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Ile wie ego powietrza 
powinno si  dostarcza
do domu?

Intensywno  wentylacji w domach jednorodzinnych nie jest 

ci le okre lona, a i w praktyce ilo  wymienianego powietrza 

mo e by  bardzo ró na, zale nie m.in. od liczby osób przypa-

daj cych na powierzchni  u ytkow , czasu, jaki przebywaj

w domu, a tak e od cz stotliwo ci gotowania czy te  prania. 

Do  cz sto przyjmowana warto  intensywno ci wentylacji – 20 

m3/h na ka d  osob  w domu jednorodzinnym – nie jest w a ci-

wa, gdy  ró ne pomieszczenia wymagaj  odmiennej intensyw-

no ci wentylacji, a w czasie nieobecno ci domowników mo e

by  ona znacznie zmniejszona. Do okre lenia wydajno ci urz -

dze  wentylacyjnych, jak te  i okre lenia strat cieplnych zwi -

zanych z wentylacj  mo na przyjmowa  przeci tn  wymian

odpowiadaj c  0,5–0,8 obj to ci powietrza w pomieszczeniach 

w ci gu godziny. I tak w pokoju o powierzchni 20 m2 i wysoko-

ci 2,5 m trzeba zapewni  wymian  25–40 m3/h. 

Do bie cego sterowania intensywno ci  wentylacji najlepiej po-

s u y  si  wilgotno ciomierzem. W sezonie grzewczym utrzy-

mywanie wilgotno ci powietrza na poziomie nie wy szym ni

50–60% z du ym prawdopodobie stwem wiadczy o w a ci-

wej wentylacji.

Jak dzia a wentylacja grawitacyjna? O czym powinien 
pami ta  projektant 
domowej instalacji 
wentylacyjnej?

Jakie s  rodzaje systemów 
wentylacyjnych?

Wentylacja grawitacyjna dzia a na skutek naturalnego ruchu powietrza spowodowanego 

ró nic  temperatury wewn trz i na zewn trz domu. Ró nica temperatury powoduje po-

wstanie si y wyporu, dzi ki której powietrze z pomieszcze  wyp ywa przez pionowe ka-

na y wentylacyjne. Na ruch powietrza ma wp yw tak e wiatr, który mo e zarówno wspo-

maga , jak i utrudnia  dzia anie wentylacji grawitacyjnej.

W domu o szczelnych cianach i oknach praktycznie wentylacja ta nie dzia a. Zdarza si

nawet, e zamiast usuwa  powietrze na zewn trz, staje si ród em intensywnego nawiewu 

zimnego powietrza, niekiedy te  – zanieczyszczonego spalinami lub dymem. U ytkownicy 

takiej wentylacji cz sto sami zaklejaj  kratki grawitacyjne, gdy zauwa , e dzia aj c

„wstecz”, wentylacja po-

woduje wych odzenie po-

mieszcze .

Latem wentylacja gra-

witacyjna zupe nie si

nie sprawdza, bo zani-

ka ró nica temperatu-

ry powietrza wewn trz 

i na zewn trz domu. Zim

natomiast przez nawiew-

niki w oknach wywiewa 

z domu ciep e powietrze, 

za którego ogrzanie prze-

cie  p acimy.

Projektant powinien: 

 zaplanowa  trasy kana ów wentyla-

cyjnych o rednicy 100–250 mm: mo na

je umie ci  w sufitach podwieszanych, 

na poddaszu, w ciankach kolankowych 

lub odpowiednich szachtach, 

 doprowadzi  do ka dego z pomiesz-

cze  budynku co najmniej jeden prze-

wód wentylacyjny,

 rozmie ci  kana y wentylacyjne tak, 

by powietrze wywiewane by o z azie-

nek, toalety i kuchni, a nawiewane do 

sypialni, pokoi dziennych, salonu i ga-

binetu, 

 zapewni  swobodn  wymian  powie-

trza pomi dzy pomieszczeniami, a wi c

zaznaczy  w opisie projektu, e drzwi 

powinny mie  odpowiednie podci cia 

lub otwory wentylacyjne.

W domach jednorodzinnych doprowadzanie wie ego i od-

prowadzanie zu ytego powietrza mo e zapewnia  wentyla-

cja grawitacyjna, nazywana równie  naturaln , lub wenty-

lacja mechaniczna, w której przep yw powietrza wymuszaj

wentylatory. 

Zale nie od rozmieszczenia przewodów, urz dze  i od uk adu 

ca ego systemu wentylacja mo e by  wywiewna lub nawiew-

no-wywiewna. W uk adzie wentylacji mechanicznej mog  by

te  zainstalowane dodatkowe urz dzenia, na przyk ad nawil-

acze, filtry i wymienniki ciep a.

Wentylacja i klimatyzacja
wie e powietrze w domu to nie 

luksus, lecz warunek zdrowia 

i dobrego samopoczucia. 

Je li dodatkowo latem jest 

odpowiednio och odzone 

– czyni upa y zno niejszymi.

powietrze
zu yte

powietrze
wie e

Wentylacja grawitacyjna – wie e powietrze wp ywa przez okna 

i wyp ywa przez pionowe kana y wentylacyjne
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Wentylacja grawitacyjna Wentylacja mechaniczna – nawiewna

Wentylacja mechaniczna – w przeciwie stwie do grawitacyjnej – 

zapewnia sta y przep yw odpowiedniej ilo ci powietrza. Do wy-

boru mamy trzy jej rodzaje.

Wentylacja nawiewna – wie e powietrze z zewn trz nawie-

wane jest do wn trza przez wentylatory, a jego nadmiar uchodzi 

przez szczeliny w budynku (np. istniej ce kana y wentylacyjne 

lub otwory okienne wyposa one w nawiewniki).  Zwi kszaj c

ilo wie ego powietrza, system ten powoduje znaczne wych o-

dzenie wn trz w ch odnych porach roku. Zalecany jest zatem je-

dynie do budynków, w których jest nadmiar ciep a wymagaj cego 

usuwania na zewn trz, na przyk ad w nowoczesnych budynkach 

inwentarskich. W domach jednorodzinnych wentylacja taka by-

aby wyj tkowo nieernergooszcz dna. 

Wentylacja wywiewna – zu yte powietrze usuwa na zewn trz za 

pomoc  wentylatorów zamontowanych np. w azienkach lub jedne-

go wentylatora centralnego. wie e powietrze z zewn trz nap ywa do 

wn trza przez nawiewniki zamontowane w otworach okiennych.

Wentylacja nawiewno-wywiewna – powietrze jest nawiewane 

i usuwane kana ami wentylacyjnymi przez wentylatory umiesz-

czone w centrali wentylacyjnej. Taki system zapewnia pe n  kon-

trol  nad ilo ci wie ego powietrza w budynku. Jego odmia-

n  jest wentylacja z odzyskiem ciep a, czyli system wyposa ony 

w central  wentylacyjn  nawiewno-wywiewn  z wymiennikiem 

ciep a. Dzi ki centrali wentylacyjnej, znanej pod nazw  rekupe-

ratora, mo liwe jest odzyskiwanie ciep a z powietrza usuwanego 

z budynku i ogrzewanie tym ciep em powietrza wie ego.

Jak dzia a wentylacja mechaniczna?

Wentylacja mechaniczna – nawiewno-wywiewna

REKLAMA
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TWÓJ DOM TWOJE PIENI DZE

Co to jest rekuperator?

Dlaczego w domu 
z rekuperatorem 
wystarczy 
mniejszy kocio
c.o.? 

Nazywana rekupe-

ratorem centrala na-

wiewno-wywiewna 

z odzyskiem ciep a to 

– w du ym uprosz-

czeniu – urz dze-

nie sk adaj ce si

z wymiennika ciep a

oraz dwóch wenty-

latorów – nawiew-

nego i wywiewne-

go. wie e, zimne 

powietrze zasysane 

z zewn trz przecho-

dzi przez wymiennik 

ciep a, ogrzewaj c si

od takiej samej ilo ci 

zu ytego powietrza 

usuwanego z wn trza budynku na zewn trz, równie  przep y-

waj cego przez ten wymiennik. Przep ywy s  prawie bezg o-

ne i odbywaj  si  samoczynnie – bez konieczno ci ingerencji 

mieszka ców domu. W sezonie grzewczym rekuperator wyra -

nie zmniejsza ilo  energii traconej na wentylacj  domu.

W nowoczesnym domu energooszcz d-

nym straty ciep a na wentylacji mog

wynosi  nawet 60–80% ca kowitych 

strat ciep a budynku. 

Odzyskuj c oko o 90% ciep a z powie-

trza usuwanego na zewn trz, znacz-

nie zmniejszamy zapotrzebowanie 

energetyczne budynku – a zatem do 

jego ogrzewania wystarczy mniejszy 

kocio .

Ciekawe, e jeszcze niedawno domy bu-

dowane metodami tradycyjnymi i bez 

obecnie wymaganego ocieplenia traci-

y znacznie wi cej ciep a przez ciany 

czy dach ni  przez wentylacj : te ostat-

nie straty jeszcze kilka lat temu szaco-

wano na ok. 20%. 

Jak wida , znaczenie wentylacji dla 

kosztów eksploatacji budynku znacz-

nie wzros o.

Rekuperator przeciwpr dowy 

Z czego sk ada si  system wentylacji 
z odzyskiem ciep a?
Oto jego cz ci:

czerpnia i wyrzutnia powietrza, którymi powietrze wp ywa do kana ów i z nich wyp y-

wa;

kana y wentylacyjne, zako czone nawiewnikami i kratkami wyci gowymi, 

i najwa niejszy element, czyli 

rekuperator, w którym nast puje odzysk ciep a – powietrze nap ywaj ce zostaje zim  pod-

grzane, a latem och odzone.

Je li przyczyn  z ego funkcjonowania jest niedostateczny na-

wiew powietrza, wentylacj  mo na poprawi  przez zamontowanie 

nawiewników w oknach lub w cianach zewn trznych bu-

dynku; zalecane 

niekiedy zasto-

sowanie okien 

z funkcj  roz-

szczelniania nie 

jest wystarcza-

j ce. 

Czy mo na poprawi  dzia anie 
wentylacji grawitacyjnej?

Wentylacj

grawitacyjn

mo na poprawi ,

montuj c

nawiewniki 

cienne (a) lub 

okienne (b)
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Wentylacj  grawitacyjn  uwa a si
za najta sz , ale s yszy si  te ,
e jest dro sza od mechanicznej. 

Jak jest naprawd ?

W domu o powierzchni ok. 160 m2, w którym jest wentylacja grawitacyjna, czna po-

wierzchnia wszystkich otworów wywiewnych mo e wynosi  nawet 1m2! Wyobra my 

sobie, e wszystkie kominy czy kratki domowej wentylacji grawitacyjnej czymy w jed-

n  wielk  kratk  wywiewn  i umieszczamy w suficie po rodku salonu. Przez wszystkie 

ch odne dni, kiedy kosztem sporych nak adów ogrzewamy dom, wentylacja wydmuchu-

je ciep e powietrze przez otwór wielko ci blatu sporego sto u! I zgodnie z przepisami nie 

wolno tego otworu niczym zatka . To dlatego w a nie wentylacja grawitacyjna, cho  ta -

sza w wykonaniu, w eksploatacji okazuje si  dro sza od nowoczesnej wentylacji nawiew-

no-wywiewnej z odzyskiem ciep a (dro szej inwestycyjnie).
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Czy s  takie przewody, 
których nie zaleca si
stosowa  do wykonywania  
instalacji wentylacyjnej?

Decyzj  o wyborze takiej wentylacji najlepiej podj  ju  na 

etapie projektowania budynku, bo wi kszo  projektantów 

proponuje swoim klientom wentylacj  w wariancie standar-

dowym – a wi c grawitacyjn . W systemach wentylacji grawi-

tacyjnej oraz mechanicznej wywiewnej niezb dne s  kominy 

wentylacyjne. Je li zdecydujemy si  na wentylacj  z rekupe-

racj , kominy nie b d  potrzebne. Je li w domu zaplanowane 

by y dwa takie kominy, zaoszcz dzimy na tym sporo, bo dwa 

razy po 3–4 tys. z , poniewa  tyle kosztuje wymurowanie ko-

mina i obróbki dekarskie (materia y + wykonanie). Nast pnie 

uzgodnimy z projektantem, e ze wzgl du na nasz  decyzj

co do systemu wentylacyjnego, w domu wystarcz  okna bez 

mikrowentylacji (ta sze!) oraz o 20% ta szy system grzew-

czy, bo do domu z rekuperatorem wystarczy mniejszy kocio

i mniejsze grzejniki. 

Koszt wykonania dobrej klasy systemu wentylacji nawiewno-

-wywiewnej z rekuperatorem w domu o powierzchni ok. 160 

m2 wynosi 20–30 tys. z . Kiedy projektant sporz dzi kosztorys 

z uwzgl dnieniem wszystkich oszcz dno ci na oknach i sys-

temie grzewczym oraz w kalkulacjach uwzgl dni znaczne co-

roczne oszcz dno ci na ogrzewaniu, to oka e si , e wentyla-

cja grawitacyjna nie jest wcale najta sza – cho  powszechne 

jest takie przekonanie!

Jak przygotowa  dom 
do rekuperacji?

Czy s  jakie  warunki, 
które powinny by  spe nione, 
by wentylacja z rekuperatorem 
pracowa a skutecznie 
i bezg o nie? 

Tak, oto one:

 odpowiedni dobór rednic przewodów wentylacyjnych i prze-

pustnic regulacyjnych,

 uwzgl dnienie oporów instalacji (na tej podstawie dobiera si

rekuperator o odpowiednich parametrach), 

 zastosowanie odpowiednich przewodów (obecnie nie stosu-

je si  ju  rur harmonijkowych, lecz g adkie, przez które powie-

trze przesuwa si  prawie bez szumów),

 staranne ocieplenie kana ów przechodz cych przez pomiesz-

czenia nieogrzewane (piwnica, poddasze),

 zastosowanie centrali z p ynn  regulacj  pr dko ci wentyla-

tora, bo im wi ksze mo liwo ci regulacji, tym wi ksze oszcz d-

no ci energii, 

 wyposa enie centrali w system kontroli zabrudzenia filtra, 

który poinformuje, gdy trzeba go oczy ci  – zatkany filtr to wi k-

sze opory przep ywu powietrza i wy sze zu ycie pr du,

 nale yta konserwacja instalacji, polegaj ca na wymia-

nie (co kilka miesi cy) filtrów i czyszczeniu kana ów wenty-

lacyjnych.

Do wykonywania instalacji wentylacyjnych niestety najcz ciej 

stosuje si  elastyczne przewody harmonijkowe, cz sto w wersji 

nieizolowanej. Cho  ich jako  jest zazwyczaj niska, instalatorzy 

ch tnie je stosuj , bo s  pakowane w wersji sprasowanej w nie-

wielkie kartony, a wi c tanie i atwe w transporcie. Tanie przewo-

dy umo liwiaj  instalatorom wykonywanie instalacji w atrakcyj-

nej cenie – wynikaj ce

z tego ró nice w ofer-

tach firm mog  si ga

kilkunastu tysi cy z o-

tych. Inwestorzy ch t-

nie przystaj  na ta sze 

wersje, nie wiedz c, 

e instalacja wentyla-

cyjna z marnych ja-

ko ciowo przewodów 

mo e wymaga  wy-

miany ju  po kilku 

latach. Po 3–4 latach 

funkcjonowania in-

stalacj  wentylacyjn

powinno si  oczy ci .

Je li jest wykonana 

z przewodów nietrwa-

ych, które „roz a  si  w r kach”, nie b dzie to mo liwe. Kiedy 

strac  szczelno , spowoduje to niew a ciwe funkcjonowanie 

instalacji. 

Kto powinien montowa
instalacj  wentylacyjn
i co powinien zawiera
projekt?

Nawet najlepszy rekuperator zamontowany w le wykonanej in-

stalacji wentylacyjnej nie b dzie dobrze dzia a . Dlatego mon-

ta  instalacji wentylacyjnej nale y powierzy  profesjonalnej 

firmie z d ugoletni  praktyk . Na naszym rynku niewiele jest 

firm, które maj  wystarczaj ce do wiadczenie w wykonywa-

niu takich instalacji, wi c wi kszo  instalatorów, zw aszcza 

tych, którzy podejmuj  si  ka dego zadania, uczy si  na b -

dach pope nianych u swoich klientów. 

Szanuj cy si  instalator powinien przed rozpocz ciem mon-

ta u przedstawi  projekt instalacji zawieraj cy obliczenia 

umo liwiaj ce w a ciwy dobór rekuperatora oraz poszczegól-

nych elementów instalacji wentylacyjnej (czerpni i wyrzutni 

powietrza, kana ów wentylacyjnych z nawiewnikami i krat-

kami wyci gowymi oraz rekuperatora).

Instalacja wykonana ze z ej jako ci

przewodów mo e ha asowa  lub zamiast 

oczekiwanej oszcz dno ci energii przynosi

znaczne straty
fo

t.
 A

rc
h
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u

m
 B

D
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Klimatyzacja nie musi dostarcza wie ego powietrza do domu. 

Jej g ównym zadaniem jest och adzanie powietrza w czasie upa-

ów, a tak e usuwanie z niego nadmiaru wilgoci, chocia  prost-

sze systemy klimatyzacyjne nie zawsze spe niaj  ten warunek. 

Tak wi c klimatyzacja zapewnia w domu warunki sprzyjaj ce 

naszemu dobremu samopoczuciu – odpowiedni  temperatur ,

wilgotno  powietrza i pr dko  ruchu powietrza w otoczeniu 

cz owieka. Jej dodatkow  zalet  jest tak e oczyszczanie powie-

trza z py ów i nieprzyjemnych zapachów, ale za to równie  od-

powiedzialna jest sprawnie dzia aj ca wentylacja.

W domach jed-

norodzinnych 

stosuje si  za-

zwyczaj klima-

tyzatory typu 

split. Sk adaj  si

one z dwóch cz ci 

– montowanej na ze-

wn trz domu jed-

nostki zewn trznej, 

a w pomieszczeniu – 

jednostki wewn trznej. 

W jednostce zewn trznej 

umieszczone s  wszystkie 

ha asuj ce elementy klimaty-

zatora, dzi ki czemu w pomiesz-

czeniu znajduje si  tylko cicho pracuj ca cz  klimatyzatora. 

Po czone s  ze sob  przewodem, którym p ynie czynnik ch od-

niczy – freon. Produkowane s  ró ne jednostki zewn trzne, 

dostosowane do miejsc 

monta u urz dzenia. 

W zale no ci od potrzeb 

mo na kupi  montowa-

ny na cianie klimaty-

zator cienny, przy oknie 

– podokienny, przy sufi-

cie – podstropowy, przy 

pod odze – przypod o-

gowy. Produkowane s

tak e klimatyzatory do 

sufitów podwieszanych: 

kana owe i kasetonowe.

Oferowane s  nawet kli-

matyzatory, które wygl -

dem przypominaj  lu-

stro albo obraz. 

Do ch odzenia pomieszcze  w domu podczas upa ów stosuje 

si  ró nego typu klimatyzatory, które dzia aj  identycznie jak 

lodówka. W parowniku (odpowiednik zamra alnika) nast pu-

je och odzenie otaczaj cego powietrza, a pobrane przez czyn-

nik ch odniczy (ciecz o niskiej temperaturze parowania) cie-

p o transportowane jest do skraplacza i usuwane na zewn trz. 

Obieg funkcjonuje dzi ki spr arce zasilanej pr dem oraz wen-

tylatorom zwi kszaj cym przep yw powietrza wokó  parow-

nika i skraplacza. W sprzeda y s  równie  „pseudoklimaty-

zatory” pracuj ce na zasadzie odparowania rozpylonej wody 

(tzw. klimatory). Ich efektywno  jest jednak niewielka, a gdy 

s  u ywane przez d u szy czas w zamkni tych pomieszcze-

niach, mog  doprowadzi  do ich zawilgocenia. 

Popularno  klimatyzatorów wynika z mo liwo ci sterowa-

nia prac  ka dego z nich niezale nie. Mo na zatem, kieruj c

si  w asnymi upodobaniami, zaprogramowa  temperatur  po-

wietrza w ka dym pomieszczeniu, pr dko  wyp ywu powie-

trza, godzin  uruchomienia i wy czenia klimatyzatora. Jest 

to nie tylko wygodne, ale tak e pozwala oszcz dza  energi

w codziennym u ytkowaniu. 

Je li zdecydujemy si  na zakup klimatyzatora, musimy okre-

li  jego moc i wybra  jeden z kilku wariantów dost pnych 

urz dze .

Na czym polega dzia anie 
klimatyzacji?

Jakie typy klimatyzatorów 
stosuje si  najcz ciej?

Jak dzia a klimatyzator?

Budowa klimatyzatora 

Mo na równie  kupi  klimatyzator 

przeno ny

W domach jednorodzinnych najcz ciej stosowane s

klimatyzatory cienne (a), rzadziej kasetonowe (b) lub kana owe (c)

a

b

c0

fot. Klima Therm

fo
t.

 K
lim

a 
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er
m
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e’

Lo
n

gh
i

fot. Grass Cavagna Group
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Jak okre li  potrzebn  moc ch odnicz
klimatyzatora?

Klimatyzator powinien mie  dobrze dobran  moc ch odnicz . Nie powinna by  za ma a, 

bo wtedy nie och odzi powietrza do wymaganej temperatury. Niedobrze te , by by a zbyt 

du a, bo wtedy niepotrzebnie wzrasta koszt zakupu urz dzenia, a jego mo liwo ci nie b d

wykorzystane. Ponadto zbyt cz sto b dzie si  w cza  i wy cza  spr arka, co obni y jej 

trwa o .

Wyznaczenie mocy urz dze  ch odniczych jest znacznie bardziej skomplikowane ni  do-

bór mocy urz dze  grzewczych. Na zapotrzebowanie mocy wp ywa nie tylko konstrukcja 

samego budynku (izolacyjno  i akumulacja ciep a przez ciany, wielko  i rodzaj okien), 

ale równie  usytuowanie wzgl dem stron wiata, nas onecznienie lub zacienienie domu. 

Trzeba tak e uwzgl dni  ciep o wytwarzane przez mieszka ców, rodzaj i ilo  o wietlenia, 

pracuj ce urz dzenia domowe (np. telewizor, komputer, ch odziarka, kuchenka). W uprosz-

czeniu mo na przyj , e w pomieszczeniach mieszkalnych moc zainstalowanych urz dze

ch odniczych powinna wynosi  60–100 W/m2 powierzchni. 

Wi kszo  firm sprzedaj cych klimatyzatory bezp atnie dobiera dok adn  moc klimatyza-

tora za pomoc  programu komputerowego.

Nie, dlatego e urz dzenia klimatyzacyj-

ne pracuj  wy cznie na powietrzu re-

cyrkulowanym, czyli takim, które znaj-

duje si  wewn trz pomieszczenia. Nie 

zapewniaj  wi c wymiany powietrza, 

a do ich w a ciwego funkcjonowania 

konieczne jest zamkni cie wszystkich 

drzwi i okien. Niezb dn  wentylacj , któ-

ra usunie zu yte powietrze zanieczysz-

czone dwutlenkiem w gla (oddychanie 

ludzi) i ró nymi zapachami, musi w ta-

kich warunkach zapewnia  wentylacja 

– najlepiej mechaniczna.

Czy klimatyzator 
zast puje 
wentylacj ?

Czy kilka klimatyzatorów mo na zast pi  jednym?

Je eli chcemy zamontowa  klimatyzato-

ry w kilku pomieszczeniach, warto za-

stosowa  system multi-split. Zamiast kil-

ku jednostek zewn trznych – po jednej 

do ka dego klimatyzatora, mo emy ku-

pi  jedn , o odpowiednio wi kszej mocy 

i pod czy  do niej poszczególne klima-

tyzatory. W ten sposób du o zaoszcz -

dzimy – kupujemy tylko jedn  jednostk

zewn trzn  zamiast kilku. Du e znacze-

nie ma tak e fakt, e na takim rozwi -

zaniu zyska elewacja budynku – zamon-

tujemy na niej tylko jedno urz dzenie, 

a nie kilka. Równie  ni sze s  koszty zu-

ycia energii i mniejszy ha as. Niestety 

mo e by  wi kszy k opot z ukryciem rur 

freonowych. Poszczególne jednostki we-

wn trzne czy si  z jedn  zewn trzn

i cz sto prowadzi si  je po cianach w po-

szczególnych pomieszczeniach. Klimatyzacja multi-split to kilka jednostek wewn trznych po czonych z jedn  zewn trzn

jednostki wewn trzne

piloty

jednostka zewn trzna

Czy s  jakie  ta sze alternatywy dla klimatyzacji? 

Najta szym w eksploatacji sposobem ch o-

dzenia pomieszcze  jest wykorzystanie na-

turalnego ch odu gruntu. Wiadomo przecie ,

e ziemia nie nagrzewa si  w czasie upa ów 

tak jak powietrze, a to mo na wykorzysta

w systemie taniej klimatyzacji. Latem tem-

peratura gruntu na g boko ci 1,5–2 m wy-

nosi oko o 12˚C. Je eli gor ce powietrze prze-

b dzie odpowiednio d ug  drog  w ziemi, 

och odzi si  równie , a my zap acimy jedy-

nie za zu ycie pr du przez wentylatory, które 

przepychaj  powietrze przez grunt i t ocz  je 

do pomieszcze . Rozwi zanie to nazywa si

gruntowym wymiennikiem ciep a. 

Och odzone powietrze wp ywa kana ami 

nawiewnymi do wszystkich pomieszcze

w domu. Jego wielk  zalet  s  niskie koszty 

eksploatacyjne, jednak wykona  go mo emy 

tylko na dzia ce odpowiedniej wielko ci (zbyt 

ma y wymiennik nie och odzi w wystarcza-

j cym stopniu powietrza). System ten zapew-

ni nam nie tylko powietrze och odzone, ale 

tak e… wie e. Bez konieczno ci wykonania 

niezale nego systemu wentylacyjnego. 
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Takie rozwi zanie jest mo liwe. Najprostszym 

sposobem wykorzystania systemu wentyla-

cji do ch odzenia pomieszcze  jest zamon-

towanie w centrali freonowej ch odnicy po-

wietrza, która jest po prostu klimatyzatorem 

o wi kszej mocy. 

Niedogodno ci  takiego rozwi zania jest 

brak mo liwo ci regulacji temperatury po-

wietrza indywidualnie dla poszczególnych 

pomieszcze . Przez ka d  kratk  nawiewn

wp ywa powietrze o takiej samej tempera-

turze, co oznacza, e niektórym domowni-

kom mo e by  za ciep o, a innym za zimno. 

Jedynym sposobem regulacji temperatury 

jest zwi kszanie lub zmniejszanie otworu 

w nawiewniku, przez który powietrze wp y-

wa do pomieszczenia. A to w praktyce nie 

jest wygodne, gdy  nawiewniki s  z regu y

umieszczane do  wysoko na cianach. Poza 

tym jest to przede wszystkim system wen-

tylacyjny, je li wi c b dziemy zmniejsza

otwór w anemostacie, mniej powietrza b -

dzie wp ywa o do pomieszczenia, czyli b -

dzie ono niedostatecznie wentylowane.

Czy mo liwe jest 
zainstalowanie 
wentylacji, która 
ch odzi?

Nie tylko system wentylacyjny mo na wy-

korzysta  do ch odzenia pomieszcze ,

ale tak e system ogrzewania powietrz-

nego. Nie jest to rozwi zanie popularne 

w Polsce, mo e jednak ono zast pi  trzy 

niezale ne systemy: grzewczy, wentyla-

cyjny i klimatyzacyjny. Nie musimy za-

tem montowa  oddzielnie kana ów wen-

tylacyjnych i oddzielnie wodnego systemu 

grzewczego. 

Wystarczy nadmuchowy piec grzewczy 

uzupe niony o ch odnic  – zim  powie-

trze jest ogrzewane, latem ch odzone. 

Dzi ki temu, e wi kszo  powietrza kr y

w recyrkulacji, tylko niewielki procent go-

r cego powietrza pobieramy z zewn trz 

i musimy znacz co och odzi . Reszta po-

wietrza wymaga mniejszego nak adu ener-

gii do och odzenia, gdy  jej temperatura 

jest niewiele wy sza od tej, jak  chcemy 

mie  w och adzanych pomieszczeniach. 

Ten system, w przeciwie stwie do centrali 

wentylacyjnej, doprowadza du o wi ksze 

ilo ci powietrza do pomieszcze , dzi ki 

czemu och odzi nawet domy o du ej ener-

goch onno ci. 

Czy mo na ch odzi
dom systemem 
grzewczym?

Zasada dzia ania instalacji ogrzewania powietrznego z funkcj  ch odzenia. Jest to sposób warty 

polecenia, chocia  w Polsce nie jest zbyt popularny

nawil acz

nadmuchowy piec grzewczy

ch odnica

zimne powietrze

skraplacz

czerpnia powietrza

Do ch odzenia pomieszcze  mo na tak e wykorzysta  system wentylacji z odzyskiem ciep a. 

Wystarczy rozbudowa  go o ch odnic  powietrza

wyrzutnia powietrza 
zu ytego

wywiew powietrza zu ytego

nawiew powietrza wie ego

czerpnia powietrza 
wie ego

skraplacz

ch odnica powietrza

centrala wentylacyjna z odzyskiem ciep a
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Z czego zbudowany jest wymiennik gruntowy? 

Wymiennik gruntowy jest bardzo prosty w konstrukcji. Wystarczy 

w ziemi rozprowadzi  rury, którymi b dzie przep ywa  powietrze 

wentylacyjne, albo wykona  szczelne z o e wirowe, gdzie powie-

trze b dzie p yn  mi dzy kamykami wiru. 

Rurowy wymiennik gruntowy jest nazywany przeponowym. 

W ogródku zakopuje si  system rur, którymi przep ywa powietrze. 

Przep ywaj c przez ten system, b dzie si  och adza  od cianek rur 

stykaj cych si  z du o ch odniejszym gruntem. Je eli rury b d  od-

powiednio d ugie, powietrze wyp ywaj ce z wymiennika mo e mie

nawet o 12°C ni sz  temperatur  ni  na dworze! Dzi ki temu zamiast 

40-stopniowego upa u mo na mie  w domu tylko 28–30°C! 

wirowy wymiennik gruntowy, zwany bezprzeponowym, two-

rzy warstwa wiru u o ona na folii w wykopie, przykryta od 

góry foli  i przysypana ziemi . Powietrze wp ywa do wymien-

nika przez stoj c  w ogrodzie czerpni  i przep ywaj c pomi -

dzy kamieniami, och adza si  o 10–12°C. Umieszczona w ogro-

dzie czerpnia powietrza jest wyposa ona w filtr oczyszczaj cy 

zasysane powietrze.

Przed wp yni ciem do instalacji w domu powietrze jest ponow-

nie oczyszczane, ale tutaj mo emy u y  dowolnego, satysfakcjo-

nuj cego nas filtra. Oczyszczone dwukrotnie powietrze pozba-

wione jest kurzu i py ków.

System ten mo e wspó pracowa  z wentylacj  z odzyskiem ciep a.

Chocia  system ten jest bardzo tani w eksploatacji, nie uda nam si

regulowa  ani ilo ci, ani temperatury powietrza wentylacyjnego w 

poszczególnych pomieszczeniach.

Ile kosztuje wyposa enie domu o powierzchni 150 m2

w wentylacj ?

Ile kosztuje wyposa enie domu o powierzchni 150 m2

w klimatyzacj ?

grawitacyjn : trzy prefabrykowane szyby wentylacyjne, wielokana owe 3000–5000 z

Ca kowity koszt 3000–5000 z

mechaniczn :

- nawiewn : trzy prefabrykowane szyby wentylacyjne, wielokana owe, 3000–5000 z

wentylator 500–700 z

Ca kowity koszt 3500–5700 z

- nawiewno-wywiewn

z rekuperatorem:
rekuperator 6000–12 000z .

izolowane przewody wentylacyjne (sztywne d . 60-110 m) 3500–6500 z

anemostaty (7 szt.) 400–600z

czerpnia gruntowa 800–3500 z

wyrzutnia powietrza 200–300 z

Ca kowity koszt 10 900–22 900 z

System multi-split:

7 jednostek wewn trznych 

i 1 zewn trzna 
ok. 20 000 z ,

robocizna

ok. 7000 z  (1000 z  za monta  ka dej jednostki, w przypadku 

niekorzystnego uk adu pomieszcze  w domu, koszty monta u

mog  by  wy sze o 50%),

Ca kowity koszt 27 000 z

Na cienny klimatyzator typu split do pomieszczenia o powierzchni:

do 20 m2 2000–3000 z ,

do 30 m2 4000–5000 z

do 50 m2 9000–10 000 z

Klimatyzator przeno ny 600–2500 z

BD7i8_TwojDom_wentylacja.indd 40BD7i8_TwojDom_wentylacja.indd   40 2008-06-30 20:02:172008-06-30   20:02:17


