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N
a problem prawid³owej wentylacji
w domu zwrócono uwagê niedawno.
Kiedyœ nikt siê nad tym nie zastana-

wia³ – okna by³y nieszczelne, zim¹ powie-
trze wp³ywa³o do œrodka w iloœciach nie-
kontrolowanych. Teraz budujemy domy
energooszczêdne, coraz wiêcej styropianu
wk³adamy w œciany, a we³ny na dach, mon-
tujemy szczelne okna, które nie wpuszczaj¹
do œrodka zimnego powietrza. A my prze-
cie¿ oddychamy, gotujemy, prasujemy...
Wytwarzamy dwutlenek wêgla, wilgoæ, za-
nieczyszczenia. To wszystko trzeba z domu
usun¹æ.

PO CO KOMU
WENTYLACJA? 
Wentylacja to wymiana powietrza w do-
mu – zanieczyszczonego i zu¿ytego na
œwie¿e powietrze zewnêtrzne. Dziêki te-
mu do pomieszczeñ dop³ywa powietrze
czyste, niezbêdne do oddychania, po-
trzebne do procesów spalania, jakie za-
chodz¹ np. w kot³ach grzewczych. Dziê-
ki wentylacji usuwamy nadmiar wilgo-
ci, mikroorganizmy, zwi¹zki chemiczne
i dym papierosowy. Przy Ÿle dzia³aj¹cej
wentylacji proces spalania w kotle nie
zachodzi prawid³owo i powstaje zabój-
czy tlenek wêgla. On zreszt¹ znajduje
siê tak¿e w dymie papierosowym,
a oprócz niego wiele innych, szkodli-
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Jakie domy teraz  budujemy? Szczelne i dobrze
ocieplone. Dziêki temu oszczêdzamy na kosztach
ogrzewania. Ale dom to nie hermetyczna puszka

– musi do niego wp³ywaæ œwie¿e powietrze. Jak o to nie
zadbamy, samopoczucie mieszkañców bêdzie z³e, na

œcianach pojawi siê grzyb... ¯eby temu zapobiec nale¿y
zapewniæ sprawnie dzia³aj¹c¹ wentylacjê. Jakie mamy

mo¿liwoœci wyboru i co zrobiæ, ¿eby nie p³aciæ
za ni¹ zbyt du¿o?

IWONA MMA£KOWSKA

Œwie¿y oddech
w domu
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wych zwi¹zków. Równie¿ meble
i wyk³adziny z tworzyw sztucz-
nych wydzielaj¹ truj¹ce alde-
hydy i formaldehyd, w powie-
trzu unosi siê kurz, roztocza,
py³y, zarodniki rakotwórczej
pleœni, bakterie i wirusy. Rozwojowi
pleœni, grzybów i bakterii sprzy-
ja du¿a wilgotnoœæ, a ona jest
tak¿e skutkiem niew³aœciwej
wentylacji.
Jakie s¹ efekty niesprawnej
wentylacji? W powietrzu wy-
czuwa siê wilgoæ – szczególnie
w spi¿arni lub ³azience pranie
schnie bardzo powoli i czêsto
„³apie” nieprzyjemny zapach.
Zim¹ okna s¹ ci¹gle zaparowa-
ne. Nastêpuje odwrócenie ci¹-
gu – powietrze z kana³ów wen-
tylacyjnych cofa siê do po-
mieszczeñ, zamiast z nich wy-
latywaæ na zewn¹trz. Ale najgorszym
chyba skutkiem jest wyhodowany na
œcianach grzyb. 

ILE POWIETRZA
ŒWIE¯EGO
Najwa¿niejsze jest doprowadzenie od-
powiedniej iloœci powietrza do pomiesz-
czenia, w którym zamontowany jest ko-
cio³ lub podgrzewacz z otwart¹ komor¹
spalania. Oprócz tego trzeba dostarczyæ
tyle œwie¿ego powietrza, aby zapewniæ
odpowiedni¹ jakoœæ powietrza w po-
mieszczeniach mieszkalnych. Nale¿y
przyj¹æ albo 30 m3/h na ka¿d¹ osobê
mieszkaj¹c¹ w pokoju albo jedn¹ wy-

mianê powietrza na
g o d z i n ê . Z tych
dwóch wartoœci
trzeba po prostu wy-

braæ wiêksz¹. I tak
np. do 2-osobowej sy-

pialni o powierzchni 20 m2

i wys. 2,5 m nale¿y dostar-
czyæ nie 50 m3/h po-
wietrza, jak wynika-
³oby z obliczenia ku-
batury tego pomiesz-
czenia, ale 60 m3/h,
gdy¿ tyle potrzebuj¹
dwie œpi¹ce w nim
osoby.
Dodatkowo uwzglêd-
niamy wymagane
iloœci powietrza usu-
wanego z ³azienki,
toalety, kuchni itp.
Pomieszczenia te

(w czasie u¿ytkowania) wymagaj¹ bar-
dzo intensynwj wentylacji, i tak z ³a-
zienki  nale¿y odprowadziæ  min.
50 m3/h, z toalety 30 m3/h, garderoby
lub spi¿arni 15 m3/h. Z pokoju miesz-
kalnego, który jest oddzielony od kuch-
ni, ³azienki lub WC wiêcej ni¿ dwoj-
giem drzwi odprowadzamy min.
30 m3/h. Tak¿e kuchnia ma swoje wy-
magania w zale¿noœci od rodzaju za-
montowanej w niej kuchenki. 
Dom parterowy o powierzchni 120 m2,
w którym mieszkaj¹ 3 osoby, z ³azienk¹,
toalet¹, garderob¹, spi¿arni¹ i kuchni¹
z oknem wyposa¿on¹ w kuchenkê gazow¹,
wymaga dostarczenia min. 300 m3/h.

Jak widaæ, s¹ to iloœci ogromne. I wcale
nie jest prosto (i tanio!) doprowadziæ
tyle powietrza.

SK¥D ŒWIE¯E
POWIETRZE
Im bardziej szczelny dom, tym wiêksze
s¹ wydatki, które trzeba ponieœæ, ¿eby
wentylacja dzia³a³a prawid³owo. Mamy
do wyboru dwa warianty: tani¹ wentyla-
cjê grawitacyjn¹ i wysokie koszty ogrze-
wania albo wentylacjê mechaniczn¹
z odzyskiem ciep³a, du¿o dro¿sz¹
w monta¿u, ale tañsz¹ w eksploatacji.
Tañsz¹ i – przede wszystkim – bardziej
komfortow¹.

ALE ZACZNIJMY OD POCZ¥TKU.
Podstawowym systemem jest wentylacja
grawitacyjna. W poprzedniej erze bu-
downictwa koszty wykonania instalacji
sprowadza³y siê wy³¹cznie do budowy
kana³ów wentylacyjnych w pomieszcze-
niach, takich jak kot³ownia, kuchnia, ³a-
zienka i WC. Przewodami tymi powie-
trze by³o usuwane na zewn¹trz. Na da-
chu montowane by³y kominy wentyla-
cyjne. Na skutek ró¿nicy temperatury
wewn¹trz i na zewn¹trz budynku po-
wstawa³ ci¹g – l¿ejsze, ciep³e powietrze
by³o wypierane przez nap³ywaj¹ce po-
wietrze zimniejsze o wiêkszej gêstoœci.
Powietrze zanieczyszczone by³o usuwane
na zewn¹trz przez kominy wentylacyjne,
a œwie¿e nap³ywa³o do œrodka przez nie-
szczelnoœci w stolarce okiennej. 
Teraz tych nieszczelnoœci nie ma – okno
jest tym lepsze, im mniej powietrza siê
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przez nie infiltruje. Doprowadzi³o to do
powszechnego problemu, jakim by³ ca³-
kowity brak wentylacji w domach i za-
wilgacanie pomieszczeñ. W odpowiedzi
producenci okien zaczêli montowaæ
w nich nawiewniki i stosowaæ tzw. mi-
krowentylacjê, czyli po prostu mo¿li-
woœæ ich rozszczelniania. Ale rozwi¹za-
nie to zaprzecza idei energooszczêdnoœci
domu – przecie¿ nie po to kupujemy dro-
gie i szczelne okna, ¿eby teraz przez nie
wia³o zimne powietrze! Poza tym, gdy
zimne wp³ywa do œrodka, ciep³e ucieka
na zewn¹trz, a to oznacza wyziêbianie
pomieszczeñ i du¿o wiêksze koszty

ogrzewania. Powszechnym problemem
staje siê zamykanie szczelne okien, przy-
s³anianie nawiewników. A to ju¿ prosta
droga do zaduchu.
Odpowiedzi¹ na te problemy jest wen-

tylacja mechaniczna z odzyskiem cie-

p³a. Jest to inwestycja dro¿sza i bardziej
rozbudowana – daje jednak kontrolê
nad procesem wentylacji i – co najwa¿-
niejsze, pozwala na odebranie czêœci
ciep³a z powietrza usuwanego i przeka-
zanie go do powietrza, które wp³ywa do
wnêtrza domu. Dziêki temu tracimy
mniej ciep³a i mniej p³acimy za ogrze-
wanie.
Rozwi¹zaniem poœrednim mo¿e byæ za-
stosowanie zwyk³ej wentylacji mecha-
nicznej, w której w kana³ach wywiew-
nych montuje siê wentylatory œcienne

– wymuszaj¹ one usuwanie powietrza
z pomieszczeñ, w których s¹ zamonto-
wane. Ale, uwaga!, nawet wentylatory
nie wystarcz¹, gdy do domu nie bêdzie
mia³o sk¹d nap³ywaæ œwie¿e powietrze –

mo¿e wtedy dojœæ do sytuacji, gdy na-
st¹pi odwrócenie ci¹gu w kana³ach wen-
tylacyjnych, w których wentylator nie
jest zamontowany i – zamiast z niego
wyp³ywaæ powietrze zu¿yte, bêdzie na-
p³ywa³o do œrodka powietrze œwie¿e.

STAWIAM NA NATURÊ!
Wentylacja grawitacyjna ma swoich zwo-
lenników. Oprócz przyczyn czysto finan-
sowych (system odzysku ciep³a jest du¿o
dro¿szy – kosztuje od kilku tysiêcy z³o-
tych), argumentem na tak jest te¿ nie-
chêæ do samej idei wentylacji mecha-
nicznej – mieszkanie we w³asnym domu
kojarzy siê z natur¹, przyrod¹, œwie¿oœci¹
i wizja czystego powietrza wp³ywaj¹cego
do kana³ów wentylacyjnych zamiast bez-
poœrednio do wnêtrza nie dla  ka¿dego
wydaje siê przekonywuj¹ca. 
Wentylacja grawitacyjna jest tania, cicha,
prosta i bezobs³ugowa. Jednak bywa za-
wodna i nieprzewidywalna – bo w nie-
sprzyjaj¹cych warunkach pogodowych
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Schemat ddzia³ania wwentylacji ggrawitacyjnej
w domu jjednorodzinnym

Wentylacja mmechaniczna ww ddomu jjednorodzinnym ppiêtrowym

GRUNT TTO SSPRAWNOŒÆ
¯eby wentylacja grawitacyjna dobrze

dzia³a³a, powietrze musi przep³ywaæ

z pokoi, w których zamontowane s¹ na-

wiewniki do ³azienki, kuchni itp., czyli po-

mieszczeñ, gdzie znajduj¹ siê kratki wy-

wiewne. Miêdzy drzwiami a pod³og¹ po-

winna byæ szpara, a w drzwiach wykona-

ne otwory wentylacyjne.

nawiew powietrza
œwie¿ego

usuwanie powietrza
zanieczyszczonego

kana³ wentylacyjny
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nieszczelnoœci

kuchnia

³azienka

wentylator œcienny
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NA WWENTYLACJI NNIE
WARTO OOSZCZÊDZAÆ!
Budowa domu to ogromne przedsiêwziê-

cie i bardzo du¿e koszty. Dbamy o to, by

spe³nia³ nasze oczekiwania, by by³ ³adny,

wygodny i funkcjonalny. Integraln¹ czê-

œci¹ jest sprawna i komfortowa wentyla-

cja. Bo nawet najpiêkniejsze wnêtrze nie

zrekompensuje z³ego samopoczucia czy

zawilgocenia œcian spowodowanego nie-

sprawn¹ wentylacj¹.
Tak wwygl¹da pprzep³yw ppowietrza wwentylacyjnego ww domu

sypialnia

nawiew powietrza

przedpokój
WC
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kana³ wentylacyjnynieszczelnoœci
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po prostu nie dzia³a lub dzia³a zbyt in-
tensywnie. Poza tym wymaga obs³ugi –
rozszczelniania okien albo otwierania
i przymykania nawiewników (chyba, ¿e
zdecydujemy siê na dro¿sze nawiewniki
automatyczne).

RAZ ZA DU¯O,
RAZ ZA MA£O
W okresie letnim wentylacja zazwyczaj
nie dzia³a. Temperatury w pomieszczeniu
i na zewn¹trz wyrównuj¹ siê, a tym sa-
mym zanika ró¿nica gêstoœci powietrza,
która jest si³¹ napêdow¹ wentylacji grawi-
tacyjnej. W okresie silnych upa³ów, kiedy
na zewn¹trz temperatura jest wy¿sza ni¿
w budynku, mo¿e dojœæ nawet do zupe³-
nego odwrócenia procesu: otaczaj¹ce bu-
dynek nagrzane powietrze zacznie dop³y-
waæ kana³ami i kratkami wywiewnymi do
pomieszczeñ, a ch³odne powietrze bêdzie
wyp³ywaæ na zewn¹trz przez nieszczelno-
œci w stolarce budowlanej, przez nawiew-
niki albo inne kana³y wentylacyjne. Po-
niewa¿ kratki wywiewne zlokalizowane s¹
w kuchni, ³azience i WC, nap³ywaj¹ce do
domu powietrze œwie¿e bêdzie dodatkowo

zanieczyszczane przez zapachy i wilgoæ.
Sytuacja taka mo¿e mieæ miejsce tak¿e
w czasie silnych wiatrów.
Przy silnych mrozach jest odwrotnie. Ró¿-
nica temperatur jest tak du¿a, ¿e do wnêtrza
nap³ywa silny strumieñ bardzo zimnego
powietrza. Je¿eli ca³kowicie zamkniemy na-
wiewniki lub rozszczelnienia w oknach,
odetniemy dop³yw powietrza wentylacyjne-
go, w domu zacznie narastaæ wilgoæ, a po-
wietrze bêdzie coraz bardziej zanieczysz-
czone. Natomiast infiltracja powietrza œwie-
¿ego to nieprzyjemne uczucie zimna i du¿e
straty na ogrzewaniu. Bo przecie¿ to, co
wp³ynie zimne – trzeba ogrzaæ, a to, co by³o
ogrzane i zosta³o usuniête na zewn¹trz to po
prostu tracenie energii i pieniêdzy.

GDZIE UMIEŒCIÆ
NAWIEWNIK?
Czêœæ okien sprzedawana jest z fabrycznie
zamontowanymi nawiewnikami, ale mo¿na
kupiæ okna szczelne, a nawiewniki zamon-
towaæ na œcianie. ¯eby nie odczuwaæ nie-
przyjemnego nawiewu zimnego powietrza,
nawiewniki montuje siê na wysokoœci 2 m.
Wtedy nie jest ono nawiewane bezpoœred-

nio na osoby przebywaj¹ce w pobli¿u, tylko
miesza siê z ciep³ym powietrzem z po-
mieszczenia. Mo¿na te¿ je zamontowaæ za

lub tu¿ nad grzejnikiem. Nawiewniki
œcienne maj¹ zazwyczaj wiêksz¹ wydajnoœæ
ni¿ nawiewniki okienne. Mog¹ byæ wyko-
nane w wersji automatycznej lub rêcznej.
Je¿eli maj¹ rêczn¹ regulacjê nawiewu, mo-
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¿emy je przymkn¹æ ca³kowicie, odcinaj¹c
w ten sposób dop³yw zimnego powietrza.
Nawiewniki automatyczne dostosowuj¹
dop³yw œwie¿ego powietrza do warunków
panuj¹cych w pomieszeniu. Reaguj¹ na ró¿-
nicê jednego z trzech parametrów – ciœnie-
nia, wilgotnoœci lub temperatury – panuj¹-
cych wewn¹trz i na zewn¹trz domu. 
I tak, np. nawiewniki higrosterowane, które
uzale¿niaj¹ iloœæ nap³ywaj¹cego powietrza
od wilgotnoœci w pomieszczeniu, przezna-
czone s¹ zw³aszcza do pomieszczeñ wilgot-
nych, takich jak kuchnie, ³azienki, pralnie,
suszarnie. Gdy wilgotnoœæ w pomieszcze-
niu roœnie, nawiewnik otwiera siê bardziej,
dziêki czemu do œrodka wlatuje wiêcej œwie-
¿ego powietrza.

GDY WA¯NIEJSZY JEST
KOMFORT
Prawid³owo zaprojektowana i dobrze wyko-
nana wentylacja z odzyskiem ciep³a do-
starczy tyle œwie¿ego powietrza, ile potrze-
bujemy i to podgrzanego zim¹ lub och³o-
dzonego latem. Nie ma ryzyka, ¿e za ma³o
go dostarczymy do domu, a tak mo¿e siê
zdarzyæ np. w mroŸne dni przy instalacji
grawitacyjnej (gdy zamyka siê nawiewniki
czy uszczelnia kratki wentylacyjne, ¿eby nie
traciæ ciep³a). W domu nie ma przeci¹gów,
nie s³ychaæ ha³asu dochodz¹cego z ulicy.
Skutecznie usuwamy nieprzyjemne zapa-
chy ze wszystkich pomieszczeñ, nie tylko
z toalety czy kuchni. Nie odczujemy dys-
komfortu staj¹c w pobli¿u kratki wentyla-
cyjnej – nawiewane powietrze bêdzie cie-
plejsze ni¿ to na dworze. Taka wentylacja,
w przeciwieñstwie do grawitacyjnej dzia³a
tak¿e w letnie, upalne dni. Nawet wiatr i in-
ne niekorzystne czynniki atmosferyczne
nie zak³ócaj¹ jej pracy. 
Jednak wentylacja z odzyskiem ciep³a nie
tylko gwarantuje lepszy komfort mieszka-
nia w domu, ale przede wszystkim oszczêd-

noœæ energii – nie wyrzucamy na zewn¹trz
ca³ego ogrzanego powietrza, a wiêkszoœæ
ciep³a wykorzystujemy z powrotem. 
Oszczêdzamy energiê, mimo, ¿e dzia³anie
wentylacji mechanicznej te¿ kosztuje –
wentylatory zu¿ywaj¹ pr¹d, co jakiœ czas
trzeba wymieniaæ filtry, czyœciæ kana³y, ele-
menty mechaniczne instalacji zu¿ywaj¹ siê
z czasem.
Przeciwnicy wentylacji mechanicznej za-
rzucaj¹ jej, ¿e to, co wp³ywa do pomiesz-
czeñ, to nie jest to œwie¿e powietrze z ze-
wn¹trz, gdy¿ przechodzi ono przez d³ugie
(czasem nawet bardzo d³ugie) kana³y,
w których panuje mikroklimat odmienny
od tego, jaki panuje na zewn¹trz. Czêœæ osób
nie wyobra¿a sobie ¿ycia bez otwartego
okna latem. Jednak wtedy wystarczy wy³¹-
czyæ rekuperator i otworzyæ okna.

CO UKRYTE W ŒRODKU...
System wentylacji z odzyskiem ciep³a
sk³ada siê z:

n czerpni i wyrzutni powietrza, który-
mi powietrze wp³ywa do kana³ów i z
nich wyp³ywa;
n kana³ów wentylacyjnych, zakoñczo-
nych nawiewnikami i kratkami wyci¹go-
wymi,
n i najwa¿niejszego elementu, czyli re-

kuperatora, w którym nastêpuje odzysk
ciep³a – powietrze nap³ywaj¹ce zostaje
zim¹ podgrzane, a latem och³odzone. 
Powietrze pobierane jest przez czerpniê
i kana³em trafia do centrali wentylacyj-
nej. Tam poprzez filtr powietrza jest kie-
rowane do wymiennika ciep³a. Przep³yw
powietrza wymuszany jest przez wenty-
lator umieszczony przed wymiennikiem
ciep³a.
Po wyjœciu z centrali wentylacyjnej powie-
trze jest rozprowadzane po budynku sieci¹
przewodów. Kana³y powinny byæ izolowa-
ne termicznie (a najlepiej tak¿e akustycz-
nie). Do pomieszczeñ œwie¿e powietrze
wp³ywa nawiewnikami. Nastêpnie kratki
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wywiewne wyci¹gaj¹ powietrze zu¿yte z po-
mieszczenia i przez kana³y wywiewne prze-
sy³aj¹ z powrotem do centrali. Tam wenty-
lator wyci¹gowy kieruje powietrze przez
filtr do wymiennika, a z niego powietrze
trafia do wyrzutni powietrza, umieszczonej
na dachu. 

„SERCE” SYSTEMU
Jest nim wymiennik ciep³a. Od tego, jaki
wymiennik zastosujemy, zale¿y sprawnoœæ
odzysku ciep³a.
W domach jednorodzinnych stosuje siê wy-
mienniki krzy¿owe i przeciwpr¹dowe, rza-
dziej – obrotowe. 
Najpopularniejsze s¹ wymienniki krzy¿o-

we – proste w budowie i dziêki temu trwa³e
i prawie bezawaryjne. S¹ te¿ tanie w eksplo-
atacji, gdy¿ nie wymagaj¹ zasilania. Najsku-
teczniej pracuj¹, gdy temperatura na ze-
wn¹trz nie spada poni¿ej – 5°C. Przy ni¿szej

temperaturze nastêpuje szronienie wymien-
nika, przez co maleje jego wydajnoœæ, a przy
-10°C wymiennik przestaje pracowaæ. Oczy-
wiœcie producenci central z odzyskiem cie-
p³a maj¹ ró¿ne rozwi¹zania tego problemu,
np. zastosowanie by-passów lub nagrzewni-
cy elektrycznej, jednak ka¿dy z nich wi¹¿e
siê z dodatkowymi kosztami lub mniejszym
odzyskiem ciep³a.
Wymiennik przeciwpr¹dowy ma wiêksz¹
sprawnoœæ ni¿ krzy¿owy i nie wystêpuje
w nim zjawisko szronienia. Jego jedyn¹ wa-
d¹ jest wysoka cena, przez co takie wymien-
niki s¹ mniej popularne ni¿ krzy¿owe.
Najbardziej wydajnym urz¹dzeniem jest
wymiennik obrotowy. Odzyskuje on wil-
goæ zawart¹ w usuwanym powietrzu, ale
w domach jednorodzinnych jest rzadko
stosowany ze wzglêdu na czêœciow¹ recyl-
kulacjê powietrza i przenoszenie zapachów,
np. z kuchni na ca³y dom. 

BY SYSTEM
DOBRZE PRACOWA£...
Nawiewników nie nale¿y montowaæ
w miejscach, w których czêsto przebywamy.
Dlatego ju¿ na etapie projektowania domu
warto ostatecznie zaplanowaæ funkcje po-
mieszczeñ i ich wstêpne wyposa¿enie. Sto-
pieñ oczyszczenia powietrza nawiewanego
zale¿y od rodzaju zastosowanego w centrali
filtra. Jeœli któryœ z domowników jest aler-
gikiem, warto zastosowaæ lepszy filtr, który
zatrzyma alergizuj¹ce cz¹steczki.
Kupuj¹c centralê wybierzmy model
z p³ynn¹ lub piêciostopniow¹ regulacj¹
prêdkoœci wentylatora. Im bardziej mo-
¿emy regulowaæ, tym wiêcej zaoszczê-
dzimy.
Niezbêdny w centrali jest system kontroli
zabrudzenia filtra, który informuje, gdy
trzeba go oczyœciæ. Zatkany filtr to wiêksze
opory przep³ywu powietrza i wy¿sze koszty
zu¿ycia pr¹du.
Œrednice kana³ów wentylacyjnych musz¹
byæ odpowiedniej wielkoœci. Nie mog¹ byæ-
za ma³e, gdy¿ uk³ad bêdzie ha³asowa³
i wzrosn¹ opory przep³ywu powietrza we-
wn¹trz przewodów. 

JESZCZE
TAÑSZE OGRZEWANIE?
Naprawdê jest to mo¿liwe. Je¿eli wykona-
my gruntowy wymiennik ciep³a (zwany
skrótowo GWC), zim¹ bêdziemy mogli
wstêpnie ogrzewaæ powietrze dop³ywaj¹ce
do rekuperatora, a latem, w czasie upa³ów,
wstêpnie je och³adzaæ. System wykorzystu-
je naturalne ciep³o lub ch³ód zakumulowa-
ny w gruncie, gdy¿ na odpowiedniej g³êbo-
koœci temperatura jest prawie sta³a, nieza-
le¿na od temperatury powietrza (tak jest np.
w jaskiniach). 

Typowy rrekuperator jjest uurz¹dzeniem ddoœæ pprostym ww bbudowie

przepustnica powietrza filtr powietrza nawiewanego
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S¹ dwie mo¿liwoœci wykonania wymienni-
ka gruntowego. Czerpniê powietrza umiesz-
czamy w ogrodzie, w pewnej odleg³oœci od
domu. Kana³ wentylacyjny, którym ³¹czy-
my czerpniê z rekuperatorem umieszczamy
w ziemi. Przep³ywaj¹ce nim powietrze
wstêpnie siê och³adza lub nagrzewa od ota-
czaj¹cej rurê ziemi. Ma to szczególne zna-
czenie zim¹ – stosuj¹c GWC unikamy ryzy-
ka szronienia wymiennika. Latem nato-
miast zwiêkszamy komfort cieplny, gdy¿
powietrze nap³ywaj¹ce do pomieszczeñ jest
ch³odniejsze, ni¿ przy zastosowaniu zwy-
k³ego systemu z odzyskiem ciep³a.
Drug¹ metod¹ jest wykonanie specjalnego
z³o¿a ¿wirowego pod powierzchni¹ ziemi.
Wymiennik ten nie tylko obni¿a tempera-
turê przep³ywaj¹cego przez niego powietrza
latem, ale tak¿e osusza je. Pozyskany
z gruntu ch³ód ca³kowicie zaspokaja potrze-
by domu jednorodzinnego. Wymiennik
gruntowy nie mo¿e byæ zbyt ma³y,
w przeciwnym razie ziemia mo¿e prze-
staæ oddawaæ ciep³o lub ch³ód. A im czê-
œciej bêdzie to siê zdarzaæ, tym mniej za-
oszczêdzimy energii zim¹ i bêdziemy
mieæ mniejszy komfort korzystania
z ch³odzenia latem.
Wymiennik gruntowy pracuje wy³¹cznie
przy temperaturach skrajnych – gdy jest go-
r¹co lub mroŸno. W okresach przejœcio-
wych – wiosn¹ i jesieni¹, nale¿y go wy³¹czaæ
i pobieraæ powietrze zewnêtrzne z czerpni
umieszczonej na budynku. n
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+ Mniej zap³acisz za ogrzewanie

Stosuj¹c wentylacjê mechaniczn¹ z odzyskiem

ciep³a nie ogrzewasz zimnego powietrza wenty-

lacyjnego, które wp³ywa do pomieszczeñ, tylko

powietrze, które jest ju¿ wstêpnie ogrzane w re-

kuperatorze.

+ Wentylacja z odzyskiem ciep³a to wiêkszy

komfort ¿ycia

Do domu nie wp³ywa zimne powietrze, nie ma

przeci¹gów, powietrze nawiewane mo¿na

oczyszczaæ tak, aby nawet ¿ycie alergika uczy-

niæ przyjemniejszym, mo¿na zastosowaæ dodat-

kowo nawil¿acz powietrza, który poprawi 

nasze samopoczucie w ogrzewanych pomiesz-

czeniach zim¹.

Sama wentylacja mechaniczna nie oszczê-

dza energii. 

Im skuteczniej dzia³a, tym bardziej rosn¹ 

(nawet o 60% ) koszty ogrzewania zimnego po-

wietrza. Przecie¿ na miejsce ciep³ego powietrza

usuwanego z pomieszczeñ nap³ywa zimne, 

które wymaga ogrzania. Na dodatek bêdzie to

bardzo niemi³e, bo w ciep³ym pomieszczeniu

wyraŸnie bêdziemy odczuwaæ nap³yw 

„zimnego pr¹du”.

mit Jak bbêdzie mmi zzimno ((przy wwentylacji ggra-

witacyjnej), zzamknê cca³kowicie nnawiewnik

i znów ww ddomu zzrobi ssiê pprzytulnie.

Tak, ale wtedy nie bêdzie do wnêtrza wp³ywaæ

œwie¿e powietrze, czyli nie bêdzie z niego usu-

wane powietrze zanieczyszczone. A gdy nie

dzia³a wentylacja, oddychamy coraz bardziej za-

nieczyszczonym powietrzem, roœnie jego wilgot-

noœæ, robi siê zaduch. Ma to negatywny wp³yw

na nasze zdrowie, samopoczucie i œciany (mo¿e

na nich pojawiæ siê grzyb).

mit Jeœli nna œœcianie ppojawia ssiê ggrzyb, wwystar-

czy ggo sspryskaæ oodpowiednim ppreparatem ––

i problem zzniknie.

Pojawienie siê grzyba oznacza, ¿e Ÿle dzia³a

wentylacja. A skutkiem tego jest w³aœnie wil-

goæ, pojawiaj¹ca  siê najpierw na szybach

i w powietrzu w pomieszczeniach o podwy¿szo-

nej wilgotnoœci - kuchni, ³azience, WC, usuniê-

cie samego grzyba nie rozwi¹¿e problemu, trze-

ba przede wszystkim usprawniæ wentylacjê. 

mit Wentylacja ggrawitacyjna jjest ttania.

Rzeczywiœcie jest tañsza w budowie ni¿ mecha-

niczna, gdy¿ potrzebne s¹ tylko kana³y wywiew-

ne, kominy wentylacyjne i nieszczelnoœci

w oknach, przez które bêdzie dop³ywaæ œwie¿e

powietrze. Jednak koszty eksploatacyjne s¹ du-

¿o wy¿sze, a i komfort mieszkania w takim do-

mu te¿ pozostawia du¿o do ¿yczenia.

mit Wentylacja ggrawitacyjna ppracuje ccicho

i bezawaryjnie pprzez cca³y rrok.

Nic bardziej b³êdnego! Jej dzia³anie uzale¿nione

jest od warunków atmosferycznych, temperatu-

ry na zewn¹trz i wiatru, zdarza siê, ¿e nie dzia³a

w ogóle (np. latem), albo dzia³a zbyt mocno

(przy silnych mrozach).

mit Wentylacjê mmechaniczn¹ kka¿dy ppotrafi

zrobiæ.

Wrêcz przeciwnie! Wymaga ona szczegó³owe-

go zaprojektowania przez specjalistê. Tylko

wtedy bêdzie dzia³a³a prawid³owo - do pomiesz-

czeñ bêdzie wp³ywa³o tyle powietrza, ile potrze-

ba, wentylatory i rekuperator bêd¹ dobrze do-

brane, a ca³y uk³ad bêdzie pracowa³ cicho i wy-

dajnie.

mit Im wwiêkszy rrekuperator, ttym wwiêcej cciep³a

odzyskamy.

Nie jest to, niestety, taka prosta zale¿noœæ.

Decyduj¹c siê na wiêkszy system, ni¿ wynika

to z obliczeñ, zap³acimy du¿o wiêcej za urz¹-

dzenia i materia³y (wiêksza centrala i wenty-

latory, wiêksze œrednice kana³ów wentylacyj-

nych), wzrosn¹ koszty eksploatacyjne,

a sprawnoœæ i tak nie bêdzie wiêksza. Raczej

oka¿e siê, ¿e zbyt du¿a wymiana powietrza

w pomieszczeniach spowoduje przesuszenie

go, co odbije siê bardzo negatywnie na sa-

mopoczuciu mieszkañców.

mit Niezbêdnym eelementem wwentylacji zz oodzy-

skiem cciep³a jjest wwstêpna nnagrzewnica ppowie-

trza.

W niektórych systemach jest ona rzeczywiœcie

niezbêdna – przy du¿ych mrozach zapobiega

ona szronieniu wymiennika. Jednak zastosowa-

nie jej powoduje powstawanie dyskomfortu

u mieszkañców, gdy¿ dodatkowo wysusza

powietrze nap³ywaj¹ce do pomieszczeñ.

mit Instalacja zz wwentylatorem bbêdzie bbardzo

ha³asowaæ.

Je¿eli jest ona dobrze zaprojektowana, z cen-

tral¹ umieszczon¹ daleko od sypialni i dobrze

zaizolowanymi kana³ami, ha³as nie powinien

byæ wiêkszy ni¿ emitowany przez przeciêtn¹ 

lodówkê.

NAJWA¯NIEJSZE
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