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Kiedy w domu zawodzi wentylacja, najcz ciej nie dostrzegamy zmian, bo pocz t-

kowo nic specjalnego si  nie dzieje. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, e mo e si  to 

odbija  na naszym samopoczuciu i zdrowiu. 

 W domu z niew a ciwie dzia aj c  wentylacj  w powietrzu gromadz  si  ró ne

zanieczyszczenia – przede wszystkim wydychany przez nas dwutlenek w gla, kurz 

i roztocza. A do tego – szkodliwe zwi zki chemiczne wydzielane przez meble i inne 

elementy wyposa enia, a je li w domu s  palacze – to jeszcze truj ce substancje, 

które niesie ze sob  dym papierosowy.

 Brak wymiany powietrza powoduje wzrost jego wilgotno ci, a to w po czeniu 

z zanieczyszczeniami sprzyja rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów i mo e

wywo ywa  alergie. Pojawiaj ce si  w takich warunkach ple nie oraz grzyby nisz-

cz  nie tylko nasze zdrowie, ale równie  budynek. 

 D ugotrwa e przebywanie w pomieszczeniach, które s le wietrzone, powoduje 

senno , bóle i zawroty g owy, rozkojarzenie, os abienie. Mo emy czu  md o ci 

i zm czenie. Niekiedy organizm mo e zareagowa  tak e podra nieniem oczu, nosa 

i gard a, a nawet arytmi  serca. 

Naturalna

Kilkana cie lat temu 

domy zawdzi cza y

dobr  wentylacj

naturalnym 

ruchom powietrza 

przewiewaj cego przez 

nieszczelne okna 

i drzwi. Budynki obecnie 

budowane s  szczelne, 

dobrze ocieplone 

i by zapewni  w nich 

ci g y dop yw wie ego 

powietrza, niezb dne 

jest wspomaganie 

naturalnych procesów, 

czyli wentylacja 

mechaniczna. Najlepiej 

je li jest wyposa ona 

w rekuperator
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 Skuteczna wentylacja to nie tylko ob-

jaw troski o dom, nasze zdrowie i samopo-

czucie, ale równie  okazja do znacznego 

ograniczenia wydatków na ogrzewanie. Do 

niedawna bowiem s dzono, e straty ener-

getyczne w wyniku wentylacji to zaledwie 

20–30% ca kowitych strat ciep a w budyn-

ku. Pozosta a cz  energii wypromienio-

wywana by a przez dach, ciany, okna czy 

pod ogi. Dom budowany wg aktualnie obo-

wi zuj cych przepisów przez okna, dach 

czy ciany mo e traci  zaledwie kilkana cie 

procent ciep a. Pozosta e straty energetycz-

ne, si gaj ce w przypadku niektórych do-

mów nawet 80% ca kowitych strat ciep a, to 

skutek pracy niew a ciwie dzia aj cej wen-

tylacji. To kolejny istotny argument potwier-

dzaj cy tez , e sprawna wentylacja w ka -

dym domu jest po prostu niezb dna.

Jak powinna dzia a ?
Niezale nie od rodzaju wentylacja jest sku-

teczna tylko wtedy, gdy zapewnia ci g

wymian  powietrza zu ytego na wie e, na-

p ywaj ce z zewn trz. 

Aby by o to mo liwe, musz  by  spe -

nione trzy warunki: niezak ócony nawiew, 

skuteczny wywiew i swobodny przep yw 

powietrza pomi dzy poszczególnymi po-

mieszczeniami. 

Elementy nawiewne – zapewniaj  do-

p yw powietrza z zewn trz, powinno si  je 

umieszcza  w tzw. pomieszczeniach czy-

stych, do których nale  pokoje i sypialnie.

Elementy wywiewne – s u  do usuwa-

nia z domu powietrza zu ytego (zanieczysz-

czonego), lokalizuje si  je w tzw. pomiesz-

czeniach brudnych, czyli takich, w których 

powstaje najwi cej pary wodnej, dwutlenku 

w gla i innych zanieczyszcze , a wi c

w kuchni, azience, w.c., gara u, kot owni 

i we wszelkich pomieszczeniach bez okien, 

jak garderoba czy spi arnia.

Swobodny przep yw powietrza – jest po-

trzebny, by wie e powietrze nap ywaj ce 

do pomieszcze  czystych mog o dotrze  a

do pomieszcze  brudnych. Aby powietrze 

mog o swobodnie przep ywa , drzwi do po-

koi musz  by  podci te tak, by mi dzy ich 

doln  kraw dzi  a pod og  by a szczelina 

wysoko ci ok. 1 cm, a w drzwiach do azie-

nek i w.c. powinny by  wstawione specjalne 

kratki lub otwory z tulejami. 

Wentylacja naturalna 
(grawitacyjna) 
To nadal najcz ciej w Polsce spotykany sys-

tem wentylacyjny. Jego dzia anie opiera si

na ruchu powietrza w pionowym przewo-

dzie kominowym wywo anym przez ró ni-

c  temperatur pomi dzy wn trzem budyn-

ku a rodowiskiem zewn trznym oraz ró nicy 

ci nie  wywo anej ruchem powietrza. Do jej 

skutecznego dzia ania konieczne jest nie tyl-

ko zapewnienie istnienia dro nego przewo-

du kominowego z kratk  na cianie, ale tak e

zapewnienie sta ego dop ywu powietrza z ze-

wn trz. Dop yw powietrza z zewn trz umo -

liwiaj  mi dzy innymi kratki cienne umiesz-

czane pod oknami lub nawiewniki okienne. 
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 Nawiewnik higrosterowany, uruchamiany pod wp ywem ró nicy ci nienia, przymyka si  samoczynnie, 

gdy ró nica ta wzrasta, ograniczaj c tym samym nadmierny przep yw powietrza 

 Wyloty powietrza zu ytego, usuwane z pomieszcze , mog  by  wyprowadzone przez cian  lub dach

„ Domowym sposobem 

sprawdzenia, czy 

wentylacja jest 

wystarczaj ca, 

jest zmierzenie 

wilgotno ci powietrza 

w pomieszczeniach 

w sezonie zimowym. 

Je eli wynosi ona 

maksimum 50–60% 

– wentylacja dzia a

w a ciwie

”

Kiedy wiemy, 
e nie dzia a

O z ym dzia aniu wentylacji mog wiad-

czy :

 zaparowane szyby okien i skraplaj ca si

na nich para wodna,

 wilgo  w azience, zapach st chlizny w po-

wietrzu, krople wody na p ytkach,

lady ple ni na: nadpro ach, o cie nicach 

okiennych, pod parapetami, w naro ach po-

mieszcze ,

 z e samopoczucie, bóle i zawroty g owy, 

podra nienie oczu, nosa i gard a, zm cze-

nie i trudno ci z koncentracj .

Ile wie ego 
powietrza potrzeba?
W ci gu godziny w pomieszczeniu mieszkal-

nym trzeba wymieni :

 tyle powietrza, ile wynosi jego kubatura 

albo

 30 m3 powietrza na ka d  osob  mieszka-

j c  w tym pomieszczeniu (z tych dwóch 

warto ci nale y wybra  wi ksz ).

Salon o powierzchni 20 m2 wymaga dostarcze-

nia 50 m3 powietrza w ci gu godziny, ale gdy jest 

to sypialnia dla dwóch osób – a  60 m3/h. 

Nieco inaczej okre la si  ilo wie ego po-

wietrza, które nale y doprowadzi  do po-

mieszcze  „brudnych”: kuchni, azienki, w.c., 

wymagaj  one bowiem intensywnej wentyla-

cji w trakcie u ytkowania. I tak:

 do azienki odprowadzamy minimum 

50 m3/h,

 do toalety – 30 m3/h,

 do spi arni – 15 m3/h,

 do kuchni z kuchenk  elektryczn  musimy 

doprowadzi  50 m3/h, a je li kuchenka jest 

gazowa – 70 m3/h.

Inne wymagania dotycz  salonu z kominkiem, 

kot owni, pralni i suszarni – ale tego dopilno-

wa  musi projektant wentylacji.
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Najcz ciej stosowane w domach roz-

szczelnienia po aci okiennych, zwane mi-

krowentylacj , w wi kszo ci wypadków nie 

zapewniaj  odpowiedniego dop ywu powie-

trza. Przewód kominowy mo e usun  na 

zewn trz nawet kilkadziesi t metrów sze-

ciennych powietrza na godzin , a przeci t-

na mikrowentylacja okienna dostarcza zale-

dwie kilka metrów sze ciennych, zazwyczaj 

oko o 10-krotnie mniej. Jest to zauwa al-

ne szczególnie w momencie „odwracania si

ci gu” w azienkowych kratkach wentyla-

cyjnych, które zamiast usuwa  zu yte po-

wietrze na zewn trz, powoduj  nawiewanie 

zimnego powietrza. Prawid ow  prac  krat-

ki wentylacyjnej spowoduje uchylenie okna 

w azience. Warto równie  zauwa y , e dla 

dobrego samopoczucia (czyli odczuwania 

tzw. komfortu klimatycznego) w danym po-

mieszczeniu osoba doros a potrzebuje oko o

40–60 m3 powietrza na godzin .

Wentylacja grawitacyjna – o ile sprawdza a

si  w domach budowanych w latach 20. czy 

50., wyposa onych w nieszczelne okna 

i drzwi zapewniaj ce sta y dop yw powietrza 

– przestaje dzia a  w domach nowoczesnych, 

budowanych przy u yciu technologii opar-

tych na wysokiej szczelno ci i izolacyjno ci. 

W efekcie w wi kszo ci aktualnie bu-

dowanych domów zastosowanie wentyla-

cji grawitacyjnej powoduje zagrzybienie 

cian oraz koncentracj  ró nych szkodli-

wych zwi zków chemicznych, które nie 

s  usuwane na zewn trz z powodu niesku-

tecznie dzia aj cego systemu wentylacyjne-

go. Wentylacja grawitacyjna uniemo liwia 

bowiem skuteczn  kontrol  ilo ci powie-

trza usuwanego oraz jakiekolwiek jego fil-

trowanie. 

Wentylacja mechaniczna 
wywiewna 
Polega na ulepszeniu usuwania zu yte-

go powietrza i cho  nap ywa ono tutaj tak 

samo jak w systemie wentylacji grawita-

cyjnej, czyli przez nawiewniki okienne lub 

cienne, to wywiew jest ju  wspomagany 

mechanicznie. Jeden centralny wentylator, 

do którego pod czone s  wszystkie zainsta-

lowane w domu kana y wywiewne, zasysa 

powietrze z pomieszcze  i usuwa je na ze-

wn trz. W ten sposób wyeliminowana zo-

staje podstawowa wada wentylacji grawi-

tacyjnej – zmienny (bo zale ny od pogody) 

ci g w kana ach wentylacyjnych. 

Wentylacja mechaniczna wywiewna 

umo liwia regulacj  intensywno ci wy-

miany powietrza – przez odpowiednie usta-

wienie wentylatora lub przymykanie albo 

otwieranie kratek wywiewnych.

Zalet  wentylacji mechanicznej jest nie 

tylko skuteczny wywiew, ale tak e i to, e

nie trzeba budowa  kominów wentylacyj-

nych. Zast puje si  je lekkimi rurami ela-

stycznymi wykonywanymi z aluminium, 

które najcz ciej rozprowadza si  na podda-

szu. Tam tak e montuje si  centralny wenty-

Jak poprawi
dzia anie wentylacji 
grawitacyjnej? 

Zbyt s aby nawiew (szczelne drzwi 

i okna) – w pomieszczeniach czystych na-

le y zamontowa cienne lub okienne na-

wiewniki, najlepiej sterowane automatycz-

nie, które samoczynnie dostosowuj  ilo

wie ego powietrza do warunków panuj -

cych na zewn trz i wewn trz budynku. 

Zbyt s aby ci g w kana ach wentylacyj-

nych – mo na usprawni  przez zamonto-

wanie na wlocie do kana u wentylacyjnego 

(zamiast kratki) odpowiedniego wentylator-

ka wyci gowego.

Z  prac  wentylacji podczas wietrznej 

pogody (wiatr wt acza powietrze do komi-

nów wentylacyjnych) – mo na poprawi ,

montuj c na wylotach kominów wentyla-

cyjnych specjalne nasady kominowe.

fo
t.

 E
u

re
k
a

fo
t.

 B
re

vi
s

 Najcz ciej nawiewniki montuje si  w oknach (a) lub w cianie zewn trznej budynku (b). 

Do domu z wentylacj  grawitacyjn  t dy nap ywa wie e powietrze

a b
fo
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  Anemostat zapewnia 

równomierny przep yw powietrza

  Kratka wentylacyjna

azienkowy wentylator wyci gowy, w czony 

czasowo np. po k pieli, przespiesza wymian  powietrza 

w wentylacji grawitacyjnej

fo
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  Dzia anie wentylacji grawitacyjnej mo na 

wspomóc montuj c w pomieszczeniach 

o podwy szonej wilgotno ci, czyli 

np. w azienkach, wentylatory cienne
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lator wywiewny, który zasysa powietrze 

z kana ów i kieruje je do komina wentyla-

cyjnego zwanego wyrzutni . Taki komin nie 

musi by  murowany, mo e to by  przykryta 

daszkiem rura – ze stali lub PVC. 

Uwaga! Ze wzgl du na to, e praca wen-

tylatora mo e doprowadzi  do odwrócenia 

ci gu w kana ach spalinowych i gro nego 

w skutkach cofania si  spalin do pomiesz-

czenia, wentylacji wywiewnej nie wolno 

stosowa  w budynkach, w których znajduje 

si  kominek, kocio  z otwart  komor  spa-

lania lub gazowy podgrzewacz wody.

Wentylacja wywiewna jest stosunkowo 

tanim rozwi zaniem, zapewniaj cym 

du o wi ksz  skuteczno  wentylacji ni

wentylacja grawitacyjna. Niestety wyso-

ka skuteczno  pracy systemu powodu-

je równie  ucieczk  sporej ilo ci ciep ego 

powietrza na zewn trz, dlatego rozwi za-

nie takie nie powinno by  brane pod uwa-

g , je li zale y nam na energooszcz dnym 

systemie.

Wentylacja mechaniczna 
nawiewno-wywiewna 
z rekupatorem 
Jest to zdecydowanie najlepszy i najsku-

teczniejszy rodzaj wentylacji. Zarówno na-

p yw wie ego, jak i usuwanie na zewn trz 

zu ytego powietrza odbywaj  si  tu w spo-

sób wymuszony i kontrolowany. Daje to 

mo liwo  dostosowania intensywno ci 

tej wymiany do rzeczywistych potrzeb. 

Bardzo wa n  zalet  wentylacji nawiewno-

wywiewnej jest tak e mo liwo  odzyski-

wania ciep a z usuwanego powietrza wen-

tylacyjnego.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wy-

wiewna sk ada si  z czerpni i wyrzutni powie-

trza, kana ów wentylacyjnych oraz centrali. 

Czerpnia i wyrzutnia powietrza.

W systemie wentylacji nawiewno-wywiew-

nej powietrze jest pobierane z zewn trz przez 

tzw. czerpni , a usuwane przez wyrzutni .

Czerpni  umieszcza si  w cianie domu, pod-

bitce dachowej lub w ogrodzie (zazwyczaj -

czy si  j  wtedy z wymiennikiem grunto-

wym, który przep ywaj ce zim  powietrze 

ogrzewa, a latem ch odzi. Wyrzutnie nato-

miast najcz ciej umieszcza si  na dachu 

w formie gotowego komina lub w cianie 

szczytowej budynku. Czerpnia na cianie po-

winna by  usytuowana po pó nocnej stronie 

domu, z dala od kominów, wyrzutni zu yte-

go powietrza, wywiewki kanalizacyjnej i nie 

od strony ruchliwej ulicy.

Miejsce na czerpni  w ogrodzie powinno 

by  os oni te od zanieczyszcze  i zacienione. 

Kana y wentylacyjne. S u  do dostarcza-

nia do pomieszcze wie ego powietrza i usu-

wania z nich powietrza zu ytego. Wykonane 

s  z elastycznych przewodów aluminiowych 

owini tych (lub nie) izolacj  z we ny mineral-

”
  Nale y pami ta  o tym, 

e kana y przechodz ce

przez nieogrzewane 

pomieszczenia musz  by

ocieplone, by prowadzone 

przez nie powietrze nie 

wych adza o si

nadmiernie, a na ich 

powierzchniach nie 

wkrapla a si  woda

”

  Niskoci nieniowa nasada wentylacyjna 

stosowana w wentylacji wywiewnej. Je li 

podci nienie uzyskane w sposób grawitacyjny 

jest zbyt niskie, aby skutecznie usuwa  powietrze 

z pomieszcze  – uk ad steruj cy automatycznie 

w cza nasad , która wyci ga zu yte powietrze 

z domu 
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  Wyrzutnie powietrza umieszcza si  w postaci 

kratki zamontowanej na cianie szczytowej budynku 

lub jako gotowy komin montowany na dachu

 Czerpnia powietrza zamontowana na cianie pod oknem
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nej lub z du o trwalszych przewodów sztyw-

nych typu spiro.  Na ko cach kana ów wenty-

lacyjnych (zarówna na cianie, jak i w stropie) 

montuje si  nawiewniki i wywiewniki. 

Najlepiej nadaj  si  do tego anemostaty, któ-

re umo liwiaj  regulacj  wielko ci strumienia 

nap ywaj cego powietrza. 

Rekuperator. Najwa niejszym elemen-

tem systemu wentylacji nawiewno-wy-

wiewnej jest centrala wentylacyjna 

z odzyskiem ciep a, potocznie zwana re-

kuperatorem. Urz dzenie to sk ada si

z wymiennika ciep a oraz dwóch wen-

tylatorów – nawiewnego i wywiewnego. 

wie e, zimne powietrze zasysane z ze-

wn trz przechodzi przez wymiennik cie-

p a, ogrzewaj c si  od takiej samej ilo ci 

zu ytego powietrza usuwanego z wn -

trza budynku na zewn trz, równie  prze-

p ywaj cego przez ten wymiennik. Kiedy 

na dworze jest ch odniej ni  w domu, cie-

p e powietrze usuwane z pomieszcze

ogrzewa ch odniejsze – nap ywaj ce z ze-

wn trz. W ten sposób mo na odzyska  na-

wet do 80% ciep a traconego w innych 

systemach wentylacyjnych.

Wybieraj c urz dzenie, nale y sprawdzi :

– ceny,

– dost pno  serwisu,

– koszty eksploatacyjne (zu ycie energii 

plus koszt wymiennych filtrów),

– jako  wykonania urz dzenia, wydajno

rekuperatora oraz jego odzysk ciep a,

– spr  generowany przez wentylatory (si

z jak  rekuperator wpycha powietrze 

w przewody wentylacyjne oraz zasysa po-

wietrze z zewn trz, im wielko  ta jest 

wi ksza, tym silniejsza jest centrala),

– poziom ha asu jego pracy (je li rekuperator 

b dzie pracowa  zbyt g o no, nie b dziemy 

mogli spa , rekuperatory z wymiennikiem 

obrotowym s  o wiele g o niejsze od rekupe-

ratorów z wymiennikiem krzy owym),

 Wentylacja z odzyskiem ciep a
– same zalety

 praca systemu wentylacyjnego nie zale y od warunków zewn trznych,

 najskuteczniej dzia a w budynkach ca kowicie szczelnych,

 dobrze wykonany system pozwala na obni enie kosztów ogrzewania nawet o ponad 60% 

w porównaniu z identycznym budynkiem wyposa onym w wentylacj  grawitacyjn  (aby 

by  pewnym oszcz dno ci, warto wykona  audyt energetyczny projektowanego czy bu-

dowanego domu – mo e okaza  si , e dzi ki zastosowaniu odpowiedniej izolacji oraz 

odpowiedniej klasy rekuperatora mo liwe jest znaczne obni enie kosztów ogrzewania 

budynku),

 wyposa aj c dom w taki rodzaj wentylacji, mo na zrezygnowa  z wielu elementów wypo-

sa enia domu, niezb dnych przy wentylacji grawitacyjnej, co znacznie obni y ca kowity 

koszt inwestycji:

 – otwieranych okien wsz dzie tam, gdzie b dzie mo na je umy  od zewn trz (w takich 

miejscach wystarcz  ta sze, nieotwierane, tzw. Fixy),

 – wszystkich kominów wentylacyjnych, 

– nawiewników w oknach lub cianach i mikrorozszczelnienia w oknach (wystarcz  ta -

sze okna wy cznie zamykane i otwierane).

Przed 
rozpocz ciem 
monta u projektant 
powinien:

przedstawi  projekt instalacji zawieraj -

cy wszelkie obliczenia umo liwiaj ce w a-

ciwy dobór rekuperatora oraz poszczegól-

nych elementów instalacji wentylacyjnej, 

rozmie ci  kana y wentylacyjne tak, by 

powietrze wywiewane by o z azienek, toa-

lety i kuchni, a nawiewane do sypialni, po-

koi dziennych, salonu i gabinetu, 

przewidzie  doprowadzenie do ka dego 

z pomieszcze  budynku co najmniej jed-

nego przewodu wentylacyjnego,

zapewni  swobodn  wymian  powietrza 

pomi dzy pomieszczeniami, a wi c zazna-

czy  w opisie projektu drzwi z odpowiednim 

podci ciem lub otworami wentylacyjnymi.

”
 W domu z wentylacj

z rekuperatorem mo na

zrezygnowa  z wszystkich 

kominów wentylacyjnych, 

nawiewników w oknach 

lub cianach

i mikrorozszczelnie

w oknach – wystarcz

ta sze okna wy cznie

otwierane i zamykane

”
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 Kana y mo na ukrywa  w cianach i stropach, 

a w budynkach z nieu ytkowym poddaszem 

najcz ciej prowadzi si  je w a nie w tej 

niewykorzystanej przestrzeni

 Rekuperator to niewielkie urz dzenie

 Prac  systemu wentylacji z odzyskiem ciep a

mo na kontrolowa  elektronicznie np. za pomoc

paneli steruj cych
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– sprawno  odzysku ciep a wymiennika (zda-

rza si , e parametr ten jest zawy any przez 

producentów lub podawany wy cznie dla 

okre lonych parametrów uzyskiwanych tylko 

w warunkach laboratoryjnych, w rzeczywisto-

ci za  parametr ten jest znacznie ni szy). 

Dostawc  warto wi c zapyta  o certyfikat 

wydany przez niezale ne laboratorium, po-

twierdzaj cy rzeczywiste parametry pracy 

urz dzenia.

Wentylacja wykorzystuj ca 
naturalne ciep o gruntu?

Je li zanim wie e powietrze wp ynie do 

wn trza domu, przep ynie przez grunto-

wy wymiennik ciep a GWC (dok adniej jego 

dzia anie opisujemy w artykule o klimatyza-

cji na str. 104), mo na w systemie wentylacji 

wykorzysta  naturalne ciep o lub ch ód, któ-

re s  zakumulowane w gruncie: na pewnej 

g boko ci jego temperatura jest prawie sta a

i nie zale y od temperatury powietrza. Z ta-

kiego wymiennika mo na korzysta   ca y rok 

– zim  podgrzewa on powietrze zewn trzne, 

a latem je och adza. Efektywno  wymiany 

ciep a zale y od powierzchni wymiennika, 

g boko ci, na jakiej jest wykonany i inten-

sywno ci przep ywu powietrza.

Wymiennik gruntowy nie jest gotowym 

urz dzeniem. Buduje si  go jako system rur 

lub z o e wirowe. Powietrze pobierane 

jest przez ustawion  w ogrodzie czerpni .

Pozyskany z gruntu ch ód mo e ca kowicie 

zaspokoi  potrzeby domu jednorodzinnego 

w okresie upa ów. 

Warunkiem w a ciwej pracy wymienni-

ka jest odpowiednia jego wielko . Nie mo e

by  on zbyt ma y, gdy  grunt przestanie 

wtedy oddawa  ciep o (lub odbiera  je 

w okresach, kiedy ma s u y  do ch odze-

nia). A im d u sze b d  takie okresy, tym 

mniej zaoszcz dzimy energii zim  i b dzie-

my mie  cieplej w domu latem.

Gruntowy wymiennik ciep a pracuje tylko 

wtedy, gdy jest gor co lub bardzo zimno. 

W okresach przej ciowych nale y go wy -

cza  i pobiera  powietrze zewn trzne z czerp-

ni umieszczonej na cianie budynku.  

Tylko profesjonalny 
projekt i monta
Najlepszy rekuperator zamontowany w le 

wykonanej instalacji wentylacyjnej nie b -

dzie dobrze dzia a . Warunkiem w a ciwe-

go, bezg o nego funkcjonowania wentylacji 

z odzyskiem ciep a s  mi dzy innymi: 

odpowiednie dobranie rednic przewo-

dów wentylacyjnych i przepustnic regu-

lacyjnych,

uwzgl dnienie obliczenia oporów insta-

lacji (na tej podstawie dobiera si  rekupe-

rator o odpowiednich parametrach), 

zastosowanie odpowiednich rur (obec-

nie nie stosuje si  ju  rur harmonijkowych, 

lecz g adkie, przez które powietrze przesu-

wa si  prawie bez szumów),

staranne ocieplenie kana ów przecho-

dz cych przez pomieszczenia nieogrzewa-

ne (piwnica, poddasze),

wybranie centrali z p ynn  lub wielo-

stopniow  regulacj  pr dko ci wenty-

latora – im wi ksze mo liwo ci regulacji, 

tym wi ksze oszcz dno ci energii, 

wyposa enie centrali w system kontroli 

zabrudzenia filtra, który poinformuje nas, 

gdy trzeba b dzie go oczy ci . Zatkany 

filtr to wi ksze opory przep ywu powietrza 

i wy sze koszty zu ycia pr du,

nale yta konserwacja instalacji, polega-

j ca na wymianie (3–4 razy w roku) filtrów 

i czyszczeniu kana ów wentylacyjnych 

(raz  na 3–6 lat).
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 W Polsce najpopularniejsze s  rekuperatory 

z wymiennikiem krzy owym

 Rekuperator najcz ciej montuje si  na poddaszu, w kot owni lub w gara u, w miejscu zapewniaj cym 

atwy dost p do urz dzenia, by 3–4 razy do roku wyj  i wyczy ci  filtry

 Gruntowy wymiennik ciep a to najcz ciej 

system rur u o onych w p tle w  gruncie na 

g boko ci 1,5 m. Zim , podczas du ych mrozów 

taki wymiennik pozwala na ogrzanie powietrza 

wchodz cego do budynku, nawet o kilkana cie 

stopni, bowiem temperatura gruntu na tej 

g boko ci ma zwykle ok. 4–8OC
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