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DOM ANTYALERGICZNY

We wïasnym domu moĝna oddychaÊ
naprawdÚ czystym powietrzem.
Aby odpowiednio zadbaÊ o jego
jakoĂÊ nie sÈ potrzebne specjalne
zabiegi – czasem wystarczy niewielkie
urzÈdzenie przenoĂne albo
usprawnienie wentylacji.

fot. LG

BO¿ENA MODZELEWSKA

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

GïÚboki oddech
P

owietrze, którym oddychamy
najczÚĂciej jest zanieczyszczone,
równieĝ biologicznie, zawiera
bowiem bakterie, wirusy, drobiny kurzu, pyïki traw i kwiatów. StÚĝenie zanieczyszczeñ wzrasta, jeĂli w domu
utrzymuje siÚ wilgoÊ, poniewaĝ wówczas pojawiajÈ siÚ grzyby i pleĂnie. Zawilgocenie budynku zwykle zwiÈzane
jest z wadliwie zaprojektowanymi lub
wykonanymi izolacjami albo z niesprawnÈ lub ěle dziaïajÈcÈ wentylacjÈ,
np. w ïazienkach czy piwnicach. PleĂnie
i grzyby mogÈ zadomowiÊ siÚ teĝ
w urzÈdzeniach zawierajÈcych wodÚ
(nawilĝaczach, klimatyzatorach), wykïadzinach podïogowych, dywanach
i meblach. Najgorsza sytuacja jest wtedy, gdy pleĂnie i grzyby pojawiÈ siÚ
w przewodach wentylacyjnych, ponie-
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waĝ stamtÈd bÚdÈ siÚ rozprzestrzeniaïy
po caïym domu.
Zanieczyszczone powietrze czÚsto wywoïuje reakcje alergiczne, wïÈcznie z astmÈ,
a takĝe infekcje, uszkodzenie wÈtroby,
ukïadu nerwowego, systemu immunologicznego. MogÈ teĝ wystÈpiÊ objawy doraěne, takie jak kichanie, kaszel, pïytki
oddech, zawroty gïowy, gorÈczka, kïopoty
trawienne. Dlatego, oprócz przeciwdziaïania zawilgoceniu, niezwykle waĝne jest
oczyszczanie powietrza i zapewnienie
sprawnej wentylacji, dziÚki której szybko
moĝna siÚ pozbyÊ zanieczyszczeñ.

NATURALNIE
Wentylacja naturalna (grawitacyjna) polega na tym, ĝe zimne, Ăwieĝe powietrze
przedostaje siÚ do budynku przez rozszczelnione okna lub nawiewniki, a po

ogrzaniu i wymieszaniu z tym, które znajduje siÚ wewnÈtrz – jako lĝejsze – unosi
siÚ do góry i wydostaje przez wyprowadzone ponad dach kominy wentylacyjne.
Do skutecznej wentylacji grawitacyjnej,
oprócz nawiewu i wywiewu powietrza,
niezbÚdny jest jego swobodny przepïyw
miÚdzy pokojami a pomieszczeniami
(np. kuchniÈ, ïazienkÈ), w których powinny znajdowaÊ siÚ kratki wentylacyjne.
EfektywnoĂÊ wentylacji grawitacyjnej zaleĝy od róĝnicy temperatury wewnÚtrznej
i zewnÚtrznej. Dobrze, jeĂli wynosi przynajmniej 8°C. Najskuteczniejsza jest wiÚc
w zimie, najgorsza – latem.
JakoĂÊ powietrza w budynku wentylowanym grawitacyjnie jest taka sama, jak tego, które jest na zewnÈtrz. Moĝna jÈ poprawiÊ, stosujÈc urzÈdzenia oczyszczajÈce, a takĝe nawilĝacze i osuszacze.
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MECHANICZNIE

filtr
filtr
nagrzewnica
elektryczna

wentylator
nawiewny
wentylator
wywiewny

Rekuperator pozwala odzyskiwaÊ ciepïo z usuwanego powietrza

Nawiewniki moĝna umieĂciÊ w Ăcianie,
ale warto kupiÊ okno z wbudowanym w ramÚ
urzÈdzeniem

Nawiew Ăwieĝego powietrza na poddasze umoĝliwia m.in. specjalna klapa wentylacyjna w oknach
dachowych

fot. VELUX

Dla alergika niebezpieczne sÈ zanieczyszczenia niesione z powietrzem zewnÚtrznym: pyïki traw, kwiatów i drzew. ¿eby nie
wpuszczaÊ ich bezpoĂrednio do domu zwykle stosuje siÚ wspomniany wczeĂniej system wentylacji nawiewno-wywiewnej. Czasem inwestorzy decydujÈ siÚ na rekuperator
– centralÚ wentylacyjnÈ z odzyskiem ciepïa.
W skïad takiego ukïadu wchodzÈ przewody
nawiewne i wywiewne, z kratkami wentylacyjnymi zlokalizowanymi w pomieszczeniach. Centrala zbudowana jest z wymiennika ciepïa, dwóch wentylatorów oraz
dwóch filtrów powietrza. WybierajÈc miejsce na rekuperator (np. na poddaszu, w kotïowni czy garaĝu) warto pamiÚtaÊ, ĝe powinien byÊ ïatwy dostÚp do urzÈdzenia – znaj-

dujÈce siÚ w nim filtry przynajmniej dwa razy do roku naleĝy wyjÈÊ i wyczyĂciÊ.
Powietrze zewnÚtrze jest wstÚpnie oczyszczone przed wymiennikiem ciepïa, a nastÚpnie w nim podgrzane. Za wymiennikiem znajduje siÚ filtr, który dokïadnie usuwa drobne zanieczyszczenia. NastÚpnie, kanaïami i kratkami nawiewnymi, powietrze
dostarczane jest do pomieszczeñ, zaĂ zanieczyszczone – usuwane jest z nich przez
kratki wywiewne za pomocÈ wentylatora.
Po drodze, w wymienniku, oddaje ciepïo
powietrzu nawiewanemu, a nastÚpnie jest
wyrzucane poza budynek. ZaletÈ tego systemu jest staïa wymiana powietrza. W okresie
podwyĝszonego stÚĝenia zanieczyszczeñ na
zewnÈtrz moĝna wiÚc mieÊ szczelnie zamkniÚte okna i drzwi.
W zimie wilgotnoĂÊ powietrza wewnÈtrz
pomieszczeñ spada. JeĂli wynosi mniej
niĝ 30%, zahamowany zostaje rozwój roztoczy. Niestety, takie warunki powodujÈ
równieĝ wysychanie bïon Ăluzowych nosa, a takĝe sprzyjajÈ pogorszeniu samopoczucia. Dlatego warto zastanowiÊ siÚ nad
rozbudowaniem centrali o funkcjÚ nawilĝania.

Z ODZYSKIEM CIEPA

fot. BREVIS

wymiennik krzyĝowy

fot. ELEKTRA

Wymiana powietrza nie musi zaleĝeÊ od warunków atmosferycznych – przepïyw moĝna wymusiÊ wentylatorem. DziÚki temu
wydajnoĂÊ wentylacji mechanicznej dostosowuje siÚ do potrzeb mieszkañców. Regulacja systemu moĝe byÊ teĝ automatyczna.
Najprostszym rozwiÈzaniem jest wentylacja
wywiewna polegajÈca na zainstalowaniu
wentylatorów w kanaïach wentylacyjnych.
Wówczas powietrze dostaje siÚ do budynku
przez nieszczelnoĂci w oknach lub
drzwiach albo przez nawiewniki – podobnie jak w wentylacji naturalnej. Zanieczyszczone jest mechanicznie wyrzucane z domu
na zewnÈtrz.
Lepszym rozwiÈzaniem jest wentylacja nawiewno-wywiewna, w której zarówno doprowadzanie, jak i usuwanie powietrza odbywa siÚ dziÚki wentylatorowi.

Uwaga! Nieizolowane przewody wentylacyjne naraĝone sÈ na powstawanie kondensatu. SkraplajÈca siÚ woda spïywa po powierzchni przewodu i gromadzi siÚ w najniĝszych miejscach lub wnika, np. w Ăciany,
co sprzyja rozwojowi grzybów.

KLIMATYZACJA
W domach jednorodzinnych najpopularniejsze i najbardziej ekonomiczne sÈ klimatyzatory typu split lub multisplit, montowane
na staïe. UrzÈdzenie takie skïada siÚ z jednej jednostki zewnÚtrznej montowanej na
zewnÈtrz lub w piwnicy albo na strychu
i jednej (split) lub kilku (multisplit) jednostek wewnÚtrznych montowanych w pomieszczeniach.
Wszystkie urzÈdzenia majÈ filtry mechaniczne, usuwajÈce z powietrza wiÚksze zanieczyszczenia, ale oprócz tego mogÈ mieÊ
filtr wÚglowy wyïapujÈcy nieprzyjemne zapachy czy filtry zabijajÈce drobnoustroje,
bakterie i wirusy. Klimatyzator moĝe teĝ
byÊ wyposaĝony w jonizator powietrza lub
osuszacz, który usuwa wilgoÊ powstajÈcÈ
w wymienniku ciepïa, dziÚki czemu w pomieszczeniu nie ma nieprzyjemnego zapachu, takiego jaki wyczuwa siÚ po wïÈczeniu
urzÈdzenia bez osuszacza.

OCZYSZCZAJk,
NAWIL¿AJk, OSUSZAJk
JakoĂÊ powietrza, którym oddychamy moĝna poprawiÊ. UmoĝliwiajÈ to urzÈdzenia,
które zasysajÈ i filtrujÈ powietrze, a po
oczyszczeniu kierujÈ je z powrotem do pomieszczenia.
Q Oczyszczacze z wkïadami filtracyjnymi. W takich urzÈdzeniach stosuje siÚ filtry,
które zaleĝnie od funkcji, jakÈ majÈ peïniÊ,
zatrzymujÈ:
– wstÚpny – wiÚksze zanieczyszczenia,
np. sierĂÊ zwierzÈt czy kurz. Moĝe byÊ
piankowy lub siatkowy;
– gïówny – mniejsze zanieczyszczenia –
dokïadniej oczyszcza powietrze z drobin
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fot. ECOCLIMA

fot. ECOCLIMA

– katalizatory – zatrzymujÈ produkty
utleniania zanieczyszczeñ, a takĝe nadmiar ozonu;
– generatory jonów ujemnych – neutralizujÈ jony dodatnie w powietrzu, dziÚki
czemu jest ono tak przyjemne, jak np.
w pobliĝu wodospadu.
Q Nawilĝacze z jednoczesnym oczyszczaniem. Elementem filtrujÈcym sÈ wirujÈce
tarcze zanurzone w zbiorniku z wodÈ. Takie
mokre tarcze wychwytujÈ z przepïywajÈcego miÚdzy nimi powietrza wszelkie zanieczyszczenia, dziÚki czemu jest ono spïukiwane jak przez deszcz. ¿eby w wodzie nie
rozwijaïy siÚ chorobotwórcze drobnoustroje, stosuje siÚ odpowiednie preparaty. Na
rynku sÈ teĝ modele nawilĝaczy z elementami dziaïajÈcymi bakteriobójczo.
Q Nawilĝacze. PoprawiajÈce parametry
powietrza w pomieszczeniach. DostÚpne
sÈ zarówno proste modele o nieduĝej mocy, jak i o bardziej zawansowanych rozwiÈzaniach. Moĝna w nich kontrolowaÊ
intensywnoĂÊ nawilĝania powietrza – niektóre wyposaĝone sÈ we wskaěnik poziomu wilgotnoĂci, inne – samoczynnie jÈ
kontrolujÈ. WiÚkszoĂÊ ma wyïÈcznik, który

Nawilĝacz ultraděwiÚkowy
z funkcjÈ podgrzewania wody

Oczyszczacz, nawilĝacz i jonizator powietrza
z funkcja aromaterapii

kurzu, pyïków oraz zarodników pleĂni
i grzybów. Moĝe byÊ wïókninowy lub
warstwowy. Czasem stosuje siÚ go jako
wstÚpny, wielkoĂÊ zatrzymywanych zanieczyszczeñ zaleĝy bowiem od gÚstoĂci splotu.
Producenci oczyszczaczy stosujÈ teĝ filtry
elektrostatyczne;
– przeciwzapachowy – nieprzyjemne
zapachy, w tym dym papierosowy oraz

lotne zwiÈzki chemiczne. Moĝe byÊ wÚglowy (wyïÈcznie przeciwzapachowy)
lub fotokatalityczny (zatrzymuje zarodniki pleĂni, bakterie i wirusy).
Oprócz filtrów producenci oczyszczaczy
stosujÈ czasem:
– komory ozonowe – niszczÈ wirusy oraz
bakterie, utleniajÈ fenole, pestycydy,
zwiÈzki aromatyczne;

INFO RYNEK

PRZYDATNE ADRESY

wentylacja

Nawiewniki okienne

systemy wentylacyjne dla domu ok. 150 m2

AERECO
BREVIS

grawitacyjna: ok. 500 zï
mechaniczna
wywiewna: 700-1000 zï
nawiewno-wywiewna: 4000-8000 zï
nawiewno-wywiewna z rekuperatorem: 6000-10 000 zï
(cena nie obejmuje kosztów wybudowania komina)

Rekuperatory

podsufitowe
(cena z montaĝem)
4 kW: od 2500 zï
4,5 kW: od 2900 zï
10 kW: od 7000 zï
kanaïowe (cena z montaĝem)
7 kW: od 8500 zï
9 kW: od 6900 zï
przenoĂne
2,0 kW: od 900 zï
2,6 kW: od 950 zï

klimatyzatory
przyjmuje siÚ 80-1150 W na m2 pomieszczenia

BARTOSZ
BURSA
DOSPEL
ELEKTRA
EMKA
FLOP SYSTEM
HUBOMAG
KOSS
LINDAB
POLSKI KOMFORT
PRO-VVENT
SOWA
SYSTEMAIR
WENT-D
DOM
VENTURE INDUSTRIES

085 745 57 12
058 622 14 44
034 360 92 49
022 843 32 82
071 352 78 28
071 325 14 20
022 725 95 88
022 729 84 14
022 489 88 77
022 798 00 64
077 441 12 56
042 611 20 81
022 703 50 00
022 851 16 66
022 751 95 50

www.bartosz.com.pl
www.bursa.pl
www.dospel.com
www.elektra.pl
www.rekuperatory.pl
www.flopsystem.pl
www.hubomag.pl
www.koss.pl
www.lindab.pl
www.polski-komfort.pl
www.pro-vent.com.pl
www.jaspi.pl
www.systemair.pl
www.went-dom.pl
www.venture.pl

Klimatyzatory
fot. AB KLIMA

Ăcienne
2,5 kW: od 920 zï
3,3 kW: od 1000 zï
5,1 kW: od 1450 zï
6,5 kW: od 2400 zï
okienne, 2,5 kW: od 990 zï
kasetonowe (cena z montaĝem)
5 kW: od 2700 zï
10 kW: od 11 500 zï
14 kW: od 8500 zï

fot. LINDAB

elementy systemów wentylacyjnych
nawiewniki
okienne: od 25 zï
okienne higrosterowane: od 150 zï
Ăcienne: od 175 zï
rekuperatory: od 3000 zï

022 632 79 34 www.aereco.com.pl
012 425 31 64 www.brevis.com.pl

fot. ECOCLIMA

uzdatnianie powietrza
nawilĝacze
mechaniczne: od 50 zï
parowe: od 100 zï
ultraděwiÚkowe: od 90 zï (maksymalna wydajnoĂÊ 300 ml/h)
ultraděwiÚkowe z higrostatem: ok. 450 zï
ozdobne lampy (diody LED) z jonizatorem i funkcjÈ aromaterapii
bez pilota: od 50 zï
z pilotem: od 170 zï
– ceny brutto –

AB KLIMA
017 229 66 61 www.chigo.pl
CARRIER POLSKA
022 336 08 00 www.carrier.com.pl
DAIKIN
022 319 90 00 www.daikin.pl
DOMUS DUCTING POLSKA
061 832 46 07 www.domus.com.pl
DOSPEL
034 360 92 49 www.dospel.com
FONKO POLSKA
022 644 39 83 www.fonko.com.pl
IGLOTECH
055 279 33 43 www.iglotech.com.pl
KLIMA-TTHERM (FUJITSU GENERAL)
022 517 36 00 www.fujitsu.pl
LG ELECTRONICS POLSKA 0801 54 54 54 www.lge.pl
MAROMAR
022 663 55 80 www.maromar.pl
MILLER
032 214 56 44 www.miller-cieplo.pl
SAUNIER DUVAL
022 323 01 80 www.saunierduval.pl
TAKO KLIMATYZACJA 022 858 27 27 www.takoklima.com.pl
THOMSEN TEMPCOLD 022 835 55 00 www.tempcold.com.pl
TORELL (SHARP)
058 773 99 00 www.torell.pl

Uzdatnianie powietrza
WiÚcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artykuïy
na www.budujemydom.pl/cozaile

DAIKIN
022 319 90 00 www.daikin.pl
ELECTROLUX POLAND 022 434 73 00 www.electrolux.com.pl
HB POLSKA
022 847 89 66 www.hbpolska.com.pl
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uruchamia siÚ w momencie caïkowitego zuĝycia wody. Nawilĝacze
mogÈ byÊ:
– ultraděwiÚkowe – rozbijajÈ wodÚ za pomocÈ ultraděwiÚków
w „zimnÈ mgieïkÚ”. Niektóre urzÈdzenia mogÈ jonizowaÊ powietrze lub zabijaÊ bakterie. MogÈ teĝ mieÊ filtr powietrza oraz
filtr uzdatniajÈcy wodÚ, który przedïuĝa trwaïoĂÊ urzÈdzenia
i nie dopuszcza do rozpylania zanieczyszczeñ z wody do otoczenia. UrzÈdzenia z funkcjÈ podgrzewania mogÈ wytwarzaÊ „ciepïÈ mgieïkÚ”;
– ewaporacyjne – zapewniajÈ optymalne nawilĝenie powietrza
bez mgieïki. Woda ze zbiornika jest rozpylana wentylatorem.
Niektóre nawilĝacze dodatkowo oczyszczajÈ powietrze, a niektóre – jonizujÈ. MogÈ teĝ mieÊ filtry, w których zanieczyszczenia sÈ wiÈzane i unieszkodliwiane w sposób chemiczny (preparatami dodawanymi do wody) lub srebrnymi elektrodami;
– parowe – pobierajÈ ze zbiornika wodÚ maïymi porcjami i podgrzewajÈ jÈ do wytworzenia pary wodnej. Gotowanie niszczy bakterie i wirusy zawarte w wodzie.
Uwaga! WilgotnoĂÊ powietrza powinna wynosiÊ od 40 do 60% –
wtedy czujemy siÚ najlepiej. Tymczasem podczas sezonu grzewczego w wiÚkszoĂci domów spada ona nawet do 25%.
Q Osuszacze. Stosuje siÚ je w pomieszczeniach, w których trzeba zredukowaÊ wilgotnoĂÊ. Wykorzystuje siÚ w nich zjawisko wykraplania
wilgoci na powierzchniach o niskiej temperaturze lub pochïaniania
jej przez substancje higroskopijne (wkïad osuszacza wymaga czÚstej
wymiany). WadÈ tych urzÈdzeñ jest podnoszenie temperatury w pomieszczeniu.
Q
REKLAMY

