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Do zdrowego ycia ka demu cz owieko-

wi potrzebne jest wie e powietrze. Sta y

jego dop yw do wn trza domu mo e zapew-

ni  tylko system wentylacyjny. Do wyboru 

mamy dwa najpopularniejsze warianty: po-

zornie tani , ale cz sto zawodn  wentylacj

grawitacyjn , która przyczynia si  do wyso-

kich kosztów ogrzewania, albo dro sz  in-

westycyjnie, ale ta sz  w eksploatacji i du o

bardziej komfortow  (bo zapewniaj c  sta

kontrolowan  wymian  powietrza) – wenty-

lacj  mechaniczn  z odzyskiem ciep a.

Najskuteczniejsza 
wentylacja: mechaniczna 
z odzyskiem ciep a
Jest odpowiedzi  na wszelkie niedostat-

ki naturalnego wentylowania budynków. 

Instalacja taka sk ada si  z czerpni i wy-

rzutnia powietrza (którymi powietrze 

wp ywa do kana ów i z nich wyp ywa), 

przewodów wentylacyjnych (zako czo-

nych anemostatami) oraz rekuperatora

(w którym nast puje odzysk ciep a – powie-

trze nap ywaj ce zostaje zim  podgrzane, 

a latem och odzone).

Wentylacja taka zapewnia kontrolowany 

wyp yw i nap yw powietrza i – co najwa -

niejsze, umo liwia odebranie cz ci ciep a

z ogrzanego powietrza wewn trznego, za-

nim zostanie ono usuni te na zewn trz. 

Ciep o to jest nast pnie przekazywane po-

wietrzu wp ywaj cemu do wn trza domu, 

dzi ki czemu odzyskuje si  cz  ciep a, 

które w wentylacji naturalnej jest bezpow-

rotnie tracone. Zmniejsza si  w ten sposób 

zapotrzebowanie na energi  do ogrzewania 

domu, a to oznacza konkretne oszcz dno ci.  

Nie bez znaczenia – szczególnie dla 

alergików – jest równie  jako  nawie-

wanego przez wentylacj  powietrza. 

Niezale nie od filtrów powietrza umiesz-

czonych standardowo w rekuperato-

rze, system wentylacji z odzyskiem cie-

p a mo na wyposa y  w dodatkowy filtr 

o zwi kszonej skuteczno ci filtracji mon-

towany w kanale wentylacyjnym. Jest to 

dodatkowe urz dzenie zabezpieczaj ce 

mieszka ców szczególnie podatnych na 

alergie wywo ywane przez kurz znajduj -

cy si  w powietrzu. 
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Centrala wentylacyjna z rekuperatorem wyposa ona

w dodatkowe filtry skutecznie oczy ci powietrze 

nap ywaj ce do domu

wie e powietrze 
przez 24 h 
na dob
TEMAT
NUMERU
DOM PRZYJAZNY 
ALERGIKOWI

Wentylacja
Joanna D browska

W domu, w którym 

le dzia a wentylacja, 

ciany mog  ulec 

zawilgoceniu, a nawet 

zagrzybieniu. Zanim 

to si  stanie, 

wszyscy mieszka cy

mog  mie  problemy 

ze snem i skar y  si

na z e samopoczucie 

oraz k opoty

zdrowotne

o niewyja nionych

przyczynach. Sta a

wymiana powierza 

jest wi c niezb dna,

nie tylko w domu 

alergika. 
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Wentylacja 

W sk ad filtra wchodzi otwierana kaseta 

filtrowa z umieszczonym wewn trz niej wy-

miennym wk adem filtruj cym. Koszt wk a-

du filtruj cego zale y od modelu urz dzenia 

i wielko ci obudowy filtra. Koszt standardo-

wych filtrów, umieszczonych wewn trz re-

kuperatora (wymienianych 3–4 razy w roku) 

to wydatek 50–200 z . Kupuj c rekuperator, 

warto równie  wybra  model wyposa ony 

w system kontroli zabrudzenia filtra, który 

poinformuje, gdy trzeba b dzie go oczy ci

(wymieni  wk ad). 

Projekt

Wielu inwestorom mo e si  wydawa , e

na projekt instalacji, której „nie powinno 

by  wida , s ycha  ani czu ”, szkoda wyda-

wa  pieni dze. Tymczasem dobre funkcjo-

nowanie instalacji wentylacyjnej mo e za-

pewni  tylko dok adne obliczenie oporów 

oraz spadków ci nie  w przewodach wen-

tylacyjnych i dobranie odpowiednich ich 

d ugo ci i rednic. Bez dobrego projektu 

nie uda si  tak dobra  urz dze , w tym re-

kuperatora, aby jego wentylatory by y

w stanie zapewnia  wymagan  wydajno

wentylacji, ani te  w a ciwie zmontowa

ca ej instalacji. Zgodnie z nowymi przepi-

sami, obowi zuj cymi od 1 stycznia 2009, 

projekt ka dego budynku musi zawiera

dok adny projekt instalacji wentylacyjnej 

z opisem szczegó ów jej funkcjonowania.

Projekt wentylacji powinien wykona

specjalista z do wiadczeniem w projektowa-

niu instalacji do domów jednorodzinnych 

i uwzgl dni  w nim gruntowy wymiennik 

ciep a (je li przewidujemy jego monta ).

Wykonanie

Przewody wentylacyjne. Wiele firm oferu-

je swoim klientom tanie przewody nieizolo-

wane lub elastyczne izolowane cz sto 

o bardzo niewielkiej rednicy. 

Zastosowanie niezaizolowanych przewo-

dów wielokrotnie zwi ksza ryzyko powsta-

nia skroplin, które sp ywaj c na okrywaj ce 

je cianki gipsowe spowoduj  ich butwie-

nie od rodka. Mo e to doprowadzi  do ko-

nieczno ci wykonania generalnego remontu 

ca ego domu ju  po dwóch latach od za-

mieszkania.

 Zastosowanie sztywnych przewodów izo-

lowanych nie tylko ogranicza do minimum 

wspomniane zagro enia, ale te  przyczy-

nia si  do wyt umienia szumów charaktery-

stycznych dla instalacji wentylacyjnej. 

Sprawd , ile 
powietrza potrzeba

Ilo  wymienianego powietrza mierzy si  ane-

mometrem, przyk adaj c go do anemostatu 

lub kratki wentylacyjnej. 

Uwaga! Pomiaru nale y dokonywa  przy za-

mkni tych oknach, je li na co dzie  rzadko 

je otwieramy. Otwarcie okien spowoduje bo-

wiem, e pomiar nie b dzie miarodajny.

Zapewniaj ca komfort wymiana powietrza na 

1 osob  doros  w pomieszczeniu  wynosi:

co najmniej 30 m3/h w pokojach,

70 m3/h w kuchni z oknem i kuchenk

   gazow ,

50 m3/h w azience.

Sygna y, e
wentylacja nie dzia a

zaparowane okna – niedostateczna wy-

miana lub brak wymiany powietrza, wsku-

tek czego nie jest odprowadzany z wn trza 

nadmiar wilgoci, powoduje skraplanie si

pary wodnej na zimnych powierzchniach: 

oknach, ok adzinach z p ytek czy lustrach 

w azience,

uszczenie si  farb, odpadanie ok adzin 

z p ytek, odklejanie si  tapet – s  skutkiem 

gromadzenia si  na cianach wilgoci,

plamy i grzyb na cianach – d ugo utrzymu-

j ca si  w cianach wilgo  sprzyja rozwojowi 

ple ni, które s  silnymi alergenami.

Profesjonalny 
projekt

Projektant instalacji powinien: 

zaplanowa  trasy kana ów wentylacyjnych

(wykonanych z g adkich przewodów, przez któ-

re powietrze przesuwa si  prawie bez szumów): 

mo na je umie ci  w sufitach podwieszanych, 

na poddaszu, w ciankach kolankowych lub od-

powiednich szachtach instalacyjnych, 

dobra rednic  przewodów i przepust-

nic regulacyjnych oraz rekuperator o odpo-

wiednich parametrach: z p ynn  lub pi cio-

stopniow  regulacj  pr dko ci wentylatora 

(im wi ksze mo liwo ci regulacji, tym wi k-

sze oszcz dno ci energii),

doprowadzi  do ka dego z pomieszcze

budynku co najmniej jeden przewód wen-

tylacyjny,

rozmie ci  kana y wentylacyjne tak, by 

powietrze wywiewane by o z azienek, toalet 

i kuchni, a nawiewane do sypialni, pokoi dzien-

nych, salonu i gabinetu, 

zapewni  swobodn  wymian  powietrza 

pomi dzy pomieszczeniami, a wi c zaznaczy

w opisie projektu, jakie podci cia lub otwory 

wentylacyjne nale y zapewni  w drzwiach.

zaplanowa  ocieplenie kana ów przecho-

dz cych przez pomieszczenia nieogrzewane 

(piwnica, poddasze).

Je li moc rekuperatora jest zbyt du a, przewody wykonane 

s  z rur elastycznych lub przekrój i ich d ugo  dobrane s

niew a ciwie – instalacja mo e le pracowa  i ha asowa

fo
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 Instalacj  wentylacyjn  najcz ciej wykonuje si
z g adkich stalowych przewodów o przekroju ko owym

fo
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 Anemostat 
powinien by
zamontowany
w odleg o ci
conajmniej
4 m od centrali 
wentylacyjnej
(im odleg o
wi ksza, tym 
lepsze t umienie
szumów)

 Anemostat 
nawiewno-
-wywiewny 
otwarty (a) 
i zamkni ty (b) 

a

b
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 Porz dne firmy nie stosuj  ju  do wen-

tylacji aluminowych rur elastycznych (wy-

godnych w monta u i tanich), tylko g ad-

kie stalowe rury typu spiro – dro sze, ale 

znacznie trwalsze i  mniej ha a liwe, gdy

powietrze porusza si  w nich ze znacznie 

mniejszymi oporami. 

 Nale y te  zwróci  baczn  uwag  na red-

nice przewodów w projekcie. Zastosowanie 

przewodów w szych ni  za o y  projek-

tant spowoduje na pewno zwi kszenie opo-

rów instalacji, a to mo e oznacza  zak ócenia 

jej dzia ania oraz znaczne zwi kszenie pozio-

mu szumów (które b d  si  jeszcze pot gowa

u wylotu zbyt w skiego anemostatu na ko cu

takiego przewodu).

Anemostaty. Montuje si  je na zako cze-

niu wylotów przewodów wentylacyjnych. 

Obrotowy talerzyk anemostatu umo liwia 

p ynn  regulacj  nat enia przep ywu po-

wietrza. Lepiej zamontowa  anemostaty 

z aluminium lub stalowe, malowane prosz-

kowo, bo trudniej ni  na plastikowych osa-

dza si  na nich kurz, o wiele rzadziej wyma-

gaj  wi c czyszczenia.

Czerpnia i wyrzutnia powietrza. Czerpnia

s u y do pobierania czystego powietrza z ze-

wn trz, umieszcza si  j  w cianie budynku, 

podbitce dachowej lub w ogrodzie (jako cz

GWC). Wyrzutnia natomiast usuwa zu yte 

powietrze na zewn trz. Najcz ciej montuje 

si  j  w dachu jako gotowy komin lub w cia-

nie szczytowej budynku.

Rekuperator. Nazywana rekuperato-

rem centrala nawiewno-wywiewna z od-

zyskiem ciep a to – w du ym uproszczeniu 

– urz dzenie sk adaj ce si  z wymienni-

ka ciep a (krzy owego, przeciwpr dowego 

lub obrotowego), dwóch wentylatorów – na-

wiewnego i wywiewnego, filtra powietrza. 

wie e, zimne powietrze zasysane z ze-

wn trz przechodzi przez wymiennik ciep a, 

ogrzewaj c si  od takiej samej ilo ci zu yte-

go powietrza usuwanego z wn trza budyn-

ku na zewn trz (równie  przep ywaj cego 

przez ten wymiennik). Przep ywy s  pra-

wie bezg o nie i odbywaj  si  samoczynnie 

– bez ingerencji mieszka ców domu.

GWC – wspomaganie 
wentylacji
GWC to gruntowy wymiennik ciep a, który 

czerpie energi  z otaczaj cego go gruntu, 

w którym nawet w najwi ksze mrozy i upa y

na g boko ci poni ej 1,5 m panuje zawsze sta-

a (zale na od pory roku) temperatura 4–8°C . 

GWC mo e by  uzupe nieniem instalacji 

wentylacji mechanicznej z odzyskiem cie-

p a (nie da si  go zastosowa  w domu wypo-

sa onym w wentylacj  grawitacyjn ). 

 Do wymiennika wp ywa powietrze z ze-

wn trz i zim  – wst pnie si  od niego ogrze-

wa, a latem ch odzi. Podczas mrozów po-

wietrze zewn trzne, maj ce na przyk ad 

temperatur  –20°C, wp ywa do wymienni-

ka, ogrzewa si  w nim nawet do +2°C i tak 

ogrzane wp ywa do budynku. Z GWC nale-

y wi c korzysta , gdy temperatura powietrza 

zewn trznego spada poni ej zera lub wzrasta 

powy ej 23–25°C. Wiosn  i jesieni  nale y go 

wy cza  (za pomoc  przepustnicy sterowanej 

r cznie lub automatycznie) i pobiera  powie-

trze zewn trzne z czerpni umieszczonej na 

budynku, bo pobieranie ciep a z wymiennika 

gruntowego jest w tym czasie nieop acalne.

 W najzimniejszych miesi cach GWC 

wspó pracuj cy z rekuperatorem mo e za-

bezpieczy  go przed mrozem, a latem – za-

pewni  ch odzenie pomieszcze .

 GWC mo na wykona  w trzech warian-

tach, oto dwa najcz ciej stosowane. 

Wymiennik rurowy. Jest to ruroci g o red-

nicy 20–40 cm lub wi cej (dobiera si  j  do 

typu rekuperatora i wielko ci instalacji) i d u-

go ci 45–60 m. Uk ada si  go pod ziemi ,

w linii prostej albo w kszta t litery U lub S. 

Ruroci g ko czy si  czerpni  powietrza wy-

posa on  w siatk  zabezpieczaj c  przed in-

fo
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 Rekuperator mo na zamontowa  w dowolnym
miejscu w domu, najlepiej na podwy szeniu lub 
na cianie na wysoko ci umo liwiaj cej swobodny 
odp yw kondensatu: na poddaszu, w gara u lub 
w kot owni, w garderobie albo w schowku pod 
schodami

fo
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 Zasada dzia ania wymiennika krzy owego

 Czerpnia cienna zamontowana pod szczytem dachu

ciep e
powietrze

zimne
powietrze

czerpnia cienna

centrala wentylacyjna

przepustnica zwrotna 
(r czna lub automatyczna)

 Wymiennik rurowy  Wymiennik wirowy

czerpnia

gruntowa
ruroci g

wir

warstwa izolacyjna 

(np. styropian)
maksymalny górny 

poziom wód gruntowych

czerpnia

gruntowa

centrala

wentylacyjna

przepustnica zwrotna 

(r czna lub automatyczna)

czerpnia

cienna

fo
t.
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sektami i gryzoniami oraz w filtr. Ruroci g

warto wykona  z rur z wewn trzn  pow ok

antybakteryjn  i o podwy szonej przewodno-

ci cieplnej – uzyska si  lepsz  wymian  cie-

p a mi dzy gruntem a powietrzem wewn trz 

rury, a powietrze po wyj ciu z wymiennika 

nie b dzie zawiera o kurzu i alergenów. Im 

wilgotniejszy jest grunt, tym lepiej przewodzi 

ciep o, w zwi zku z tym ruroci g mo e by

krótszy (a wi c ta szy).

Wymiennik wirowy. Wykonuje si  go 

z u o onej w gruncie na g boko ci 1,2–3 m 

warstwy czystego i suchego wiru p ukanego 

o gramaturze 50–90 mm lub t ucznia. Jednak 

ze wzgl du na brak mo liwo ci zabezpiecze-

nia wymiennika wirowego przed wodami 

gruntowymi, jest on rzadziej stosowany ni

rurowy. Ponadto opór powietrza przez niego 

generowany powoduje konieczno  zamon-

towania wentylatora wspomagaj cego, który 

zwi ksza znacznie zu ycie pr du. 

Ile to kosztuje i czy si
op aca?

czny koszt wyposa enia domu w wentyla-

cj  nawiewno–wywiewn  z rekuperatorem 

w zale no ci od jako ci u ytych materia ów 

i rodzaju rekuperatora to wydatek od 10 do 

30 tys z . Najdro szym elementem instalacji 

jest rekuperator, kosztuje  minimum 4 tys. z .

 Cho  monta  instalacji wydaje si  nie-

skomplikowany, lepiej zda  si  na profesjo-

nalnych wykonawców. Domowi majsterko-

wicze nie zaoszcz dz  wiele,  a ryzyko, e

pope ni  b dy, jest du e.

 Chocia czne koszty instalacji s  niema-

e, wydatek szybko si  zwróci (instalacja bez 

GWC – po 5–10 latach, instalacja z GWC – po 

8–15), bo znacznie zmniejszy koszty ogrze-

wania. Zaoszcz dzone dzi ki temu pieni dze 

zrekompensuj  wi c koszt inwestycji.

 Je li uwzgl dni  obecne ceny oleju opa o-

wego, gazu p ynnego czy energii elektrycznej, 

oszcz dno ci mog  wynie  nawet 3 tys. rocz-

nie. Zwa ywszy, e ceny energii stale rosn ,

wentylacja z odzyskiem ciep a b dzie si  przy-

czynia  do coraz wi kszych oszcz dno ci. 

 Je li dodatkowo zdecydujemy si  na grun-

towy wymiennik ciep a, wydatki  inwesty-

cyjne wzrosn  o kilka tysi cy z . Koszt wy-

konania GWC w domu o powierzchni 

150 m2 to 9–15 tys. z , ale wydatki na jego  

eksploatacj  to jedynie energia, jak  zu y-

wa wentylator wymuszaj cy przep yw po-

wietrza przez z o e. Zysk energetyczny jest 

wi c znacz cy – zu ywaj cy 1 kWh energii 

elektrycznej GWC mo e dostarczy  do 

40 kWh energii cieplnej.    

fo
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 Prawid owo wykonany gruntowy wymiennik 
ciep a jest równie  najskuteczniejszym 
i najbardziej ekonomicznym zabezpieczeniem 
rekuperatora przed zamarzaniem 

REKLAMA
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Najcz stsze b dy
1.  Instalacja bez projektu. Skutkiem nieprecyzyjnych oblicze  lub budowy instalacji 

bez projektu mo e by  dobranie rekuperatora o niew a ciwej mocy. Je li b dzie za ma a,

wymiana powietrza b dzie niewystarczaj ca, a je li zbyt du a – urz dzenie b dzie dro -

sze i b dzie zu ywa o wi cej energii elektrycznej.

2. Monta  niezgodny z projektem. Zmiany rednic i rozprowadzenia przewodów mog

spowodowa  zwi kszenie oporów przep ywu powietrza, a to mo e sprawi , e dobrany 

przez projektanta rekuperator oka e si  nieodpowiedni.

3.  Niestaranne wykonanie i nieszczelne po czenie elementów przewodów wen-

tylacyjnych. Szczególnie atwo ulegaj  uszkodzeniom przewody z tworzyw sztucznych, 

dlatego nie nale y ich stosowa .

4. Zbyt du a ilo  u ytych elastycznych przewodów (fleksów). S  ch tnie stoso-

wane, bo s  tanie i atwo si  je uk ada, gdy  dostosowuj  si  do wymiarów i kszta tu 

miejsca. Niestety opory przep ywu s  w takich przewodach wi ksze ni  w sztywnych 

o g adkiej powierzchni wewn trznej i mog  powodowa  nawet kilkakrotny spadek wy-

dajno ci pracy rekuperatora. Kana ów elastycznych nie da si  te  czy ci , bo maj  nie-

równ  powierzchni , zdarza si  równie , e p kaj  w trakcie eksploatacji. Zlokalizowanie 

nieszczelno ci i ich naprawa jest k opotliwa, je li takie przewody zostan  zabudowane. 

Dlatego te  przewody elastyczne mo na stosowa  tylko na krótkich odcinkach na pod-

czeniach anemostatów i kratek wentylacyjnych oraz rekuperatora. 

5. Brak izolacji termicznej przewodów. Je li poprowadzone s  na nieogrzewanym 

poddaszu, to brak ocieplenia mo e powodowa  zmniejszenie sprawno ci odzysku ciep a

oraz wykraplanie si  w przewodach pary wodnej pochodz cej z och odzonego powie-

trza. Je li woda nie b dzie mog a odp ywa

z kana ów, b dzie si  w nich groma-

dzi , utrudniaj c przep yw powietrza 

albo b dzie wycieka  w miejscach -

czenia kana ów i w ten sposób utwo-

rzy zacieki lub wr cz zaleje które

z pomieszcze .

6. Niezapewnienie swobodnego prze-

p ywu powietrza w domu. Aby powietrze 

przep ywa o do wszystkich pomieszcze ,

drzwi wewn trzne nie mog  by  szczel-

ne: we wszystkich wskazanych przez pro-

jektanta powinno si  wykona  odpowied-

nie otwory.

wycena fi rmy PRO-VENT
materia y: izolowane przewody 
wentylacyjne (elastyczne, z tworzywa, 
20 m): 450 – 660 z ; centrala wentylacyjna 
– rekuperator MISTRAL 400 (wydajno
400 m3/h): 4685 z ; sterownik RC3: 
915 z ; anemostaty (metalowe, malowane 
proszkowo, 8 szt.): 320 z ; kszta tki 
(ok.10 szt.): 600 z ; czerpnia z puszk
rozpr n  oraz kratk  aluminiow :
220 z ; wyrzutnia: 220 z ; materia y
monta owe: 200 z ;
razem: 7610 – 7820 z
robocizna: 3300 z

czny koszt: 10 910–11 120 z

wycena fi rmy DOSPEL
materia y: izolowane przewody 
wentylacyjne Termofl eks (elastyczne, 
aluminiowe, 20 m): 306 z ; centrala 
wentylacyjna  –  rekuperator DAYTONA 
350 (wydajno  400m3/h): 8040 z ;
anemostaty Anemostat 100 (8 szt.): 
195 z ; czerpnia: 33 z ; wyrzutnia: 33 z ;
razem: 8607 z
robocizna: 3660 z

czny koszt: 12 267 z

wycena fi rmy ELEKTRA
materia y: izolowane przewody 
wentylacyjne (elastyczne, aluminiowe, 
ok. 20 m): 3000 z ; centrala 
wentylacyjna  –  rekuperator VG 
400 (wydajno  400m3/h): 6940 z ;
anemostaty (8 szt): 720 z ;
czerpnia: 150 z ; wyrzutnia: 150 z ;
razem: 10 960 z
robocizna: 2500 z

czny koszt: 13 460 z

wycena fi rmy REKUPERATORY.PL
Gruntowy (rurowy) wymiennik ciep a
materia y:
kana  nawiewny: rura Rehau Awadukt 
Thermo z warstw  antybakteryjn ,
d . 40–60 m: 6000–8000 z
czerpnia gruntowa: 400–1500 z
robocizna: 3000–5000 z

czny koszt: 9 400–14 500 z

plpl W i 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 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 !

PRZYDATNE ADRESY
ALNOR 022 737 40 00  www.alnor.com.pl
ART-WENT 042 211 54 66  www.artwent.com.pl
BARTOSZ 085 745 57 12 www.bartosz.com.pl
DOSPEL 034 360 92 49  www.dospel.com

ELEKTRA 022 743 32 82  www.elektra.pl
EUREKA 061 652 03 41 www.eureka.poznan.pl
HARDI 071 310 27 83  www.hardi.pl
MILLER 032 214 56 44 www.miller-cieplo.pl

PRO-VENT 077 441 12 56 www.pro-vent.com.pl
REKUPERATORY.PL 071 352 78 28 www.rekuperatory.pl
SYSTEM AIR 022 703 50 00  www.systemair.com
VENTURE 022 751 95 50 www.venture.pl

INFO RYNEK Ile kosztuje wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciep a?
(dla domu parterowego o powierzchni ok. 120 m2 (8 pomieszcze ), zamieszka ego przez 5 osób

– ceny brut to – 

W a ciwa konserwacja
Brudna, pokryta kurzem instalacja wentylacyjna mo e

powodowa :

 zanieczyszczenie powietrza wt aczanego do budynku, 

wywo uj ce choroby dróg oddechowych i alergie,

 z y przep yw powietrza, trudno ci w utrzymaniu w a-

ciwej jego temperatury i mniejsz  redukcj  kosztów 

ogrzewania,

 nadmierny ha as i wy sze koszty zu ycia energii,

 zabrudzenie cian wokó  anemostatów.

Niezb dna jest wi c systematyczna konserwacja za-

równo samego rekuperatora jak i ca ej instalacji, po-

legaj ca na:

czyszczeniu kana ów wentylacyjnych raz na 

3–6 lat,

wymianie filtrów powietrza rekuperatora 

– co 2–4 miesi ce, 

kontroli instalacji odprowadzania skroplin

– raz w roku, najlepiej przed sezonem 

grzewczym,

czyszczeniu instalacji odprowadzania skroplin

– co 2 lata.

fo
t.

 V
e
n

tu
re

 Wymian  filtra i inne czynno ci konserwacyjne 
powinna wykona  ekipa serwisowa, najlepiej ta sama, 
która montowa a instalacj

fo
t.

 E
u

re
k
a

 Drzwi do kuchni, azienki i wc powinny 
mie  otwory wentylacyjne
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