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Grawitacyjna
Wentylacja

Maciej Kosowski, Joanna DÈbrowska

do

lamusa!

EnergooszczÚdnoĂÊ budynku oznacza nieskomplikowanÈ architekturÚ,
doskonale zaizolowane Ăciany i dach, montaĝ energooszczÚdnych okien
i nowoczesnego systemu grzewczego, rezygnacjÚ z balkonów bÚdÈcych
czÚsto mostkami termicznymi. Dom – zgodnie z zaïoĝeniami – zaczyna
przypominaÊ szczelny termos. Ale brak skutecznej wentylacji w takim
budynku moĝe sprawiÊ, ĝe nie bÚdzie on energooszczÚdny, a ĝycie
w nim bÚdzie po prostu nieprzyjemne.
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Podstawy energooszczÚdnoĂci

a

Dom energooszczÚdny
dziÚki zastosowanym materiaïom i technologiom
traci energiÚ zupeïnie inaczej niĝ domy budowane jeszcze zaledwie kilka czy kilkanaĂcie lat
temu. Do niedawna sÈdzono, ĝe straty energetyczne w wyniku wentylacji to zaledwie
20-30% caïkowitych strat ciepïa budynku.
Pozostaïa czÚĂÊ energii wypromieniowywana byïa przez dach, Ăciany, okna czy podïogi. Dom energooszczÚdny przez okna, dach
czy Ăciany moĝe traciÊ zaledwie kilkanaĂcie
procent ciepïa. Pozostaïe straty energetycz-

”

DecydujÈc siÚ na
nowoczesne rozwiÈzania
konstrukcyjne i izolacyjne
budynku naleĝy
bezwzglÚdnie pamiÚtaÊ
o zapewnieniu w nim takĝe
skutecznej wentylacji

PracÈ systemu wentylacji z odzyskiem ciepïa
moĝna sterowaÊ elektronicznie, za pomocÈ
panela (a) lub pilotem (b)

ne, siÚgajÈce w przypadku niektórych domów nawet 80% caïkowitych strat ciepïa to
skutek pracy wentylacji.
UjmujÈc rzecz obrazowo: nowoczesny
dom energooszczÚdny wyposaĝony w tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej to dobrze zaizolowany budynek, w którym celowo pozostawiono dziury. Co wiÚcej, jeĂli
zsumujemy wszystkie otwory kominowe
sïuĝÈce do tradycyjnej wentylacji w przeciÚtnym domu, to moĝe okazaÊ siÚ, ĝe ich
ïÈczna wielkoĂÊ osiÈga nawet ponad 1 m2!
To wielka dziura w dachu otwarta przez 365
dni w roku. SiïÈ rzeczy mimo doskonaïej
izolacji taki dom w praktyce przestaje byÊ
energooszczÚdny…
Wentylacja w domu energooszczÚdnym
powinna nie tylko zapewniaÊ mieszkañcom
odpowiedniÈ iloĂÊ Ăwieĝego powietrza

rys. Koss

”

b

Zasada dziaïania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepïa z wymiennikiem krzyĝowym

Wady i zalety
wentylacji
z odzyskiem ciepïa
Zalety:
skuteczna praca systemu wentylacyjnego niezaleĝna od warunków zewnÚtrznych czy nieszczelnoĂci budynku,
najskuteczniej tego typu system wentylacyjny dziaïa w budynkach caïkowicie
szczelnych, zapewniajÈc staïÈ wymianÚ
powietrza przez system kanaïów nawiewnych i wywiewnych,
rekuperatory najnowszej generacji pozwalajÈ na odzyskanie nawet ponad 90%
ciepïa,
dobrze wykonany system wentylacyjny oparty na rekuperatorze pozwala na
obniĝenie kosztów ogrzewania nawet
o ponad 60% w porównaniu z wentylacjÈ
grawitacyjnÈ. Aby byÊ pewnym oszczÚdnoĂci warto wykonaÊ audyt energetyczny
projektowanego czy budowanego domu
– moĝe okazaÊ siÚ, ĝe dziÚki zastosowaniu odpowiedniej izolacji oraz odpowiedniej klasy rekuperatora moĝliwe jest
znaczne obniĝenie kosztów ogrzewania
budynku,
moĝna zrezygnowaÊ z wielu elementów wyposaĝenia domu, niezbÚdnych
przy wentylacji grawitacyjnej (co znacznie obniĝy caïkowity koszt inwestycji):
– otwieranych okien wszÚdzie tam, gdzie
bÚdzie moĝna je umyÊ od zewnÈtrz
(w takich miejscach wystarczÈ tañsze,
nieotwierane okna),
– wszystkich kominów wentylacyjnych,
– nawiewników w oknach lub Ăcianach
i mikrorozszczelnienia w oknach (wystarczÈ
tañsze okna wyïÈcznie zamykane i otwierane).
Wady:
koszty inwestycyjne wyĝsze o 25–50%
w stosunku do wentylacji grawitacyjnej,
brak odpowiedniej wiedzy fachowej
– na polskim rynku jest to produkt nowy,
przez co spora czÚĂÊ tzw. „fachowców”
ĝeruje na niewiedzy klientów, montujÈc
systemy wadliwe, pozbawione jakiejkolwiek dokumentacji technicznej, oparte
na urzÈdzeniach o bardzo niskiej jakoĂci lub o fatalnych parametrach odzysku ciepïa.
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20–30
tys. zï
kosztuje wykonanie dobrej klasy systemu
wentylacji nawiewno-wywiewnej
z rekuperatorem w domu
o powierzchni ok. 160 m2

Systemy wentylacyjne tego typu dziaïajÈ
w oparciu o centralÚ wentylacyjnÈ nawiewno-wywiewnÈ z odzyskiem ciepïa, zwanÈ

Projektant instalacji
wentylacyjnej
powinien:
przed rozpoczÚciem montaĝu przedstawiÊ projekt instalacji zawierajÈcy wszelkie
obliczenia umoĝliwiajÈce wïaĂciwy dobór
rekuperatora oraz poszczególnych elementów instalacji wentylacyjnej (czerpni i wyrzutni powietrza, kanaïów wentylacyjnych
z nawiewnikami i kratkami wyciÈgowymi
oraz rekuperatora),
zaplanowaÊ trasy kanaïów wentylacyjnych: moĝna je umieĂciÊ w sufitach podwieszanych, na poddaszu, w Ăciankach kolankowych lub odpowiednich szachtach,
przewidzieÊ doprowadzenie do kaĝdego
z pomieszczeñ budynku co najmniej jednego przewodu wentylacyjnego,
rozmieĂciÊ kanaïy wentylacyjne tak, by
powietrze wywiewane byïo z ïazienek, toalety i kuchni, a nawiewane do sypialni, pokoi dziennych, salonu i gabinetu,
zapewniÊ swobodnÈ wymianÚ powietrza pomiÚdzy pomieszczeniami, a wiÚc zaznaczyÊ w opisie projektu drzwi z odpowiednim podciÚciem lub otworami
wentylacyjnymi.

fot. www.reperkuratory.pl

i usuwaÊ na zewnÈtrz zapachy, nadmiar
wilgoci i dwutlenku wÚgla, ale powinna równieĝ umoĝliwiaÊ odzyskanie ciepïa z powietrza wywiewanego. Ciepïo takie tracone jest bezpowrotnie w przypadku
tradycyjnych systemów wentylacyjnych.
Optymalnym rozwiÈzaniem wentylacyjnym
dla domu energooszczÚdnego jest wiÚc system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepïa z rekuperatorem. System taki
oparty na dobrej klasy urzÈdzeniach zapewnia odzysk ciepïa z powietrza wywiewanego
na poziomie nawet powyĝej 95%. W praktyce oznacza to, ĝe straty energetyczne w wyniku wentylowania pomieszczeñ ograniczone sÈ do absolutnego minimum.
System nawiewno-wywiewny zapewnia staïe dostarczanie do budynku oraz
jednoczesne usuwanie z niego takiej iloĂci powietrza, która gwarantuje skutecznoĂÊ wentylacji oraz wysoki komfort
klimatyczny.

Czerpnia ogrodowa systemu wentylacyjnego
uzupeïnionego o gruntowy wymiennik ciepïa
schïadzajÈcy powietrze latem i podgrzewajÈcy
zimÈ

potocznie rekuperatorem (choÊ sïowo rekuperator oznacza w rzeczywistoĂci jedynie
wymiennik ciepïa umieszczony wewnÈtrz
centrali wentylacyjnej).
Ukïad taki dziaïa w dwie strony – zimÈ
zapewnia odzysk ciepïa z powietrza usuwanego, latem nastÚpuje tzw. „odzysk chïodu”,
zabezpieczajÈcy dom przed szybkim przegrzewaniem siÚ.

pïywajÈce przez niÈ zostaje podgrzane zimÈ
a schïodzone latem.
Uwaga! Rekuperatory konstruowane sÈ
z myĂlÈ o odzyskiwaniu ciepïa zimÈ, efekt
chïodzenia jest w nich zawsze o wiele sïabszy, o ile nie zastosujemy dodatkowych
urzÈdzeñ schïadzajÈcych powietrze;
czerpni i wyrzutni powietrza, którymi
powietrze wpïywa do kanaïów i z nich wypïywa;
kanaïów wentylacyjnych, zakoñczonych
nawiewnikami i kratkami wyciÈgowymi,

System wentylacji z odzyskiem ciepïa skïada siÚ z:
rekuperatora – najwaĝniejszego elementu. Rekuperator to inaczej centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepïa. Powietrze prze-

fot. Archiwum BD

¥cienne wyrzutnie powietrza najczÚĂciej montuje siÚ pod dachem w Ăcianie szczytowej budynku

Czerpnia i wyrzutnia powietrza
Czerpnia – sïuĝy do pobierania powietrza
z zewnÈtrz, umieszcza siÚ jÈ w Ăcianie
domu, podbitce dachowej lub w ogrodzie
(zazwyczaj ïÈczy siÚ jÈ wtedy z wymiennikiem gruntowym).
Wyrzutnia – usuwa zuĝyte powietrze na zewnÈtrz, najczÚĂciej umieszcza siÚ jÈ na dachu w formie gotowego komina lub w Ăcianie szczytowej budynku.
Uwaga! JeĂli czerpnia ma byÊ zamontowana
na Ăcianie, nie moĝe siÚ znaleěÊ od strony
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System wentylacyjny powinien byÊ wykonany z materiaïów zapewniajÈcych odpowiedniÈ trwaïoĂÊ, np.
z rur zwijanych spiro, pokrytych specjalnÈ warstwÈ izolacyjnÈ

ruchliwej ulicy, co powodowaïo by napïywanie do domu spalin. Naleĝy równieĝ pamiÚtaÊ o zachowaniu minimalnej odlegïoĂci
miÚdzy czerpniÈ i wyrzutniÈ:
– 8 m – jeĂli sÈ na jednej Ăcianie budynku,
– 5 m – jeĂli czerpnia i wyrzutnia znajdujÈ
siÚ na sÈsiednich Ăcianach.

Rekuperator
Nazywana rekuperatorem centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepïa to
– w duĝym uproszczeniu – urzÈdzenie skïadajÈce siÚ z wymiennika ciepïa oraz dwóch
wentylatorów: nawiewnego i wywiewne-

DecydujÈc siÚ na umieszczenie rekuperatora na poddaszu nieuĝytkowym, naleĝy bezwzglÚdnie
pamiÚtaÊ o dobrym zabezpieczeniu urzÈdzenia przed mrozem – musi ono znajdowaÊ siÚ wewnÈtrz
izolowanej przestrzeni budynku

fot. www.reperkuratory.pl

Kanaïy wentylacyjne
W Polsce najczÚĂciej montuje siÚ systemy
wentylacyjne z przewodami elastycznymi. Przewody takie to – w uproszczeniu folia aluminiowa oparta na stalowej sprÚĝynie, owiniÚta (lub nie) izolacjÈ z weïny
mineralnej. Mimo pozornej ïatwoĂci montaĝu i przystÚpnej ceny czÚsto niosÈ ze sobÈ
ryzyko dla uĝytkownika. Ich jakoĂÊ zazwyczaj jest niezbyt dobra, przez co trwaïoĂÊ
takiej instalacji moĝe zostaÊ ograniczona do zaledwie kilku lat lub do pierwszego
czyszczenia: szczotka moĝe spowodowaÊ
bezpowrotne zniszczenie wnÚtrza takiego
przewodu.
Duĝo trwalszym, choÊ nieco droĝszym
rozwiÈzaniem jest zastosowanie metalowych przewodów sztywnych typu spiro,
pokrytych dodatkowo specjalnÈ izolacjÈ.
Instalacja wykonana z takich przewodów
speïni swoje zadanie przez wiele lat, moĝe
byÊ równieĝ regularnie czyszczona bez ryzyka jej uszkodzenia.
Uwaga! Naleĝy bezwzglÚdnie unikaÊ wykorzystywania do wykonywania instalacji
wentylacyjnych rur bez atestów do zastosowania w wentylacji, np. rur kanalizacyjnych. Materiaï, z jakiego sÈ one wykonane,
czÚsto powoduje uwalnianie do powietrza
niewielkich iloĂci szkodliwych zwiÈzków
chemicznych, w przypadku poĝaru zaĂ gro-

zi szybkim rozprzestrzenieniem siÚ ognia
w budynku.
Kanaïy wentylacyjne montuje siÚ w Ăcianach i stropach, a w budynkach z nieuĝytkowym poddaszem najczÚĂciej prowadzi siÚ je
wïaĂnie w tej niewykorzystanej przestrzeni.

go. ¥wieĝe, zimne powietrze zasysane z zewnÈtrz przechodzi przez wymiennik ciepïa,
ogrzewajÈc siÚ od takiej samej iloĂci zuĝytego powietrza usuwanego z wnÚtrza budynku na zewnÈtrz, równieĝ przepïywajÈcego
przez ten wymiennik. Przepïywy sÈ prawie
bezgïoĂnie i odbywajÈ siÚ samoczynnie.
Na rynku dostÚpnych jest coraz wiÚcej modeli rekuperatorów. DecydujÈc siÚ na
konkretne urzÈdzenie, warto porównaÊ nie
tylko ceny, ale przede wszystkim dostÚpnoĂÊ serwisu, koszty eksploatacyjne (zuĝycie energii plus koszt wymiennych filtrów)
oraz jakoĂÊ wykonania urzÈdzenia.
Warto równieĝ zasiÚgnÈÊ opinii fachowca,
który odpowiednio dobierze urzÈdzenie do
budynku, w jakim ma ono zostaÊ zainstalowane. Dobór powinien uwzglÚdniaÊ nie
tylko wydajnoĂÊ rekuperatora czy jego odzysk ciepïa, ale takĝe sprÚĝ (siïÚ, z jakÈ rekuperator wpycha powietrze w przewody
wentylacyjne oraz zasysa powietrze z zewnÈtrz; im wielkoĂÊ ta jest wiÚksza, tym
silniejsza jest centrala) generowany przez
wentylatory.
Naleĝy równieĝ zwróciÊ uwagÚ na poziom haïasu centrali wentylacyjnej. JeĂli rekuperator bÚdzie pracowaï zbyt gïoĂno, nie
bÚdziemy mogli spaÊ! Warto jest równieĝ zauwaĝyÊ, ĝe szczególnie tañsze rekuperatory sÈ czÚsto duĝo gïoĂniejsze od tych droĝ-
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Wentylacja grawitacyjna
To nadal najczÚĂciej w Polsce spotykany
system wentylacyjny. Jego dziaïanie opiera
siÚ na ruchu powietrza w pionowym przewodzie kominowym wywoïanym przez róĝnicÚ
temperatury pomiÚdzy wnÚtrzem budynku
a Ărodowiskiem zewnÚtrznym oraz róĝnicy ciĂnienia wywoïanej ruchem powietrza.
Dla jej skutecznego dziaïania konieczne
jest nie tylko zapewnienie istnienia droĝnego przewodu kominowego z kratkÈ na Ăcianie, ale takĝe zapewnienie staïego dopïywu powietrza z zewnÈtrz. Dopïyw powietrza
z zewnÈtrz umoĝliwiajÈ miÚdzy innymi kratki Ăcienne umieszczane pod oknami lub nawiewniki okienne. NajczÚĂciej stosowane
w domach rozszczelnienia poïaci okiennych,
zwane „mikrowentylacjÈ”, w wiÚkszoĂci wypadków nie zapewniajÈ odpowiedniego dopïywu powietrza. Przewód kominowy moĝe usunÈÊ na zewnÈtrz nawet kilkadziesiÈt metrów
szeĂciennych powietrza na godzinÚ, a przeciÚtna mikrowentylacja okienna dostarcza
zaledwie kilka metrów szeĂciennych, zazwyczaj okoïo 10-krotnie mniej. Jest to zauwaĝalne szczególnie w momencie „odwracania siÚ
ciÈgu” w ïazienkowych kratkach wentylacyjnych, które zamiast usuwaÊ zuĝyte powietrze
na zewnÈtrz powodujÈ nawiewanie zimnego
powietrza. PrawidïowÈ pracÚ kratki wentylacyjnej spowoduje uchylenie okna w ïazience.
Warto równieĝ zauwaĝyÊ, ĝe dla dobrego samopoczucia (czyli odczuwania tzw. „komfortu klimatycznego”) w danym pomieszczeniu
osoba dorosïa potrzebuje okoïo 40–60 m3 powietrza na godzinÚ.

Wbrew pozorom dobrze wykonany system wentylacji grawitacyjnej nie jest systemem tanim.
Koszt wymurowania tylko jednego komina wentylacyjnego o 3–5 przewodach wentylacyjnych
to wydatek rzÚdu kilku tysiÚcy zïotych w zaleĝnoĂci od dïugoĂci komina. Wentylacja grawitacyjna
– o ile sprawdzaïa siÚ doskonale w domach budowanych w latach 60-tych czy 70-tych, peïnych
dziur i nieszczelnoĂci zapewniajÈcych staïy dopïyw
powietrza – przestaje dziaïaÊ w domach nowoczesnych, budowanych przy uĝyciu technologi i opartych na wysokiej szczelnoĂci i izolacyjnoĂci.
W efekcie w wiÚkszoĂci domów dÈĝÈcych do
uzyskania wysokiej energooszczÚdnoĂci zasto-

sowanie wentylacji grawitacyjnej powoduje
skutki uboczne w postaci silnego zagrzybienia Ăcian oraz bardzo wysokiej koncentracji
róĝnych szkodliwych zwiÈzków chemicznych,
które nie sÈ usuwane na zewnÈtrz z powodu
nieskutecznie dziaïajÈcego systemu wentylacyjnego. Wentylacja grawitacyjna uniemoĝliwia skutecznÈ kontrolÚ iloĂci powietrza usuwanego oraz jakiekolwiek filtrowanie powietrza.
Rozszczelnienia okien powodujÈ równieĝ przedostawanie siÚ do wnÚtrza mieszkañ uciÈĝliwego haïasu z zewnÈtrz, szczególnie w budynkach usytuowanych w centrach miast czy
w pobliĝu ruchliwych ulic.

Schemat dziaïania wentylacji grawitacyjnej

Fachowy projekt i montaĝ
Najlepszy rekuperator zamontowany w ěle
wykonanej instalacji wentylacyjnej nie bÚdzie dobrze dziaïaÊ. Na naszym rynku jest
niewiele firm, które majÈ wystarczajÈce doĂwiadczenie w wykonywaniu takich instalacji, wiÚc wiÚkszoĂÊ instalatorów, zwïaszcza tych, którzy podejmujÈ siÚ kaĝdego
zadania, uczy siÚ na bïÚdach popeïnianych u swoich klientów – czyli w naszych
domach.
Warunkiem wïaĂciwego, bezgïoĂnego funkcjonowania wentylacji z odzyskiem ciepïa sÈ
miÚdzy innymi:

odpowiednie dobranie Ărednic przewodów wentylacyjnych i przepustnic regulacyjnych,
uwzglÚdnienie obliczenia oporów instalacji (na tej podstawie dobiera siÚ rekuperator
o odpowiednich parametrach),
zastosowanie odpowiednich rur (obecnie
nie stosuje siÚ juĝ rur harmonijkowych, lecz
gïadkie, przez które powietrze przesuwa siÚ
prawie bez szumów),
staranne ocieplenie kanaïów przechodzÈcych przez pomieszczenia nieogrzewane (piwnica, poddasze),

wybranie centrali z pïynnÈ lub wielostopniowÈ regulacjÈ prÚdkoĂci wentylatora – im
wiÚksze moĝliwoĂci regulacji, tym wiÚksze
oszczÚdnoĂci energii,
wyposaĝenie centrali w system kontroli zabrudzenia filtra, który poinformuje nas,
gdy trzeba bÚdzie go oczyĂciÊ. Zatkany filtr to
wiÚksze opory przepïywu powietrza i wyĝsze
koszty zuĝycia prÈdu,
naleĝyta konserwacja instalacji, polegajÈca na wymianie filtrów (raz na 2–4 miesiÈce)
oraz czyszczeniu kanaïów wentylacyjnych (raz
na 3–6 lat w zaleĝnoĂci od stopnia zabrudzenia).
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Gruntowy
wymiennik ciepïa

Wentylacja wywiewna
Pomysï tego systemu zrodziï siÚ w wyniku chÚci usprawnienia niedziaïajÈcej wentylacji grawitacyjnej. ZaczÚto wiÚc dodawaÊ wentylatory wymuszajÈce ruch powietrza oraz kanaïy usuwajÈce zuĝyte powietrze z poszczególnych pomieszczeñ budynku. Skuteczna praca takiego
systemu zaleĝna jest od dopïywu prÈdu do wentylatora wywiewnego oraz Ăwieĝego powietrza
z zewnÈtrz w iloĂci identycznej, jak ta, która usuwana jest przez wentylator wywiewny.
Brak dopïywu powietrza z zewnÈtrz (kratki podokienne, nawiewniki podokienne, mikrowentylacja) spowoduje obniĝenie skutecznoĂci dziaïania systemu wentylacyjnego. Wentylator bÚdzie krÚciï siÚ, mielÈc powietrze, ale nie usunie nic na zewnÈtrz, jeĂli nie wyrównamy ciĂnienia poprzez dopïyw Ăwieĝego powietrza w innej czÚĂci pomieszczenia.
Zastosowanie w ïazience wentylatorka wspomagajÈcego wywiew powietrza z ïazienki,
hybrydowej nasady kominowej wyposaĝonej w wentylator wyciÈgowy czy zainstalowanie
w domu centralnego wentylatora wywiewnego to róĝne przykïady systemów wentylacji wyciÈgowej. Jest to system stosunkowo tani w montaĝu, skïada siÚ zazwyczaj z wentylatora lub
kilku wentylatorów poïÈczonych z prostym systemem wyciÈgowym powietrza. Niestety jest
to równieĝ system bardzo drogi w eksploatacji: staïe usuwanie ogrzanego, zuĝytego powietrza na zewnÈtrz powoduje znaczny wzrost kosztów eksploatacyjnych budynku.
Wentylacja wywiewna jest stosunkowo tanim rozwiÈzaniem, zapewniajÈcym duĝo wiÚkszÈ
skutecznoĂÊ wentylacji niĝ wentylacja grawitacyjna. Niestety wysoka skutecznoĂÊ pracy systemu powoduje równieĝ ucieczkÚ sporej iloĂci ciepïego powietrza na zewnÈtrz, dlatego rozwiÈzanie takie nie powinno byÊ brane pod uwagÚ w przypadku domu energooszczÚdnego.

System wentylacyjny domu energooszczÚdnego moĝe zostaÊ dodatkowo wyposaĝony w urzÈdzenia podnoszÈce komfort
mieszkañców. RolÚ urzÈdzenia chïodzÈcego moĝe peïniÊ gruntowy wymiennik ciepïa wykorzystujÈcy naturalne ciepïo gruntu
za poĂrednictwem systemu rur lub system
chïodzÈcy dla rekuperatora oparty na specjalnej pompie ciepïa, tzw. artic, niewymagajÈcy instalowania rur czy zïoĝa pod
ziemiÈ.
UrzÈdzenia te powodujÈ wstÚpne schïodzenie powietrza latem, polepszajÈc klimat
wewnÈtrz pomieszczeñ w okresie upaïów.
Powietrze napïywajÈce do budynku zimÈ po
przejĂciu przez GWC ogrzewa siÚ do temperatury dodatniej, co dodatkowo obniĝa
koszty ogrzewania.
KorzystajÈc z urzÈdzeñ chïodzÈcych naleĝy pamiÚtaÊ o bezwzglÚdnym odciÚciu
nadmiaru sïoñca wpadajÈcego do pomieszczeñ przez okna. Brak zainstalowanych ĝaluzji czy rolet spowoduje powstanie efektu
„szklarni”. Zgodnie z normÈ DIN 5034-1 pomieszczenia naleĝy chroniÊ przed nadmiernym nagrzewaniem promieniami sïonecznymi tylko za pomocÈ osïon zewnÚtrznych
np. rolet. Dotyczy to szczególnie budynków
energooszczÚdnych, które ze wzglÚdu na
doskonaïÈ izolacjÚ szybko nagrzewajÈ siÚ
wewnÈtrz od sïoñca.

szych, zwykle duĝo staranniej wykonanych
i zaizolowanych.
Warto zwróciÊ uwagÚ równieĝ na sprawnoĂÊ odzysku ciepïa wymiennika. Tu jednak naleĝy byÊ ostroĝnym – zdarza siÚ, ĝe
parametr ten jest zawyĝany przez producentów lub podawany wyïÈcznie dla okreĂlonej
temperatury i wydajnoĂci, dla których wysoka sprawnoĂÊ uzyskiwana jest tylko w warunkach laboratoryjnych, w rzeczywistoĂci
zaĂ parametr ten jest znacznie niĝszy. Warto
wiÚc zapytaÊ instalatora o certyfikat wydany

przez niezaleĝne laboratorium, potwierdzajÈcy rzeczywiste parametry pracy urzÈdzenia.
Juĝ na etapie projektu warto siÚ zastanowiÊ, gdzie umieĂciÊ centralÚ wentylacyjnÈ.
NajczÚĂciej montuje siÚ jÈ na poddaszu,
w kotïowni lub w garaĝu. WybierajÈc miejsce na rekuperator, trzeba jednak pamiÚtaÊ,
ĝe powinno ono gwarantowaÊ w miarÚ ïatwy dostÚp do urzÈdzenia. W kaĝdym rekuperatorze sÈ bowiem filtry, które przynajmniej dwa razy do roku powinno siÚ wyjÈÊ
i wyczyĂciÊ.

fot. www.reperkuratory.pl

Schemat dziaïania wentylacji wywiewnej

Latem, podczas upaïów dobrze wykonany
gruntowy wymiennik ciepïa pozwala na schïodzenie powietrza wchodzÈcego do budynku
z +32 do nawet +16 stopni, bez bez koniecznoĂci dodatkowego zuĝycia energii – pracÈ
GWC steruje wyïÈcznie rekuperator
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