T E M AT
NUMERU
DOM PRZYJAZNY
ALERGIKOWI
Wentylacja
Domy budowane dawniej
zawdziÚczaïy dobrÈ
wymianÚ powietrza
przede wszystkim
niekontrolowanemu
przepïywowi powietrza
przez nieszczelnoĂci
w oknach i drzwiach,
Ăcianach i dachu.
W obecnie budowanych
domach takich
nieszczelnoĂci nie ma.
Jak zatem wentylowaÊ
nowoczesne budynki,
by mieszkañcy nie mieli
problemów ze snem
i nie skarĝyli siÚ na
kïopoty zdrowotne
o niewyjaĂnionych
przyczynach, jak to siÚ
czÚsto dzieje w domach,
w którym ěle dziaïajÈca
wentylacja powoduje
zawilgocenie, a nawet
zagrzybienie Ăcian?

Skuteczna
wymiana
powietrza
Staïa wymiana powierza jest niezbÚdna, nie tylko w domu alergika. Moĝe jÈ zapewniÊ równieĝ sprawnie dziaïajÈcy system wentylacyjny.
WiÚkszoĂÊ domów, szczególnie tych budowanych kilkanaĂcie lub kilkadziesiÈt
lat temu, wyposaĝona jest w najpopularniejszÈ, pozornie taniÈ, ale maïo skutecznÈ
wentylacjÚ grawitacyjnÈ, która oprócz tego, ĝe bywa zawodna i nie zapewnia wystarczajÈcej wymiany powietrza, przyczynia siÚ do wysokich kosztów ogrzewania.
Aby sprawdziÊ, czy wentylacja grawitacyjna zapewnia wystarczajÈcÈ wymianÚ
powietrza w domu, warto zwróciÊ uwagÚ na wymienione poniĝej sygnaïy:
dïugo utrzymujÈce siÚ zaparowanie szyb w oknach, prowadzÈce do skraplania
siÚ wody i zawilgocenia dolnej czÚĂci ramiaków okiennych,
wilgoÊ w ïazience, zapach stÚchlizny w powietrzu, dïugo niewysychajÈce krople
wody na pïytkach,
ciemne smugi albo Ălady pleĂni na nadproĝach, oĂcieĝnicach okiennych, pod parapetami, w naroĝach pomieszczeñ,
zïe samopoczucie mieszkañców – bóle i zawroty gïowy, podraĝnienie oczu, nosa
i gardïa, zmÚczenie i trudnoĂci z koncentracjÈ.
JeĂli zjawiska te wystÚpujÈ w naszym domu, mamy pewnoĂÊ, ĝe wentylacja nie
dziaïa. Dlaczego tak siÚ dzieje?
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Naturalna, ale zawodna
Wentylacja grawitacyjna dziaïa dziÚki róĝnicy
temperatury wewnÈtrz i na zewnÈtrz budynku,
która powoduje ciÈg – lĝejsze, ciepïe powietrze
pïynie ku górze, a na jego miejsce napïywa powietrze zimniejsze – ciÚĝsze. Powietrze zanieczyszczone jest w ten sposób usuwane na zewnÈtrz przez kominy wentylacyjne, a Ăwieĝe
napïywa do pomieszczeñ przez otwory w przegrodach zewnÚtrznych. W domach budowanych kilkanaĂcie lat temu wystarczyïy do tego
nieszczelnoĂci w stolarce okiennej, obecnie
jest ona na to za szczelna, wiÚc by umoĝliwiÊ
napïywanie do wnÚtrz Ăwieĝego powietrza,
trzeba istniejÈce okna wyposaĝyÊ w nawiewniki. JeĂli siÚ ich nie zastosuje, konsekwencjÈ
braku dopïywu powietrza bÚdÈ wymienione
wyĝej zjawiska, wynikajÈce z zawilgocenie pomieszczeñ, które mogÈ nawet doprowadziÊ do
pojawiania siÚ pleĂni i grzybów na Ăcianach.
To zaĂ szkodzi wszystkim mieszkañcom – nie
tylko alergikom.
Nawiewniki powietrza sïuĝÈ zaopatrzeniu
pomieszczeñ w Ăwieĝe powietrze w sposób
kontrolowany zaleĝny od potrzeb uĝytkowników.
Do wyboru mamy nawiewniki okienne
i Ăcienne, regulowane rÚcznie i automatycz-

nie: reagujÈce na róĝnicÚ wilgotnoĂci i ciĂnienia (ramka na stronie 70).
Wentylacja naturalna nie dziaïa najczÚĂciej latem. Kiedy temperatury w pomieszczeniu i na zewnÈtrz siÚ wyrównujÈ, zanika siïa napÚdowa wentylacji grawitacyjnej:
ciÈg wynikajÈcy z róĝnicy gÚstoĂci powietrza wewnÚtrznego i zewnÚtrznego. Podczas
silnych upaïów, kiedy na zewnÈtrz temperatura jest wyĝsza niĝ w budynku, moĝe
dojĂÊ nawet do zupeïnego odwrócenia procesu: otaczajÈce budynek nagrzane powietrze zacznie dopïywaÊ kanaïami i kratkami
wywiewnymi do pomieszczeñ, a chïodne
powietrze bÚdzie wypïywaÊ na zewnÈtrz
przez nieszczelnoĂci w stolarce, przez nawiewniki albo inne kanaïy wentylacyjne.
Poniewaĝ kratki wywiewne zlokalizowane sÈ w kuchni, ïazience i wc, napïywajÈce
do domu Ăwieĝe powietrze bÚdzie dodatkowo zanieczyszczane przez zapachy i wilgoÊ,
co moĝe pogarszaÊ samopoczucie i zdrowie
mieszkañców, szczególnie tych z predyspozycjami do uczuleñ.
Dla odmiany podczas silnych mrozów
wentylacja grawitacyjna dziaïa zbyt intensywnie, bowiem róĝnica temperatury powietrza w budynku i na zewnÈtrz jest tak duĝa,

ĝe do wnÚtrza napïywa silny strumieñ bardzo zimnego powietrza, wychïadzajÈc pomieszczenie. Jeĝeli natomiast caïkowicie zamkniemy nawiewniki lub rozszczelnienia
w oknach i odetniemy dopïyw Ăwieĝego powietrza – wentylacja grawitacyjna przestanie
dziaïaÊ – w domu zacznie narastaÊ wilgoÊ,
a powietrze bÚdzie coraz bardziej zanieczyszczone.

Skuteczna, bo mechaniczna
OdpowiedziÈ na wszelkie niedostatki naturalnego wentylowania budynków jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepïa.
Instalacja skïada siÚ z nastÚpujÈcych elementów:
czerpni i wyrzutni powietrza, którymi powietrze wpïywa do kanaïów i z nich wypïywa,
przewodów wentylacyjnych zakoñczonych anemostatami,
rekuperatora, w którym nastÚpuje odzysk
ciepïa – powietrze napïywajÈce zostaje zimÈ
podgrzane, a latem ochïodzone.
Wentylacja taka zapewnia kontrolowany
wypïyw i napïyw powietrza i – co najwaĝniejsze, umoĝliwia odebranie czÚĂci ciepïa
z ogrzanego powietrza wewnÚtrznego, zanim zostanie ono usuniÚte na zewnÈtrz.
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68

BUDUJEMY DOM

BD1-2_wentylacja.indd 68

1–2/2010

2009-12-28 17:20:37
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anemostat wywiewny

wyrzutnia powietrza
Schemat wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepïa

Ciepïo to jest nastÚpnie przekazywane powietrzu wpïywajÈcemu do wnÚtrza domu,
dziÚki czemu odzyskuje siÚ czÚĂÊ ciepïa,
które w wentylacji naturalnej jest bezpowrotnie tracone. DziÚki temu zmniejsza siÚ zapotrzebowanie na energiÚ do ogrzewania
domu, a to oznacza konkretne oszczÚdnoĂci.
Nie bez znaczenia – szczególnie dla alergików – jest równieĝ jakoĂÊ nawiewanego

Zalety wentylacji
z odzyskiem ciepïa

Projekt
Projekt instalacji wentylacyjnej powinien
wykonaÊ specjalista z doĂwiadczeniem
w projektowaniu instalacji do domów jednorodzinnych. Obliczy on opory powietrza
oraz spadki ciĂnieñ w przewodach wentylacyjnych i dobierze odpowiednie ich dïugoĂci oraz Ărednice. Bez dokïadnych wyliczeñ
nie uda siÚ tak dobraÊ urzÈdzeñ, w tym rekuperatora, aby jego wentylatory byïy w sta-
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praca systemu wentylacyjnego nie zaleĝy od warunków zewnÚtrznych: temperatury i wilgotnoĂci powietrza, siïy wiatru;
rekuperatory najnowszej generacji
umoĝliwiajÈ odzyskanie 80% ciepïa,
dobrze wykonany system pozwala na obniĝenie kosztów ogrzewania nawet o ponad
30% w porównaniu z identycznym budynkiem wyposaĝonym w wentylacjÚ grawitacyjnÈ (aby poznaÊ oszczÚdnoĂci w konkretnym budynku, warto wykonaÊ jego
audyt energetyczny),
w domu wyposaĝonym w taki rodzaj
wentylacji moĝna zrezygnowaÊ z niektórych elementów niezbÚdnych do wentylacji grawitacyjnej, takich jak: kominy wentylacyjne czy nawiewniki w oknach; czÚĂÊ
okien w takim domu moĝe byÊ nieotwierana, a wiÚc tañsza.

przez wentylacjÚ powietrza. Niezaleĝnie od
filtrów powietrza umieszczonych standardowo w rekuperatorze, system wentylacji
z odzyskiem ciepïa moĝna wyposaĝyÊ w dodatkowy filtr antyalergiczny o zwiÚkszonej
skutecznoĂci filtracji montowany w kanale wentylacyjnym. Jest to dodatkowe urzÈdzenie zabezpieczajÈce mieszkañców szczególnie podatnych na alergie wywoïywane
przez kurz znajdujÈcy siÚ w powietrzu.
W skïad filtra wchodzi otwierana kaseta filtrowa z umieszczonym wewnÈtrz niej wymiennym wkïadem filtrujÈcym. Koszt wkïadu filtrujÈcego zaleĝy od modelu urzÈdzenia
i wielkoĂci obudowy filtra. Koszt standardowych filtrów, umieszczonych wewnÈtrz rekuperatora (wymienianych 3–4 razy w roku)
to wydatek 50–200 zï. KupujÈc rekuperator,
warto równieĝ wybraÊ model wyposaĝony
w system kontroli zabrudzenia filtra, który
poinformuje, gdy trzeba bÚdzie go oczyĂciÊ
(wymieniÊ wkïad).

BD1-2_wentylacja.indd 69

2009-12-28 17:20:53

TEMAT NUMERU

Dom przyjazny alergikowi

ABC nawiewników
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Okno drewniane z nawiewnikiem
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Nawiewniki okienne
montowane sÈ w górnej
czÚĂci okna, na skrzydle
lub w oĂcieĝnicy
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Przepis ten oznacza koniecznoĂÊ stosowania,
w domu z wentylacjÈ grawitacyjnÈ, nawiewników okiennych lub Ăciennych we wszystkich
pomieszczeniach poza ïazienkÈ, kuchniÈ i toaletÈ. W przypadku wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej wszystkie okna powinny byÊ szczelne.
W jakich pomieszczeniach montuje siÚ
nawiewniki?
Nawiewniki montuje siÚ w tzw. pomieszczeniach czystych, a wiÚc w pokojach.
UrzÈdzeñ tych natomiast nie naleĝy montowaÊ w kuchniach, ïazienkach i toaletach,
skÈd zuĝyte powietrze powinno byÊ odprowadzane na zewnÈtrz budynku.
Czy nawiewniki moĝna montowaÊ
w innych miejscach niĝ okna?
CzÚĂÊ okien sprzedawana jest z fabrycznie
zamontowanymi nawiewnikami, ale moĝna
kupiÊ okna szczelne, a nawiewniki zamontowaÊ w Ăcianie. Nawiewniki Ăcienne majÈ
zazwyczaj wiÚkszÈ wydajnoĂÊ niĝ okienne.
Produkuje siÚ je w dwóch wersjach:
regulowane rÚcznie – moĝemy je przymknÈÊ caïkowicie, odcinajÈc w ten sposób
dopïyw zimnego powietrza;
automatyczne – reagujÈ zmianÈ wielkoĂci
otworu na zmiany jednego z trzech parametrów – ciĂnienia, wilgotnoĂci lub temperatury
– panujÈcych wewnÈtrz i na zewnÈtrz domu.
W ten sposób mogÈ utrzymywaÊ staïÈ iloĂÊ
powietrza nawiewanego, a wiÚc i usuwanego.
Nawiewniki moĝna zamontowaÊ teĝ za lub
tuĝ nad grzejnikiem.
Jak dziaïajÈ nawiewniki?
Nawiewniki ciĂnieniowe. Wyposaĝone sÈ
w samoczynnie dziaïajÈcy regulator przepïywu (reagujÈcy na róĝnicÚ ciĂnieñ), dziÚki któremu iloĂÊ nawiewanego powietrza jest staïa, niezaleĝna od warunków atmosferycznych
(wiatr, zimno). Dodatkowo umoĝliwiajÈ rÚcznÈ
regulacjÚ do zamkniÚcia wïÈcznie.
SÈ to nawiewniki szczelinowe, montowane w górnych, poziomych profilach okna.
SkïadajÈ siÚ z czerpni powietrza montowanej
na zewnÈtrz oraz regulatora montowanego po
wewnÚtrznej stronie okna. Elementy te poïÈczone sÈ szczelinÈ w profilach okna, umoĝliwiajÈcÈ przepïyw powietrza.
Samoczynny (automatyczny) regulator
przepïywu umieszczony jest w czerpni po-

Nawiewnik Ăcienny.
¿eby nie odczuwaÊ
nieprzyjemnego nawiewu
zimnego powietrza,
nawiewniki montuje siÚ
na wysokoĂci okoïo 2 m
od poziomu posadzki, aby
zimne powietrze nie byïo
nawiewane
bezpoĂrednio
na osoby przebywajÈce w pobliĝu,
tylko mieszaïo siÚ
z ciepïym powietrzem
zbierajÈcym siÚ pod
sufitem. Najlepiej gdy
pod nawiewnikiem
znajduje siÚ grzejnik
fot. Aereco

Jakie sÈ wymagania prawne dotyczÈce
montaĝu nawiewników?
Pierwszego stycznia 2009 roku zmieniïy
siÚ przepisy dotyczÈce szczelnoĂci okien
i drzwi. Zgodnie z RozporzÈdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
(Dz. U. z 2008 r. Nr 201, Poz. 1238) dotyczÈcym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ budynki, w sposób znaczÈcy
ulegïy zmianie wymagane parametry okien.
Do koñca 2008 roku wprowadzone do obrotu okna (o wspóïczynniku infiltracji powietrza
0,5–1,0 m3/(m•h•daPa2/3)) nie musiaïy byÊ wyposaĝone w urzÈdzenia nawiewne. Zgodnie
z obecnie obowiÈzujÈcymi przepisami, w przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji, niĝ wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna,
czyli w przypadku wentylacji grawitacyjnej,
dopïyw powietrza zewnÚtrznego naleĝy zapewniÊ przez urzÈdzenia nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub
w innych czÚĂciach przegród zewnÚtrznych.

wietrza. Elementem sterujÈcym jest aerodynamiczny pïat aluminiowy „pïywajÈcy” w strumieniu przepïywajÈcego powietrza. W miarÚ
wzrostu prÚdkoĂci powietrza pïat unosi siÚ
i obraca wokóï górnej krawÚdzi, przymykajÈc przekrój przelotu. Gdy prÚdkoĂÊ maleje,
pïat opada, zapewniajÈc w ten sposób staïy
strumieñ przepïywajÈcego powietrza, niezaleĝnie od warunków zewnÚtrznych.
Czerpnia dodatkowo osïania przed wnikaniem wody deszczowej, wyposaĝona jest równieĝ w siatkÚ przeciw owadom.
Nawiewniki moĝna teĝ regulowaÊ rÚcznie pokrÚtïem mechanizmu napÚdowego lub
sznureczkami z obciÈĝnikami.
Nawiewniki higrosterowane. Wyposaĝone
sÈ w higrometr sterujÈcy wielkoĂciÈ strumienia powietrza zaleĝnie od zawartoĂci pary
wodnej w pomieszczeniu. Elementem odpowiedzialnym za automatycznÈ regulacjÚ jest
higrometr z czujnikiem poliamidowym, który
mierzy wilgotnoĂÊ wzglÚdnÈ powietrza w pomieszczeniu i steruje poïoĝeniem przepustnicy nawiewnika. W ten sposób dostosowuje
wydajnoĂÊ wentylacji do poziomu wilgotnoĂci – zwiÚksza wydajnoĂÊ przy duĝej wilgotnoĂci, zmniejsza przy maïej.
Sterownik z higrometrem montowany jest
po wewnÚtrznej stronie okna. Na zewnÈtrz
znajduje siÚ czerpnia powietrza osïaniajÈca szczelinÚ przed wodÈ deszczowÈ. Ma ona
równieĝ siatkÚ przeciw owadom.
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Wentylacja

Instalacja bez projektu. Skutkiem nieprecyzyjnych obliczeñ lub budowania instalacji w ogóle bez projektu moĝe byÊ dobranie rekuperatora
o niewïaĂciwej mocy. JeĂli moc bÚdzie za maïa, wymiana powietrza bÚdzie niewystarczajÈca, a jeĂli zbyt duĝa – urzÈdzenie bÚdzie droĝsze i bÚdzie zuĝywaïo wiÚcej energii elektrycznej.
Montaĝ niezgodny z projektem. Zmiany Ărednic i sposobu rozprowadzenia przewodów mogÈ spowodowaÊ zwiÚkszenie oporów przepïywu
powietrza, a to moĝe sprawiÊ, ĝe dobrany przez projektanta rekuperator
okaĝe siÚ nieodpowiedni.
Uĝycie elastycznych przewodów (fleksów). Opory przepïywu sÈ w takich przewodach wiÚksze niĝ w sztywnych rurach o gïadkiej powierzchni
wewnÚtrznej i mogÈ przez to powodowaÊ nawet kilkakrotny spadek wydajnoĂci pracy rekuperatora. Takie przewody trudniej teĝ siÚ czyĂci (majÈ
nierównÈ powierzchniÚ), zdarza siÚ teĝ, ĝe pÚkajÈ w trakcie eksploatacji.
Brak izolacji termicznej przewodów. JeĂli poprowadzone sÈ na nieogrzewanym poddaszu, to brak ocieplenia moĝe powodowaÊ zmniejszenie sprawnoĂci odzysku ciepïa oraz wykraplanie siÚ w przewodach pary
wodnej pochodzÈcej z ochïodzonego powietrza. JeĂli kondensat ten nie
bÚdzie mógï odpïywaÊ z kanaïów, bÚdzie siÚ w nich gromadziÊ, utrudniajÈc
przepïyw powietrza, albo bÚdzie wyciekaÊ w miejscach ïÈczenia kanaïów
i w ten sposób utworzy zacieki lub zaleje któreĂ z pomieszczeñ.
Niezapewnienie swobodnego przepïywu powietrza miÚdzy pomieszczeniami. W domu z wentylacjÈ nawiewno-wywiewnÈ powietrze powinno
przepïywaÊ do wszystkich pomieszczeñ, zatem drzwi wewnÚtrzne nie mogÈ
byÊ szczelne: we wszystkich wskazanych przez projektanta powinno siÚ
wykonaÊ odpowiednie otwory lub zamontowane kratki wentylacyjne.

fot. Archiwum BD

Niestaranne
wykonanie poïÈczeñ
przewodów
wentylacyjnych oraz
uĝycie zïej jakoĂci rur
to najczÚstsze bïÚdy
wykonawców
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Uwaga na bïÚdy wykonawców

nie zapewniaÊ wymaganÈ wydajnoĂÊ wentylacji, ani teĝ wïaĂciwie zmontowaÊ caïej instalacji.
Do obowiÈzków projektanta naleĝy wykonanie nastÚpujÈcych czynnoĂci:
zaplanowanie trasy kanaïów wentylacyjnych: moĝe je
umieĂciÊ w sufitach podwieszanych, na poddaszu, w Ăciankach kolankowych lub odpowiednich szachtach instalacyjnych,
dobranie Ărednic przewodów i przepustnic oraz mocy (wydajnoĂci) rekuperatora i sposobu regulacji prÚdkoĂci pracy
wentylatora – im wiÚksze moĝliwoĂci regulacji, tym wiÚksze
oszczÚdnoĂci energii,
doprowadzienie do kaĝdego z pomieszczeñ budynku co
najmniej jednego przewodu wentylacyjnego,
rozmieszczenie kanaïów wentylacyjnych tak, by powietrze
wywiewane byïo z ïazienek, toalet i kuchni, a nawiewane do
sypialni, pokoi dziennych, salonu i gabinetu,
zapewnienie swobodnej wymiany powietrza pomiÚdzy pomieszczeniami, a wiÚc zaznaczenie w opisie projektu, jakie
REKLAMA
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Rekuperator jest nieduĝym urzÈdzeniem i moĝe byÊ zamontowany
np. w szafie w spiĝarni lub w garderobie

WïaĂciwa konserwacja

fot. Venture

Warunkiem prawidïowego, bezgïoĂnego funkcjonowania wentylacji z odzyskiem ciepïa
jest nie tylko profesjonalny projekt i fachowy montaĝ, ale teĝ wïaĂciwa eksploatacja i konserwacja.
Zakurzona instalacji wentylacyjnej moĝe bowiem powodowaÊ:
zanieczyszczenie powietrza wtïaczanego do budynku, co u mieszkañców moĝe spowodowaÊ rozwój chorób dróg oddechowych i alergii,
zïy przepïyw powietrza, trudnoĂci w utrzymaniu wïaĂciwej jego temperatury i mniejszÈ redukcjÚ kosztów ogrzewania,
wyĝsze koszty zuĝycia energii,
zagroĝenie poĝarowe.
Aby temu zapobiec, niezbÚdna jest wiÚc systematyczna konserwacja zarówno samego rekuperatora, jak i caïej instalacji, polegajÈca na nastÚpujÈcych czynnoĂciach:
czyszczenie kanaïów wentylacyjnych; sztywnych – przy uĝyciu obracajÈcej siÚ szczotki, elastycznych – miÚkkÈ szczotkÈ lub
specjalnym odkurzaczem; raz na 3–6 lat,
wymiana filtrów powietrza w rekuperatorze – co 2–4 miesiÈce,
kontrola instalacji odprowadzania skroplin – raz w roku, najlepiej przed sezonem grzewczym,
czyszczenie instalacji odprowadzania skroplin – co 2 lata.
Filtr powietrza w rekuperatorze wymaga systematycznej wymiany
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Przewody wentylacyjne najczÚĂciej wykonuje
siÚ ze sztywnych rur o przekroju koïowym

podciÚcia lub otwory wentylacyjne naleĝy
zapewniÊ w drzwiach,
zaplanowanie ocieplenia kanaïów przechodzÈcych przez pomieszczenia nieogrzewane (piwnica, poddasze).

Wykonanie
Przewody wentylacyjne. Wiele firm oferuje swoim klientom tanie przewody nieizolowane, czÚsto o bardzo niewielkiej Ărednicy.
Zastosowanie nieizolowanych przewodów wielokrotnie zwiÚksza ryzyko powstania skroplin, które spïywajÈc na okrywajÈce
je Ăcianki gipsowe, spowodujÈ ich butwienie od Ărodka. Moĝe to spowodowaÊ koniecznoĂÊ wykonania generalnego remontu caïego
domu juĝ po dwóch latach od zamieszkania.
Zastosowanie przewodów izolowanych
nie tylko ogranicza do minimum wspomniane zagroĝenia, ale teĝ przyczynia siÚ
do wytïumienia szumów charakterystycznych dla instalacji wentylacyjnej.
PorzÈdne firmy nie stosujÈ juĝ do wentylacji rur karbowanych (wygodnych w montaĝu, bo elastycznych), tylko gïadkie – droĝsze, ale znacznie mniej haïaĂliwe, gdyĝ
powietrze porusza siÚ w nich ze znacznie
mniejszymi oporami.
Naleĝy zwróciÊ bacznÈ uwagÚ na Ărednice
przewodów w projekcie. Zastosowanie przewodów wÚĝszych, niĝ zaïoĝyï projektant, spowoduje na pewno zwiÚkszenie oporów instalacji, a to moĝe oznaczaÊ zakïócenia jej
dziaïania oraz znaczne zwiÚkszenie poziomu
Anemostat
otwarty

fot. Hardi

fot. www.rekuperatory.pl

Na rekuperator trzeba wybraÊ takie miejsce, by:
przewód wentylacyjny wychodzÈcy z rekuperatora byï idealnie prosty na odcinku min.
80 cm, dopiero póěniej moĝe byÊ zaïamany przez zastosowanie kolana,
zamontowaÊ go na podwyĝszeniu lub powiesiÊ na Ăcianie na wysokoĂci umoĝliwiajÈcej
swobodny odpïyw kondensatu.
Projektant planujÈcy miejsce na rekuperator powinien teĝ uwzglÚdniÊ:
ciÚĝar centrali,
zapewnienie dostÚpu do urzÈdzenia, aby moĝne je byïo przeglÈdaÊ i w razie potrzeby naprawiaÊ,
swobodny odpïyw kondensatu,
podïÈczenie do instalacji elektrycznej,
temperaturÚ otoczenia – nie wolno montowaÊ rekuperatora
w pomieszczeniach, w których moĝe panowaÊ temperatura poniĝej zera,
rozkïad pomieszczeñ w domu.
NajczÚĂciej rekuperator lokuje siÚ w pomieszczeniu:
nieuĝytkowym, dobrze ocieplonym:
– na poddaszu (najlepiej nad holem, klatkÈ schodowÈ lub ïazienkÈ, aby nawet minimalny szum pracujÈcego urzÈdzenia nie zakïócaï snu domowników),
– w garaĝu lub w kotïowni (ale nie z kotïem na paliwa staïe, bo w pomieszczeniu tym zwykle jest brudno),
uĝytkowym:
– w garderobie, w spiĝarni, w schowku pod schodami lub w szafie w przedpokoju.

fot. www.rekuperatory.pl

Miejsce na rekuperator

Anemostat
zamkniÚty

1–2/2010
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fot. www.rekuperatory.pl

Wentylacja

fot. Pro-Vent

REKLAMA

Czerpnia powietrza. JeĂli jest umieszczona w Ăcianie szczytowej budynku,
na której chcemy zamontowaÊ teĝ wyrzutniÚ, odlegïoĂÊ pomiÚdzy nimi
powinna wynosiÊ minimum 8 m

Centrala wentylacyjna z rekuperatorem

szumów (które bÚdÈ siÚ jeszcze potÚgowaÊ u wylotu zbyt wÈskiego anemostatu na koñcu takiego przewodu).
Anemostaty. Montuje siÚ je na zakoñczeniu wylotów przewodów
wentylacyjnych. Obrotowy talerzyk anemostatu umoĝliwia pïynnÈ
regulacjÚ natÚĝenia przepïywu powietrza. Lepiej zamontowaÊ anemostaty z aluminium lub stalowe, malowane proszkowo, bo trudniej
niĝ na plastikowych osadza siÚ na nich kurz, o wiele rzadziej wymagajÈ wiÚc czyszczenia.
Anemostat powinien byÊ zamontowany w odlegïoĂci co najmniej
4 m od centrali wentylacyjnej (im odlegïoĂÊ wiÚksza, tym lepsze tïumienie szumów).
Czerpnia i wyrzutnia powietrza. Czerpnia sïuĝy do pobierania
czystego powietrza z zewnÈtrz, umieszcza siÚ jÈ w Ăcianie budyn-

INFO RYNEK

Ile kosztuje instalacja wentylacyjna?

Grawitacyjna
Koszt wykonania wentylacji grawitacyjnej trudno precyzyjnie skalkulowaÊ, bo czasem do wykonania kanaïów wentylacyjnych wystarczÈ np. tylko dwa kominy
(z kilkoma kanaïami kaĝdy) i tak potrzebne do kotïa
c.o. i kominka.
Kanaïy wentylacyjne mogÈ byÊ murowane z cegïy lub
wykonane z gotowych rur wentylacyjnych (osïoniÚtych
weïnÈ mineralnÈ i pïytÈ g-k).
Dodatkowo trzeba zapïaciÊ za nawiewniki okienne lub
Ăcienne:
50 zï – najprostsze okienne,
od 100 zï – nawiewniki Ăcienne ciĂnieniowe,
200 zï – nawiewniki Ăcienne higrosterowane.
Èczny koszt nawiewników: 250–1000 zï (w domu
parterowym o powierzchni 120 m2 potrzeba 5 nawiewników).
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ku, podbitce dachowej lub w ogrodzie (jako czÚĂÊ GWC). Wyrzutnia
natomiast usuwa zuĝyte powietrze na zewnÈtrz. NajczÚĂciej montuje siÚ jÈ w dachu jako gotowy komin lub w Ăcianie szczytowej budynku.
Rekuperator. Nazywana rekuperatorem centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepïa to urzÈdzenie skïadajÈce siÚ z wymiennika ciepïa (krzyĝowego lub przeciwprÈdowego), dwóch wentylatorów: nawiewnego i wywiewnego, oraz filtra powietrza.
¥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 – bez ingerencji mieszkañców
domu.

Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepïa
4000–8000 zï – centrala wentylacyjna z rekuperatorem
(o wydajnoĂci ok. 400 m3/h);
300–400 zï – izolowane przewody wentylacyjne (aluminiowe lub z tworzywa), dïugoĂci ok. 20 m;
200–7000 zï – anemostaty (metalowe, malowane proszkowo), 8 szt.;
30–200 zï – czerpnia powietrza;
30–200 zï – wyrzutnia powietrza;
2500–4000 zï – robocizna
Èczny koszt: 7060–13 500 zï
W domu dwukondygnacyjnym o powierzchni 150 m2 za
kompletnÈ instalacjÚ zapïacimy 15 000–20 000 zï. W domu parterowym z poddaszem nieuĝytkowym koszty sÈ
niĝsze, bo wolna przestrzeñ poddasza bardzo uïatwia
rozprowadzenie instalacji.

PRZYDATNE ADRESY
AERECO
022 380 30 00
BREVIS
012 425 31 64
BARTOSZ
085 745 57 12
DARCO
014 680 90 00
DOSPEL
034 370 30 00
EKOKLIMAX
052 321 24 53
EUREKA
061 652 03 41
MILLER
032 214 56 44
PRO-VENT
077 441 12 56
REHAU
061 84 98 400
REKUPERATORY.PL
071 352 78 08
VENTURE INDUSTRIES
022 751 95 50
WENT DOM
022 435 79 20
¿OK
095 724 07 56

www.aereco.com.pl
www.brevis.com.pl
www.bartosz.com.pl
www.darco.com.pl
www.dospel.com
www.ekoklimax.com.pl
www.eureka.poznan.pl
www.miller-cieplo.pl
www.pro-vent.pl
www.rehau.pl
www.rekuperatory.pl
www.venture.pl
www.went-dom.pl
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