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Sta a wymiana powierza jest niezb dna, nie tylko w domu alergika. Mo e j   za-

pewni  równie  sprawnie dzia aj cy system wentylacyjny. 

Wi kszo  domów, szczególnie tych budowanych kilkana cie lub kilkadziesi t

lat temu, wyposa ona jest w najpopularniejsz , pozornie tani , ale ma o skuteczn

wentylacj  grawitacyjn , która oprócz tego, e bywa zawodna i nie zapewnia wy-

starczaj cej wymiany powietrza, przyczynia si  do wysokich kosztów ogrzewania.

Aby sprawdzi , czy wentylacja grawitacyjna zapewnia wystarczaj c  wymian

powietrza w domu, warto zwróci  uwag  na wymienione poni ej sygna y: 

d ugo utrzymuj ce si  zaparowanie szyb w oknach, prowadz ce do skraplania 

si  wody i zawilgocenia dolnej cz ci ramiaków okiennych,

wilgo  w azience, zapach st chlizny w powietrzu, d ugo niewysychaj ce krople 

wody na p ytkach,

ciemne smugi albo lady ple ni na nadpro ach, o cie nicach okiennych, pod pa-

rapetami, w naro ach pomieszcze ,

z e samopoczucie mieszka ców – bóle i zawroty g owy, podra nienie oczu, nosa 

i gard a, zm czenie i trudno ci z koncentracj .

Je li zjawiska te wyst puj  w naszym domu, mamy pewno , e wentylacja nie 

dzia a. Dlaczego tak si  dzieje?

Domy budowane dawniej 

zawdzi cza y dobr

wymian  powietrza 

przede wszystkim  

niekontrolowanemu 

przep ywowi powietrza 

przez nieszczelno ci 

w oknach i drzwiach, 

cianach i dachu. 

W obecnie budowanych 

domach takich 

nieszczelno ci nie ma. 

Jak zatem wentylowa

nowoczesne budynki, 

by mieszka cy nie mieli 

problemów ze snem 

i nie skar yli si  na 

k opoty zdrowotne 

o niewyja nionych 

przyczynach, jak to si

cz sto dzieje w domach, 

w którym le dzia aj ca

wentylacja powoduje 

zawilgocenie, a nawet 

zagrzybienie cian?

SkutecznaSkuteczna

TEMAT
NUMERU
DOM PRZYJAZNY
ALERGIKOWI

Wentylacja
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Naturalna, ale zawodna
Wentylacja grawitacyjna dzia a dzi ki ró nicy 

temperatury wewn trz i na zewn trz budynku, 

która powoduje ci g – l ejsze, ciep e powietrze 

p ynie ku górze, a na jego miejsce nap ywa po-

wietrze zimniejsze – ci sze. Powietrze zanie-

czyszczone jest w ten sposób usuwane na ze-

wn trz przez kominy wentylacyjne, a wie e

nap ywa do pomieszcze  przez otwory w prze-

grodach zewn trznych. W domach budowa-

nych kilkana cie lat temu wystarczy y do tego 

nieszczelno ci w stolarce okiennej, obecnie 

jest ona na to za szczelna, wi c by umo liwi

nap ywanie do wn trz wie ego powietrza, 

trzeba istniej ce okna wyposa y  w nawiew-

niki. Je li si  ich nie zastosuje, konsekwencj

braku dop ywu powietrza b d  wymienione 

wy ej zjawiska, wynikaj ce z zawilgocenie po-

mieszcze , które mog  nawet  doprowadzi  do 

pojawiania si  ple ni i grzybów na cianach. 

To za  szkodzi wszystkim mieszka com – nie 

tylko alergikom.

 Nawiewniki powietrza s u  zaopatrzeniu 

pomieszcze  w wie e powietrze w sposób 

kontrolowany zale ny od potrzeb u ytkowni-

ków.

Do wyboru mamy nawiewniki okienne 

i cienne, regulowane r cznie i automatycz-

nie: reaguj ce na ró nic  wilgotno ci i ci-

nienia (ramka na stronie 70).

 Wentylacja naturalna nie dzia a najcz -

ciej latem. Kiedy temperatury w pomiesz-

czeniu i na zewn trz si  wyrównuj , zani-

ka si a nap dowa wentylacji grawitacyjnej: 

ci g wynikaj cy z ró nicy g sto ci powie-

trza wewn trznego i zewn trznego. Podczas 

silnych upa ów, kiedy na zewn trz tempe-

ratura jest wy sza ni  w budynku, mo e

doj  nawet do zupe nego odwrócenia pro-

cesu: otaczaj ce budynek nagrzane powie-

trze zacznie dop ywa  kana ami i kratkami 

wywiewnymi do pomieszcze , a ch odne 

powietrze b dzie wyp ywa  na zewn trz 

przez nieszczelno ci w stolarce, przez na-

wiewniki albo inne kana y wentylacyjne. 

Poniewa  kratki wywiewne zlokalizowa-

ne s  w kuchni, azience i wc, nap ywaj ce 

do domu wie e powietrze b dzie dodatko-

wo zanieczyszczane przez zapachy i wilgo ,

co mo e pogarsza  samopoczucie i zdrowie 

mieszka ców, szczególnie tych z predyspo-

zycjami do uczule .

Dla odmiany podczas silnych mrozów 

wentylacja grawitacyjna dzia a zbyt inten-

sywnie, bowiem ró nica temperatury powie-

trza w budynku i na zewn trz jest tak du a, 

e do wn trza nap ywa silny strumie  bar-

dzo zimnego powietrza, wych adzaj c po-

mieszczenie. Je eli natomiast ca kowicie za-

mkniemy nawiewniki lub rozszczelnienia 

w oknach i odetniemy dop yw wie ego po-

wietrza – wentylacja grawitacyjna przestanie 

dzia a  – w domu zacznie narasta  wilgo ,

a powietrze b dzie coraz bardziej zanie-

czyszczone.

Skuteczna, bo mechaniczna 
Odpowiedzi  na wszelkie niedostatki natu-

ralnego wentylowania budynków jest wen-

tylacja mechaniczna z odzyskiem ciep a. 

Instalacja sk ada si  z nast puj cych ele-

mentów:

czerpni i wyrzutni powietrza, którymi po-

wietrze wp ywa do kana ów i z nich wyp ywa,

przewodów wentylacyjnych zako czo-

nych anemostatami,

rekuperatora, w którym nast puje odzysk 

ciep a – powietrze 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.

REKLAMA
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 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. Dzi ki temu zmniejsza si  za-

potrzebowanie na energi  do ogrzewania 

domu, a to oznacza konkretne oszcz dno ci.

 Nie bez znaczenia – szczególnie dla aler-

gików – jest równie  jako  nawiewanego 

przez wentylacj  powietrza. Niezale nie od 

filtrów powietrza umieszczonych standar-

dowo w rekuperatorze, system wentylacji 

z odzyskiem ciep a mo na wyposa y  w do-

datkowy filtr antyalergiczny o zwi kszonej 

skuteczno ci filtracji montowany w kana-

le wentylacyjnym. Jest to dodatkowe urz -

dzenie zabezpieczaj ce mieszka ców szcze-

gólnie podatnych na alergie wywo ywane 

przez kurz znajduj cy si  w powietrzu. 

W sk ad filtra wchodzi otwierana kaseta fil-

trowa 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
Projekt instalacji wentylacyjnej powinien 

wykona  specjalista z do wiadczeniem 

w projektowaniu instalacji do domów jed-

norodzinnych. Obliczy on opory powietrza  

oraz spadki ci nie  w przewodach wentyla-

cyjnych i dobierze odpowiednie ich d ugo-

ci oraz rednice. Bez dok adnych wylicze

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

kuperatora, aby jego wentylatory by y w sta-

 Schemat wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep a

czerpnia powietrza

anemostat nawiewny

anemostat wywiewny

centrala 

wentylacyjna 

z rekuperatorem

gabinet

salon

pom.

gospodarcze
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z jadalni
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Zalety wentylacji 
z odzyskiem ciep a
praca systemu wentylacyjnego nie zale-

y od warunków zewn trznych: tempera-

tury i wilgotno ci powietrza, si y wiatru;

rekuperatory najnowszej generacji 

umo liwiaj  odzyskanie 80% ciep a,

dobrze wykonany system pozwala na ob-

ni enie kosztów ogrzewania nawet o ponad 

30% w porównaniu z identycznym budyn-

kiem wyposa onym w wentylacj  grawi-

tacyjn  (aby pozna  oszcz dno ci w kon-

kretnym budynku, warto wykona  jego 

audyt energetyczny),

w domu wyposa onym w taki rodzaj 

wentylacji mo na zrezygnowa  z niektó-

rych elementów niezb dnych do wentyla-

cji grawitacyjnej, takich jak: kominy wen-

tylacyjne czy nawiewniki w oknach; cz

okien w takim domu mo e by  nieotwie-

rana, a wi c ta sza.
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ABC nawiewników
Jakie s  wymagania prawne dotycz ce 

monta u nawiewników?

Pierwszego stycznia 2009 roku zmieni y

si  przepisy dotycz ce szczelno ci okien 

i drzwi. Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.

(Dz. U. z 2008 r. Nr 201, Poz. 1238) dotycz -

cym warunków technicznych, jakim powin-

ny odpowiada  budynki, w sposób znacz cy 

uleg y zmianie wymagane parametry okien. 

Do ko ca 2008 roku wprowadzone do obro-

tu okna (o wspó czynniku infiltracji powietrza

0,5–1,0 m3/(m•h•daPa2/3)) nie musia y by  wy-

posa one w urz dzenia nawiewne. Zgodnie 

z obecnie obowi zuj cymi przepisami, w przy-

padku zastosowania w pomieszczeniach inne-

go rodzaju wentylacji, ni  wentylacja mecha-

niczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, 

czyli w przypadku wentylacji grawitacyjnej, 

dop yw powietrza zewn trznego nale y za-

pewni  przez urz dzenia nawiewne umiesz-

czone w oknach, drzwiach balkonowych lub 

w innych cz ciach przegród zewn trznych. 

Przepis ten oznacza konieczno  stosowania, 

w domu z wentylacj  grawitacyjn , nawiewni-

ków okiennych lub ciennych we wszystkich 

pomieszczeniach poza azienk , kuchni  i to-

alet . W przypadku wentylacji mechanicznej 

nawiewno-wywiewnej wszystkie okna powin-

ny by  szczelne.

W jakich pomieszczeniach montuje si

nawiewniki?

Nawiewniki montuje si  w tzw. pomieszcze-

niach czystych, a wi c w pokojach. 

Urz dze  tych natomiast nie nale y mon-

towa  w kuchniach, azienkach i toaletach, 

sk d zu yte powietrze powinno by  odpro-

wadzane na zewn trz budynku.

Czy nawiewniki mo na montowa

w innych miejscach ni  okna?

Cz  okien sprzedawana jest z fabrycznie 

zamontowanymi nawiewnikami, ale mo na 

kupi  okna szczelne, a nawiewniki zamon-

towa w cianie. Nawiewniki cienne maj

zazwyczaj wi ksz  wydajno  ni  okienne. 

Produkuje si  je w dwóch wersjach: 

regulowane r cznie – mo emy je przy-

mkn  ca kowicie, odcinaj c w ten sposób 

dop yw zimnego powietrza;

automatyczne – reaguj  zmian  wielko ci

otworu na zmiany jednego z trzech parame-

trów – ci nienia, wilgotno ci lub temperatury 

– panuj cych wewn trz i na zewn trz domu. 

W ten sposób mog  utrzymywa  sta  ilo

powietrza nawiewanego, a wi c i usuwane-

go. 

Nawiewniki mo na zamontowa  te za lub 

tu  nad grzejnikiem.

Jak dzia aj  nawiewniki?

Nawiewniki ci nieniowe. Wyposa one s

w samoczynnie dzia aj cy regulator przep y-

wu (reaguj cy na ró nic  ci nie ), dzi ki któ-

remu ilo  nawiewanego powietrza jest sta-

a, niezale na od warunków atmosferycznych 

(wiatr, zimno). Dodatkowo umo liwiaj  r czn

regulacj  do zamkni cia w cznie.

 S  to nawiewniki szczelinowe, montowa-

ne w górnych, poziomych profilach okna. 

Sk adaj  si  z czerpni powietrza montowanej 

na zewn trz oraz regulatora montowanego po 

wewn trznej stronie okna. Elementy te po -

czone s  szczelin  w profilach okna, umo li-

wiaj c  przep yw powietrza.

 Samoczynny (automatyczny) regulator 

przep ywu umieszczony jest w czerpni po-

wietrza. Elementem steruj cym jest aerody-

namiczny p at aluminiowy „p ywaj cy” w stru-

mieniu przep ywaj cego powietrza. W miar

wzrostu pr dko ci powietrza p at unosi si

i obraca wokó  górnej kraw dzi, przymyka-

j c przekrój przelotu. Gdy pr dko  maleje, 

p at opada, zapewniaj c w ten sposób sta y

strumie  przep ywaj cego powietrza, nieza-

le nie od warunków zewn trznych.

 Czerpnia dodatkowo os ania przed wnika-

niem wody deszczowej, wyposa ona jest rów-

nie  w siatk  przeciw owadom.

 Nawiewniki mo na te  regulowa  r cz-

nie pokr t em mechanizmu nap dowego lub 

sznureczkami z obci nikami.

Nawiewniki higrosterowane. Wyposa one 

s  w higrometr steruj cy wielko ci  strumie-

nia powietrza zale nie od zawarto ci pary 

wodnej w pomieszczeniu. Elementem odpo-

wiedzialnym za automatyczn  regulacj  jest 

higrometr z czujnikiem poliamidowym, który 

mierzy wilgotno  wzgl dn  powietrza w po-

mieszczeniu i steruje po o eniem przepustni-

cy nawiewnika. W ten sposób dostosowuje 

wydajno  wentylacji do poziomu wilgotno-

ci – zwi ksza wydajno  przy du ej wilgot-

no ci, zmniejsza przy ma ej.

Sterownik z higrometrem montowany jest 

po wewn trznej stronie okna. Na zewn trz 

znajduje si  czerpnia powietrza os aniaj -

ca szczelin  przed wod  deszczow . Ma ona 

równie  siatk  przeciw owadom.

 Nawiewniki okienne 
montowane s  w górnej 
cz ci okna, na skrzydle
lub w o cie nicy

fo
t. 

Aere
co

fo
t.

 A
e

re
c

o

Nawiewnik cienny. 
eby nie odczuwa

nieprzyjemnego nawiewu 
zimnego powietrza, 
nawiewniki montuje si
na wysoko ci oko o 2 m 
od poziomu posadzki, aby 
zimne powietrze nie by o
nawiewane 
bezpo rednio 
na osoby przeby-
waj ce w pobli u,
tylko miesza o si
z ciep ym powietrzem 
zbieraj cym si  pod 
sufitem. Najlepiej gdy 
pod nawiewnikiem 
znajduje si  grzejnik

fo
t.
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 Okno drewniane z nawiewnikiem
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Wentylacja

nie zapewnia  wymagan  wydajno  wentylacji, ani te  w a-

ciwie zmontowa  ca ej instalacji. 

Do obowi zków projektanta nale y wykonanie nast puj -

cych czynno ci:

zaplanowanie trasy kana ów wentylacyjnych: mo e je 

umie ci  w sufitach podwieszanych, na poddaszu, w cian-

kach kolankowych lub odpowiednich szachtach instalacyj-

nych,

dobranie rednic przewodów i przepustnic oraz mocy (wy-

dajno ci) rekuperatora i sposobu regulacji pr dko ci pracy 

wentylatora – im wi ksze mo liwo ci regulacji, tym wi ksze 

oszcz dno ci energii,

doprowadzienie do ka dego z pomieszcze  budynku co 

najmniej jednego przewodu wentylacyjnego,

rozmieszczenie kana ów wentylacyjnych tak, by powietrze 

wywiewane by o z azienek, toalet i kuchni, a nawiewane do 

sypialni, pokoi dziennych, salonu i gabinetu, 

zapewnienie swobodnej wymiany powietrza pomi dzy po-

mieszczeniami, a wi c zaznaczenie w opisie projektu, jakie 

REKLAMA

Uwaga na b dy wykonawców
Instalacja bez projektu. Skutkiem nieprecyzyjnych oblicze  lub bu-

dowania instalacji w ogóle bez projektu mo e by  dobranie rekuperatora 

o niew a ciwej mocy. Je li moc 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.

Monta  niezgodny z projektem. Zmiany rednic i sposobu rozprowa-

dzenia przewodów mog  spowodowa  zwi kszenie oporów przep ywu 

powietrza, a to mo e sprawi , e dobrany przez projektanta rekuperator 

oka e si  nieodpowiedni.

U ycie elastycznych przewodów (fleksów). Opory przep ywu s  w ta-

kich przewodach wi ksze ni  w sztywnych rurach o g adkiej powierzchni 

wewn trznej i mog  przez to powodowa  nawet kilkakrotny spadek wy-

dajno ci pracy rekuperatora. Takie przewody trudniej te  si  czy ci (maj

nierówn  powierzchni ), zdarza si  te , e p kaj  w trakcie eksploatacji.

Brak izolacji termicznej przewodów. Je li poprowadzone s  na nie-

ogrzewanym poddaszu, to brak ocieplenia mo e powodowa  zmniejsze-

nie sprawno ci odzysku ciep a oraz wykraplanie si  w przewodach pary 

wodnej pochodz cej z och odzonego powietrza. Je li kondensat ten nie 

b dzie móg  odp ywa  z kana ów, b dzie si  w nich gromadzi , utrudniaj c

przep yw powietrza, albo b dzie wycieka  w miejscach czenia kana ów

i w ten sposób utworzy zacieki lub zaleje które  z pomieszcze .

Niezapewnienie swobodnego przep ywu powietrza mi dzy pomiesz-

czeniami. W domu z wentylacj  nawiewno-wywiewn  powietrze powinno 

przep ywa  do wszystkich pomieszcze , zatem drzwi wewn trzne nie mog

by  szczelne: we wszystkich wskazanych przez projektanta powinno si

wykona  odpowiednie otwory lub zamontowane kratki wentylacyjne.

 Niestaranne 
wykonanie po cze
przewodów 
wentylacyjnych oraz 
u ycie z ej jako ci rur 
to najcz stsze b dy 
wykonawców
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podci cia lub otwory wentylacyjne nale y

zapewni  w drzwiach,

zaplanowanie ocieplenia kana ów prze-

chodz cych przez pomieszczenia nieogrze-

wane (piwnica, poddasze).

Wykonanie
Przewody wentylacyjne. Wiele firm oferu-

je swoim klientom tanie przewody nieizolo-

wane, cz sto o bardzo niewielkiej rednicy. 

Zastosowanie nieizolowanych 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 spowodowa  koniecz-

no  wykonania generalnego remontu ca ego 

domu ju  po dwóch latach od zamieszkania.

Zastosowanie przewodów izolowanych 

nie tylko ogranicza do minimum wspo-

mniane zagro enia, ale te  przyczynia si

do wyt umienia szumów charakterystycz-

nych dla instalacji wentylacyjnej. 

 Porz dne firmy nie stosuj  ju  do wenty-

lacji rur karbowanych (wygodnych w mon-

ta u, bo elastycznych), tylko g adkie – dro -

sze, ale znacznie mniej ha a liwe, gdy

powietrze porusza si  w nich ze znacznie 

mniejszymi oporami. 

 Nale y zwróci  baczn  uwag  na rednice 

przewodów w projekcie. Zastosowanie prze-

wodów w szych, ni  za o y  projektant, spo-

woduje na pewno zwi kszenie oporów in-

stalacji, a to mo e oznacza  zak ócenia jej 

dzia ania oraz znaczne zwi kszenie poziomu 

Miejsce na rekuperator
Na rekuperator trzeba wybra  takie miejsce, by:

przewód wentylacyjny wychodz cy z rekuperatora by  idealnie prosty na odcinku min. 

80 cm, dopiero pó niej mo e by  za amany przez zastosowanie kolana,

zamontowa  go na podwy szeniu lub powiesi  na cianie na wysoko ci umo liwiaj cej 

swobodny odp yw kondensatu.

Projektant planuj cy miejsce na rekuperator powinien te  uwzgl dni :

ci ar centrali, 

zapewnienie dost pu do urz dzenia, aby mo ne je by o przegl da  i w razie potrzeby na-

prawia ,

swobodny odp yw kondensatu,

pod czenie do instalacji elektrycznej,

temperatur  otoczenia – nie wolno montowa  rekuperatora 

w pomieszczeniach, w których mo e panowa  temperatura poni-

ej zera,

rozk ad pomieszcze  w domu.

Najcz ciej rekuperator lokuje si  w pomieszczeniu:

nieu ytkowym, dobrze ocieplonym:

– na poddaszu (najlepiej nad holem, klatk  schodow  lub azien-

k , aby nawet minimalny szum pracuj cego urz dzenia nie za-

k óca  snu domowników),

– w gara u lub w kot owni (ale nie z kot em na paliwa sta e, bo w po-

mieszczeniu tym zwykle jest brudno),

u ytkowym:

– w garderobie, w spi arni, w schowku pod schodami lub w sza-

fie w przedpokoju.

fo
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 Rekuperator jest niedu ym urz dzeniem i mo e by  zamontowany 
np. w szafie w spi arni lub w garderobie

W a ciwa konserwacja
Warunkiem prawid owego, bezg o nego funkcjonowania wentylacji z odzyskiem ciep a

jest nie tylko profesjonalny projekt i fachowy monta , ale te  w a ciwa eksploatacja i kon-

serwacja. 

Zakurzona instalacji wentylacyjnej mo e bowiem powodowa :

zanieczyszczenie powietrza wt aczanego do budynku, co u mieszka ców mo e spowodo-

wa  rozwój chorób dróg oddechowych i alergii,

z y przep yw powietrza, trudno ci w utrzymaniu w a ciwej jego temperatury i mniejsz  re-

dukcj  kosztów ogrzewania,

wy sze koszty zu ycia energii, 

zagro enie po arowe.

Aby temu zapobiec, niezb dna jest wi c systematyczna konser-

wacja zarówno samego rekuperatora, jak i ca ej instalacji, polega-

j ca na nast puj cych czynno ciach:

czyszczenie kana ów wentylacyjnych; sztywnych – przy u y-

ciu obracaj cej si  szczotki, elastycznych – mi kk  szczotk  lub 

specjalnym odkurzaczem; raz na 3–6 lat,

wymiana filtrów powietrza w rekuperatorze – co 2–4 miesi ce, 

kontrola instalacji odprowadzania skroplin – raz w roku, naj-

lepiej przed sezonem grzewczym,

czyszczenie instalacji odprowadzania skroplin – co 2 lata.
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 Filtr powietrza w rekuperatorze wymaga systematycznej wymiany

 Przewody wentylacyjne najcz ciej wykonuje 
si  ze sztywnych rur o przekroju ko owym
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szumów (które b d  si  jeszcze pot gowa  u wylotu zbyt w skiego ane-

mostatu na ko cu takiego przewodu).

Anemostaty. Montuje si  je na zako czeniu wylotów przewodów 

wentylacyjnych. Obrotowy talerzyk anemostatu umo liwia p ynn

regulacj  nat enia przep ywu powietrza. Lepiej zamontowa  ane-

mostaty z aluminium lub stalowe, malowane proszkowo, bo trudniej 

ni  na plastikowych osadza si  na nich kurz, o wiele rzadziej wy-

magaj  wi c czyszczenia.

Anemostat powinien by  zamontowany w odleg o ci co najmniej 

4 m od centrali wentylacyjnej (im odleg o  wi ksza, tym lepsze t u-

mienie szumów).

Czerpnia i wyrzutnia powietrza. Czerpnia s u y do pobierania 

czystego powietrza z zewn trz, umieszcza si  j  w cianie budyn-

ku, podbitce dachowej lub w ogrodzie (jako cz  GWC). Wyrzutnia 

natomiast usuwa zu yte powietrze na zewn trz. Najcz ciej mon-

tuje si  j  w dachu jako gotowy komin lub w cianie szczytowej bu-

dynku.

Rekuperator. Nazywana rekuperatorem centrala nawiewno-wy-

wiewna z odzyskiem ciep a to urz dzenie sk adaj ce si  z wymien-

nika ciep a (krzy owego lub przeciwpr dowego), dwóch wentylato-

rów: nawiewnego i wywiewnego, oraz filtra powietrza. 

wie e, zimne powietrze zasysane z zewn trz przechodzi przez 

wymiennik ciep a, ogrzewaj c si  od takiej samej ilo ci zu yte-

go powietrza usuwanego z wn trza budynku na zewn trz równie

przep ywaj cego przez ten wymiennik. Przep ywy s  prawie bez-

g o nie i odbywaj  si  samoczynnie – bez ingerencji mieszka ców 

domu. 

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 !

INFO RYNEK Ile kosztuje instalacja wentylacyjna?
AERECO  022 380 30 00  www.aereco.com.pl

BREVIS  012 425 31 64  www.brevis.com.pl

BARTOSZ  085 745 57 12  www.bartosz.com.pl

DARCO  014 680 90 00  www.darco.com.pl

DOSPEL  034 370 30 00  www.dospel.com

EKOKLIMAX  052 321 24 53  www.ekoklimax.com.pl

EUREKA  061 652 03 41  www.eureka.poznan.pl

MILLER  032 214 56 44  www.miller-cieplo.pl

PRO-VENT 077 441 12 56 www.pro-vent.pl

REHAU  061 84 98 400  www.rehau.pl

REKUPERATORY.PL 

071 352 78 08  www.rekuperatory.pl

VENTURE INDUSTRIES 

022 751 95 50  www.venture.pl

WENT DOM  022 435 79 20  www.went-dom.pl

OK 095 724 07 56

PRZYDATNE ADRESY
Grawitacyjna

Koszt wykonania wentylacji grawitacyjnej trudno pre-
cyzyjnie skalkulowa , bo czasem do wykonania kana-
ów wentylacyjnych wystarcz  np. tylko dwa kominy 

(z kilkoma kana ami ka dy) i tak potrzebne do kot a
c.o. i kominka. 
Kana y wentylacyjne mog  by  murowane z ceg y lub
wykonane z gotowych rur wentylacyjnych (os oni tych 
we n  mineraln  i p yt  g-k).
Dodatkowo trzeba zap aci  za nawiewniki okienne lub 

cienne: 
50 z  – najprostsze okienne,
od 100 z  – nawiewniki cienne ci nieniowe,
200 z  – nawiewniki cienne higrosterowane.
czny koszt nawiewników: 250–1000 z (w domu 

parterowym o powierzchni 120 m2 potrzeba 5 nawiew-
ników).

Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciep a

4000–8000 z  – centrala wentylacyjna z rekuperatorem 
(o wydajno ci ok. 400 m3/h);
300–400 z  – izolowane przewody wentylacyjne (alumi-
niowe lub z tworzywa), d ugo ci ok. 20 m;
200–7000 z  – anemostaty (metalowe, malowane prosz-
kowo), 8 szt.;
30–200 z  – czerpnia powietrza;
30–200 z  – wyrzutnia powietrza;
2500–4000 z  – robocizna 

czny koszt: 7060–13 500 z

W domu dwukondygnacyjnym o powierzchni 150 m2 za 
kompletn  instalacj  zap acimy 15 000–20 000 z . W do-
mu parterowym z poddaszem nieu ytkowym koszty s
ni sze, bo wolna przestrze  poddasza bardzo u atwia 
rozprowadzenie instalacji. 

 Czerpnia powietrza. Je li jest umieszczona w cianie szczytowej budynku, 
na której chcemy zamontowa  te  wyrzutni , odleg o  pomi dzy nimi 
powinna wynosi  minimum 8 m

fo
t.

 w
w

w
.r

e
k
u

p
e

ra
to

ry
.p

l
fo

t.
 P

ro
-V

e
n

t

 Centrala wentylacyjna z rekuperatorem

R
E

K
L

A
M

A

– ceny brut to – 

BD1-2_wentylacja.indd 73BD1-2_wentylacja.indd   73 2009-12-29 15:34:502009-12-29   15:34:50


