
By we w³asnym 

domu oddychaæ 

naprawdê czystym 

powietrzem trzeba 

zadbaæ o jego jakoœæ.
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nale¿y zapewniæ spraw-
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Wentylacja

Joanna D¹browska

Powietrze, którym oddychamy, nigdy nie jest idealnie czyste. Zawykle zawiera bo-
wiem bakterie, wirusy, drobiny kurzu, a latem tak¿e py³ki traw i kwiatów. Stê¿enie
zanieczyszczeñ wzrasta, gdy w domu utrzymuje siê wilgoæ; w takich warunkach
mog¹ siê te¿ pojawiæ w powietrzu grzyby i pleœnie. Przyczyn¹ zawilgocenia budyn-
ku s¹ zwykle wadliwie zaprojektowane lub wykonane izolacje albo niesprawna lub
Ÿle dzia³aj¹ca wentylacja, np. w ³azience czy piwnicy. W takich warunkach pleœnie
i grzyby mog¹ pojawiæ siê nie tylko na œcianach czy sufitach, ale równie¿ w przewo-
dach wentylacyjnych, i st¹d rozprzestrzeniæ siê po ca³ym domu. 

Zanieczyszczenia w powietrzu mog¹ wywo³ywaæ reakcje alergiczne, co doprowa-
dza niekiedy do rozwoju astmy, a tak¿e sprzyja infekcjom i pogorszeniu odpornoœci
systemu immunologicznego. Zanieczyszczenia te mog¹ te¿ wywo³ywaæ objawy do-
raŸne, takie jak kichanie, kaszel, p³ytki oddech, zawroty g³owy, gor¹czkê, k³opoty
trawienne. Aby zapobiec tym niekorzystnym oddzia³ywaniom, trzeba przeciwdzia-
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³aæ zawilgoceniu pomieszczeñ, dbaj¹c o ich
nale¿yt¹ wentylacjê, dziêki której szybko
mo¿na siê pozbyæ zanieczyszczeñ, a w razie
potrzeby – dodatkowo oczyszczaæ powietrze
wewnêtrzne.

Naturalna
Wentylacja naturalna, czyli grawitacyjna. To
wci¹¿ najpopularniejszy w Polsce rodzaj
wentylacji, do której s³u¿¹ specjalne przewo-
dy wentylacyjne. Jej dzia³anie opiera siê na
ruchu powietrza w tych przewodach, spowo-
dowanym ró¿nic¹ temperatury pomiêdzy
wnêtrzem budynku a œrodowiskiem ze-
wnêtrznym oraz ró¿nic¹ ciœnieñ wynikaj¹c¹
z tego ruchu. Dla skutecznego dzia³ania wen-
tylacji grawitacyjnej nie wystarcz¹ odpowied-Nawiewniki okienne oprócz dop³ywu powietrza

z zewn¹trz powoduj¹ równie¿ przedostawanie siê
do wnêtrza mieszkañ uci¹¿liwego ha³asu z ze-
wn¹trz, zw³aszcza w budynkach usytuowanych
w centrach miast czy w pobli¿u ruchliwych ulic
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W zale¿noœci od mo¿liwoœci finansowych i w³asnych preferencji, mo¿emy w domu zastosowaæ tani¹ wentylacjê grawitacyjn¹ (a), skuteczniejsz¹ od niej wentylacjê
mechaniczn¹ (b, c) albo najtañsz¹ w eksploatacji wentylacjê z rekuperatorem (d) 

W wentylacji grawitacyjnej najwa¿niejszy 
jest sta³y dop³yw œwie¿ego powietrza z zewn¹trz
oraz odpowiednie kana³y wentylacyjne. Ich
zwieñczeniem mo¿e byæ specjalnie wyprofilowa-
na nasada

Dla odczucia „komfortu klimatycznego” w pomieszczeniu, osoba

doros³a potrzebuje 40-60 m3 œwie¿ego powietrza na godzinê
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nie przewody kominowe z kratk¹ na œcia-
nach, ale tak¿e zapewnienie sta³ego dop³ywu
powietrza z zewn¹trz, który umo¿liwiaj¹ miê-
dzy innymi kratki œcienne umieszczane pod
oknami lub nawiewniki okienne. Do niedaw-
na jako sposób na zapewnienie nawiewu,
promowano okna z okuciami umo¿liwiaj¹cy-

mi tzw. rozszczelnienie. Obecnie wiemy ju¿,
¿e rozszczelniane okna nie zapewniaj¹ odpo-
wiedniego dop³ywu powietrza: przewód ko-
minowy mo¿e usun¹æ na zewn¹trz nawet kil-
kadziesi¹t metrów szeœciennych powietrza na
godzinê, podczas gdy przeciêtna mikrowenty-
lacja okienna dostarczy zazwyczaj oko³o

dziesiêciokrotnie mniej, a wiêc zaledwie kil-
ka metrów szeœciennych powietrza. To naru-
szenie bilansu jest zauwa¿alne zw³aszcza
w okresach tworzenia siê tzw. odwróconego
ci¹gu w kratkach wentylacyjnych w ³azien-
kach. Zamiast usuwaæ powietrze na zewn¹trz
obserwuje siê nawiewanie przez kratki zim-
nego powietrza. W³aœciw¹ pracê wentylacji
przywraca wtedy uchylenie okna ³azienko-
wego.

W wiêkszoœci nowoczesnych domów (bu-
dowanych w technologiach, w których dla
zapewnienia energooszczêdnoœci budynków
szczególn¹ uwagê zwraca siê na izolacyjnoœæ
i szczelnoœæ œcian zewnêtrznych), niew³aœci-
wie wykonana wentylacja grawitacyjna nie
dzia³a, a to szybko powoduje silne zagrzybie-
nie œcian oraz bardzo wysok¹ koncentracjê
w powietrzu wewnêtrznym ró¿nych szkodli-
wych zwi¹zków chemicznych.

Mechaniczna
Wymiana powietrza nie musi zale¿eæ od
warunków atmosferycznych, jeœli jego
przep³yw wymusi siê wentylatorem. Dziêki
temu wydajnoœæ wentylacji mechanicznej
mo¿na dostosowaæ do potrzeb mieszkañ-
ców. Regulacja takiego systemu mo¿e byæ
automatyczna. Stosuje siê ró¿ne odmiany
wentylacji mechanicznej. 

Wywiewna. Polega na zainstalowaniu
w kana³ach wentylacyjnych wentylatorów.

Sercem wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciep³a jest rekupe-
rator z najbardziej popularnym wymiennikiem krzy¿owym (a). Na rysunku
(b) pokazana jest zasada dzia³ania wymiennika krzy¿owegoRekuperator pozwala odzyskaæ ciep³o z usuwanego powietrza

To siê s³yszy – a takie s¹ fakty
Wentylacja grawitacyjna jest tania

Wbrew powszechnym przekonaniom dobra wentylacja grawitacyjna nie jest wcale tania.

Koszt wymurowania tylko jednego komina wentylacyjnego o 3-5 przewodach wentylacyj-

nych to wydatek od kilku do kilkunastu tysiêcy z³otych. Koszty te zale¿¹ od d³ugoœci ko-

mina, jego fundamentu, zastosowanych materia³ów, rodzaju obróbek dekarskich

uszczelniaj¹cych komin przy dachu oraz wykoñczenia komina na zewn¹trz. Poza tym

wiadomo, ¿e w okresach grzewczych, kiedy p³acimy za ciep³o, wentylacja jest najinten-

sywniejsza (chyba, ¿e bêdziemy przymykaæ kratki, a to mo¿e stworzyæ rozmaite zagro¿e-

nia ze wzglêdu na pogorszenie siê jakoœci powietrza w domu). Z kolei latem wentylacja

grawitacyjna nie dzia³a w ogóle, a wtedy kto mo¿e w³¹cza wentylatory czy inne urz¹dze-

nia, które zu¿ywaj¹ energiê generuj¹c dodatkowe koszty.

Im wiêkszy rekuperator, tym wiêcej ciep³a odzyskamy

Za system o mocy wiêkszej ni¿ wynika z obliczeñ zap³acimy du¿o wiêcej (zarówno za

urz¹dzenia, jak i materia³y: wiêksz¹ centralê, wentylatory i kana³y wentylacyjne wiêkszej

œrednicy), wzrosn¹ te¿ koszty eksploatacyjne, a sprawnoœæ i tak nie bêdzie wiêksza. Oka-

¿e siê raczej, ¿e zbyt du¿a wymiana powietrza w pomieszczeniach spowoduje przesusze-

nie go, co negatywnie odbije siê na naszym samopoczuciu. 

Instalacja z wentylatorem pracuje g³oœno 

Je¿eli jest ona dobrze zaprojektowana, centrala umieszczona z dala od sypialni, a kana³y do-

brze zaizolowane, ha³as nie powinien byæ wiêkszy ni¿ emitowany przez przeciêtn¹ lodówkê.
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W domach jednorodzinnych najczêœciej stosuje siê wentylacjê wywiewn¹
zimne powietrze

œwie¿e

wymiennik krzy¿owy

nawiew powietrza

wywiew powietrza

nieszczelnoœci kana³ wentylacyjny

sypialnia

WC

przedpokój

wentylator
wywiewny

filtr
filtr

nagrzewnica
elektryczna

wentylator
nawiewny

ciep³e powietrze
zu¿yte

œwie¿e powietrze ogrzane

wymiennik
ciep³a

och³odzone powietrze
zu¿yte
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Dom przyjazny alergikowi – wentylacja
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Wyrzucaj¹ one z domu na zewn¹trz zanie-
czyszczone powietrze, a œwie¿e zasysaj¹ do
budynku przez nieszczelnoœci w oknach
lub drzwiach albo przez nawiewniki – po-
dobnie jak w wentylacji naturalnej. 

Skuteczna praca takiego systemu zale¿na jest
od dwóch czynników: od dop³ywu pr¹du do
wentylatora wywiewnego oraz zbilansowania
dop³ywu œwie¿ego powietrza z zewn¹trz z t¹,
jaka usuwana jest przez wentylator wywiewny.
Niedostateczny dop³yw powietrza z zewn¹trz
(zwykle dotyczy to kratek podokiennych, na-
wiewników podokiennych oraz okien z mikro-
wentylacj¹) spowoduje obni¿enie skutecznoœci
dzia³ania systemu wentylacyjnego. Wentylator
bêdzie krêci³ siê mieszaj¹c powietrze, ale nie
usunie nic na zewn¹trz, jeœli nie wyrównamy
ciœnienia przez dop³yw œwie¿ego powietrza
w innej czêœci pomieszczenia. 

Wentylacja wywiewna jest tania w mon-
ta¿u. Sk³ada siê zazwyczaj z wentylatora
lub kilku wentylatorów po³¹czonych z pro-
stym systemem wyci¹gowym powietrza.
Niestety jest droga w eksploatacji, bo sta³e
usuwanie zu¿ytego ogrzanego powietrza na
zewn¹trz powoduje znaczny wzrost kosz-
tów ogrzewania budynku. 

Nawiewno-wywiewna. Jest lepszym roz-
wi¹zaniem od poprzedniej, bo zarówno do-
prowadzanie, jak i usuwanie powietrza jest
w niej wymuszane wentylatorem. System

zapewnia sta³e dostarczanie do budynku
oraz jednoczesne usuwanie zeñ takich ilo-
œci powietrza, by gwarantowana by³a sku-
tecznoœæ wentylacji oraz wysoki komfort
klimatyczny. Wiêkszoœæ domowych syste-
mów wentylacyjnych tego typu dzia³a
dziêki centrali nawiewno-wywiewnej

z odzyskiem ciep³a, zwanej w Polsce po-
tocznie rekuperatorem (choæ s³owo reku-
perator oznacza w rzeczywistoœci jedynie
wymiennik ciep³a umieszczony wewn¹trz
centrali wentylacyjnej). System z rekupera-
torem umo¿liwia nie tylko skuteczne usu-
wanie z pomieszczeñ powietrza zu¿ytego
oraz nadmiaru wilgoci, lecz tak¿e sta³e do-
starczanie do pomieszczeñ mieszkalnych
odpowiedniej iloœci œwie¿ego, ogrzanego
powietrza. Centrala sk³ada siê z wymienni-
ka ciep³a, dwóch wentylatorów oraz dwóch
filtrów powietrza. Miejsce na rekuperator
(np. na poddaszu, w kot³owni czy gara¿u),
nale¿y wybraæ tak, aby zapewniony by³ ³a-
twy dostêp do urz¹dzenia, bo znajduj¹ce
siê w nim filtry przynajmniej dwa razy
w roku nale¿y wyj¹æ i upraæ lub wymieniæ
na nowe. 

Powietrze zewnêtrzne jest wstêpnie
oczyszczane przed wymiennikiem ciep³a,
a nastêpnie w nim podgrzewane. Za wy-
miennikiem znajduje siê filtr, na którym
zatrzymuj¹ siê drobne zanieczyszczenia.

Po przejœciu przez filtr powietrze dostar-
czane jest kana³ami i kratkami nawiewny-
mi do pomieszczeñ. Zanieczyszczone
powietrze wentylator wysysa
z pomieszczeñ i wyrzuca kana³ami na ze-
wn¹trz. Po drodze, w wymienniku, oddaje
ciep³o nawiewanemu powietrzu a nastêp-
nie jest wyrzucane poza budynek. Zalet¹
tego systemu jest sta³a wymiana powietrza.
W okresach podwy¿szonego stê¿enia za-
nieczyszczeñ na zewn¹trz mo¿na wiêc
mieæ szczelnie zamkniête okna i drzwi.
W zimie wilgotnoœæ powietrza 
wewn¹trz pomieszczeñ spada. Jeœli wynosi
mniej ni¿ 30%, zahamowany zostaje 
rozwój roztoczy. Niestety, takie warunki
powoduj¹ równie¿ wysychanie b³on œluzo-
wych nosa i pogarszaj¹ nasze samopoczu-
cie. Dlatego warto zastanowiæ siê nad 
rozbudow¹ centrali o funkcjê nawil¿ania. 

Podstawow¹ zasad¹ wykonywania insta-
lacji z rekuperatorem jest usytuowanie wy-
wiewów w pomieszczeniach „mokrych” 
(takich jak ³azienki, kuchnie), a nawiewów
– w salonie, sypialniach czy gabinecie.

Dobór rodzaju i mocy rekuperatora jak i wyko-
nanie ca³ej instalacji nale¿y powierzyæ specjali-
stycznej firmie. Najlepiej takiej, która udziela gwa-
rancji nie tylko na zmontowane urz¹dzenia mecha-
niczne, ale równie¿ na skuteczne i ciche dzia³anie
ca³ego systemu wentylacyjnego

Odwil¿acz powietrza oczyszcza powietrze za po-
moc¹ filtra wêglowego, ogranicza skraplanie siê
wody na œcianach, zapobiega rozwojowi pleœni
i grzybów, a w czasie prac remontowych przyspie-
sza proces wysychania parkietu, wylewki betono-
wej, farb, klejów, gipsu

Wilgotnoœæ powietrza powinna wynosiæ od 40 do 60%

– wtedy czujemy siê najlepiej. Bez stosowania nawil¿aczy

w wiêkszoœci domów podczas sezonu grzewczego spada

ona nawet do 25%

”

”
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Wa¿ne jest, by iloœæ powietrza nawiewane-
go i wywiewanego by³a identyczna. Dla za-
pewnienia swobodnego obiegu powietrza
w budynku trzeba zapewniæ swobodny

przep³yw powietrza pomiêdzy poszczegól-
nymi pomieszczeniami – drzwi powinny
byæ wyposa¿one w odpowiednie otwory
lub podciête na ok. 1-1,5 cm. 

Oczyszczanie, nawil¿anie,
osuszanie
Jakoœæ powietrza wewnêtrznego, którym oddy-
chamy, mo¿na poprawiaæ za pomoc¹ opisa-

Nie tylko w domu alergika przyda siê
oczyszczacz powietrza. 7-warstwowy system
filtracji skutecznie usunie drobne py³ki uno-
sz¹ce siê w powietrzu, bakterie i wirusy.
Oczyszczacz jest przenoœny i cichy – mo¿na
wiêc wstawiæ go do sypialni Nawil¿acz ultradŸwiêkowy z funkcj¹ podgrzewania wody
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INFO RYNEK Ile kosztuje wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperatorem?

ok.

7400

z³

ok.

8600

z³

sprawnoœæ: 95,9%
wydajnoœæ: 350 m3/h
EMKA Rekuperatory,

model StorkAir 350-G91B

sprawnoœæ: 55-65%
wydajnoœæ: 330 m3/h
Systemair, 

model VX 400 E

plpl W i ê c e j . . .  c e n y,  f i r m y,  p r o d u k t y,  k a l k u l a t o r y,  a r t y k u ³ y.  K l i k n i j  n a  w w w. b u d u j e m y d o m . p l
J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

Rekuperatory
BARTOSZ 085 745 57 12 www.bartosz.com.pl
BURSA 058 622 14 44 www.bursa.pl
DORSYSTEM 075 641 22 36 www.rekuperator.com.pl
DOSPEL 034 370 94 71 www.dospel.com
ECOTHERM 022 607 98 43 www.versatech.pl
EKOKLIMAX 052 321 24 53 www.ekoklimax.com.pl
ELEKTRA 022 843 32 82 www.elektra.pl
EMKA 071 352 78 28 www.rekuperatory.pl
FLOP SYSTEM 071 325 14 20 www.flopsystem.pl
GREKA 052 376 29 14 www.greka.com.pl

KOSS 022 729 85 15 www.koss.pl
LINDAB 022 489 88 78 www.lindab.pl
MASA-THERM 022 863 30 94 www.masatherm.pl
OSSMET 061 815 82 80 www.ossmet.com.pl
POLSKI KOMFORT 022 798 00 64 www.polski-komfort.pl
POL-STOWEST 071 373 64 82 www.pol-stowest.com.pl
PRO-VENT 077 441 12 56 www.pro-vent.com.pl
SOWA 042 611 20 81 www.jaspi.pl
SYSTEMAIR 022 703 50 00 www.systemair.pl
WENT-DOM 022 851 16 66 www.went-dom.pl
VENTURE INDUSTRIES

022 751 95 50 www.venture.pl

Uzdatnianie powietrza
COMEX 071 354 39 53 www.rewitalizatory.pl
DAIKIN 022 319 90 00 www.daikin.pl
ECOCLIMA 032 274 14 26 www.ecoclima.pl
ECO-COMFORT 022 497 98 98

www.ecocomfort.republika.pl
ELASONIC 081 820 33 78 www.elasonic.com.pl
ELECTROLUX 022 434 73 00 www.electrolux.com.pl
ELTOM 081 820 37 67 www.eltom.pl
HB POLSKA 022 847 89 66 www.hbpolska.com.pl
SYSTHERM 061 850 75 00 www.systherm.pl
ZEPTER 022 565 84 84 www.zepter.com.pl

- ceny brutto -

nawil¿acze

mechaniczne: od 65 z³
parowe: od 100 z³
ultradŸwiêkowe: od 110 z³ (maksymalna wydajnoœæ 
300 ml/h)
ultradŸwiêkowe z higrostatem: ok. 500 z³
ozdobne lampy (diody LED) z jonizatorem

i funkcj¹ aromaterapii

bez pilota: od 50 z³
z pilotem: od 170 z³

ok.

4000

z³

ok.

4300

z³

sprawnoœæ: 70%
wydajnoœæ: 310 m3/h
Flop System,
model REKU 400

sprawnoœæ: 65-74%
wydajnoœæ: 200-350 m3/h
Pro-Vent,
model Mistral 300

ok.

5500

z³

5630

z³

sprawnoœæ: do 95%
wydajnoœæ: 350 m3/h
Ekoklimax,

model RK-350-KP

sprawnoœæ: od 60%
wydajnoœæ: do 340 m3/h
Venture Industries,
model Vallox 95

izolowane przewody wentylacyjne

(sztywne o d³. 60-110 m.b.): ok. 2300-6500 z³
anemostaty (7 szt.): 200-300 z³ 
czerpnia gruntowa: ok. 400-3500 z³
wyrzutnia: ok.160 z³

UZDATNIANIE POWIETRZA

Za³o¿enia: powierzchnia domu 150 m2; zapotrzebowanie na powietrze ok. 350 m3/h; liczba pomieszczeñ 7; zamieszka³y przez 5 osób

nych dalej urz¹dzeñ, które zasysaj¹ i filtruj¹
powietrze, a po oczyszczeniu kieruj¹ je z po-
wrotem do pomieszczenia. 

Oczyszczacze. S¹ to urz¹dzenia, w których
stosuje siê ró¿ne filtry: 

wstêpne zatrzymuj¹ wiêksze zanieczyszcze-
nia, np. sierœæ zwierz¹t czy kurz, mog¹ byæ
piankowe lub siatkowe; 

g³ówne zatrzymuj¹ mniejsze zanieczyszcze-
nia: dok³adniej oczyszczaj¹ powietrze z drobin
kurzu, py³ków oraz zarodników pleœni i grzy-
bów, mog¹ byæ w³ókninowe lub warstwowe
(wielkoœæ zatrzymywanych zanieczyszczeñ za-
le¿y bowiem od gêstoœci splotu); 

przeciwzapachowe poch³aniaj¹ nieprzyjem-
ne zapachy, w tym dym papierosowy oraz lot-
ne zwi¹zki chemiczne, mog¹ byæ wêglowe (wy-
³¹cznie przeciwzapachowe) lub fotokatalitycz-
ne (zatrzymuj¹ce zarodniki pleœni, bakterie
i wirusy). 

Niektórzy producenci oczyszczaczy stosuj¹
w nich oprócz filtrów:

komory ozonowe, które niszcz¹ wirusy
i bakterie oraz utleniaj¹ fenole, pestycydy,
zwi¹zki aromatyczne; 

katalizatory, które zatrzymuj¹ produkty
utleniania zanieczyszczeñ, a tak¿e nadmiar
ozonu;

generatory jonów ujemnych, które neu-
tralizuj¹ jony dodatnie w powietrzu, dziêki
czemu oddycha siê nim tak przyjemnie, jak
w pobli¿u wodospadu. 

Nawil¿acze. Poprawiaj¹ wilgotnoœæ po-
wietrza w pomieszczeniach. Dostêpne s¹
zarówno proste modele niewielkiej mocy,
jak i urz¹dzenia bardziej zaawansowane,
które same reguluj¹ intensywnoœæ nawil¿a-
nia powietrza. Wiêkszoœæ ma wy³¹cznik,
który uruchamia siê w momencie ca³kowi-
tego zu¿ycia wody. Nawil¿acze mog¹ byæ: 

ultradŸwiêkowe rozbijaj¹ wodê za pomo-
c¹ ultradŸwiêków w „zimn¹ mgie³kê”, nie-
które urz¹dzenia mog¹ jonizowaæ powietrze
lub zabijaæ bakterie, mog¹ te¿ mieæ filtr po-
wietrza oraz filtr uzdatniaj¹cy wodê, który
przed³u¿a trwa³oœæ urz¹dzenia i nie dopusz-
cza do rozpylania zanieczyszczeñ z wody do
otoczenia, urz¹dzenia z funkcj¹ podgrzewa-
nia mog¹ wytwarzaæ „ciep³¹ mgie³kê”;

ewaporacyjne zapewniaj¹ optymalne
nawil¿enie powietrza bez mgie³ki, woda ze
zbiornika jest rozpylana wentylatorem,
niektóre nawil¿acze dodatkowo oczyszcza-
j¹ powietrze, a niektóre – jonizuj¹ je, mog¹
te¿ mieæ filtry, w których zanieczyszczenia
s¹ wi¹zane i unieszkodliwiane w sposób

chemiczny (preparatami dodawanymi do
wody) lub srebrnymi elektrodami; 

parowe pobieraj¹ ze zbiornika wodê ma-
³ymi porcjami i podgrzewaj¹ j¹ do wytwo-
rzenia pary wodnej, gotowanie niszczy
bakterie i wirusy zawarte w wodzie. 

Nawil¿acze z jednoczesnym oczyszcza-

niem. Elementem filtruj¹cym s¹ w nich 
wiruj¹ce tarcze zanurzone w zbiorniku
z wod¹. Takie mokre tarcze wychwytuj¹
z przep³ywaj¹cego miêdzy nimi powietrza
wszelkie zanieczyszczenia, dziêki czemu
jest ono sp³ukiwane jak przez deszcz. ¯eby
w wodzie nie rozwija³y siê chorobotwórcze
drobnoustroje, stosuje siê odpowiednie
preparaty. Na rynku s¹ te¿ modele nawil¿a-
czy z elementami dzia³aj¹cymi bakterio-
bójczo.

Odwil¿acze (osuszacze). Stosuje siê je
w pomieszczeniach, w których trzeba zre-
dukowaæ wilgotnoœæ. Wykorzystuje siê
w nich zjawisko wykraplania wilgoci na
powierzchniach o niskiej temperaturze 
lub poch³aniania jej przez substancje 
higroskopijne. Wad¹ tych urz¹dzeñ jest
podnoszenie temperatury w pomieszcze-
niu; wk³ad osuszacza wymaga czêstej 
wymiany.

PRZYDATNE ADRESY

TEMAT NUMERU      Dom antyalergiczny
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