiewniki automatyczne reaguj¹ce
na ró¿nicê ciœnienia panuj¹cego wewn¹trz
i na zewn¹trz pomieszczenia. Charaktery-
styczn¹ cech¹ nawiewników jest to, ¿e nie
mo¿na ich ca³kowicie zamkn¹æ. Dziêki te-
mu zawsze jest zapewniony dop³yw powie-
trza œwie¿ego, je¿eli tylko jest spe³niony
podany poni¿ej warunek.

Wentylacja grawitacyjna dzia³a po-
prawnie, gdy ró¿nica miêdzy temperatur¹
wewn¹trz pomieszczenia a temperatur¹
panuj¹c¹ na dworze wynosi co najmniej
8°C, czyli zazwyczaj przy temperaturze
wewn¹trz wynosz¹cej 20°C a na zewn¹trz
poni¿ej 12°C. Przy cieplejszym powietrzu
zewnêtrznym system dzia³a gorzej. Przy

temperaturze oko³o 18°C przestaje praco-
waæ zupe³nie. Dzieje siê tak dlatego, ¿e
zanika ró¿nica gêstoœci wymuszaj¹ca
przep³yw powietrza w budynku.

W³aœnie to, ¿e iloœæ usuwanego powie-
trza zale¿y od temperatury zewnêtrznej
jest podstawow¹ wad¹ wentylacji grawita-
cyjnej. Najbardziej niekorzystne warunki
panuj¹ wtedy, gdy na dworze jest cieplej
ni¿ w budynku i kierunek przep³ywu po-
wietrza staje siê odwrotny od za³o¿onego.
Budynek otacza nagrzane powietrze, które
dop³ywa kana³ami i kratkami wywiewny-
mi do pomieszczeñ. Ch³odne powietrze
wyp³ywa wtedy na zewn¹trz przez nie-
szczelnoœci w stolarce budowlanej w dol-
nej czêœci budynku. Poniewa¿ kratki wy-
wiewne zlokalizowane s¹ najczêœciej w po-
mieszczeniach tzw. brudnych – czyli
w kuchni, ³azienkach, WC – nap³ywaj¹ce
do domu powietrze jest dodatkowo zanie-
czyszczane przez zapachy i wilgoæ. 

System wentylacji grawitacyjnej jest
niewskazany w domu alergika – gdy¿ nie
jest w stanie zapewniæ przez ca³y rok na-
p³ywu œwie¿ego powietrza zewnêtrznego.
A dobra wentylacja pomieszczeñ jest bar-
dzo istotna w przypadku alergii na czyn-
niki znajduj¹ce siê w pomieszczeniu,
gdy¿ powoduje rozrzedzenie zanieczysz-
czeñ. Co jednak zrobiæ, ¿eby poprawiæ ja-
koœæ powietrza, gdy jesteœmy skazani na
ten rodzaj wentylacji? Mo¿emy zastoso-
waæ urz¹dzenia oczyszczaj¹ce powietrze,
nawil¿acze, osuszacze lub jonizatory, opi-
sane w dalszej czêœci artyku³u.

Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza zmienia
siê w zale¿noœci od jego temperatury, mi-
mo ¿e iloœæ wilgoci zawartej w powietrzu
jest niezmienna. Przy wy¿szej temperatu-
rze panuj¹cej w pomieszczeniu powietrze
jest bardziej suche, czyli ma mniejsz¹ wil-
gotnoœæ wzglêdn¹, chocia¿ iloœæ wody za-
wartej w powietrzu nie zmieni³a siê.

Za³ó¿my, ¿e w 1 kg powietrza znajduje
siê 3,8 g wody. W temperaturze 0°C bêdzie
to oznacza³o 100% wilgotnoœci wzglêdnej,
bo gdyby wody w powietrzu by³o wiêcej ni¿
3,8 g, to reszta by siê wykropli³a. Je¿eli
temperatura wzroœnie do 10°C, wilgotnoœæ
spadnie do 28%, chocia¿ iloœæ wilgoci za-
wartej w powietrzu bêdzie nadal wynosiæ
3,8 g w kg powietrza. Przy 20°C wilgotnoœæ
wzglêdna wyniesie ju¿ tylko 6%. Przy tem-
peraturach dodatnich – im wy¿sza tempe-
ratura, tym powietrze jest suchsze, mimo
¿e zawiera niezmienion¹ iloœæ wilgoci.

Trochê inaczej wygl¹da sytuacja przy
temperaturze poni¿ej 0°C. Gdy na ziemi le-
¿y œnieg, wilgotnoœæ wzglêdna wynosi
100%, niezale¿nie od tego, jaka jest tempe-
ratura powietrza. Gdyby wilgotnoœæ by³a
ni¿sza, œnieg przechodzi³by ze stanu sta³ego
do gazowego, tak ¿eby wilgotnoœæ powietrza
osi¹gnê³a wartoœæ 100%, co jest stanem rów-
nowagi. W ujemnych temperaturach zmie-
nia siê natomiast zawartoœæ wilgoci w po-
wietrzu. Przy temp. -10°C wyniesie ona
1,6 g, reszta siê wykropli. Gdy temperatura
oscyluje w pobli¿u 0°C i wynosi np. -2°C,
zawartoœæ wilgoci w powietrzu jest wiêksza
ni¿ przy temp. -20°C. Dziêki temu œnieg
przy ni¿szej temperaturze odbieramy jako
bardziej suchy, co dodatkowo wynika z za-
le¿noœci miêdzy temperatur¹ a kszta³tem
p³atków œniegu. Ich w³aœciwoœci fizyczne
zale¿¹ od kszta³tów geometrycznych. 

Sk³ada siê on z nawiewników oraz kra-
tek wywiewnych w wentylacji grawitacyj-
nej i kratek wyci¹gowych � w wentylacji
mechanicznej.

Jak dzia³a taki nawiewnik? Stopieñ
otwarcia nawiewnika, czyli wielkoœæ szcze-
liny, jest uzale¿niony od wilgotnoœci panu-
j¹cej w pomieszczeniu. Im wy¿sza wilgot-
noœæ, tym nawiewnik jest bardziej otwar-
ty i nap³ywa wiêcej œwie¿ego powietrza.
Stosowanie tego rozwi¹zania sprzyja
zmniejszaniu wilgotnoœci powietrza w po-
mieszczeniu, a tym samym tworzy bardziej
niekorzystny mikroklimat dla roztoczy,
bakterii i grzybów w ciep³ych porach roku.

Jednak iloœæ œwie¿ego powietrza dopro-
wadzanego do pomieszczenia zim¹ jest nie-
wielka. Dop³ywaj¹ce z zewn¹trz powietrze

ogrzewa siê i wysusza powietrze w pomiesz-
czeniu, a tym samym przymyka nawiewnik.
Przy ujemnych temperaturach powietrze
zewnêtrzne ma 100% wilgotnoœci, ale mie-
szaj¹c siê z powietrzem wewnêtrznym
i ogrzewaj¹c, traci j¹ (tak, jak to zosta³o opi-
sane w ramce poni¿ej). Powietrze staje siê
mniej wilgotne, co powoduje przymkniêcie
nawiewnika higrosterowanego. Nap³yw
œwie¿ego powietrza ograniczony jest wtedy
do minimum. Iloœæ powietrza zapewne wy-
starczy ze wzglêdów higienicznych, ale wi¹-
¿e siê z mniejsz¹ iloœci¹ wymian powietrza
w pomieszczeniu i mniejszym usuwaniem
alergenów, a tym samym tworzy mniej ko-
rzystny mikroklimat dla alergików uczulo-
nych na zanieczyszczenia zawarte w powie-
trzu wewn¹trz domu.

� Kratka wyci¹gowa higrosterowana 
(fot. Aereco) 

Jak działa system wentylacji higrosterowanej? 

Wilgotność względna
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Wentylacja mechaniczna
W celu uniezale¿nienia siê od wp³y-

wu temperatury na sprawnoœæ dzia³ania
wentylacji stosuje siê systemy wentylacji
mechanicznej. Ruch powietrza jest w niej
wymuszony poprzez wentylatory, a tym
samym niezale¿ny od panuj¹cej na ze-
wn¹trz temperatury. Systemy wentylacji
mechanicznej mo¿emy podzieliæ na kilka
rodzajów. Najprostszym i najtañszym roz-
wi¹zaniem jest zastosowanie wentylato-
rów wyci¹gowych � zamiast kratek wy-
wiewnych. Wentylatory pozwalaj¹ na sta-
bilizacjê iloœci powietrza wywiewanego,
a dziêki temu powietrza pobieranego
przez otwory do budynku. Sta³a jego wy-
miana zmniejsza iloœæ unosz¹cego siê
w pomieszczeniach kurzu. Osoby cierpi¹-
ce na alergiê nim spowodowan¹ odczuj¹
poprawê samopoczucia.

Jednak w nowych domach lub budyn-
kach, w których okna zosta³y wymienione
w ostatnich latach, mo¿e pojawiæ siê pro-
blem zbyt szczelnej stolarki budowlanej.
Gdy nie ma otworów, przez które nap³ywa
powietrze z zewn¹trz, zastosowanie wy-
³¹cznie wentylatorów wyci¹gowych jest
niewystarczaj¹ce – œwie¿e powietrze nie
ma sk¹d dop³ywaæ. Nale¿y wtedy zastoso-
waæ nawiewniki. Na zdjêciu � pokazany
jest sposób przep³ywu powietrza przez na-
wiewnik.

Centrale wentylacyjne 
z odzyskiem ciep³a 
Opisane powy¿ej systemy mo¿na za-

stosowaæ wtedy, gdy alergenem s¹ rozto-
cza, naskórek zwierz¹t lub inne zanie-
czyszczenia powstaj¹ce w pomieszczeniu.
Je¿eli natomiast jesteœmy uczuleni na py³-
ki traw, kwiatów lub inne zanieczyszcze-
nia zawarte w powietrzu zewnêtrznym,
nie powinno siê ono dostawaæ do wnêtrza
w sposób bezpoœredni. Okna musz¹ byæ
szczelne i nie nale¿y ich otwieraæ. Powie-
trze zewnêtrzne dostarczane do pomiesz-
czeñ musi zostaæ oczyszczone za pomoc¹
filtrów.

Jednym z rozwi¹zañ, u³atwiaj¹cych
takie czynnoœci, jest centrala wentylacyj-
na z odzyskiem ciep³a (tzw. rekuperato-
rem). Centrala zbudowana jest z wymien-
nika ciep³a oraz dwóch wentylatorów
i dwóch filtrów powietrza (po jednym ze-
stawie dla powietrza nawiewanego i wy-
wiewanego) �. Rekuperator zastosowa-
ny w domu alergika powinien mieæ za-
montowany za wymiennikiem filtr do-
k³adny, usuwaj¹cy z powietrza drobne za-
nieczyszczenia. W sk³ad systemu, oprócz

centrali, wchodzi uk³ad przewodów na-
wiewno-wywiewnych z kratkami wenty-
lacyjnymi zlokalizowanymi w pomiesz-
czeniach �. Powietrze zewnêtrzne jest
wstêpnie oczyszczone przed wymienni-
kiem ciep³a, a nastêpnie w nim podgrza-
ne. Potem, uk³adem kana³ów nawiew-
nych, dostarczane jest do pomieszczeñ,
do których wp³ywa przez kratki nawiew-
ne. Zanieczyszczone powietrze usuwane

� Widok na rekuperator po zdjêciu obudo-
wy (fot. Vent-Dom)

� zapewniaj¹ ci¹g³¹ wymianê powietrza
w pomieszczeniach;
� pozwalaj¹ na odzyskanie czêœci ciep³a
z powietrza usuwanego z budynku; w tra-
dycyjnych systemach wentylacyjnych jest
tracone;
� latem powoduj¹ obni¿enie temperatury
w pomieszczeniach.

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła:

� Wentylator wyci¹gowy (fot. Helios) 

� Przekrój przez okno z zamontowanym 
nawiewnikiem, z pokazaniem przep³ywu 
powietrza (fot. Brevis) 

� Schemat instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciep³a (rys. Bursa) 

Wentylacja grawitacyjna nie jest wskazana w domu alergika
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jest z pomieszczeñ przez kratki wywiew-
ne. Po drodze, w wymienniku, oddaje
ciep³o powietrzu nawiewanemu, a na-
stêpnie jest wyrzucane poza budynek.
Zalet¹ tego systemu wentylacji jest sta³a
wymiana powietrza. Ponadto, system po-
zwala odzyskaæ czêœæ ciep³a z powietrza
usuwanego i przekazaæ j¹ powietrzu na-
wiewanemu, dziêki czemu mniej p³aci-
my za ogrzewanie. Dodatkow¹ korzyœci¹
jest „odzyskiwanie ch³odu” latem i dziê-
ki temu obni¿anie temperatury powie-
trza pobieranego z otoczenia. 

Chc¹c zwiêkszyæ wilgotnoœæ powie-
trza w zimie, musimy rozbudowaæ centra-
lê o sekcjê nawil¿ania. Za ma³o wilgotne
(ok. 30%) powoduje bowiem wysychanie
b³on œluzowych nosa i mo¿e niekorzyst-
nie wp³ywaæ na alergików. Z drugiej stro-
ny,  niska wilgotnoœæ powietrza powoduje
zahamowanie rozwoju roztoczy w po-
mieszczeniach. Wartoœæ optymalna to
ok. 50%.

Wad¹ systemu z central¹ wentyla-
cyjn¹ s¹ wy¿sze koszty eksploatacyjne,
w stosunku do poprzednio omówionych

systemów, zwi¹zane z koniecznoœci¹
serwisowania centrali i wymiany fil-
trów.

Klimatyzacja
Najczêœciej stosowane w domach

jednorodzinnych s¹ systemy oparte na
klimatyzatorach typu split �, och³a-
dzaj¹cych powietrze w okresie letnim.
W sk³ad systemu wchodzi jednostka ze-
wnêtrzna umieszczana na zewnêtrznej
œcianie budynku i jednostka wewnêtrz-
na montowana w pomieszczeniu. Zada-
niem jednostki wewnêtrznej jest och³a-
dzanie powietrza. Wbudowana w ni¹
ch³odnica nie tylko obni¿a temperaturê,
ale równie¿ powoduje wykroplenie nad-
miaru pary wodnej z powietrza. Klima-
tyzator pe³ni w tym przypadku funkcjê
osuszacza powietrza. Wykraplanie pary
wodnej powoduje zmniejszenie wilgot-
noœci panuj¹cej w pomieszczeniu, co ha-
muje rozwój roztoczy i wp³ywa na po-
prawê samopoczucia alergików. Dodat-
kowo klimatyzatory mog¹ byæ wyposa-
¿one w specjalne filtry dla alergików,
oczyszczaj¹ce powietrze z py³ków, ku-
rzu, bakterii i roztoczy.

Kominki
W domach jednorodzinnych bardzo

popularne jest montowanie w salonie ko-
minka z wk³adem 	. Dziêki takiemu roz-
wi¹zaniu mo¿liwe jest wykonanie syste-
mu ogrzewania powietrznego wykorzy-
stuj¹cego ciep³o powstaj¹ce w czasie pale-
nia. Omywaj¹ce wk³ad powietrze ulega
podgrzaniu, a nastêpnie przewodami jest
rozprowadzane do poszczególnych po-
mieszczeñ. Jego cyrkulacjê wzmaga wen-
tylator. Dostosowanie tego rozwi¹zania
do potrzeb alergika wymaga zastosowania
za wentylatorem uk³adu filtracji powie-
trza. W ten sposób usuniemy kurz unie-
siony wraz z roztoczami. 

Ogrzewanie powietrzne
W domach jednorodzinnych, w któ-

rych mieszkaj¹ alergicy, zalecane jest sto-
sowanie systemów ogrzewania powietrz-
nego 
. 

System ogrzewania powietrznego
zbudowany jest z pieca nadmuchowego,
po³¹czonego z sieci¹ kana³ów nawiew-
nych. Ogrzane w piecu powietrze rozpro-
wadzane jest kana³ami do pomieszczeñ
i wdmuchiwane do œrodka przez kratki
nawiewne umieszczone pod sufitem. Po-
wietrze ciep³e wypiera powietrze zimne,
które jest zasysane z pomieszczenia krat-
kami transferowymi (kratkami wentyla-
cyjnymi, umieszczonymi w dolnej czêœci
drzwi) do ci¹gów komunikacyjnych
(przedpokój, hol). Stamt¹d jest usuwane
kratkami wyci¹gowymi do kana³ów, któ-
rymi wraca do pieca nadmuchowego. 

W ogrzewaniu powietrznym wiêk-
szoœæ powietrza cyrkuluje w systemie za-
mkniêtym. Jedynie niewielka jego czêœæ
to powietrze œwie¿e potrzebne do oddy-
chania osobom przebywaj¹cym w po-
mieszczeniach oraz powietrze na potrze-

� Klimatyzator œcienny (fot. Daikin)  

	 Wk³ad kominkowy (fot. Tarnava)   
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by eksfiltracji – ucieczki powietrza z po-
mieszczeñ do otoczenia przez wszelkie
nieszczelnoœci. Powietrze œwie¿e dostar-
cza siê do systemu poprzez zewnêtrzn¹
czerpniê. Aby zabezpieczyæ uk³ad przed
wp³ywem zanieczyszczeñ zewnêtrznych,
stosuje siê filtr na kanale wlotowym. 

Powietrze powracaj¹ce z pomieszczeñ
jest ka¿dorazowo oczyszczane przez filtr.
Istnieje mo¿liwoœæ zastosowania dowol-
nego rodzaju filtra: od jednorazowego,
poprzez zmywalny, elektrostatyczny,
w³ókninowy, po bakteriobójczy. Od niego
zale¿y skutecznoœæ filtracji i zwi¹zany
z ni¹ stopieñ oczyszczenia powietrza. Typ
filtra mo¿emy dostosowaæ do indywidual-
nych potrzeb osoby uczulonej. Szczegól-
nie korzystny jest filtr elektrostatyczny,
który jonizuje powietrze oraz wy³apuje
bakterie, roztocza, zarodniki grzybów,
dym papierosowy, py³ki.

W tym rodzaju ogrzewania istnieje
mo¿liwoœæ centralnego nawil¿ania powie-
trza. Powietrze zbyt suche (poni¿ej 30%),
oprócz niekorzystnego wp³ywu na œlu-
zówkê nosa i gard³o, powoduje te¿ dodat-

ni¹ jonizacjê powietrza, co objawia siê po-
przez elektryzowanie siê dywanów, wy-
k³adzin i ubrañ. Wp³ywa niekorzystnie
na drogi oddechowe i skórê cz³owieka, co
jest bardzo wa¿ne przy alergiach zwi¹za-
nych z uk³adem oddechowym. Optymal-
n¹ wartoœci¹ wilgotnoœci jest przedzia³
40-60%. Gdy wilgotnoœæ jest wy¿sza od
70%, tworzy siê mikroklimat w pomiesz-
czeniu sprzyjaj¹cy rozwojowi mikroorga-

nizmów i grzybów, które s¹ przyczyn¹
alergii. 

Przenoœne urz¹dzenia
do uzdatniania powietrza
Jak ju¿ by³o wspomniane, cz³owiek

czuje siê najlepiej, gdy wilgotnoœæ
wzglêdna powietrza wynosi od 40 do
60% (przy temperaturze oko³o 20°C).
Tymczasem w przegrzanym zim¹ po-
mieszczeniu mo¿e ona spaœæ poni¿ej
30%. Przy takiej wartoœci dochodzi do
wysuszenia odzie¿y, dywanów i mebli, co
sprzyja unoszeniu siê py³u. Jest to szcze-
gólnie nieprzyjemne i niebezpieczne dla
ludzi o sk³onnoœciach alergicznych oraz
astmatycznych. 

Tworzywa sztuczne w suchym powie-
trzu ³aduj¹ siê elektrostatycznie i groma-
dz¹ dodatkowo cz¹stki py³u. U cz³owieka
dochodzi do wysuszenia b³on œluzowych
górnych dróg oddechowych. W tych wa-
runkach œluzówka dróg oddechowych nie
radzi sobie z neutralizacj¹ szkodliwych
mikrobów, czego efektem s¹ czêstsze kata-
ry, grypy i anginy. D³u¿sze przebywanie

� Oczyszczacz powietrza (fot. Daikin)  

W systemach centralnego ogrzewania wa¿ne
jest, ¿eby w jak najmniejszym stopniu wzbu-
dzaæ ruch powietrza w pomieszczeniu.
W przeciwnym razie nagromadzony w po-
mieszczeniu kurz zostanie uniesiony w po-
wietrze, a to pogorszy samopoczucie alergi-
ka. Dlatego te¿ nie jest zalecane stosowanie
grzejników konwekcyjnych, które w³aœnie
wymuszaj¹ ruch powietrza w pomieszczeniu. 
W systemie ogrzewania powietrznego na-
wiewane powietrze jest bardzo czyste. Po-

woduje ono wzniecanie kurzu, ale kurz ten
jest porywany razem z powietrzem i usu-
wany z pokoi do ci¹gów komunikacyjnych.
W ten sposób nastêpuje zmniejszanie siê
stê¿enia alergenów w powietrzu w po-
mieszczeniu.
Dodatkow¹ zalet¹ systemu ogrzewania po-
wietrznego jest mo¿liwoœæ rozbudowania
go o ch³odnicê, która bêdzie ch³odzi³a po-
wietrze latem, a w przypadku wysokiego
zawilgocenia osusza³a je. 


�Schemat ogrzewania powietrznego (fot. Heatec Polska): 1 – gazowy, olejowy lub elektryczny piec nadmucho-
wy – ogrzewa powietrze; 2 – w³ókninowy i elektrostatyczny filtr powietrza – wy³apuj¹ zanieczyszczenia z powietrza,
zanim trafi ono do pieca; 3 –klimatyzator (czêœæ wewnêtrzna – ch³odnica) – sch³adza powietrze latem; 4 – nawil-
¿acz powietrza; 5 – przepustnica czerpni zewnêtrznej – reguluje iloœæ œwie¿ego powietrza; 6 – czerpnia zewnêtrzna
– zapewnia pe³n¹ wentylacjê domu œwie¿ym powietrzem; 7 – klimatyzator (czeœæ zewnêtrzna); 8 – termoregulator
– reguluje ogrzewanie w budynku; 9 – komin odprowadzaj¹cy spaliny; 10 – kana³ doprowadzaj¹cy powietrze do po-
mieszczeñ; 11 – czerpnia wewnêtrzna – zbiera z pomieszczeñ och³odzone powietrze i doprowadza je do pieca;
12 – kana³ „zetowy“ – doprowadza œwie¿e powietrze do spalania; 13 – kratki nadmuchowe z przepustnicami
– wpuszczaj¹ ciep³e powietrze do pomieszczeñ, rêcznie przymykaj¹c lub otwieraj¹c przepustnice mo¿na regulowaæ
ogrzewanie w pomieszczeniach; 14 – kana³ wentylacj grawitacyjnej – usuwa ewentualn¹ nadwy¿kê powietrza

Porównanie systemu ogrzewania powietrznego i tradycyjnych systemów
centralnego ogrzewania pod kątem alergika.

Korzystaj z porad ekspertów redakcyjnych pod tel. (22) 568 99 12 lub na forum dyskusyjnym 
www.forum.budujemydom.pl
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w zbyt przesuszonych pomieszczeniach
jest przyczyn¹ bólu g³owy, sprzyja bezsen-
noœci i sprawia, ¿e skóra pierzchnie i pêka,
a w³osy i paznokcie staj¹ siê matowe oraz
³amliwe.

Sytuacjê mo¿emy poprawiæ, stosuj¹c,
oprócz centralnych systemów wentylacyj-
nych, urz¹dzenia kompaktowe. Polepszaj¹
one jakoœæ powietrza w wybranym przez
nas pomieszczeniu. Do takich urz¹dzeñ
zaliczamy oczyszczacze, osuszacze i nawil-
¿acze powietrza oraz jonizatory i klimaty-
zatory. Zale¿nie od tego, jakie urz¹dzenie
zastosujemy w danym pomieszczeniu, mo-
¿emy wp³ywaæ na wilgotnoœæ, temperaturê

i iloœæ py³ków, a te parametry maj¹ istotny
wp³yw na samopoczucie alergików.

Przenoœne urz¹dzenia filtruj¹ce po-
wietrze � – czyli oczyszczacze powietrza,
s³u¿¹ do lokalnego usuwania zanieczysz-
czeñ. W kompaktowej obudowie znajduj¹
siê wentylator i filtr. Powietrze jest zasysa-
ne, filtrowane i po oczyszczeniu kierowa-
ne z powrotem do pomieszczenia. Prze-
p³yw wymusza wentylator. Stosuje siê fil-
try jedno- lub wielostopniowe. W urz¹-
dzeniach filtruj¹cych (z filtrem kilkustop-
niowym) jako pierwszy stosuje siê filtr
zgrubny, nastêpnie dok³adny, a dopiero ja-
ko ostatni filtr zawiesinowy HEPA lub
ULPA zalecany dla osób cierpi¹cych na
alergie (tabela 2). Filtry tego typu gwa-
rantuj¹ zatrzymanie wszelkich zanieczysz-
czeñ znajduj¹cych siê w powietrzu, tj. wi-
rusów, bakterii, odchodów roztoczy. 

Na obudowie oczyszczacza z regu³y
znajduje siê wskaŸnik informuj¹cy o ko-
niecznoœci wymiany zu¿ytego filtra. Dal-
sze jego u¿ywanie jest nieop³acalne, gdy¿
przez zapchany filtr nie przep³ywa powie-
trze, a pracuj¹cy wentylator niepotrzeb-
nie zu¿ywa energiê elektryczn¹.

Rodzaje filtrów:
Filtry z wêglem aktywowanym – s³u-

¿¹ do absorbowania szkodliwych gazów
i par wystêpuj¹cych w pomieszczeniu,
które mog¹ byæ Ÿród³em uczulenia. Dzia-
³anie wêgla aktywowanego polega na ad-
sorpcji (wi¹zaniu) szkodliwych substancji
w porach filtra. Materia³em wyjœciowym
do produkcji wêgla aktywowanego jest
wêgiel kamienny przetwarzany tak, aby
powsta³a bry³a z wieloma porami o rozbu-
dowanej powierzchni, na której bêd¹ osa-
dzaæ siê cz¹steczki szkodliwych substan-
cji. Jak du¿a jest powierzchnia porów
w wêglu aktywowanym, najlepiej obrazu-
j¹ nastêpuj¹ce liczby: 1 gram wêgla, o ob-
jêtoœci oko³o 2 cm3, ma powierzchniê we-
wnêtrzn¹ wielkoœci 900-1200 m2. 

Filtry w³ókninowe – jako materia³
filtracyjny wykorzystuje siê w nich
w³ókna szk³a, plastiku, tworzyw natural-
nych, metali itp. Grube w³ókna wyko-
rzystywane s¹ w filtrach zgrubnych i do-
k³adnych, a drobne – w filtrach bardzo
dok³adnych i zawiesinowych (HEPA,
ULPA). Zastosowanie w³ókien niektó-
rych materia³ów umo¿liwia mycie fil-

Tabela 2. Skutecznoœæ filtracji filtrów
HEPA i ULPA 

Klasyfikacja Skutecznoœæ czyszczenia
HEPA H10 85%
HEPA H11 95%
HEPA H12 99,5%
HEPA H13 99,95%
HEPA H14 99,995%
ULPA U15 99,9995%
ULPA U16 99,99995%
ULPA U17 99,999995%

Optymalna wilgotność w pomieszczeniu to ok. 50%

REKLAMA
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trów wod¹, co obni¿a koszty eksploata-
cyjne.

Filtry elektrostatyczne – wychwytu-
j¹ cz¹stki dzia³aj¹c na zasadzie ³adunków
elektrostatycznych. S³u¿¹ do usuwania
wiêkszych cz¹steczek np. py³ków czy za-
rodników pleœni.

Filtry fotokatalityczne – w filtrach
tych na skutek dzia³ania œwiat³a z lam-
py UV na tlenek tytanu tworzy siê nad-
tlenek wodoru (H2O2) oraz rodniki wo-
dorotlenowe (OH). Te dwie substancje
maj¹ silne w³aœciwoœci utleniaj¹ce
i dzia³aj¹c wspólnie s¹ w stanie roz³o¿yæ
substancje wydzielaj¹ce nieprzyjemne
zapachy na bezzapachowy dwutlenek
wêgla i wodê. Silne utleniacze usuwaj¹
równie¿ bakterie, pleœñ i unieszkodli-
wiaj¹ wirusy. 

Osuszacze  – stosujemy je tam,
gdzie zale¿y nam na redukcji wilgotnoœci
w pomieszczeniu. Osuszacze wykorzystu-
j¹ zjawisko wykraplania wilgoci na po-
wierzchniach o niskiej temperaturze lub
poch³aniania jej przez substancje higro-
skopijne (te drugie wymagaj¹ czêstej wy-
miany). Pierwszy rodzaj osuszacza ma
ch³odnicê, na której nastêpuje wykrapla-
nie pary wodnej. Wad¹ tego urz¹dzenia
jest podnoszenie temperatury powietrza
w pomieszczeniu. 

Lepszym rozwi¹zaniem jest zastoso-
wanie klimatyzatora typu split, który bê-
dzie nie tylko osusza³ powietrze, ale rów-
nie¿ je ch³odzi³, a odebrane ciep³o usuwa³
przez jednostkê zewnêtrzn¹ do otoczenia. 

Jonizatory – wp³yw jonizacji powie-
trza na alergików nie zosta³ potwierdzony

¿adnymi badaniami. Ale tak jak u pozo-
sta³ych ludzi, zmiana jonizacji dodatniej
na ujemn¹ powoduje poprawê samopo-
czucia. Przyczyn¹ dodatniej jonizacji
w pomieszczeniu jest stosowany sprzêt
elektryczny (zw³aszcza telewizor, monitor
komputera) oraz materia³y z tworzyw
sztucznych. To niekorzystne zjawisko li-
kwiduj¹ dostêpne w sprzeda¿y jonizatory
powietrza, zalecane zw³aszcza osobom
czêsto korzystaj¹cym z komputera lub
d³ugo ogl¹daj¹cym telewizjê.

Nawil¿acze – to kolejna grupa urz¹-
dzeñ umo¿liwiaj¹cych poprawê parame-
trów powietrza w pomieszczeniach. Nie-
zale¿nie od rodzaju stosowanego nawil-
¿acza bardzo istotna jest mo¿liwoœæ regu-
lacji intensywnoœci nawil¿ania powie-
trza. Dro¿sze modele wyposa¿one s¹ we
wskaŸnik poziomu wilgotnoœci lub sa-
moczynnie j¹ kontroluj¹. Do prostszych
warto dokupiæ czujnik wskazuj¹cy tem-
peraturê powietrza i poziom jego wilgot-
noœci. Wiêkszoœæ nowoczesnych nawil¿a-
czy wyposa¿ona jest w automatyczny wy-
³¹cznik, który uruchamia siê w momen-
cie ca³kowitego zu¿ycia wody. Nawil¿a-
cze do u¿ytku domowego maj¹ wbudo-
wany zbiornik na wodê, któr¹ trzeba czê-
sto uzupe³niaæ.

Rodzaje nawil¿aczy: 
� tradycyjne – wype³niane wod¹ pojem-
niki, wieszane na grzejnikach. Efekt na-
wil¿enia powietrza jest s³aby, a du¿e p³a-
skie modele blokuj¹ przep³yw ciep³ego
powietrza;
� wodne – wœród wielu rodzajów nawil¿a-
czy wodnych wyró¿niæ mo¿na urz¹dzenia

tzw. ewaporacyjne i ultradŸwiêkowe.
W nawil¿aczach ewaporacyjnych zasysa-
ne powietrze jest oczyszczane w filtrze.
Dostêpne s¹ filtry: wodny, mechaniczny
zatrzymuj¹cy py³ki i kurz, wêglowy po-
ch³aniaj¹cy zapachy i filtr HEPA elimi-
nuj¹cy roztocza. 

Znajduj¹cy siê wewn¹trz nawil¿acza
wk³ad poch³ania wyp³ywaj¹c¹ ze zbiorni-
ka wodê. Nastêpnie wentylator mecha-
nicznie wydmuchuje znajduj¹c¹ siê we
wk³adzie wodê na zewn¹trz. 

W nawil¿aczach ultradŸwiêkowych �
woda rozbijana jest za pomoc¹ ultra-
dŸwiêków na drobne cz¹stki, co równie¿
powoduje jonizacjê powietrza. Jest to roz-
wi¹zanie bardzo energooszczêdne – do
uzyskania tego samego efektu, co w na-
wil¿aczu parowym, wystarczy tylko ok.
7% energii elektrycznej zu¿ywanej przez
urz¹dzenie parowe. Wad¹ tych urz¹dzeñ
jest koniecznoœæ stosowania wody o ni-
skiej twardoœci i czêstego odkamieniania
uk³adu nawil¿acza. 

Spoœród nawil¿aczy parowych �
najbardziej popularne s¹ elektrodowe,
wykorzystuj¹ce zjawisko elektrycznej
przewodnoœci wody. Najwa¿niejsz¹ za-
let¹ tych urz¹dzeñ – w odró¿nieniu od
nawil¿aczy ultradŸwiêkowych – jest
brak koniecznoœci odpowiedniego
uzdatniania wody w celu otrzymania
sterylnie czystej pary. Mog¹ byæ one
równie¿ u¿ywane do inhalacji. Ich wad¹
jest wysoki koszt eksploatacji ze wzglê-
du na du¿y pobór mocy. Wyposa¿one s¹
w dyspenser – dozownik, który mo¿e
s³u¿yæ do wzbogacenia powietrza w ulu-
biony zapach. �

� Nawil¿acz ultradŸwiêkowy (fot. Bionair)    � Nawil¿acz parowy (fot. Bionair)    

 Osuszacz powietrza (fot. DCM Polska)    


