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We w asnym domu mo na oddycha

naprawd  czystym powietrzem. 

Aby odpowiednio zadba  o jego 

jako  nie s  potrzebne specjalne 

zabiegi – czasem wystarczy niewielkie

urz dzenie przeno ne albo 

usprawnienie wentylacji.

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

G boki oddech

BO ENA MMODZELEWSKA

P
owietrze, którym oddychamy

najcz ciej jest zanieczyszczone,

równie  biologicznie, zawiera

bowiem bakterie, wirusy, drobiny ku-

rzu, py ki traw i kwiatów. St enie za-

nieczyszcze  wzrasta, je li w domu

utrzymuje si  wilgo , poniewa  wów-

czas pojawiaj  si  grzyby i ple nie. Za-

wilgocenie budynku zwykle zwi zane

jest z wadliwie zaprojektowanymi lub

wykonanymi izolacjami albo z nie-

sprawn  lub le dzia aj c  wentylacj ,

np. w azienkach czy piwnicach. Ple nie

i grzyby mog  zadomowi  si  te

w urz dzeniach zawieraj cych wod

(nawil aczach, klimatyzatorach), wy-

k adzinach pod ogowych, dywanach

i meblach. Najgorsza sytuacja jest wte-

dy, gdy ple nie i grzyby pojawi  si

w przewodach wentylacyjnych, ponie-

wa  stamt d b d  si  rozprzestrzenia y

po ca ym domu.

Zanieczyszczone powietrze cz sto wywo-

uje reakcje alergiczne, w cznie z astm ,

a tak e infekcje, uszkodzenie w troby,

uk adu nerwowego, systemu immunolo-

gicznego. Mog  te  wyst pi  objawy do-

ra ne, takie jak kichanie, kaszel, p ytki

oddech, zawroty g owy, gor czka, k opoty

trawienne. Dlatego, oprócz przeciwdzia-

ania zawilgoceniu, niezwykle wa ne jest

oczyszczanie powietrza i zapewnienie

sprawnej wentylacji, dzi ki której szybko

mo na si  pozby  zanieczyszcze .

NATURALNIE
Wentylacja naturalna (grawitacyjna) pole-

ga na tym, e zimne, wie e powietrze

przedostaje si  do budynku przez roz-

szczelnione okna lub nawiewniki, a po

ogrzaniu i wymieszaniu z tym, które znaj-

duje si  wewn trz – jako l ejsze – unosi

si  do góry i wydostaje przez wyprowa-

dzone ponad dach kominy wentylacyjne.

Do skutecznej wentylacji grawitacyjnej,

oprócz nawiewu i wywiewu powietrza,

niezb dny jest jego swobodny przep yw

mi dzy pokojami a pomieszczeniami 

(np. kuchni , azienk ), w których powin-

ny znajdowa  si  kratki wentylacyjne.

Efektywno  wentylacji grawitacyjnej za-

le y od ró nicy temperatury wewn trznej

i zewn trznej. Dobrze, je li wynosi przy-

najmniej 8°C. Najskuteczniejsza jest wi c

w zimie, najgorsza – latem.

Jako  powietrza w budynku wentylowa-

nym grawitacyjnie jest taka sama, jak te-

go, które jest na zewn trz. Mo na j  po-

prawi , stosuj c urz dzenia oczyszczaj -

ce, a tak e nawil acze i osuszacze.
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MECHANICZNIE
Wymiana powietrza nie musi zale e  od wa-

runków atmosferycznych – przep yw mo -

na wymusi  wentylatorem. Dzi ki temu

wydajno  wentylacji mechanicznej dosto-

sowuje si  do potrzeb mieszka ców. Regu-

lacja systemu mo e by  te  automatyczna.

Najprostszym rozwi zaniem jest wentylacja

wywiewna polegaj ca na zainstalowaniu

wentylatorów w kana ach wentylacyjnych.

Wówczas powietrze dostaje si  do budynku

przez nieszczelno ci w oknach lub

drzwiach albo przez nawiewniki – podob-

nie jak w wentylacji naturalnej. Zanieczysz-

czone jest mechanicznie wyrzucane z domu

na zewn trz.

Lepszym rozwi zaniem jest wentylacja na-

wiewno-wywiewna, w której zarówno do-

prowadzanie, jak i usuwanie powietrza od-

bywa si  dzi ki wentylatorowi.

Z ODZYSKIEM CIEP A
Dla alergika niebezpieczne s  zanieczysz-

czenia niesione z powietrzem zewn trz-

nym: py ki traw, kwiatów i drzew. eby nie

wpuszcza  ich bezpo rednio do domu zwy-

kle stosuje si  wspomniany wcze niej sys-

tem wentylacji nawiewno-wywiewnej. Cza-

sem inwestorzy decyduj  si  na rekuperator

– central  wentylacyjn  z odzyskiem ciep a.

W sk ad takiego uk adu wchodz  przewody

nawiewne i wywiewne, z kratkami wentyla-

cyjnymi zlokalizowanymi w pomieszcze-

niach. Centrala zbudowana jest z wymien-

nika ciep a, dwóch wentylatorów oraz

dwóch filtrów powietrza. Wybieraj c miej-

sce na rekuperator (np. na poddaszu, w ko-

t owni czy gara u) warto pami ta , e powi-

nien by atwy dost p do urz dzenia – znaj-

duj ce si  w nim filtry przynajmniej dwa ra-

zy do roku nale y wyj  i wyczy ci .

Powietrze zewn trze jest wst pnie oczysz-

czone przed wymiennikiem ciep a, a na-

st pnie w nim podgrzane. Za wymienni-

kiem znajduje si  filtr, który dok adnie usu-

wa drobne zanieczyszczenia. Nast pnie, ka-

na ami i kratkami nawiewnymi, powietrze

dostarczane jest do pomieszcze , za  zanie-

czyszczone – usuwane jest z nich przez

kratki wywiewne za pomoc  wentylatora.

Po drodze, w wymienniku, oddaje ciep o

powietrzu nawiewanemu, a nast pnie jest

wyrzucane poza budynek. Zalet  tego syste-

mu jest sta a wymiana powietrza. W okresie

podwy szonego st enia zanieczyszcze  na

zewn trz mo na wi c mie  szczelnie zamk-

ni te okna i drzwi.

W zimie wilgotno  powietrza wewn trz

pomieszcze  spada. Je li wynosi mniej

ni  30%, zahamowany zostaje rozwój roz-

toczy. Niestety, takie warunki powoduj

równie  wysychanie b on luzowych no-

sa, a tak e sprzyjaj  pogorszeniu samopo-

czucia. Dlatego warto zastanowi  si  nad

rozbudowaniem centrali o funkcj  nawil-

ania.

Uwaga! Nieizolowane przewody wentyla-

cyjne nara one s  na powstawanie konden-

satu. Skraplaj ca si  woda sp ywa po po-

wierzchni przewodu i gromadzi si  w naj-

ni szych miejscach lub wnika, np. w ciany,

co sprzyja rozwojowi grzybów.

KLIMATYZACJA
W domach jednorodzinnych najpopular-

niejsze i najbardziej ekonomiczne s  klima-

tyzatory typu split lub multisplit, montowane

na sta e. Urz dzenie takie sk ada si  z jed-

nej jednostki zewn trznej montowanej na

zewn trz lub w piwnicy albo na strychu

i jednej (split) lub kilku (multisplit) jedno-

stek wewn trznych montowanych w po-

mieszczeniach.

Wszystkie urz dzenia maj  filtry mecha-

niczne, usuwaj ce z powietrza wi ksze za-

nieczyszczenia, ale oprócz tego mog  mie

filtr w glowy wy apuj cy nieprzyjemne za-

pachy czy filtry zabijaj ce drobnoustroje,

bakterie i wirusy. Klimatyzator mo e te

by  wyposa ony w jonizator powietrza lub

osuszacz, który usuwa wilgo  powstaj c

w wymienniku ciep a, dzi ki czemu w po-

mieszczeniu nie ma nieprzyjemnego zapa-

chu, takiego jaki wyczuwa si  po w czeniu

urz dzenia bez osuszacza.

OCZYSZCZAJ ,
NAWIL AJ , OSUSZAJ
Jako  powietrza, którym oddychamy mo -

na poprawi . Umo liwiaj  to urz dzenia,

które zasysaj  i filtruj  powietrze, a po

oczyszczeniu kieruj  je z powrotem do po-

mieszczenia.

Oczyszczacze z wk adami filtracyjny-

mi. W takich urz dzeniach stosuje si  filtry,

które zale nie od funkcji, jak  maj  pe ni ,

zatrzymuj :

– wst pny – wi ksze zanieczyszczenia,

np. sier  zwierz t czy kurz. Mo e by

piankowy lub siatkowy;

– g ówny – mniejsze zanieczyszczenia –

dok adniej oczyszcza powietrze z drobin
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kurzu, py ków oraz zarodników ple ni

i grzybów. Mo e by  w ókninowy lub

warstwowy. Czasem stosuje si  go jako

wst pny, wielko  zatrzymywanych zanie-

czyszcze  zale y bowiem od g sto ci splotu.

Producenci oczyszczaczy stosuj  te  filtry

elektrostatyczne;

– przeciwzapachowy – nieprzyjemne

zapachy, w tym dym papierosowy oraz

lotne zwi zki chemiczne. Mo e by  w -

glowy (wy cznie przeciwzapachowy)

lub fotokatalityczny (zatrzymuje zarod-

niki ple ni, bakterie i wirusy).

Oprócz filtrów producenci oczyszczaczy

stosuj  czasem:

– komory ozonowe – niszcz  wirusy oraz

bakterie, utleniaj  fenole, pestycydy,

zwi zki aromatyczne;

– katalizatory – zatrzymuj  produkty

utleniania zanieczyszcze , a tak e nad-

miar ozonu;

– generatory jonów ujemnych – neutra-

lizuj  jony dodatnie w powietrzu, dzi ki

czemu jest ono tak przyjemne, jak np.

w pobli u wodospadu.

Nawil acze z jednoczesnym oczyszcza-

niem. Elementem filtruj cym s  wiruj ce

tarcze zanurzone w zbiorniku z wod . Takie

mokre tarcze wychwytuj  z przep ywaj ce-

go mi dzy nimi powietrza wszelkie zanie-

czyszczenia, dzi ki czemu jest ono sp uki-

wane jak przez deszcz. eby w wodzie nie

rozwija y si  chorobotwórcze drobnoustro-

je, stosuje si  odpowiednie preparaty. Na

rynku s  te  modele nawil aczy z elementa-

mi dzia aj cymi bakteriobójczo.

Nawil acze. Poprawiaj ce parametry

powietrza w pomieszczeniach. Dost pne

s  zarówno proste modele o niedu ej mo-

cy, jak i o bardziej zawansowanych roz-

wi zaniach. Mo na w nich kontrolowa

intensywno  nawil ania powietrza – nie-

które wyposa one s  we wska nik pozio-

mu wilgotno ci, inne – samoczynnie j

kontroluj . Wi kszo  ma wy cznik, który

TEMAT NUMERU DOM ANTYALERGICZNY

Nawil acz uultrad wi kowy

z ffunkcj  ppodgrzewania wwody

Oczyszczacz, nnawil acz ii jjonizator ppowietrza
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Nawiewniki ookienne
AERECO 022 632 79 34 www.aereco.com.pl

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

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

BURSA 058 622 14 44 www.bursa.pl

DOSPEL 034 360 92 49 www.dospel.com

ELEKTRA 022 843 32 82 www.elektra.pl

EMKA 071 352 78 28 www.rekuperatory.pl

FLOP SSYSTEM 071 325 14 20 www.flopsystem.pl

HUBOMAG 022 725 95 88 www.hubomag.pl

KOSS 022 729 84 14 www.koss.pl

LINDAB 022 489 88 77 www.lindab.pl

POLSKI KKOMFORT 022 798 00 64 www.polski-komfort.pl

PRO-VVENT 077 441 12 56 www.pro-vent.com.pl

SOWA 042 611 20 81 www.jaspi.pl

SYSTEMAIR 022 703 50 00 www.systemair.pl

WENT-DDOM 022 851 16 66 www.went-dom.pl

VENTURE IINDUSTRIES 022 751 95 50 www.venture.pl

Klimatyzatory
AB KKLIMA 017 229 66 61 www.chigo.pl

CARRIER PPOLSKA 022 336 08 00 www.carrier.com.pl

DAIKIN 022 319 90 00 www.daikin.pl

DOMUS DDUCTING PPOLSKA

061 832 46 07 www.domus.com.pl

DOSPEL 034 360 92 49 www.dospel.com

FONKO PPOLSKA 022 644 39 83 www.fonko.com.pl

IGLOTECH 055 279 33 43 www.iglotech.com.pl

KLIMA-TTHERM ((FUJITSU GGENERAL)

022 517 36 00 www.fujitsu.pl

LG EELECTRONICS PPOLSKA 0801 54 54 54 www.lge.pl

MAROMAR 022 663 55 80 www.maromar.pl

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

SAUNIER DDUVAL 022 323 01 80 www.saunierduval.pl

TAKO KKLIMATYZACJA 022 858 27 27 www.takoklima.com.pl

THOMSEN TTEMPCOLD 022 835 55 00 www.tempcold.com.pl

TORELL ((SHARP) 058 773 99 00 www.torell.pl

Uzdatnianie ppowietrza
DAIKIN 022 319 90 00 www.daikin.pl

ELECTROLUX PPOLAND 022 434 73 00 www.electrolux.com.pl

HB PPOLSKA 022 847 89 66 www.hbpolska.com.pl

grawitacyjna: ok. 500 z

mechaniczna

wywiewna: 700-1000 z

nawiewno-wywiewna: 4000-8000 z

nawiewno-wywiewna z rekuperatorem: 6000-10 000 z

(cena nie obejmuje kosztów wybudowania komina)

elementy ssystemów wwentylacyjnych
nawiewniki

okienne: od 25 z

okienne higrosterowane: od 150 z

cienne: od 175 z

rekuperatory: od 3000 z

INFO RRYNEK

wentylacja

PRZYDATNE ADRESY
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Wi cej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku y
na www.budujemydom.pl/cozaile

nawil acze

mechaniczne: od 50 z

parowe: od 100 z

ultrad wi kowe: od 90 z  (maksymalna wydajno  300 ml/h)

ultrad wi kowe z higrostatem: ok. 450 z

ozdobne llampy ((diody LLED) zz jjonizatorem ii ffunkcj  aaromaterapii

bez pilota: od 50 z

z pilotem: od 170 z

systemy wwentylacyjne ddla ddomu ook. 1150 mm2

przyjmuje ssi  880-1150 WW nna mm2 pomieszczenia

– ceny brutto –

cienne

2,5 kW: od 920 z

3,3 kW: od 1000 z

5,1 kW: od 1450 z

6,5 kW: od 2400 z

okienne, 2,5 kW: od 990 z

kasetonowe (cena z monta em)

5 kW: od 2700 z

10 kW: od 11 500 z

14 kW: od 8500 z

podsufitowe

(cena z monta em)

4 kW: od 2500 z

4,5 kW: od 2900 z

10 kW: od 7000 z

kana owe (cena z monta em)

7 kW: od 8500 z

9 kW: od 6900 z

przeno ne

2,0 kW: od 900 z

2,6 kW: od 950 z

klimatyzatory

uzdatnianie ppowietrza
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uruchamia si  w momencie ca kowitego zu ycia wody. Nawil acze

mog  by :

– ultrad wi kowe – rozbijaj  wod  za pomoc  ultrad wi ków

w „zimn  mgie k ”. Niektóre urz dzenia mog  jonizowa  po-

wietrze lub zabija  bakterie. Mog  te  mie  filtr powietrza oraz

filtr uzdatniaj cy wod , który przed u a trwa o  urz dzenia

i nie dopuszcza do rozpylania zanieczyszcze  z wody do otocze-

nia. Urz dzenia z funkcj  podgrzewania mog  wytwarza  „cie-

p  mgie k ”;

– ewaporacyjne – zapewniaj  optymalne nawil enie powietrza

bez mgie ki. Woda ze zbiornika jest rozpylana wentylatorem.

Niektóre nawil acze dodatkowo oczyszczaj  powietrze, a nie-

które – jonizuj . Mog  te  mie  filtry, w których zanieczyszcze-

nia s  wi zane i unieszkodliwiane w sposób chemiczny (prepa-

ratami dodawanymi do wody) lub srebrnymi elektrodami;

– parowe – pobieraj  ze zbiornika wod  ma ymi porcjami i podgrze-

waj  j  do wytworzenia pary wodnej. Gotowanie niszczy bakterie i wi-

rusy zawarte w wodzie.

Uwaga! Wilgotno  powietrza powinna wynosi  od 40 do 60% –

wtedy czujemy si  najlepiej. Tymczasem podczas sezonu grzewcze-

go w wi kszo ci domów spada ona nawet do 25%. 

Osuszacze. Stosuje si  je w pomieszczeniach, w których trzeba zre-

dukowa  wilgotno . Wykorzystuje si  w nich zjawisko wykraplania

wilgoci na powierzchniach o niskiej temperaturze lub poch aniania

jej przez substancje higroskopijne (wk ad osuszacza wymaga cz stej

wymiany). Wad  tych urz dze  jest podnoszenie temperatury w po-

mieszczeniu.

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

REKLAMY
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