DOM ENERGOOSZCZ}DNY

Wentylacja

Ile Ăwieĝego powietrza potrzeba w domu?

P

fot. Lindab

oprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu Ăwieĝego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu
zuĝytego z kuchni, ïazienek, WC lub pomieszczeñ pomocniczych bez okien (skïadziki, garderoby).
Zgodnie z Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich usytuowanie, w domach jednorodzinnych minimalna iloĂÊ powietrza usuwanego powinna wynosiÊ 30 m3/h na osobÚ. Przyjmuje siÚ Ărednio jednÈ wymianÚ powietrza na godzinÚ. JednoczeĂnie okreĂla siÚ iloĂÊ powietrza dostarczanego i usuwanego z róĝnych
pomieszczeñ i tak:
z ïazienki naleĝy odprowadziÊ minimum 50 m3 w ciÈgu godziny;
z toalety – 30 m3/h;
ze spiĝarni, garderoby bez okna – 15 m3/h;
z kuchni – z oknem (lub bez) i kuchenkÈ elektrycznÈ – 50 m3/h, a jeĂli kuchenka jest gazowa – 70 m3/h; w kuchniach zaleca siÚ dodatkowo stosowanie urzÈdzeñ wentylacyjnych
umoĝliwiajÈcych okresowe zwiÚkszenie usuwanego powietrza do co najmniej 120 m3/h.
Inne wymagania dotyczÈ salonu z kominkiem, kotïowni, pralni i suszarni – ale tego dopilnowaÊ musi projektant wentylacji.

W salonie, w którym przebywajÈ
cztery osoby, co godzinÚ powinno byÊ wymienione min. 120 m3 powietrza

iezaleĝnie od rodzaju, wentylacja powinna zapewniaÊ ciÈgïÈ wymianÚ powietrza zuĝytego na Ăwieĝe, napïywajÈce z zewnÈtrz. By tak byïo, niezbÚdne sÈ
wiÚc nastÚpujÈce procesy:
wywiew, czyli wywoïane podciĂnieniem wypïywanie z domu na zewnÈtrz
powietrza zuĝytego, a wiÚc zanieczyszczonego. Otwory wywiewne lokalizuje
siÚ w tzw. pomieszczeniach brudnych,
czyli takich, w których powstaje najwiÚcej pary wodnej, dwutlenku wÚgla i innych zanieczyszczeñ, a wiÚc w kuchni,
ïazience, WC, garaĝu, kotïowni, a ponadto równieĝ w pomieszczeniach bez okien,
takich jak garderoba czy spiĝarnia;
nawiew, czyli napïywanie Ăwieĝego powietrza do wnÚtrza domu. W nowo budowanych, szczelnych domach nawiew
umoĝliwiajÈ nawiewniki, czyli specjalnie obudowane otwory w przegrodach zewnÚtrznych. Umieszcza siÚ je w tzw. po-

mieszczeniach czystych, do których naleĝÈ pokoje i sypialnie;
swobodny przepïyw powietrza miÚdzy pomieszczeniami – jest potrzebny,
by Ăwieĝe powietrze napïywajÈce do pomieszczeñ czystych mogïo dotrzeÊ równieĝ do pomieszczeñ brudnych.
WïaĂciwÈ cyrkulacjÚ powietrza w domu
zapewniajÈ szczeliny miÚdzy podïogÈ
a dolnÈ krawÚdziÈ drzwi (o powierzchni
min. 80 cm2). Do kuchni, ïazienek, WC
oraz pomieszczeñ bez okien powietrze
wewnÚtrzne powinno byÊ dostarczane
przez otwory w dolnych czÚĂciach drzwi
(min. 5–6 szt.) lub szczeliny pod drzwiami (o powierzchni min. 200 cm2).
JeĂli odlegïoĂÊ pomiÚdzy pomieszczeniami, z których powietrze jest usuwane,
a pozostaïymi pomieszczeniami jest bardzo duĝa lub pomieszczenia te rozdziela
wiÚcej niĝ dwoje drzwi, to trzeba wykonaÊ dodatkowe kanaïy wywiewne.

Drzwi do kuchni i ïazienki
powinny byÊ wyposaĝone
w otwory lub kratki
wentylacyjne o przekroju
200 cm2

Poddasza niemieszkalne
(strychy) powinny mieÊ
ot wor y doprowadzajÈce i usuwajÈce powietrze
w Ăcianach zewnÚtrznych.

fot. DRE

N

fot. Eureka

W jaki sposób wentylacja zapewnia wymianÚ powietrza?

PATRONI CYKLU

30

BD9_dom_energooszczedny.indd 30

2009-08-17 14:04:35

Wentylacja

zïym dziaïaniu wentylacji mogÈ ĂwiadczyÊ:
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.
O tym, czy dom wentylowany jest prawidïowo, Ăwiadczy teĝ wilgotnoĂÊ powietrza w pomieszczeniach. Jeĝeli wynosi ona maksimum
50–60%, wentylacja dziaïa wïaĂciwie.
Zaparowane szyby w oknach najczÚĂciej sÈ oznakÈ
niesprawnej wentylacji

Jakie rodzaje wentylacji stosowane sÈ w domach jednorodzinnych?

G

rawitacyjna, inaczej naturalna. Tradycyjny i wciÈĝ najpopularniejszy rodzaj wentylacji: powietrze zuĝyte usuwane jest poza budynek przez kanaïy wywiewne w wyniku naturalnego ciÈgu, a na jego miejsce przez nawiewniki napïywa
do pomieszczeñ Ăwieĝe powietrze z zewnÈtrz. Naturalny ciÈg
jest wynikiem róĝnicy ciÚĝaru powietrza ogrzanego w domu
i chïodnego na zewnÈtrz, a wiÚc wentylacja grawitacyjna dziaïa najskuteczniej zimÈ, gdy wnÚtrze domu jest ogrzewane.
Wentylacja grawitacyjna, choÊ sprawdzaïa siÚ w starych domach
z nieszczelnymi oknami i drzwiami, zapewniajÈcymi staïy dopïyw powietrza, w ogóle nie dziaïa w domach nowoczesnych
i szczelnych – energooszczÚdnych, w których dla zapewnienia
jak najmniejszego zuĝycia energii zapewniono szczelnoĂÊ przegród zewnÚtrznych, i nie zastosowano nawiewników umoĝliwiajÈcych napïyw Ăwieĝego powietrza z zewnÈtrz powodujÈc jednoczeĂnie wychïadzanie pomieszczeñ zimÈ.
W szczelnym domu z wentylacjÈ grawitacyjnÈ czÚsto dochodzi do nagromadzenia w powietrzu wewnÚtrznym pary wodnej
oraz róĝnych szkodliwych zwiÈzków, gdyĝ nie sÈ one usuwane
na zewnÈtrz. Moĝe to doprowadziÊ do pogorszenia samopoczucia mieszkañców, a w samym budynku – do rozwoju szpecÈcych
pleĂni na Ăcianach, a nawet degradacji konstrukcji wskutek zawilgocenia przegród zewnÚtrznych.
Mechaniczna. Polega na wymuszeniu przepïywu powietrza przez
wentylatory. Wentylacja taka moĝe byÊ wywiewna lub nawiewnowywiewna. W domu z takÈ wentylacjÈ moĝna regulowaÊ iloĂÊ powietrza Ăwieĝego, jaka wpïywa do pomieszczeñ, ale niestety – podobnie jak w wentylacji grawitacyjnej – i tak trzeba ponosiÊ koszty
jego ogrzewania. Istnieje moĝliwoĂÊ obniĝenia kosztów ogrzewania tego powietrza – przez zastosowanie rekuperatora, czyli centrali
wentylacyjnej z wymiennikiem, w którym wpïywajÈce do pomieszczeñ powietrze jest wstÚpnie podgrzewane przez ciepïo z powietrza wywiewanego.
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem umoĝliwia obniĝenie
caïkowitych kosztów ogrzewania domu, dlatego w domach energooszczÚdnych zaleca siÚ stosowanie wyïÈcznie takiej wïaĂnie
wentylacji.

W jaki sposób moĝna poprawiÊ
dziaïanie wentylacji grawitacyjnej?

P

ostÚpowanie naleĝy dostosowaÊ do objawów:
zbyt sïaby nawiew przez szczelne drzwi i okna. W pomieszczeniach czystych naleĝy zamontowaÊ nawiewniki Ăcienne lub okienne, najlepiej sterowane automatycznie, które samoczynnie dostosujÈ
iloĂÊ Ăwieĝego powietrza do warunków
panujÈcych na zewnÈtrz i wewnÈtrz budynku;
zbyt sïaby ciÈg w kanaïach wentylacyjnych. Moĝna go usprawniÊ przez zamontowanie na wlocie do kanaïu wentylacyjnego (zamiast kratki) odpowiedniego
wentylatora wyciÈgowego lub zastosowanie nasady kominowej z wentylatorem
(wentylacja hybrydowa);
zïa praca wentylacji podczas wietrznej pogody (wiatr wtïacza powietrze do
kominów wentylacyjnych). WentylacjÚ
moĝna poprawiÊ, montujÈc na wylotach
Wentylacyjna
kominów wentylacyjnych specjalne nanasada kominowa
sady kominowe wymuszajÈce ciÈg poz wentylatorem
wietrza.
fot. Aereco

O

fot. E. Rosïaniec

Po czym moĝna poznaÊ, ĝe wentylacja nie dziaïa
prawidïowo?

Do czego sïuĝÈ wywiewniki
higrosterowane?

S

È to wywiewniki automatyczne, które reagujÈ na zmiany
wilgotnoĂci powietrza w pomieszczeniu: otwierajÈ siÚ, gdy
ona wzrasta i pomieszczenie wymaga intensywniejszej wentylacji, i przymykajÈ, gdy w pomieszczeniu jest sucho. Montuje siÚ
je w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak kuchnie, ïazienki,
pralnie, suszarnie.
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Czy nawiewniki moĝna montowaÊ
w innych miejscach niĝ nad oknem?

C

zÚĂÊ 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.
¿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 z pomieszczenia. Nawiewniki moĝna teĝ zamontowaÊ za lub tuĝ
fot. Aereco
nad grzejnikiem.
Nawiewniki montuje siÚ w Ăcianie nad oknem
lub nad grzejnikiem

W jaki sposób moĝna regulowaÊ
iloĂÊ powietrza dostarczanego
przez nawiewniki ?

N

awiewniki produkuje siÚ je w dwóch wersjach:
rÚczne – regulacja iloĂci dostarczanego
powietrza wykonywana jest przez uĝytkownika i polega na zmianie stopnia otwarcia urzÈdzenia. Moĝemy teĝ przymknÈÊ je
caïkowicie, odcinajÈc w ten sposób dopïyw
fot. Aereco
zimnego powietrza. NajczÚĂciej z boku nawiewnika znajduje siÚ děwignia umoĝliwiajÈca zwiÚkszenie
otwarcia lub przymkniÚcie go. W zaleĝnoĂci od konstrukcji
zmiana przepïywu moĝe byÊ wykonywana pïynnie lub skokowo. Niektóre modele nawiewników majÈ tylko dwa poïoĝenia przepustnicy: zamkniÚta i otwarta;
automatyczne – reagujÈ samoczynnÈ zmianÈ wielkoĂci
otworu na zmiany jednego z dwóch parametrów powietrza
wewnÈtrz domu: wilgotnoĂci (nawiewniki higrosterowane)
lub ciĂnienia (ciĂnieniowe).
Zadaniem nawiewników ciĂnieniowych jest utrzymywanie
staïej iloĂci doprowadzanego powietrza. Specjalny regulator
ogranicza przepïyw przy nadmiernym wzroĂcie ciĂnienia
spowodowanym np. gwaïtownymi porywami wiatru.
Nawiewniki automatyczne mogÈ byÊ wyposaĝone w děwigniÚ umoĝliwiajÈcÈ uĝytkownikowi przymkniÚcie nawiewnika. Nie bÚdzie to jednak regulacja pïynna, ta odbywa siÚ
wyïÈcznie automatycznie.
Opisane powyĝej sposoby regulacji odnoszÈ siÚ do stopnia
otwarcia nawiewnika. IloĂÊ dostarczanego przez nie powietrza, bez wzglÚdu na ich konstrukcjÚ, zaleĝy od stopnia
sprawnoĂci systemu wywiewnego instalacji, bowiem zmiana siïy ciÈgu w kanaïach wentylacyjnych spowoduje zmianÚ
iloĂci doprowadzanego powietrza nawet bez jakiejkolwiek
zmiany stopnia otwarcia nawiewnika.

Nawiewnik
ciĂnieniowy

Jak moĝna sterowaÊ
nawiewem i wywiewem powietrza?

S

terowanie to najïatwiejsze jest w systemie z dwoma wentylatorami: nawiewnym i wywiewnym, które moĝna
umieĂciÊ z dala od pokoi, np. w pomieszczeniu technicznym lub na poddaszu.
Wentylatory ïÈczy siÚ ze wszystkimi pomieszczeniami za pomocÈ dwóch rurociÈgów: powietrza nawiewanego i powietrza
wywiewanego. Jednym dostarcza siÚ powietrze Ăwieĝe, drugim – usuwa powietrze zanieczyszczone. Chociaĝ wymaga to wiÚkszych nakïadów finansowych
niĝ typowa wentylacja grawitacyjna, dziÚki temu moĝna w peïni regulowaÊ iloĂÊ
powietrza, które dopïywa do poszczególnych pomieszczeñ, a ponadto – zamontowaÊ w takim systemie filtry oczyszczajÈce nawiewane powietrze, grzaïkÚ
do jego wstÚpnego ogrzewania oraz nawilĝacz, który poprawi jakoĂÊ powietrza
zimÈ, gdy we wnÚtrzach jest ono zazwyczaj za suche.

Dlaczego wentylacja naturalna
nie jest energooszczÚdna?

F

unkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej jest tym intensywniejsze, im wiÚksza jest róĝnica temperatury pomiÚdzy ogrzewanym
wnÚtrzem domu a temperaturÈ na zewnÈtrz. To oznacza, ĝe zimne
powietrze w niekontrolowanych iloĂciach napïywa do Ărodka, a ciepïe ucieka na zewnÈtrz. Powoduje to niepotrzebne wyziÚbianie pomieszczeñ i zwiÚksza koszty ogrzewania, co zaprzecza zasadom energooszczÚdnoĂci.
W okresie letnim wentylacja grawitacyjna zazwyczaj nie dziaïa, bo kiedy temperatury w pomieszczeniu i na zewnÈtrz siÚ wyrównujÈ, zanika siïa ciÈgu wynikajÈca z róĝnicy gÚstoĂci powietrza wewnÚtrznego
i zewnÚtrznego. Podczas duĝych upaïów, kiedy na zewnÈtrz temperatura jest wyĝsza niĝ w budynku, moĝe dojĂÊ za to do odwrócenia ciÈgu w kanaïach wywiewnych: otaczajÈce budynek nagrzane powietrze
zacznie dopïywaÊ kanaïami i kratkami nawiewnymi do pomieszczeñ,
a chïodne powietrze bÚdzie wypïywaÊ na zewnÈtrz przez nawiewniki okienne. 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. Dyskomfort zwiÈzany z nieskutecznym dziaïaniem wentylacji skïania mieszkañców do wïÈczania
róĝnych dodatkowych urzÈdzeñ (wentylatory pokojowe, klimatyzatory), co dodatkowo zwiÚksza zuĝycie energii w budynku.
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Jak zbudowana
jest instalacja
wentylacyjna
z rekuperatorem?

czerpnia powietrza

sypialnia
gabinet

anemostat nawiewny
salon
pom.
gospodarcze
centrala
wentylacyjna
z rekuperatorem

garaĝ

garderoba

ïazienka

przedsionek

I

nstalacja skïada siÚ z nastÚpujÈcych
elementów:
czerpni i wyrzutni powietrza, którymi
powietrze wpïywa do przewodów wentylacyjnych i z nich wypïywa;
przewodów wentylacyjnych, zakoñczonych nawiewnikami i kratkami wyciÈgowymi (anemostatami),
centrali wentylacyjnej z rekuperatorem,
w której nastÚpuje odzysk ciepïa z powietrza usuwanego z budynku i ogrzewanie
tym ciepïem powietrza Ăwieĝego.

kuchnia
z jadalniÈ

wyrzutnia powietrza
anemostat wywiewny

Przykïad instalacji wentylacyjnej z rekuperatorem

Dlaczego wentylacja
mechaniczna
z rekuperatorem
zapewnia
oszczÚdnoĂci
energii?

W

entylacja taka zapewnia kontrolowany wypïyw i napïyw powietrza i – co najwaĝniejsze, umoĝliwia
odebranie czÚĂci ciepïa z ogrzanego
powietrza wewnÚtrznego, zanim zostanie ono usuniÚte na zewnÈtrz. 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. Roczne zapotrzebowanie na ciepïo domu z fachowo
zaprojektowanÈ i wykonanÈ wentylacjÈ mechanicznÈ z odzyskiem ciepïa
moĝe zmniejszyÊ siÚ nawet o 25–50%;
w domu o powierzchni 150 m2 oznacza
to roczne oszczÚdnoĂci na ogrzewaniu
wynoszÈce minimum 1000 zï.

Jakie zalety ma wentylacja z odzyskiem ciepïa?
praca systemu wentylacyjnego nie zaleĝy od warunków zewnÚtrznych: temperatury i wilgotnoĂci powietrza, siïy wiatru;
rekuperatory najnowszej generacji umoĝliwiajÈ odzyskanie nawet 90% ciepïa,
dobrze wykonany system pozwala na
obniĝenie kosztów ogrzewania o 25–50%
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: komin wentylacyjny, nawiewniki lub okucia do mikrowentylacji w oknach; znaczna czÚĂÊ okien w takim domu moĝe byÊ nieotwierana, a wiÚc
tañsza;
system grzewczy w domu z rekuperatorem jest tañszy (wystarczy tañszy kocioï
o mniejszej mocy).

Jak zbudowana jest centrala wentylacyjna
z rekuperatorem?

U

rzÈdzenie to skïada siÚ z wymiennika ciepïa oraz dwóch wentylatorów –
nawiewnego i wywiewnego. ¥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. Kiedy na dworze jest chïodniej niĝ w domu, ciepïe powietrze usuwane z pomieszczeñ ogrzewa chïodniejsze
– napïywajÈce z zewnÈtrz. W ten sposób

moĝna odzyskaÊ nawet 80% ciepïa traconego w innych systemach wentylacyjnych.
Do rekuperatora podïÈcza siÚ cztery przewody rurowe – dwa wlotowe i dwa wylotowe. Wlot zuĝytego powietrza ïÈczy siÚ
z rurami poprowadzonymi z kuchni, ïazienki i toalety, a wylot Ăwieĝego, ogrzanego juĝ powietrza podïÈcza siÚ do przewodów wentylacyjnych prowadzÈcych
do anemostatów (regulowanych nawiewników), umieszczonych w salonie, korytarzu i sypialniach.
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Gdzie powinno
siÚ zamontowaÊ
centralÚ wentylacyjnÈ
z rekuperatorem?

Jakie rodzaje rekuperatorów stosuje siÚ
w domach jednorodzinnych?

W

Polsce najpopularniejsze sÈ rekuperatory z wymiennikiem pïytowym
o krzyĝowym przepïywie powietrza. Zasada ich dziaïania polega na
tym, ĝe powietrze z zewnÈtrz i powietrze usuwane z pomieszczeñ przepïywajÈ na przemian pomiÚdzy równolegle uïoĝonymi, oddzielajÈcymi je pïytami
wymiennika. Strumienie powietrza nawiewanego i usuwanego sÈ caïkowicie rozdzielone i nie mieszajÈc siÚ, przekazujÈ sobie ciepïo. Ciepïo przenika
przez pïyty, ale dla wszelkich zanieczyszczeñ i niepoĝÈdanych zapachów sÈ
one bardzo skutecznÈ barierÈ. SprawnoĂÊ odzysku ciepïa w rekuperatorach
z wymiennikiem krzyĝowym dochodzi do 60%. Moĝna podnieĂÊ sprawnoĂÊ
takiego ukïadu nawet do 80%, ïÈczÈc dwa wymienniki szeregowo ze sobÈ.
Coraz wiÚkszÈ popularnoĂciÈ cieszÈ siÚ wymienniki przeciwprÈdowe.
Zbudowane sÈ podobnie jak krzyĝowe. Róĝnica polega na sposobie przepïywu powietrza. W wymiennikach przeciwprÈdowych strumienie powietrza pïynÈ równolegle w przeciwnych kierunkach. DziÚki temu sprawnoĂÊ odzysku ciepïa dochodzi do 90%.
Niekiedy stosuje siÚ wymienniki rurowe, jednak ze wzglÚdu na duĝe wymiary ich zastosowanie jest ograniczone, mimo doĂÊ wysokiej sprawnoĂci (nawet powyĝej 90%).
W sprzedaĝy sÈ takĝe wymienniki obrotowe. SÈ one równieĝ bardzo wydajne (sprawnoĂÊ 80–90%), ale mogÈ powodowaÊ mieszanie siÚ Ăwieĝego
i zuĝytego powietrza, co moĝe byÊ przyczynÈ rozchodzenia siÚ w domu niepoĝÈdanych zapachów. Ich zaletÈ jest czÚĂciowy odzysk wilgoci zawartej
w usuwanym powietrzu.

M

iejsce na centralÚ wentylacyjnÈ powinno speïniaÊ nastÚpujÈce warunki:
– nie naleĝy umieszczaÊ centrali wentylacyjnej blisko sypialni aby szumy zwiÈzane z pracÈ wentylatorów centrali nie docieraïy do pomieszczeñ, w których siÚ odpoczywa lub sïucha muzyki;
– w pomieszczeniu, w którym ma byÊ zamontowana centrala, powinno byÊ czysto, a temperatura nie
powinna spadaÊ poniĝej zera,
– noĂnoĂÊ elementów, na których ma byÊ oparta czy
zawieszona centrala, musi byÊ wystarczajÈca do przeniesienia jej ciÚĝaru, co powinien sprawdziÊ projektant wentylacji,
– usytuowanie centrali powinno zapewniaÊ niezakïócony odpïyw kondensatu oraz swobodny dostÚp
do urzÈdzenia, aby moĝna byïo je przeglÈdaÊ i ewentualnie naprawiaÊ, dlatego najlepiej je umieĂciÊ na
podwyĝszeniu,
– przewód wentylacyjny, którym wypïywa Ăwieĝe powietrze z rekuperatora, powinien byÊ idealnie prosty na odcinku min. 80 cm – dopiero dalej moĝe byÊ
zaïamany przez zastosowanie kolana;
– do miejsca wybranego na centralÚ powinno siÚ doprowadziÊ zasilanie elektryczne.
W domach jednorodzinnych centralÚ umieszcza siÚ
najczÚĂciej:
na poddaszu uĝytkowym (najlepiej nad holem,
klatkÈ schodowÈ lub ïazienkÈ),
w garaĝu lub w kotïowni na paliwa gazowe lub
pïynne (z wyjÈtkiem kotïowni z kotïem na paliwa
staïe, bo w pomieszczeniu takim jest zwykle zbyt
brudno),
w garderobie, w spiĝarni, w schowku pod schodami lub w szafie w przedpokoju.

Czy im centrala ma wiÚkszÈ moc,
tym wiÚcej energii cieplnej moĝe
odzyskiwaÊ?

Z

fot. www.rekuperatory.pl

aleĝnoĂÊ iloĂci odzyskanej energii od mocy centrali z rekuperatorem
nie jest niestety taka prosta. Instalacja o mocy rekuperatora wiÚkszej niĝ wynika to z obliczeñ (dostosowanej do wiÚkszego przepïywu powietrza) jest znacznie droĝsza (wiÚksza centrala i wentylatory, wiÚksze
Ărednice kanaïów wentylacyjnych), wiÚksze teĝ sÈ koszty jej eksploatacji,
a sprawnoĂÊ odzysku ciepïa i tak nie bÚdzie wiÚksza. Raczej okaĝe siÚ, ĝe
zbyt duĝa wymiana powietrza w pomieszczeniach spowoduje przesuszenie go, co odbije siÚ negatywnie na naszym samopoczuciu. UrzÈdzenie
pracuje najwydajniej jeĂli nie jest zbyt obciÈĝone, wówczas funkcjonuje na
maïych obrotach, na niskim biegu i zuĝywa najmniej energii. Optymalnie
dobrany rekuperator powinien zapewniaÊ skutecznÈ wentylacjÚ, pracujÈc na jednym z niĝszych biegów.

CentralÚ wentylacyjnÈ moĝna zamontowaÊ np. w garaĝu, tuĝ
obok odkurzacza centralnego

Czy wentylacja z rekuperatorem
haïasuje?

J

eĝeli jest dobrze zaprojektowana, centrala – umieszczona z dala od
sypialni, a kanaïy – dobrze zaizolowane, emituje haïas nie wiÚkszy
niĝ domowa chïodziarka.
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Gdzie umieszcza siÚ
czerpnie i wyrzutnie
powietrza?

fot. Archiwum BD

Wentylacja

Wyrzutnia powietrza zamontowana w Ăcianie
szczytowej

C

fot. www.rekuperstory.pl

zerpniÚ umieszcza siÚ w Ăcianie domu,
podbitce dachowej lub w ogrodzie – wtedy zazwyczaj ïÈczy siÚ jÈ z wymiennikiem
gruntowym.
WyrzutniÚ montuje siÚ na dachu lub w Ăcianie szczytowej budynku.
JeĂli czerpnia ma byÊ zamontowana na Ăcianie, nie moĝe siÚ znaleěÊ od strony ruchliwej ulicy, bo powodowaïoby to napïywanie
do domu spalin.
MiÚdzy czerpniÈ a wyrzutniÈ naleĝy zachoCzerpnia powietrza umieszczona pod okapem
waÊ nastÚpujÈce odlegïoĂci:
8 m – jeĂli sÈ na jednej Ăcianie budynku,
5 m – jeĂli znajdujÈ siÚ na sÈsiednich Ăcianach,
5 m – jeĂli znajdujÈ siÚ na Ăcianie i dachu.
Wyrzutni powietrza nie naleĝy montowaÊ w miejscu, z którego czÚsto wiejÈcy wiatr
wciskaïby wywiewane powietrze z powrotem do instalacji.

Z jakich rur powinny byÊ wykonane przewody
wentylacyjne?

W

fot. www.rekuperatory.pl

iele firm oferuje swoim klientom tanie przewody nieizolowane niewielkiej Ărednicy lub sïabej jakoĂci przewody elastyczne z izolacjÈ. Zastosowanie nieizolowanych przewodów wielokrotnie zwiÚksza ryzyko powstania skroplin, które mogÈ zawilgacaÊ osïaniajÈce je Ăcianki gipsowe i powodowaÊ ich butwienie od Ărodka, wskutek
czego dom bÚdzie wymagaï remontu juĝ po dwóch latach od zamieszkania.
Zastosowanie przewodów izolowanych nie tylko eliminuje takie zagroĝenia, ale teĝ
skutecznie tïumi szumy charakterystyczne dla przepïywów powietrza w instalacji
wentylacyjnej.
Rzetelne firmy nie stosujÈ juĝ do wentylacji rur karbowanych, tzw. fleksów (wygodnych w montaĝu, bo elastycznych i niewymagajÈcych takiej precyzji w ïÈczeniu
jak rury gïadkie), tylko gïadkie, metalowe rury spiro – droĝsze, ale bardziej trwaïe
i mniej haïasujÈce, gdyĝ powietrze porusza siÚ w nich ze znacznie mniejszymi oporami.
Rury elastyczne sÈ chÚtnie stosowane, bo sÈ tanie
i ïatwo siÚ je ukïada, poniewaĝ dostosowujÈ siÚ do
wymiarów i ksztaïtu miejsca, ale powodujÈ zwiÚkszenie oporów przepïywu powietrza, nie da siÚ ich
czyĂciÊ, bo majÈ nierównÈ powierzchniÚ i sÈ zbyt
delikatne. Zdarza siÚ, ĝe pÚkajÈ w trakcie eksploatacji, a jeĂli sÈ zabudowane, zlokalizowanie nieszczelnoĂci i naprawa przewodów jest kïopotliwa. Dlatego
teĝ przewody elastyczne moĝna stosowaÊ tylko na
krótkich odcinkach: na koñcowych podïÈczeniach
do anemostatów i kratek wentylacyjnych.
Naleĝy zwróciÊ uwagÚ na Ărednice przewodów: powinna byÊ taka jak w projekcie. Zastosowanie
przewodów o mniejszym przekroju niĝ zaïoĝyï projektant spowoduje na pewno zwiÚkszenie oporów
instalacji, a to moĝe oznaczaÊ zakïócenia jej dziaïania oraz znaczne zwiÚkszenie poziomu szumów;
które mogÈ siÚ potÚgowaÊ u wylotu zbyt wÈskiego anemostatu na koñcu takiego przewodu

Czy kanaïy wentylacyjne przechodzÈce
przez nieogrzewane
poddasze muszÈ byÊ
ocieplone?

T

ak, ocieplenie kanaïów jest konieczne, aby prowadzone przez nie powietrze nie wychïadzaïo siÚ nadmiernie,
a na ich powierzchniach nie wkraplaïa siÚ woda.

Czego powinniĂmy
oczekiwaÊ od projektanta instalacji
wentylacyjnej
z rekuperatorem?

P

rojektant instalacji powinien:
zaplanowaÊ trasy kanaïów wentylacyjnych z gïadkich przewodów,
przez które powietrze przepïywa prawie bez szumów: moĝe zaproponowaÊ
ukrycie ich nad sufitem podwieszanym, na poddaszu, w Ăciankach kolankowych lub odpowiednich szachtach instalacyjnych,
dobraÊ ĂrednicÚ przewodów i przepustnic regulacyjnych oraz rekuperator o odpowiedniej mocy i parametrach:
z pïynnÈ lub wielostopniowÈ regulacjÈ prÚdkoĂci wentylatorów (im wiÚksze moĝliwoĂci regulacji, tym wiÚksze
oszczÚdnoĂci energii),
zaplanowaÊ doprowadzenie do kaĝdego z pomieszczeñ budynku co najmniej jednego przewodu wentylacyjnego,
rozmieĂciÊ kanaïy wentylacyjne tak,
by powietrze wywiewane byïo z ïazienek, toalet i kuchni, a nawiewane do
sypialni, pokoi dziennych, salonu i gabinetu,
zapewniÊ swobodnÈ wymianÚ powietrza pomiÚdzy pomieszczeniami,
a wiÚc zaznaczyÊ w opisie projektu, jakie podciÚcia lub otwory wentylacyjne
naleĝy zapewniÊ w drzwiach,
zaplanowaÊ ocieplenie kanaïów
przechodzÈcych przez pomieszczenia
nieogrzewane (piwnicÚ, poddasze).
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Jakie bïÚdy
najczÚĂciej popeïniajÈ
wykonawcy?
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.
Niestaranne wykonanie i nieszczelne
poïÈczenie elementów przewodów wentylacyjnych. Szczególnie ïatwo ulegajÈ uszkodzeniom elastyczne przewody z folii aluminiowej, dlatego zalecane jest stosowanie
sztywnych przewodów z blach stalowych
lub twardego styropianu bÚdÈcego zarazem
izolacjÈ termicznÈ.
Uĝycie elastycznych przewodów w caïej instalacji. 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.
Brak izolacji termicznej przewodów.
Brak ocieplenia przewodów wentylacyjnych
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 przewodów,
bÚdzie siÚ w nich gromadziÊ, utrudniajÈc
przepïyw powietrza albo bÚdzie wyciekaÊ
w miejscach ïÈczenia przewodów i w ten
sposób utworzy zacieki lub zaleje pomieszczenie.
Niezapewnienie swobodnego przepïywu powietrza miÚdzy pomieszczeniami.
Powietrze powinno swobodnie przepïywaÊ
do wszystkich pomieszczeñ, zatem drzwi
wewnÚtrzne nie mogÈ byÊ szczelne: we
wszystkich wskazanych przez projektanta
powinno siÚ wykonaÊ odpowiednie otwory lub zamontowaÊ kratki wentylacyjne.

Na czym polega
wïaĂciwa konserwacja instalacji
wentylacyjnej
z rekuperatorem?

W

arunkiem prawidïowego, bezgïoĂnego funkcjonowania wentylacji
z odzyskiem ciepïa jest nie tylko profesjonalny projekt i fachowy montaĝ, ale teĝ
wïaĂciwa eksploatacja i konserwacja.
½le wykonana lub zakurzona instalacja wentylacyjna moĝe bowiem powodowaÊ:
zanieczyszczenie powietrza wtïaczanego do budynku,
zïy przepïyw powietrza, trudnoĂci
w utrzymaniu wïaĂciwej jego temperatury i mniejsze oszczÚdnoĂci w kosztach
ogrzewania,
wyĝsze koszty zuĝycia energii,
zagroĝenie poĝarowe,
obniĝenie komfortu klimatycznego pomieszczeñ.

fot. Venture
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Wszystkie prace konserwacyjne, w tym
wymianÚ filtrów, naleĝy powierzyÊ serwisantom
z doĂwiadczeniem

Aby temu zapobiec, niezbÚdna jest systematyczna konserwacja zarówno samego
rekuperatora, jak i caïej instalacji, polegajÈca na nastÚpujÈcych czynnoĂciach:
czyszczeniu kanaïów wentylacyjnych;
sztywnych – przy uĝyciu obracajÈcej siÚ
szczotki, elastycznych – miÚkkÈ szczotkÈ lub specjalnym odkurzaczem; raz na
5–6 lat,
wymianie filtrów powietrza w rekuperatorze – co 2–4 miesiÈce,
kontroli instalacji odprowadzania
skroplin – raz w roku, najlepiej przed sezonem grzewczym,
czyszczeniu instalacji odprowadzania skroplin – co 2 lata.

Ile kosztuje wyposaĝenia domu w wentylacjÚ
nawiewno-wywiewnÈ z rekuperatorem?



Èczny koszt to wydatek od 15 do 30 tys. zï (zaleĝnie od jakoĂci uĝytych materiaïów i rodzaju rekuperatora). Najdroĝszym elementem instalacji jest rekuperator:
kosztuje minimum 6 tys. zï, za urzÈdzenie dobrej klasy trzeba zapïaciÊ ponad 10 tys.
zï. Chociaĝ ïÈczne koszty instalacji sÈ niemaïe, wydatek moĝe zwróciÊ siÚ juĝ po ok.
10 latach dziÚki zmniejszeniu kosztów ogrzewania. ZaoszczÚdzone dziÚki temu pieniÈdze zrekompensujÈ koszt inwestycji.
JeĂli uwzglÚdniÊ obecne ceny oleju opaïowego, gazu pïynnego czy energii elektrycznej, oszczÚdnoĂci mogÈ wynieĂÊ min. tysiÈc zïotych rocznie w domu o powierzchni
150 m2. Zwaĝywszy, ĝe ceny energii stale rosnÈ, wentylacja z odzyskiem ciepïa bÚdzie powodowaÊ coraz wiÚksze oszczÚdnoĂci.

Czy w instalacji wentylacyjnej moĝna
wykorzystywaÊ naturalne ciepïo gruntu?

J

eĂli Ăwieĝe powietrze – zanim zostanie zassane do wnÚtrza domu – przepïynie przez
gruntowy wymiennik ciepïa (w skrócie GWC), w systemie wentylacji moĝe byÊ wykorzystane naturalne ciepïo zakumulowane w gruncie. Na gïÚbokoĂci 1,5 m jego temperatura jest prawie staïa niezaleĝnie od pory roku, dlatego zimÈ grunt moĝe byÊ ěródïem ciepïa do wstÚpnego podgrzewania powietrza wentylacyjnego, a latem to powietrze chïodziÊ.
EfektywnoĂÊ wymiany ciepïa zaleĝy od powierzchni wymiennika, jego typu, jakoĂci uĝytych materiaïów, a takĝe od intensywnoĂci przepïywu powietrza.
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Jak zapobiec
przegrzewaniu siÚ
poddasza podczas
upaïów?

D

obrze dziaïajÈca wentylacja mechaniczna z rekuperatorem skutecznie wymienia powietrze na poddaszu
(równieĝ tu umieszcza siÚ anemostaty nawiewne i wywiewne), ale nie zatrzyma promieni sïonecznych wpadajÈcych przez okna dachowe, dlatego
jej skutecznoĂÊ podczas upalnej pogody moĝe siÚ wydawaÊ niesatysfakcjonujÈca. Z tego wzglÚdu powinno siÚ
ograniczaÊ nasïonecznienie pomieszczeñ poddasza.

Jak dziaïa gruntowy wymiennik ciepïa?

G

runtowy wymiennik ciepïa to najczÚĂciej system rur uïoĝonych w gruncie w pÚtle
na gïÚbokoĂci 1,5 m lub zïoĝe ĝwirowe – duĝo rzadziej wykonywane gïównie ze
wzglÚdu na zbyt duĝe opory przepïywu i moĝliwoĂÊ pojawienia siÚ w domu nieprzyjemnych zapachów. Powietrze przechodzÈce przez wymiennik pobierane jest przez
czerpniÚ powietrza umieszczonÈ w ogrodzie.
ZimÈ, podczas duĝych mrozów taki wymiennik umoĝliwia ogrzanie powietrza wchodzÈcego do budynku nawet o kilkanaĂcie stopni, bowiem temperatura gruntu na jakiej jest
umieszczony wynosi zwykle 4–8°C. Wykorzystanie chïodzenia powietrza wentylacyjnego w wymienniku gruntowym moĝe peïniÊ funkcjÚ klimatyzacji w okresie upaïów.
Gruntowy wymiennik ciepïa pracuje tylko wtedy, gdy jest gorÈco lub gdy jest bardzo
zimno. W okresach przejĂciowych naleĝy go wyïÈczaÊ i pobieraÊ powietrze zewnÚtrzne z czerpni umieszczonej na Ăcianie budynku.
Prawidïowo wykonany GWC jest równieĝ najskuteczniejszym i najbardziej ekonomicznym zabezpieczeniem rekuperatora przed zamarzaniem.
czerpnia Ăcienna
centrala wentylacyjna
przepustnica zwrotna
(rÚczna lub automatyczna)

Im bardziej dom jest energooszczÚdny
i nastawiony na pozyskiwanie energii
sïonecznej zimÈ, tym bardziej naraĝony jest na
przegrzewanie latem. Dlatego we wszystkich
oknach (szczególnie na poddaszu) warto
zamontowaÊ rolety lub ĝaluzje, a na elewacji
elementy zacieniajÈce, np. markizy

czerpnia gruntowa
rurociÈg

Wymiennik rurowy to rurociag o Ărednicy 20–40 cm lub wiÚcej i dïugoĂci 45–60 m. Ukïada siÚ go
pod ziemiÈ, w linii prostej albo w ksztaït litery U lub S. RurociÈg koñczy siÚ czerpniÈ powietrza
wyposaĝonÈ w siatkÚ zabezpieczajÈcÈ przed insektami i gryzoniami oraz w filtr. Im wilgotniejszy jest
grunt, tym lepiej przewodzi ciepïo, w zwiÈzku z tym rurociÈg moĝe byÊ krótszy, a wiÚc tañszy
czerpnia Ăcienna
centrala wentylacyjna

fot. Fakro

przepustnica zwrotna
(rÚczna lub automatyczna)
maksymalny górny
poziom wód
gruntowych
czerpnia gruntowa
warstwa izolacyjna
(np. styropian)
ĝwir

Wymiennik ĝwirowy to uïoĝona w gruncie na gïÚbokoĂci 1,2–3 m warstwa czystego ĝwiru pïukanego
o uziarnieniu 50–90 mm lub tïucznia. PrzepïywajÈce przezeñ powietrze jest filtrowane z kurzu
i alergenów, zimÈ nawilĝane, a latem osuszane, co poprawia mikroklimat w domu

Koszt wykonania GWC w Polsce dla domu o powierzchni 150 m2 to 4–6 tys. zï (dla przepïywu powietrza 200 m3/h), a koszty jego eksploatacji to jedynie energia, jakÈ zuĝywa
wentylator wymuszajÈcy przepïyw powietrza przez zïoĝe.
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Co wpïywa na skutecznÈ pracÚ GWC?
oza materiaïem, z jakiego wykonany
jest sam GWC, olbrzymi wpïyw majÈ
trzy czynniki:
miejsce uïoĝenia – jednym z najczÚstszych bïÚdów jest umieszczanie GWC pod
budynkiem. Najlepszym rozwiÈzaniem jest
umieszczenie go poza budynkiem (w ogrodzie), nie tylko ze wzglÚdów serwisowych
(dostÚp do rur, np. w celu ich wyczyszczenia, bez koniecznoĂci rozbierania budynku), ale takĝe z powodu moĝliwoĂci
osiÈgniÚcia maksymalnej sprawnoĂci urzÈdzenia;
rodzaj gruntu – wymiennik uïoĝony
w gruncie gliniastym i wilgotnym zawsze
bÚdzie miaï wiÚkszÈ sprawnoĂÊ i dïuĝszÈ
ĝywotnoĂÊ bez koniecznoĂci regeneracji niĝ
wymiennik umieszczony w gruncie piaszczystym. Rodzaj gruntu powinien zostaÊ
uwzglÚdniony juĝ przy projektowaniu wymiennika oraz wspóïpracujÈcej z nim instalacji wentylacyjnej;
gïÚbokoĂÊ uïoĝenia – jeĂli GWC umieszczony bÚdzie za pïytko, czyli powyĝej tzw.

strefy przemarzania gruntu, zimÈ rura
bÚdzie zamarzaÊ i traciÊ sprawnoĂÊ, latem skutecznoĂÊ wymiennika spadnie ze
wzglÚdu na ogrzewanie siÚ gruntu wokóï
niego. Z drugiej strony bowiem przesadza-

nie z gïÚbokoĂciÈ wkopywania GWC poza
zwiÚkszeniem kosztów wykonania wykopu
nie na wiele siÚ zda – zarówno 2 czy 4 metry pod powierzchniÈ gruntu panuje taka
sama temperatura.

Wymiennik rurowy

fot. www.rekuperatory.pl
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Czy GWC moĝe zastÈpiÊ
klimatyzacjÚ?

O czym warto pamiÚtaÊ,
korzystajÈc z GWC latem?

GWC nie jest urzÈdzeniem klimatyzacyjnym i nie ma
moĝliwoĂci utrzymywania ustalonej temperatury. Na
pewno zapewni jednak utrzymanie stosunkowo staïej,
przyjemnej temperatury w budynku w okresie upaïów,
pod warunkiem ĝe nie dopuĂcimy do wczeĂniejszego
przegrzania wnÚtrza budynku przez np. czÚste otwieranie okien czy drzwi balkonowych.
Dobrze dziaïajÈcy system wentylacyjny wyposaĝony
w GWC zapewni nawiew Ăwieĝego powietrza o temperaturze 21–25°C stopni przy upaïach na zewnÈtrz
28–32°C.
Uwaga! Przy minimalnym przepïywie powietrza schïodzenie odczuwalne bÚdzie jedynie w pobliĝu anemostatu. Bowiem nawiewane powietrze szybko miesza siÚ
z powietrzem wewnÈtrz pomieszczenia, wiÚc z anemostatu nigdy nie popïynie silny strumieñ chïodu, jak ma
to miejsce w przypadku klimatyzatora, który niejednokrotnie nawiewa silny strumieñ powietrza o temperaturze zaledwie kilkunastu stopni. Aby uzyskaÊ skuteczniejsze chïodzenie przez GWC, naleĝy zwiÚkszyÊ iloĂÊ
powietrza nawiewanego do budynku, czyli ustawiÊ pracÚ
rekuperatora na Ăredni lub maksymalny tryb pracy.

RozsÈdne korzystanie. Intensywna praca GWC powinna odbywaÊ
siÚ w godzinach, gdy skwar na zewnÈtrz nie osiÈgnÈï swych maksymalnych wartoĂci. atwiej bowiem schïodziÊ powietrze o temperaturze
25–29°C niĝ 32–35°C. W okresie najwiÚkszych upaïów naleĝy do minimum ograniczyÊ korzystanie z systemu wentylacyjnego. Uzyskamy
dziÚki temu dïuĝszÈ ĝywotnoĂÊ pracy wymiennika i jego skuteczniejszÈ pracÚ.
NiezbÚdna regeneracja. W ciÈgu nocy, gdy temperatura powietrza
spada, naleĝy korzystaÊ z czerpni Ăciennej, aby pozwoliÊ na regeneracjÚ wymiennika, czyli odzyskanie temperatury otaczajÈcego gruntu.
Regeneracja polega na przeïÈczeniu przepustnicy (rÚcznie lub automatycznie) z pozycji czerpanie powietrza z GWC na pozycjÚ czerpanie
powietrza z czerpni Ăciennej. Brak czerpni Ăciennej lub innej czepni
powietrza pozwalajÈcej na ominiÚcie GWC w celu jego zregenerowania jest jednym z najczÚĂciej spotykanych bïÚdów wykonawczych.
Ograniczenie iloĂci sïoñca wpadajÈcego do wnÚtrza. JeĂli przez okna
wpadaÊ bÚdzie duĝa iloĂÊ energii sïonecznej, ogrzewaÊ siÚ niÈ bÚdÈ
wszelkie przedmioty znajdujÈce siÚ w pomieszczeniu: meble, dywany, Ăciany itp. Rozgrzana plama sïoneczna na dywanie jest odczuwana przez czïowieka porównywalnie z dobrze rozgrzanym grzejnikiem
zimÈ! W takim wypadku nie pomoĝe ani GWC, ani nawet najmocniejszy klimatyzator!
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