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Paradoks? Otó¿ nie, jeœli pod uwagê
weŸmiemy wymagania instalacji

wentylacyjnej. Warunkiem prawid³owego
dzia³ania wiêkszoœci systemów przewie-
trzania jest doprowadzenie do domu od-
powiedniej iloœci powietrza z zewn¹trz.
A tymczasem znana i powszechnie stoso-
wana wentylacja grawitacyjna bardzo czê-
sto dzia³a Ÿle lub wcale. Dawniej, w bu-
dynkach wymiana powietrza odbywa³a
siê przez naturalne nieszczelnoœci, a te
przede wszystkim znajdowa³y siê
w oknach i œcianach. Wypaczone ramy
okienne, brak uszczelek, popêkane szyby
– t¹ drog¹ nasze domy „oddycha³y”. Kie-
dy pojawi³y siê szczelne i nowoczesne
okna z PVC, aluminium, czy drewna
w domach zrobi³o siê duszno. Zauwa¿yli
to mieszkañcy, a producenci okien zaczê-
li wprowadzaæ rozwi¹zania maj¹ce popra-
wiæ nap³yw powietrza do budynków. Za-
czêto od usuwania fragmentów uszczelek
oraz zmiany ich kszta³tu. Niestety, nie na
wiele siê to zda³o. W sukurs przyszli pro-
ducenci okuæ. Dziêki odpowiedniej kon-

strukcji sta³o siê mo¿liwe kilkumilime-
trowe rozszczelnienie skrzyde³ okien-
nych – tzw. mikrowentylacja. Rozwi¹za-
nie to, zdecydowanie lepsze, ni¿ psucie
okien wycinaniem uszczelek, ma jedn¹
zasadnicz¹ wadê – jest ca³kowicie zale¿ne
od œwiadomej dzia³alnoœci mieszkañców.
W praktyce wiele osób nie korzysta z tej
mo¿liwoœci, czêœæ z nich nawet nie wie, ¿e
ich nowe okna maj¹ tak¹ funkcjê. I w³a-
œnie dlatego wymyœlono... 

...nawiewniki okienne
Jest to niewielkie, najczêœciej nie-

skomplikowane urz¹dzenie zapewniaj¹ce
odpowiedni¹ wymianê powietrza w do-
mu. W zale¿noœci od miejsca monta¿u,
produkowane jest w dwóch odmianach:
do œcian zewnêtrznych i do okien �. Ze
wzglêdu na sposób pracy nawiewniki
dziel¹ siê na modele o sta³ym i regulowa-
nym przekroju. W pierwszych, przep³yw
powietrza nie zale¿y od zapotrzebowania
systemu wentylacyjnego. Jedynym czyn-
nikiem wp³ywaj¹cym na pracê urz¹dzenia
jest ró¿nica ciœnieñ na zewn¹trz i we-
wn¹trz pomieszczenia. W nawiewnikach
o przekroju regulowanym, urz¹dzenia sa-
moczynnie dostosowuj¹ intensywnoœæ
nawiewu do chwilowego zapotrzebowania
systemu wentylacyjnego. 

Decyduj¹c siê na nawiewniki, nie-
wielkim kosztem (najprostsze modele to
wydatek rzêdu kilkudziesiêciu z³otych za
sztukê) gwarantujemy odpowiedni¹ wy-
mianê powietrza w domu, a tym samym
poprawiamy samopoczucie domowników
i „kondycjê” samego budynku. Ich pod-
stawowe zalety to:
■ zapewnienie œwie¿ego powietrza;
■ utrzymywanie odpowiedniej wilgotno-
œci w pomieszczeniach – zapobiega to roz-
wojowi pleœni;
■ modele o regulowanym przekroju po-
zwalaj¹ ograniczyæ straty ciep³a – malej¹
wydatki na ogrzewanie;
■ s¹ praktycznie bezawaryjne;
■ ich obs³uga jest bardzo prosta. 
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Nawiewniki s¹ nie-
odzownym wyposa¿e-

niem nowoczesnych
okien. Dlaczego? Spra-

wa jest prosta – okna s¹
po prostu za szczelne!!!

Polecamy bardzo ciekaw¹ dyskusjê
na temat nawiewników w rubryce 

Forum – FAQ w numerze BD 12/03
oraz na forum – www.budujemydom.pl  

(nie)SZCZELNE
OKNA
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Nawiewniki przeznaczone s¹ do sto-
sowania w domach z wentylacj¹ naturaln¹
(grawitacyjn¹) oraz z wentylacj¹ mecha-
niczn¹ wywiewn¹. Nawiewników nie trze-
ba instalowaæ w obiektach z wentylacj¹
mechaniczn¹ nawiewno-wywiewn¹. 

fot. Aereco
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Budowa nawiewników
Najprostsze modele, czyli te o sta³ym

przekroju, to najczêœciej kawa³ek przewo-
du wentylacyjnego o przekroju okr¹g³ym
(g³ównie nawiewniki œcienne) lub prosto-
k¹tnym (modele okienne). Na obu koñ-
cach znajduj¹ siê maskownice. Elementy
te pe³ni¹ rolê zarówno praktyczn¹ – po-
zwalaj¹ zamocowaæ ca³y element, jak i es-
tetyczn¹ – stanowi¹ widoczne zamkniêcie
kana³u powietrznego. W maskownicach
czêsto montowane s¹ równie¿ filtry po-
wietrza. Czêœæ nawiewników ma wbudo-
wan¹ przepustnicê. Mo¿na j¹ ustawiæ
w dwóch po³o¿eniach: otwarte – praca
i zamkniête – nawiew powietrza ca³kowi-
cie st³umiony. 

Nawiewniki o sta³ym przekroju, ze
wzglêdu na brak mo¿liwoœci dostosowy-
wania siê do wymagañ systemu klimaty-
zacyjnego, stosowane s¹ bardzo rzadko.
Prawie ca³kowicie wypar³y je nawiewni-
ki o zmiennym przekroju. Przes³ona,
czêsto wielosegmentowa, umieszczona
w przewodzie powietrznym, mo¿e zajmo-
waæ ró¿ne po³o¿enia i tym samym wp³y-
waæ na wielkoœæ przep³ywaj¹cego powie-
trza. W modelach sterowanych rêcznie �
przes³onê mo¿na ustawiæ w jednym z kil-
ku, okreœlonych przez producenta usta-
wieñ. Wydajnoœæ takich modeli zale¿y
wiêc przede wszystkim od dzia³ania ob-
s³uguj¹cych je osób. Regulacja automa-
tyczna pozwala ca³kowicie uniezale¿niæ
pracê urz¹dzenia od obs³ugi przez miesz-
kañców. Odpowiednia konstrukcja umo¿-

liwia p³ynn¹, a wiêc najlepiej dopasowan¹
do aktualnych warunków zmianê prze-
p³ywu powietrza. 

W dostêpnych na rynku modelach
regulacja uzale¿niona jest od ró¿nicy ciœ-
nieñ na zewn¹trz i wewn¹trz domu, al-
ternatywnie – od wilgotnoœci wzglêdnej
powietrza � lub (rzadziej) od wartoœci
temperatury. W pierwszej grupie, reduk-
cja przep³ywu nastêpuje pod wp³ywem
wzrostu ró¿nicy ciœnienia. Zale¿nie od
budowy nawiewnika, przys³ona mo¿e
poruszaæ siê p³ynnie, lub przy odpowied-
nio du¿ej ró¿nicy ciœnieñ dzia³aæ skoko-
wo. W obu przypadkach zawsze mo¿liwy
jest przep³yw niewielkiej iloœci powie-
trza. 

Nawiewniki znane pod nazw¹ na-
wiewników higrosterowanych, wyposa-
¿one w czujnik wilgotnoœci, otwieraj¹ siê
wraz ze wzrostem zawartoœci pary wod-
nej. Dla wilgotnoœci wzglêdnej do 35-40%
nawiewnik jest zamkniêty – podobnie jak
w modelach reaguj¹cych na ró¿nicê ci-
œnieñ, tu tak¿e  mo¿liwy jest minimalny
przep³yw powietrza. Wraz ze wzrostem
wilgotnoœci nawiewnik otwiera siê, tak by
przy przekroczeniu granicy 70% zapew-
niæ maksymalny przep³yw. Zastosowanie
tego typu urz¹dzeñ jest szczególnie pole-
cane tam, gdzie powstaje du¿o wilgoci
(kuchnie, sypialnie itp.). Urz¹dzenia ste-
rowane czujnikiem temperatury stosowa-
ne s¹ sporadycznie, przepustnica reaguje
na wzrost temperatury zwiêkszeniem
przep³ywu.  

Dobieramy nawiewniki
Nawiewniki nale¿y stosowaæ wszê-

dzie tam, gdzie zamontowano nowe,
szczelne okna. Mo¿na przy tym kierowaæ
siê tzw. wspó³czynnikiem infiltracji
okien – jeœli producenci podaj¹ wartoœæ
0,3 i mniejsz¹, nawiewniki s¹ wyposa¿e-
niem obowi¹zkowym. Równie¿ wtedy,
gdy okna cechuje wspó³czynnik 0,5-1
warto zainstalowaæ te po¿yteczne urz¹-
dzenia. 

Maksymalny przep³yw powietrza
przez nawiewniki okreœlaj¹ odpowiednie
przepisy. W domu wyposa¿onym w wen-
tylacjê grawitacyjn¹, przy ca³kowitym
otwarciu powinny zapewniaæ wymianê
20-50 m3 powietrza na godzinê i przy
wentylacji mechanicznej wywiewnej od-
powiednio 20-30 m3/h  (tab. 1). 

Wspó³czynnik infiltracji okreœla iloœæ
powietrza (w m3), jaka przedostaje siê
przez metr szczeliny w ci¹gu godziny.

� Nawiewniki mog¹ byæ sterowane rêcznie
(fot. Brevis)

� Okna z nawiewnikami zamontowanymi na górnej krawêdzi ramy (fot. Norwood) 

Masz pytanie – zadaj je na liœcie dyskusyjnej www.budujemydom.pl
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W sposób przybli¿ony liczbê nawiew-
ników mo¿na okreœliæ bior¹c pod uwagê:
■ liczbê pokoi – urz¹dzenia umieszcza siê
w ka¿dym z nich;
■ kuchniê z kuchenk¹ gazow¹, gdzie
umieszcza siê nawiewnik o regulowanym,
lub sta³ym przep³ywie;
■ kuchniê z kot³em gazowym c.o., piecem
lub kuchni¹ wêglow¹ – instaluje siê na-
wiewnik o sta³ym przekroju;

Liczba nawiewników musi byæ dostoso-
wana do iloœci powietrza usuwanego ze
wzglêdów higienicznych. Wielkoœæ po-
trzebnego strumienia dzieli siê przez wy-
dajnoœæ pojedynczego egzemplarza okre-
œlon¹ przez producenta i otrzymuje siê
iloœæ koniecznych do zainstalowania
w domu urz¹dzeñ. Rozmieszcza siê je
zgodnie z powy¿szymi zasadami. 

W kuchniach z kuchenkami elek-
trycznymi nie trzeba instalowaæ nawiew-
ników –  pomieszczenia mo¿na wietrzyæ
przez s¹siednie pokoje.

Montujemy nawiewniki
Nawiewniki instaluje siê najczêœciej

w oknach �, rzadziej w œcianach ze-
wnêtrznych. Mo¿na je równie¿ umiesz-
czaæ w niektórych typach rolet zewnêtrz-

nych. Nawiewniki powinny byæ, w miarê
mo¿liwoœci, zainstalowane powy¿ej 2 m
nad posadzk¹. W pomieszczeniu ogrzewa-
nym powietrze na tej wysokoœci jest na ty-
le ciep³e, ¿e zimne wp³ywaj¹ce z zewn¹trz
ogrzewa siê, nie powoduj¹c przeci¹gów. 

Pamiêtaæ nale¿y, by nawiewniki in-
stalowaæ wy³¹cznie w pokojach i kuch-
niach z oknem. 

Przewietrzanie ³azienki powinno siê
odbywaæ poprzez przep³yw powietrza
z s¹siednich pomieszczeñ szczelin¹ lub
otworami w dolnej czêœci drzwi. 

Nawiewniki okienne maj¹ najczêœciej
postaæ w¹skich, d³ugich listew. Mo¿na je
instalowaæ miêdzy górn¹ krawêdzi¹ szyb
a ramiakiem skrzyd³a oraz w profilu
skrzyd³a lub oœcie¿nicy. Pierwszy ze spo-
sobów stosowany jest g³ównie w trakcie
procesu produkcyjnego okien, drugi ³at-
wiej zastosowaæ w przypadku okien ju¿
zamontowanych.

Nawiewniki mog¹ byæ instalowane
w oknach z dowolnego materia³u, pod
warunkiem, ¿e zezwala na to ich aprobata
techniczna. Monta¿ oferowany jest przez
specjalistyczne firmy i wymaga wykona-
nia odpowiedniego otworu, zamocowania
w nim nawiewnika i za³o¿enia os³on. Czê-
sto wygodniejsze bywa zamówienie no-
wych okien z fabrycznie wbudowanymi
nawiewnikami. 
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Tabela 1. Konieczna do usuniêcia iloœæ powietrza w zale¿noœci od rodzaju 
pomieszczenia

Pomieszczenie Konieczna do usuniêcia 
iloœæ powietrza [m3/h]

Kuchnia z oknem, wyposa¿ona w kuchenkê gazow¹ lub wêglow¹ 70
Kuchnia z oknem, wyposa¿ona w kuchenkê elektryczn¹ 50
Kuchnia bez okna, wyposa¿ona w kuchenkê elektryczn¹ 50
Kuchnia bez okna, wyposa¿ona w kuchenkê gazow¹ 70
£azienka 50
WC 30
Pomieszczenie bez okien, gospodarcze (np. garderoba) 15
Pokój mieszkalny na wy¿szej kondygnacji w wielopoziomowym 
domu jednorodzinnym 30

� Nawiewnik higrosterowany (fot. Aereco) 

Monta¿ nawiewnika w ³azience nie
jest zalecany, bowiem w zimie, ze wzglêdu
na du¿¹ zawartoœæ pary wodnej w powie-
trzu osadza siê na nim szron. Mo¿e to do-
prowadziæ do zablokowania przepustnicy. 

� Przekrój okna z zamontowanym nawiewni-
kiem (fot. Brevis) 

Na krajowym rynku licz¹ siê w zasadzie dwaj producenci na-
wiewników, tj. Aereco (nawiewniki higrosterowane) i Brevis.  



Producenci profili okiennych z two-
rzyw oferuj¹ równie¿ nawiewniki monto-
wane wewn¹trz profilu. Urz¹dzenia te
wbudowywane s¹ wy³¹cznie podczas pro-
dukcji okien.    

Nawiewniki œcienne, jak ju¿ wcze-
œniej wspomnieliœmy, maj¹ najczêœciej
postaæ rury zakoñczonej maskownicami.
W okreœlonym miejscu œciany, w jej gór-
nej czêœci wierci siê lub wykuwa otwór
o odpowiedniej œrednicy i umieszcza we-
wn¹trz nawiewnik. Pozostaje tylko do za-
montowania maskownica – druga moco-
wana jest najczêœciej na sta³e do korpusu. 

�
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Po zamontowaniu nawiewnika w œcia-
nie nale¿y dok³adnie uszczelniæ szczeliny
mur – korpus. Pozwoli to wyeliminowaæ
niekontrolowany przep³yw powietrza, bê-
d¹cy bardzo czêsto Ÿród³em nieprzyjem-
nego ha³asu.

        Firmy

Aereco
tel. (22) 832 79 
www.aereco.com.pl

Aldo – okna z PVC
tel. (33) 852 92 12
www.okna-aldo.com.pl

Brevis
tel. (12) 425 31 64
www.brevis.com.pl

Flop System
tel. (71) 325 14 20
www.flopsystem.wentylacja.com.pl

Jan Gebauer – okna drewniane
tel. (77) 464 42 28
www.gebauer.com.pl

Milewski
tel. (34) 354 83 11
www.milewski.com.pl

Norwood – okna obrotowe
tel. (58) 683 48 74
www.norwood.com.pl

       Ceny

O ile w przypadku nawiewników œciennych ich
monta¿ jest stosunkowo prosty i mo¿e wykonaæ go
ka¿dy, instalacja nawiewników okiennych wymaga
doœwiadczenia i fachowej wiedzy. Trzeba bowiem do-
k³adnie wiedzieæ, gdzie i jak wykonaæ odpowiednie
wyciêcie w konstrukcji okna, tak by go nie uszkodziæ
(jest to szczególnie wa¿ne w przypadku wzmocnieñ
okien z PVC). W oknie ju¿ wbudowanym mo¿e do-
datkowo zaistnieæ potrzeba wymiany oszklenia na
odpowiednio mniejsze (zapewnia to miejsce na na-
wiewnik). Dlatego monta¿ nawiewników nale¿y zle-
ciæ wyspecjalizowanej firmie. W przypadku, gdy za-
mawiamy nowe okna, warto zainteresowaæ siê, czy
nawiewniki nie stanowi¹ wyposa¿enia dodatkowego.
Czêsto zwi¹zana z ich instalacj¹ dop³ata jest niewiel-
ka i ogranicza siê jedynie do pokrycia kosztów sa-
mych urz¹dzeñ.
Cena nawiewników zale¿y od ich wielkoœci (wydaj-
noœci) i zastosowanych rozwi¹zañ konstrukcyjnych.
Orientacyjne ceny:
– œcienny, sterowany rêcznie – 120-240 z³/szt.;
– œcienny, sterowany automatycznie – 

180-600 z³/szt.;
– okienny, o sta³ym przep³ywie – 30-100 z³/szt.;
– okienny, sterowany rêcznie – 20-40 z³/szt.;
– okienny, sterowany automatycznie – 

100-220 z³/szt. 
Planuj¹c instalacjê nawiewników nale¿y oznaczyæ
wymagan¹ w poszczególnych pomieszczeniach wy-
mianê powietrza. Na jej podstawie mo¿na dobraæ
iloœæ i rodzaj urz¹dzeñ.

Info Rynek

reklama
BRAK REKLAMY




