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Szanowny Czytelniku!
 
Codziennie mam przyjemność 
rozmawiać z osobami, 
które zdecydowały się na budowę 
własnego domu i zastanawiają się 
nad wyborem najlepszego systemu 

wentylacji.
 
Poszukują one odpowiedzi na kilka 
zasadniczych  pytań i często tracą 
wiele czasu na przeszukiwanie 
zasobów internetu.
 
Dla ich wygody powstała niniejsza 
publikacja, w której  zebrałem 
podstawowe informacje i sugestie 
na temat wentylacji w budynkach 

mieszkalnych.
 
Na ich podstawie staram się wskazać 
jaki rodzaj wentylacji bedzie optymalny, 
biorąc pod uwagę oczekiwania, 
możliwości techniczne i aspekt 

ekonomiczny. 
 
Niniejsze opracowanie z pewnością 
nie wyczerpuje tematu. 
Dynamicznie zmieniające się 
technologie i materiały dają coraz 
to nowe możliwości, a wszelkie 
rekomendacje szybko tracą swoją 

aktualność.
 
Jestem jednak  przekonany, 
że informacje okażą się  przydatne 
w procesie podejmowania decyzji 
i negocjacjach z instalatorami. 
 
COMAIR Polska 
jest dostawcą  innowacyjnych 
produktów do wentylacji mechanicznej, 
nie jestem więc w 100% obiektywny.
Starałem się zachować możliwie 
jak największy dystans do omawianych 
zagadnień i proponowanych
 rozwiązań.  
 
Podane informacje i oceny są moimi 
prywatnymi opiniami aktualnymi w dniu 

ich publikacji.
 
Michał Ludwin
Częstochowa, styczeń 2014
m.ludwin@comair.pl 
 

Spis treści:
 
 
Wentylacja w moim domu. 
Jaki system wentylacji wybrać?
zalety i wady róznych rodzajów wentylacji.
 
Centrala wentylacyjna : 
Jaki rekuperator będzie optymalny?
na co zwróci© uwagę przy wyborze centrali 
wentylacyjnej.
 
Instalacja wentylacyjna
Jak rozprowadzić powietrze w domu ? 
 
 
Dodatkowy komfort:  
Czy zainstalować gruntowy wymiennik ciepła?
 

Szanowny Czytelniku!Kliencie!
 
Codziennie mam przyjemność 
rozmawiać 
z osobami, które zdecydowały się na 
budowę własnego domu i zastanawiają 
się nad wyborem najlepszego systemu 
wentylacji.
Poszukują one odpowiedzi na kilka 
zasadniczych  pytań i często tracą 
wiele czasu na przeszukiwanie 
zasobów internetu.
 
Dla ich wygody powstała niniejsza 
publikacja
w której  zebrałem podstawowe 
informacje i sugestioe jaki rodzaj 
wentylacji będzie najbardziej 
optymalny, biorąc pod uwagę 
oczekiwania, możliwości techniczne i 
aspekt ekonomiczny. 
 
Niniejsze opracowanie z pewnością nie 
wyczerpuje tematu. 
Dynamicznie zmieniające się 
technologie 
i materiały dają coraz to nowe 
możliwości
a wszelkie rekomendacje szybko tracą 
swoją aktualność.Jestem jednak  
przekonany, że przedstawione 
informacje okażą się  przydatne w 
procesie podejmowania decyzji i 
negocjacjach z wykonawcami instalacji 
czy dostawcami sprzętu. 
 
COMAIR Polska jest dostawcą  
innowacyjnych produktów do 
wentylacji mechanicznej, 
nie jestem więc w 100% 
obiektywny.
Starałem się zachować możliwie 
jak największy dystans do 
omawianych problemów. 
 
Moim celem było przedstawienie 
niezbędnych informacji i szeregu 
doświadczeń.
 
Są one moimi prywatnymi 
opiniami aktualnymi w dniu ich 
publikacji.
 
 
 
Michał Ludwin 
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wentylacja w nowoczesnym domu
 

Jaki system wentylacji wybrać?
Jakie zalety i wady mają różne systemy wentylacji? 

centrala wentylacyjna [rekuperator]
 

Jakie urządzenie będzie optymalne?
Na co zwrócić uwagę przy wyborze centrali?

 

instalacja wentylacyjna 
 

Jak wykonać sprawnie działającą instalację? 
  
 

gruntowy wymiennik ciepła
 

Jak wybrać optymalny system GWC? 
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Podstawowe wymagania normy PN-83/B-03430/Az3:2000:
 
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym 
jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych.
 
Strumienie te powinny wynosić co najmniej :
 
w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową - 70 m3/h
w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną - 30 m3/h 

w mieszkaniu do 3 osób, - 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób
 
w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/h
w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, 

obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną - 70 m3/h
 
w łazience ( z WC lub bez) - 50 m3/h
w wydzielonym WC - 30 m3/h
w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym [np. garderoba] - 15 m3/h
 
dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż 
dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym 
domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego - 30 m3/h
 
 

Każde pomieszczenie, szczególnie 
takie, w którym przez dłuższy czas 
przebywają ludzie wymaga
 odpowiedniej wentylacji. 
 
W procesie wentylacji na zewnątrz 
usuwane są zużyte powietrze, 
wilgoć i zanieczyszczenia. 
 
Brak prawidłowej wentylacji oznacza 
znaczny wzrost stężenia dwutlenku 
węgla,wilgotności oraz ilości substancji 
szkodliwych, w tym agresywnych 
zarodników pleśni i grzybów 

oraz alergenów. 
 
Przebywanie w niedostatecznie 
wentylowanych pomieszczeniach 
prowadzi do pogorszenia samopoczucia 
i może być przyczyną nasilenia się 
objawów wielu chorób (np. alergii, 
astmy itp.).
 
Skuteczna wentylacja to gwarancja 
zdrowia i komfortu. 
 
 
 

wentylacja grawitacyjna [naturalna] - 
tradycyjny sposób wentylowania pomieszczeń 
oparty na zjawisku unoszenia się ciepłego powietrza.
Podstawowym elementem wentylacji grawitacyjnej

są kominy wentylacyjne o odpowiednio dużym przekroju.
 
 

wentylacja hybrydowa -
wentylacja grawitacyjna wspomagana jednym 
wentylatorem centralnym, lub kilkoma wentylatorami
wywiewnymi umieszczonymi w kuchni, łazience i toalecie.

Ważnym elementem wentylacji hybrydowej są nawiewniki okienne.  
 

wentylacja mechaniczna
nawiewno- wywiewna [z rekuperacją] - 
wentylacja mechaniczna w całości oparta 
na jednoczesnym działaniu wentylatorów 

nawiewnego i wywiewnego. 
 
Centrala wentylacyjna wyposażona jest w wymiennik ciepła - 
- rekuperator umożliwiający odzysk znacznej ilości energii.
Powietrze usuwane na zewnątrz oddaje swoje ciepło 
strumieniowi świeżego powietrza z zewnątrz 
ogrzewając je do temperatury pokojowej praktycznie za darmo,
  
 

wentylacja
 
 
(łac. ventilatio) 
 
przewietrzanie,
wymiana powietrza 
w pomieszczeniach,
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Wentylacja mechaniczna 
nawiewno-wywiewna 
z odzyskiem ciepła
 
Najbardziej zaawansowanym 
i komfortowym systemem wentylacji 
jest wentylacja mechaniczna 
nawiewno-wywiewna wyposażona 
w odzysk ciepła [rekuperację].
 
Sercem systemu wentylacji 
mechanicznej nawiewno-wywiewnej 
z odzyskiem ciepła jest urządzenie 
nazywane centralą wentylacyjną 
[lub rekuperatorem]. 
 
Centrala wentylacyjna usuwa 
z pomieszczeń zużyte powietrze wraz 
z wilgocią i zanieczyszczeniami. 
Powietrze jest usuwane bezpośrednio 
z miejsc w których powstaje wilgoć czy 
nieprzyjemne zapachy czyli z łazienki 
toalety, kuchni i ewentualnie pralni. 
 
Jednocześnie dokładnie taka sama 
ilość świeżego powietrza jest 
dostarczana do pomieszczeń, gdzie 
najczęściej przebywają domownicy 
czyli do sypialni, pokoju czy salonu. 
 
 
 
 
 
 
 
Dzięki tym dwóm procesom w domu 
jest zawsze świeże i czyste powietrze 
a dodatkowo tworzy się optymalna 
cyrkulacja powietrza  przepływającego 
od sypialni do kuchni czy łazienki. 
 
W samej centrali zamontowane są filtry 
i  powietrze zewnętrzne, zanim dotrze 
do pomieszczeń, jest oczyszczane 
z kurzu czy drobnych zanieczyszczeń. 
 
 
 

nawiewno-wywiewna
wentylacja

Ważną zaletą systemu wentylacji 
mechanicznej jest fakt, że cały proces 
wymiany powietrza odbywa się przy 
pomocy wentylatorów, których pracą 

możemy sterować. 
 
Jeżeli w domu nie ma nikogo 
urządzenie pracuje z minimalną 
wydajnością, zapewniając podstawowy 
stopień wymiany powietrza. 
Nie ma potrzeby zostawiania 
otwartych, czy nawet uchylonych okien 
będących często zaproszeniem 

dla złodzieja. 
 
Jeżeli w domu są mieszkańcy system 
pracuje ze średnią wydajnością dającą 
domownikom pełen komfort do pracy 

i wypoczynku. 
 
W szczególnych przypadkach (np. 
większa niż zwykle liczba osób 
w domu, konieczność szybkiego 
przewietrzenia pomieszczeń) 
centrala wentylacyjna może pracować 
z maksymalną wydajnością skutecznie 
usuwając np. nieprzyjemne zapachy.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

wentylacja z odzyskiem ciepła
jest zupełnie niezależna od pogody, 
dzięki automatycznemu sterowaniu

może być dokładnie dopasowana
do potrzeb .

 
 

wymiennik przeciwprądowy
realna sprawność
powyżej 90%

wentylacja z odzyskiem ciepła
zapewnia optymalny klimat 
w każdym pomieszczeniu,

dzięki filtrom powietrze jest świeże i czyste,
 
 
 
 

wentylacja z odzyskiem ciepła
daje dodatkowy komfort 
stabilizując temperaturę zarówno 

w zimie [podgrzewając powietrze]
jak i w lecie [schładzając powietrze]
 
 

wentylacja hybrydowa
obniża komfort cieplny 
przez napływające z 

nawiewników umieszczonych w 
oknach zimne powietrze 

wentylacja hybrydowa
nie pozwala na skuteczne 
filtrowanie powietrza 

napływającego z zewnątrz
 
 

wentylacja z odzyskiem ciepła
zwiększa bezpieczeństwo 
nie ma potrzeby otwierania okien -

dom nie jest łatwym łupem dla złodzieja ,
 
 
 
 z odzyskiem ciepła

wymiennik obrotowy
realna sprawność
około 80-90%

wymiennik krzyżowy
realna sprawność
powyżej 50-70%

Jakie mam alternatywy?
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Warto zauważyć, że instalacja 
wentylacyjna z rekuperatorem 
jest najtańszym sposobem 
zmniejszenia zapotrzebowania 

budynku na ciepło. 
Dodatkowe warstwy izolacyjne ścian 
i stropów, trzyszybowe okna itp. 
są skuteczne, ale kosztują znacznie 
więcej, niż dobrej jakości rekuperator.  
 
 
 

nawiewno-wywiewna

wentylacja
Czy instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła się opłaca? 
 
Zdecydowanie tak,  
 
poza komfortem i zdrowiem domowników instalacja centrali wentylacyjnej 
przynosi wymierne korzyści finansowe poprzez:
 
 

Oszczędność energii cieplnej. W ostatnich latach postęp w budownictwie 
i zastosowanie nowych technologii sprawiły,że budynki stały się 
energooszczędne. Paradoksalnie, im bardziej energooszczędny budynek 

 tym większy procent energii cieplnej tracony jest w procesie wentylacji. 
W typowym budynku strata energii wynosi ponad 40%, a w wypadku domu 
niskoenergetycznego lub pasywnego współczynnik ten wzrasta nawet do 60%.
Stosując urządzenia odzyskujące ciepło  możemy znacznie poprawić bilans 
energetyczny budynku i zauważalnie obniżyć rachunki za ogrzewanie.
 
 

Mniejsze koszty już na etapie budowy domu.  Decydując się na system 
wentylacji mechanicznej można zrezygnować z budowy kominów wentylacyjnych,

zainstalować mniejszy kocioł grzewczy  co pozwala na „odzyskanie” nawet 40% 
kosztów instalacji wentylacyjnej już na etapie powstawania budynku.

 
 

Wzrost wartości nieruchomości. Wartość nieruchomości zależy nie tylko od jej 
położenia i atrakcyjnej architektury. Dom wyposażony w sprawną wentylację jest 

wolny od problemów z  nadmierną wilgocią [tzw. korozja biologiczna] i związanych 
z tym kosztów niezbędnych remontów.  

 
Dom jest tańszy w utrzymaniu  co niewątpliwie zwiększa jego  atrakcyjność 

i wartość na rynku nieruchomości.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wentylacja grawitacyjna ma  
niewątpliwych zalet:
działa samoczynnie, nie potrzebuje 
dodatkowych urządzeń mechanicznych 
i jest praktycznie bezgłośna. 
Do wad wentylacji grawitacyjnej należy 
zaliczyć: 
brak kontroli nad intensywnością 
wentylacji,
konieczność doatkowego wietrzenia 
poprzez otwieranie okien, 
duże straty energii cieplnej - brak 
możliwości odzysku ciepła
konieczność wybudowania 
odpowiedniej liczby kominów 
wentylacyjnych i nawiewników. 
działanie  w określonych warunkach ( 
temperatura zewnętrzna niższa od 
temperatury wewnątrz pomieszczeń) 
duża zależność od czynników 
pogodowych ( wiatr, śnieg, zmiany 
ciśnienia atmosferycznego)

wentylacja hybrydowa
wykorzystuje kominy wentylacyjne 
i może być łatwo zastosowana

w już istniejących [zamieszkałych] budynkach.
 
 

wentylacja hybrydowa
powoduje straty ciepła 
czasami nawet większe niż  wentylacji grawitacyjnej,

wentylacja hybrydowa
nie wymaga dużych inwestycji  
w system kanałów wentylacyjnych,

 
 
 
 

wentylacja grawitacyjna [naturalna]
opiera się na szeroko znanych zasadach
praktycznie każdy murarz 

wie jak wybudowac kominy wentylacyjne, 
 
 

wentylacja hybrydowa
obniża komfort cieplny 
przez napływające z nawiewników umieszczonych 

w oknach zimne powietrze 

wentylacja hybrydowa
nie pozwala na skuteczne filtrowanie powietrza 
napływającego z zewnątrz

 
 

fundamenty 10-12%

ściany 
18-23%

okna
20-30%

dach 
15%

wentylacja  
więcej niż 40%

straty energii cieplnej w typowym budynku

certyfikat energetyczny

Minim velit, ex velit culpa sed sint ad fugiat, 
nostrud nulla consequat ipsum ex: Eiusmod 
veniam culpa. Velit sit ullamco amet est 
eiusmod amet. Sunt tempor elit. Ad amet, aute 
minim laboris cupidatat sunt. Aliqua culpa amet, 
ullamco, irure dolor veniam tempor. 
 

Jakie mam alternatywy?
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Wentylacja hybrydowa, 
stanowi połączenie 
systemu wentylacji grawitacyjnej 
z kilkoma elementami  wentylacji 
mechanicznej [wentylator centralny
lub wentylatory wywiewne w kuchni,

łazience i toalecie]
 
Zastosowanie wentylacji hybrydowej   
pozwala na wyeliminowanie kilku wad 
wentylacji grawitacyjnej i uzyskanie 
większej kontroli nad całym procesem.
 
W systemach wentylacji hybrydowej 
przepływ powietrza  jest częściowo 
[lub całkowicie] wspomagany 
mechanicznie poprzez zamontowane 
wentylatory wyciągowe.
 

wentylacja
Wentylacja hybrydowa  
stosowana jest z powodzeniem w tych 
krajach, gdzie panuje łagodny klimat 
i znaczne straty energii cieplnej 
nie stanowią dużego problemu.
  
 
 
 
 
 
 

Wentylacja grawitacyjna ma  
niewątpliwych zalet:
działa samoczynnie, nie potrzebuje 
dodatkowych urządzeń mechanicznych 
i jest praktycznie bezgłośna. 
Do wad wentylacji grawitacyjnej należy 
zaliczyć: 
brak kontroli nad intensywnością 
wentylacji,
konieczność doatkowego wietrzenia 
poprzez otwieranie okien, 
duże straty energii cieplnej - brak 
możliwości odzysku ciepła
konieczność wybudowania 
odpowiedniej liczby kominów 
wentylacyjnych i nawiewników. 
działanie  w określonych warunkach ( 
temperatura zewnętrzna niższa od 
temperatury wewnątrz pomieszczeń) 
duża zależność od czynników 
pogodowych ( wiatr, śnieg, zmiany 
ciśnienia atmosferycznego)

wentylacja hybrydowa
wykorzystuje kominy wentylacyjne 
i może być łatwo zastosowana

w już istniejących [zamieszkałych] budynkach.
 
 

wentylacja hybrydowa
powoduje straty ciepła 
czasami nawet większe niż przy wentylacji grawitacyjnej,

wentylacja hybrydowa
nie wymaga dużych inwestycji  
w system kanałów wentylacyjnych,

 
 
 
 

wentylacja grawitacyjna [naturalna]
opiera się na szeroko znanych zasadach
praktycznie każdy murarz 

wie jak wybudowac kominy wentylacyjne, 
 
 

wentylacja hybrydowa
obniża komfort cieplny 
zimne powietrze napływa z nawiewników umieszczonych w oknach  

wentylacja hybrydowa
nie pozwala na skuteczne filtrowanie powietrza 
napływającego z zewnątrz

 
 centralny wentylator wyciągowy

nawiewnik
 
ciekawym rozwiązaniem 
są nawiewniki higrosterowane, 
które pozwalają 
na zwiększenie intensywności
wentylacji hybrydowej 
jeżeli w pomieszczeniach 
wzrasta wilgotność
 

Minim velit, ex velit culpa sed sint ad fugiat, 
nostrud nulla consequat ipsum ex: Eiusmod 
veniam culpa. Velit sit ullamco amet est 
eiusmod amet. Sunt tempor elit. Ad amet, aute 
minim laboris cupidatat sunt. Aliqua culpa amet, 
ullamco, irure dolor veniam tempor. 
 

Jakie mam alternatywy?
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Wentylacja grawitacyjna, 
stosowana od wieków, opiera się 
na zjawisku konwekcji, czyli unoszenia 
się ciepłego powietrza do góry. 
 
To dzięki temu w pionowych kanałach 
wentylacyjnych powstaje ciąg 
kominowy i zużyte, cieplejsze 
powietrze transportowane jest 

na zewnątrz budynków. 
 
Systemy wentylacji grawitacyjnej 
są w naszym kraju bardzo często 
spotykane. Praktycznie każdy budynek 
mieszkalny, który ma więcej niż 15 lat 
jest wyposażony w tego typu 
wentylację.
 
Dlaczego więc dzisiaj odchodzi się 
od wentylacji grawitacyjnej na rzecz 

innych rozwiązań?
 
Przyczyna jest bardzo prosta:
w nowych, starannie  ocieplonych 
i wyposażonych w nowoczesną 
stolarkę okienną budynkach 
wentylacja grawitacyjna nie działa 

prawidłowo! 
 
 
Dla wentylacji grawitacyjnej kluczową 
kwestią jest swobodny napływ 
świeżego powietrza, tak aby ilość 
powietrza jaka wylatuje na zewnątrz 
przez kominy wentylacyjne została 
natychmiast zastąpiona taką samą 
porcją powietrza z zewnątrz.
 
Jeżeli swieże powietrze 
nie dostaje się do pomieszczeń 
cały proces zostaje zatrzymany. 
 
Przed wielu laty technologie  
budowania domów były niedoskonałe. 
Ściany nie były szczelne i ocieplone. 
Stolarka okienna i drzwiowa miała 
wiele drobnych nieszczelności, przez 
które do środka napływało świeże 

powietrze. 
Budynki takie nie były z pewnością 
energooszczędne, ale wentylacja 
grawitacyjna działała w nich 
skutecznie. Dziś szczelne okna i drzwi 
są standardem, dodatkowo ocieplone 
i uszczelnione ściany czy stropy nie 
przepuszczają do środka nawet 
minimalnych ilości powietrza 

z zewnątrz.
 
 
 

wentylacja
W chłodniejszych porach roku okna 
i drzwi pozostają zamknięte, 
w konsekwencji  nie ma wentylacji, 
a w pomieszczeniach spada komfort, 
gromadzi się wilgoć i pojawiają się 

problemy.
 
Pozostaje intensywne wietrzenie, 
ale przecież nie po to inwestowaliśmy 
w ocieplenie, żeby teraz bezpowrotnie 
tracić cenne ciepło przez otwarte okna.
  
 
 
 
 
 
 

Wentylacja grawitacyjna ma  
niewątpliwych zalet:
działa samoczynnie, nie potrzebuje 
dodatkowych urządzeń mechanicznych 
i jest praktycznie bezgłośna. 
Do wad wentylacji grawitacyjnej należy 
zaliczyć: 
brak kontroli nad intensywnością 
wentylacji,
konieczność doatkowego wietrzenia 
poprzez otwieranie okien, 
duże straty energii cieplnej - brak 
możliwości odzysku ciepła
konieczność wybudowania 
odpowiedniej liczby kominów 
wentylacyjnych i nawiewników. 
działanie  w określonych warunkach ( 
temperatura zewnętrzna niższa od 
temperatury wewnątrz pomieszczeń) 
duża zależność od czynników 
pogodowych ( wiatr, śnieg, zmiany 
ciśnienia atmosferycznego)

wentylacja grawitacyjna [naturalna]
działa samoczynnie 
i nie potrzebuje energii elektrycznej,

 
 

wentylacja grawitacyjna [naturalna]
nie pozwala na kontrolowanie intensywności
procesu wentylacji.

wentylacja grawitacyjna [naturalna]
działa bardzo cicho- jest niesłyszalna 
nie zakłóca spokoju domowników,

 
 
 
 

wentylacja grawitacyjna [naturalna]
opiera się na szeroko znanych zasadach
praktycznie każdy murarz 

wie jak wybudować kominy wentylacyjne, 
 
 

wentylacja grawitacyjna [naturalna]
jest zależna od czynników pogodowych:
temperatura, wiatr, ciśnienie atmosferyczne.

wentylacja grawitacyjna [naturalna]
powoduje duże straty ciepła,

szczególnie w zimie.
 
 wentylacja grawitacyjna [naturalna]

w określonych sytuacjach 
powoduje konieczność 

dodatkowego wietrzenia pomieszczeń 
poprzez otwieranie okien.

wilgotność
 
wskazane jest 
stałe monitorowanie
wilgotności powietrza 
w pomieszczeniach
 
wilgotność względna 
nie powinna przekraczać 55%
 

wskazane jest stałe monitorowanie
wilgotności powietrza 
w pomieszczeniach
wilgotność względna 
nie powinna przekraczać 55%

wietrzenie
 
jest najbardziej skuteczne
jeżeli okna otwarte są na oścież 
przez co najmniej 

5-15 minut
 
kilka razy w ciągu dnia.
 

wentylacja
 
 
 
działa praktycznie tylko wtedy, 

kiedy otwarte są okna 
lub drzwi zewnętrzne. 
 
 

grawitacyjna

Minim velit, ex velit culpa sed sint ad fugiat, 
nostrud nulla consequat ipsum ex: Eiusmod 
veniam culpa. Velit sit ullamco amet est 
eiusmod amet. Sunt tempor elit. Ad amet, aute 
minim laboris cupidatat sunt. Aliqua culpa amet, 
ullamco, irure dolor veniam tempor. 
 

Jakie mam alternatywy?
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planowanie

instalacja
 

Decyzję o zainstalowaniu wentylacji mechanicznej
najlepiej  podjąć już na etapie tworzenia planów budynku. 

Pozwoli to na  bezproblemowe dostosowanie wszystkich instalacji do potrzeb  
wentylacji i uniknięcie niepotrzebnych kosztów.

Wentylacja mechniczna wymaga doprowadzenia do centrali instalacji elektrycznej 
do zasilania samej centrali i ewentualnie urządzeń pomocniczych takich jak  gruntowy 
wymiennik ciepła czy nagrzewnice elektryczne.
Konieczne jest także odprowadzenie powstających w centrali wentylacyjnej 
skroplin poprzez podłączenie odpływu do kanalizacji. 
 
Sterowanie centrali wymaga [zazwyczaj] poprowadzenia przewodów sterujących 
od centrali do miejsca zainstalowania panelu sterującego.
 
 
 
 
 
 

Do wykonania poprawnie działającej instalacji wentylacyjnej 
konieczny jest projekt wentylacji.  W projekcie powinnien znaleźć się 

bilans wentylacji, zazwyczaj w formie tabeli pokazującej jaka ilość powietrza 
będzie nawiewana do wybranych pomieszczeń. Analogicznie tabela ta zawiera 
informację jaka ilość powietrza będzie wywiewana na zewnątrz. 

Ponieważ system wentylacji nawiewno wywiewnej jest zbilansowany 
ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego powinna być identyczna.

 
 

Realizacja instalacji zazwyczaj odbywa się etapami:
W pierwszym etapie - zazwyczaj po doprowadzeniu budowy do stanu 

zamkniętego - instalowane są kanały wentylacyjne. Szczególnie w wypadku 
kanałów zalewanych w posadzkach istotne jest przygotowanie instalacji 
wentylacyjnej na odpowiednio wczesnym etapie budowy.

W drugim etapie - najczęściej w momencie prowadzenia prac wykończeniowych 
instaluje się centralę wentylacyjną. W zależności od miejsca instalacji centrali 
(np. na strychu,poddaszu) może się okazać konieczne wcześniejsze wniesienie 
urządzeń,  tak aby nie zniszczyć wykończenia ścian, schodów itp
W trzecim etapie instaluje się anemostaty, kratki i dokonuje pierwszego 
uruchomienia centrali wraz z regulacją całej instalacji wentylacyjnej.
Jest bardzo istotne, aby przez cały czas, aż do uruchomienia instalacji, kanały 
wentylacyjne były szczelnie zamknięte i nie uległy zabrudzeniu.

 
Zakończenie prac powinno zostać udokumentowane protokołem pomiarów 
instalacji. Otrzymane wyniki pomiarów ilości powietrza powinny odpowiadać
wartościom z projektu i bilansu powietrza.

Ze względów technicznych dopuszczalne są niewielkie odchylenia od założeń 
teoretycznych - w rzeczywistości nie mają one wpływu na działanie instalacji 

i komfort użytkowników. 
 

Dla wygody i bezpieczeństwa zaleca się, aby instalacja wentylacyjna 
nawiewała do pomieszczeń minimalnie większą od wywiewanej ilość powietrza.
Takie “nadciśnienie” powoduje, że do domu, nawet po uchyleniu drzwi lub okien,  

nie dostaje się kurz.
 

Dodatkowo “nadciśnienie” przydaje się przy kominku i pozwala uniknąć cofania się 
dymu, szczególnie przy rozpalaniu ognia w kominku.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wentylacja grawitacyjna ma  
niewątpliwych zalet:
działa samoczynnie, nie 
potrzebuje dodatkowych 
urządzeń mechanicznych i jest 
praktycznie bezgłośna. 
Do wad wentylacji grawitacyjnej 
należy zaliczyć: 
brak kontroli nad intensywnością 
wentylacji,
konieczność doatkowego 
wietrzenia poprzez otwieranie 
okien, 
duże straty energii cieplnej - brak 
możliwości odzysku ciepła
konieczność wybudowania 
odpowiedniej liczby kominów 
wentylacyjnych i nawiewników. 
działanie  w określonych warunkach ( 
temperatura zewnętrzna niższa od 
temperatury wewnątrz pomieszczeń) 
duża zależność od czynników 
pogodowych ( wiatr, śnieg, zmiany 
ciśnienia atmosferycznego)

wentylacja hybrydowa
powoduje straty ciepła 
czasami nawet większe niż  wentylacji grawitacyjnej,

wentylacja hybrydowa
obniża komfort cieplny 
przez napływające z nawiewników umieszczonych w oknach zimne powietrze 

wentylacja hybrydowa
nie pozwala na skuteczne filtrowanie powietrza 
napływającego z zewnątrz

 
 

fundamenty 10-12%

ściany 
18-23%

okna
20-30%

dach 
15%

wentylacja  
więcej niż 40%

straty energii cieplnej w typowym budynku

instalacja
 
wentylację mechaniczną 
można zainstalować
na każdym etapie budowy, 
nawet w budynkach
 już zamieszkałych
 

im później tym drożej
 

Jakie mam alternatywy?
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centrala wentylacyjna

wybór urządzenia

 
Wybór optymalnej centrali wentylacyjnej nie jest zadaniem łatwym.
Wszyskie urządzenia mają swoje wady i zalety, a argumenty techniczne często muszą 
ustąpić kwestiom ekonomicznym.
Oceny i porównania central wentylacyjnych można dokonać

w oparciu o następujące kryteria: 
 

wydajność centrali i spręż dyspozycyjny 
Aby centrala mogła zapewnić komfortową wentylację budynku musi mieć

wydajność odpowiadającą założeniom projektu. Pracując na najwyższym biegu 
powinna zapewniać strumień powietrza nawiewanego i wywiewanego 

co najmniej taki, jaki został podany w bilansie. 
Jest bardzo istotne, aby wziąć pod uwagę 
nie tylko samą wydajność centrali [wyrażoną w m3/h],  
ale też zwrócić uwagę  na spręż dyspozycyjny [wyrażony w Pa]
Jeżeli mamy dwa różne urządzenia o deklarowanej wydajności 300 m3/h z tym, 
że jedno z nich osiąga ją przy sprężu 80 Pa, a drugie przy 150 Pa 
to w praktyce pierwsze jest o wiele słabsze i może nie poradzić sobie z oporami całej
instalacji wentylacyjnej i w konsekwencji  nie zapewni wentylacji na zakładanym poziomie.
Producenci dobrych central wentylacyjnych najczęściej podają ich wydajność przy 150 Pa 
ponieważ jest to spręż wystarczający do sprawnego pokonania oporów zarówno 
rozbudowanej instalacji wentylacyjnej,  jak i brudzących się stopniowo filtrów powietrza.    
 
 
 
 
 
 
 

odzysk ciepła i rodzaj wymiennika ciepła 
Centrala wentylacyjna powinna zapewnić możliwie jak największy odzysk ciepła.

Na rynku spotykane są proste urządzenia odzyskujące jedynie ok. 50%  ciepła
ale także takie, które są w stanie odzyskać nawet ponad 90% ciepła.

Odzysk ciepła ma znaczenie zarówno dla opłacalności centrali, 
jak i dla komfortu ponieważ przy małym odzysku na poziomie 50-60% ciepła 
powietrze nawiewane jest zbyt zimne [ma tylko 12°C] i niezbędne jest dodatkowe 
podgrzewanie powietrza kierowanego do pomieszczeń grzałką elektryczną.
W tych samych warunkach urządzenie o wydajności ok 90% dostarcza do pomieszczeń 
powietrze o temperaturze prawie 18°C i nie wymaga ono podgrzewania.  
Z reguły centrale z pojedynczym wymiennikiem krzyżowym są tańsze,  ale mają o ponad 
30-40% mniejszy odzysk ciepła, niż urządzenia z wymiennikiem przeciwprądowym.
 
 

pobór energii do pracy centrali i rodzaj zastosowanych silników
Największe korzyści oferuje centrala, która zadowala się najmniejszą ilością 

energii elektrycznej. 
Przy wyborze centrali należy koniecznie porównać całkowity pobór mocy.

Najmniej energii zużywają urządzenia, których wentylatory napędzane są silnikami prądu 
stałego. Niestety ze względu na wysoki koszt takich silników są one najdroższe.
 
Ponieważ centrala wentylacyjna pracuje non stop 
(nawet podczas dłuższej nieobecności domowników) 
to urządzenie o mniejszym poborze energii będzie zauważalnie tańsze w eksploatacji. 
 
 
 
 
 
 
  

wydajność
 
porównując wydajność centrali 
bierzemy pod uwagę 
wydajność  w m3/h i spręż w Pa.
 
Najlepiej  porównać
wydajność urządzeń 
przy 150 Pa.
 
 

kanały
wentylacyjne

koszty
energii
spotykane na rynku urządzenia 
dobrej jakości zadowalają się 
[na najniższym biegu] 
tylko 13W energii 
np. COMAIR HRUC 380.
 

koszty
miesięczne
centrala COMAIR 450
zużywa miesięcznie 
prąd o wartości 
ok. 11.00 PLN
[zależnie od ustawień]
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centrala wentylacyjna
 
 
 

automatyczny bypass i tryb letni 
Proces odzysku energii służący w zimie do podgrzewania powietrza można 
w czasie letnich upałów wykorzystać do odzyskiwania chłodu i utrzymywania 

niższej temperatury w pomieszczeniach.
 
Dla zachowania  pełnego komfortu konieczne jest wyłączanie odzysku energii w tych 
momentach, kiedy nie jest on potrzebny. Do sterowania odzyskiem energii służy 
automatyczny bypass montowany w standardzie w nowoczesnych centralach. 
Automatyka centrali może przerwać odzysk ciepła, jeżeli w pomieszczeniach robi się za 
gorąco i wpuścić chłodniejsze powietrze z zewnątrz utrzymując komfortową temperaturę.
W okresie letnim, w ciągu dnia, kiedy na zewnętrz panuje upał, centrala odzyskuje 
energię i schładza powietrze nawiewane do pomieszczeń. Wieczorem, kiedy na zewnątrz 
panuje przyjemny chłód centrala automatycznie otwiera bypass i skutecznie obniża 

temperaturę powietrza w pomieszczeniach. 
Centrale starego typu, które nie są wyposażone w automatyczny bypass wymagają 
wymontowania wymiennika na lato i zastąpienia go tzw. kasetą letnią.
Kaseta letnia nie zapewnia odzysku chłodu i jest rozwiązaniem mniej komfortowym.
 
 

automatyka, sterowanie pracą centrali i funkcja odszraniania                
Wentylacja powinna przebiegać automatycznie i być dobrze dostosowana 

do aktualnych potrzeb. 
Praca centrali zgodna z trybem życia domowników oznacza dodatkowe oszczędności.  
Zbyt intensywna wentylacja oznacza stratę ciepła i energii elektrycznej. 
Dobre, automatyczne sterowanie centrali, pozwala 
na zaprogramowanie odpowiedniego dla danej pory dnia poziomu wentylacji 
i przełącza te poziomy zgodnie z potrzebami. 
 
Automatyka nowoczesnej centrali pozwala na swobodne ustawienie poziomu wentylacji 
osobno dla trybu nocnego [najniższy poziom wentylacji - bieg I], osobno dla trybu 
dziennego [nieco wyższy poziom wentylacji - bieg II] oraz dla najwyższego biegu 
używanego do przewietrzania pomieszczeń.
Automatyka wyposażona w programator dzienny i tygodniowy pozwoli 
na wybór momentu przełączenia biegów niezależnie dla każdego dnia tygodnia.
 
Optymalna centrala wyposażona jest też w tryb automatycznej ochrony przed 
zaszronieniem nie wymagający uruchamiania dodatkowych grzałek elektrycznych.
Automatyka zmienia na chwilę sposób pracy wentylatorów, obniża sprawność odzysku 
ciepła i uzyskaną w ten sposób energię przeznacza na przeciwdziałanie zamarzaniu 

wymiennika.
 

konstrukcja centrali - poziom hałasu  
Poziom hałasu powstającego podczas pracy centrali może mieć decydujący 
wpływ na komfort panujący w pomieszczeniach. 

Dobrej jakości centrale są w trybie nocnym praktycznie niesłyszalne.
 

Przy wyborze centrali należy też uwzględnić jej konstrukcję.
Urządzenie powinno być solidne i trwałe. 
Użyte materiały muszą wytrzymać przecież trudy wieloletniej eksploatacji.
  
Przed zakupem należy też sprawdzić, 
czy centrala nadaje się 
do powieszenia lub ustawienia 
w miejscu jakie dla niej 
przewidziano w projekcie.

sterownik
 
Precyzyjne zaprogramowanie 
kilku zmian  
poziomu wentylacji 
w ciągu doby
pozwoli na idealne
dopasowanie  ilości powietrza
do potrzeb domowników.
 

 
bypass
 
oznacza, że centrala
przez cały rok będzie
w stanie zapewnić
komfortową temperaturę  

automatyczny automatyczny
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instalacja wentylacyjna

wybór urządzenia
 
 
 
  sztywne, metalowe kanały wentylacyjne
 
Metalowe, stalowe, ocynkowane kanały okrągłe i prostokątne są szeroko stosowane w przemysłowych  
instalacjach wentylacyjnych i mogą być wykorzystane także w instalacjach domowych.
Do ich niewątpliwych zalet należy bardzo duża wytrzymałość mechaniczna, 
małe opory powietrza i szeroki wachlarz  dostępnych wymiarów i najróżniejszych kształtek. 
Metalowe kanały izoluje się specjalnymi matami z wełny mineralnej.
Do wad kanałów metalowych należy zaliczyć niekorzystne właściwości akustyczne 
[w metalowych kanałach bardzo dobrze rozchodzi się dźwięk], 
co wymaga stosowania tłumików i dużego doświadczenia przy budowie instalacji.
 
W budownictwie mieszkaniowym największą wadą kanałów metalowych są ich wymiary, 
szczególnie w połączeniu z warstwą izolującą z wełny.
Montaż systemu wentylacji nawiewno wywiewnej z kanałów metalowych 
oznacza konieczność stosowania dodatkowych konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych do ich zasłonięcia. 
Rodzi to dodatkowe koszty oraz problemy natury estetycznej. 
 
 
 
 

miękkie przewody wentylacyjne wykonane 
z metalizowanej folii PCV rozpiętej na spirali z drutu stalowego.

 
Przewody te są co prawda izolowane, ale ilość  i gęstość wełny mineralnej 
jest bardzo niewielka i nie zapewniają one izolacji cieplnej odpowiedniej 
do naszych warunków klimatycznych.
Zaletą przewodów z folii PCV jest ich niska cena, oraz łatwość wykonania instalacji.
Wadą niska trwałość - mała odporność na uszkodzenia [rozdarcie, zgniecenie] 
i duże opory instalacji, oraz słaba izolacja termiczna. 

 
 

przewodów wentylacyjnych 
wykonanych 
z metalizowanej folii PCV 
rozpiętej na spirali z drutu 
stalowego.

 
Przewody te są co prawda izolowane, 
ale ilość  i gęstość wełny mineralnej 
jest bardzo niewielka i nie zapewniają 
one izolacji cieplnej odpowiedniej do 
naszych warunków klimatycznych.
 
Zaletą przewodów z folii PCV jest ich 
niska cena, oraz łatwość wykonania 

instalacji.
 
Wadą niska trwałość - mała odporność 
na uszkodzenia [rozdarcie, zgniecenie] 
i duże opory instalacji, oraz słaba 
izolacja termiczna.   
 
 
 
 
 
 
 

Instalację wentylacyjną służącą do rozprowadzenia powietrza można wykonać przy użyciu: 

nowoczesna instalacja wentylacyjna 
 okrągłe kanały wentylacyjne  Uniflexplus+ 

o małej średnicy, wykonane z tworzywa sztucznego o właściwościach antybakteryjnych i antystatycznych. 
 
Innowacyjnym pomysłem na ukrycie wentylacji w stropach, wylewkach  
oraz w tynkach jest system oparty na okrągłych kanałach niewielkiej średnicy
i specjalnych elementach łączących [kolektorach]



Uniflexplus+
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wybór urządzenia

 
 
 
Uniflexplus+ to innowacyjny system kanałów wentylacyjnych o niewielkiej średnicy
umożliwiający ukrycie kanałów wentylacji mechanicznej 
w wylewkach, stropach, pod suchymi czy mokrymi tynkami.
 
Uniflexplus+ to szybki montaż, szczelne i trwałe połączenia, dobra izolacja 
termiczna  oraz brak problemów z korozją. 
 
  
 
Zalety:
Łączenie wszystkich elementów na “klik” - precyzyjny montaż bez użycia narzędzi.
Gwarantowana szczelność połączeń w każdych warunkach, 
umożliwiająca zalanie elementów Uniflexplus+ w stropie czy wylewce.
Niewielka średnica specjalnych przewodów wentylacyjnych Uniflexplus+: 
50mm, 63mm, 75mm, 90mm, ułatwia montaż systemu pod suchym tynkiem lub boazerią.  
Powłoka antystatyczna i antybakteryjna pozwalająca zachować wymaganą czystość 
systemu Uniflexplus+ podczas eksploatacji.
Brak jakichkolwiek elementów metalowych narażonych na korozję.
Bardzo dobre właściwości akustyczne i termiczne.
 
 
 

ciekawym uzupełnieniem systemu 
Uniflexplus+ są izolowane kanały 
okrągłe o większej średnicy 
tworzące system Isocomplus+  
 
Isocomplus+ łączy zalety trwałej 
i wytrzymałej konstrukcji z tworzywa 
sztucznego oraz izolacyjnych 
właściwości pianki o zamkniętej 
strukturze 
 
 
 
 
 

8 cm

instalacja wentylacyjna

 
wysokości
 
Uniflexplus+ zmieści się  
nawet w typowej wylewce* 

5 cm + 5 cm 
*dotyczy Uniflexplus+ 63

  

tylko 8 cm 
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gruntowy wymiennik ciepła

 
 
 
Gruntowy wymiennik ciepła jest optymalnym uzupełnieniem systemu wentylacji 
mechanicznej pozwalającym na wykorzystanie energii cieplnej pozyskanej z gruntu 
do wstępnego ogrzewania powietrza w zimie oraz do schładzania powietrza latem.
 
Stale rosnące ceny energii,a przede wszystkim coraz wyższe oczekiwania co do komfortu 
sprawiają, że systemy sprawnie wykorzystujące energię zgromadzoną w górnej warstwie 
gruntu cieszą się wzrastająca popularnością.
Szczególnie w naszej strefie klimatycznej (silne mrozy w zimie i upalne lato) stosowanie 
wymiennika gruntowego się opłaca, a jego pracę docenimy zarówno w zimie jak i w lecie.
 
Spotykamy trzy rodzaje wymienników gruntowych:
wymiennik żwirowy, w którym powietrze przechodząc przez specjalnie przygotowany 
pokład żwiru ogrzewa się (lub schładza) a także traci nadmiar wilgoci.
Wymiennik żwirowy działa także jak filtr powietrza, jednak wymaga regularnego zraszania
a jego wydajność jest ograniczona - konieczne są przerwy na regenerację złoża.
 
wymiennik rurowy, w którym powietrze przechodzi przez rury ułożone w gruncie 
stopniowo się ogrzewając (schładzając). Wymiennik rurowy wymaga bardzo precyzyjnego 
montażu z zachowaniem spadków dla odpływu nadmiaru wilgoci. Wymiennik rurowy nie 
może być stosowany przy wysokim poziomie wód gruntowych, ponieważ nadmiar wody 
powoduje pojawianie się nieprzyjemnych zapachów nawiewanych do pomieszczeń.
Zastosowanie rur antybakteryjnych tylko cześciowo rozwiązuje ten problem. 
Szczególnym rodzajem wymiennika rurowego jest wymiennik płytowy.  
 
wymiennik z medium pośredniczącym (glikolowy), w którym wymiana energii odbywa 
się poprzez krążący pod ziemią roztwór glikolu. Powietrze nie przepływa pod ziemią 
a jedynie zostaje ogrzane (schłodzenie) odbywa się w nagrzewnicy przypominającej 
chłodnice samochodową wbudowanej w instalację wentylacyjną pomiędzy czerpnią 
ścienną a centralą wentylacyjną. Wymiennik glikolowy jest idealnie higieniczny, nie 
powoduje dużych oporów i może być układany na każdej działce - także w bardzo 
mokrym gruncie.
 
Ciekawą propozycją glikolowego wymiennika ciepła jest urządzenie AQUACOMPLUS+  
 
AQUACOMPLUS+, oprócz wszystkich zalet wymiennika glikolowego ma innowacyjny 
sterownik elektroniczny kontrolujący pracę urządzenia i ograniczający 
                             zużycie energii elektrycznej. 
Przepływ glikolu jest automatycznie dostosowany do aktualnych potrzeb, 
a z gruntu pobierana jest tylko taka porcja energii, 
jaka jest w danym momencie naprawdę niezbędna.
 
 
 
 
 

AQUACOM
ma bardzo małe opory powietrza 

nie ma konieczności stosowania
dodatkowych wentylatorów wspomagających,
 
 

AQUACOM
jest systemem  bardzo higienicznym  

powietrze nie przepływa w rurach 
pod ziemią i nie jest narażone 
na kontakt z wilgocią i bakteriami,
 
 
 
 
 
 
 AQUACOM

jest systemem bezobsługowym
nie wymaga czyszczenia, dezynfekcji itp.

 
 
 
 

AQUACOM
może być układany w mokrym gruncie
nadaje się na działki z wysokim poziomem 

wód gruntowych, 
nie szkodzi mu nawet tymczasowe podtopienie, 
 
 
 
 AQUACOM

nie ogranicza zagospodarowania działki
może przebiegać pod podjazdami.

Może być ułożony nawet 
pod płytą fundamentową budynku 

 
 
 
 AQUACOM

nie boi się wody! 
 
 
 
Im bardziej mokry grunt 
tym więcej energii !
 

AQUACOM



model ................................................
marka ................................................

 
 

tutaj wpisz parametry 
urzadzenia do oceny

i porównania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parametr i ocena 
 
 
 

wydajność przy 150 Pa
co najmniej taka, jak w projekcie 

Twojej instalacji wentylacyjnej  
 
 

sprawność odzysku ciepła
wiecej niż 85% - bardzo dobrze,

nie mniej niż 70% - dobrze,
mniej niż 70% - przeciętnie

 
typ wymiennika

przeciwprądowy - bardzo dobrze
obrotowy - bardzo dobrze

podwójny krzyżowy - dobrze
krzyżowy - przeciętnie 

 
materiał wymiennika

aluminium - bardzo dobrze
tworzywo sztuczne - przeciętnie

papier - przeciętnie
 

rodzaj silników wentylatorów
na prąd stały - bardzo dobrze,

typu EC- dobrze,
standardowy 230V/50Hz - przeciętnie

 
ilość poziomów wentylacji [biegów]

wiecej niż 3 - bardzo dobrze
3 - dobrze

mniej niż 3 - przeciętnie
 

automatyczny by-pass
automatyczny - bardzo dobrze

brak lub kaseta letnia - przeciętnie
 

automatyka sterująca
wentylatory sterowane osobno

TAK - bardzo dobrze
NIE - przeciętnie 

 
 

sterownik czasowy  
tygodniowy - bardzo dobrze 

dzienny - dobrze
brak  - przeciętnie 

 
odszranianie

 
 

bez udziału grzałki elektrycznej - dobrze
poprzez włączenie grzałki - przeciętnie 

 
zużycie energii elektrycznej
przy wydajności ok. 100 m3/h 

 
do ok. 30 W - bardzo dobrze,
powyżej 30 W - przeciętnie

 
 
 
 
 

kryteria wyboru i  porównania centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła 

przykład 
 COMAIR HRUC 450 FULL
 
 
 

450 m3/h
dostępne modele HRUC 300

HRUC 380, HRUC 450 oraz HRUC 520
 
 
 

90% 
 
 
 
 

przeciwprądowy
 
 
 
 
 

aluminium
 
 
 
 

na prąd stały
 
 
 
 

4 biegi 
3 + tryb urlopowy

 
 
 

automatyczny
 
 
 

TAK 
w zakresie od 1-99%

 
 
 

tygodniowy 
programowany osobno dla każdego dnia,

6 zmian w ciągu doby
 
 
 

bez grzałki elektrycznej
poprzez zmianę wydajności 

wentylatorów
 
 
 

20 W
 

13 W dla modelu HRUC 380 
 
 
 
 

do sprawdzenia:
 

poziom hałasu centrali [szczególnie na najniższym biegu]
wymiary obudowy i sposób mocowania centrali [stojak, wieszak itp.]

rodzaj stosowanych filtrów,
 
 

strona do druku 
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podstawowe pytania i odpowiedzi
 
 

strona do druku 

5  najważniejszych cech dobrej  centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła [ dobrego rekuperatora]:
 
1. wydajność - centrala musi zapewniać odpowiedni poziom wentylacji.
Optymalna wydajność wynika przede wszystkim z rozmiarów [kubatury] budynku.
Obliczoną przez specjalistę wydajność wentylacji dla naszego domu odczytamy z projektu wentylacji.
 
Dobra centrala wentylacyjna ma podaną przez producenta wydajność w m3/h przy 150 Pa [spręż dyspozycyjny]
co daje gwarancję, że urządzenie będzie w stanie uzyskać odpowiedni przepływ powietrza 
nawet pomimo oporów powstających w instalacji wentylacyjnej. 
 
2. odzysk ciepła i małe zużycie energii elektrycznej -  im większy odzysk ciepła tym większe oszczędności,
im mniejsze zużycie prądu [ energii elektrycznej] tym tańsza eksploatacja. 
 
Dobra centrala  jest wyposażona w wymiennik przeciwprądowy [ lub obrotowy]
i zapewnia co najmniej 80-85% odzysku ciepła [wg. EN308].
 
Dobra centrala wentylacyjna jest wyposażona w wentylatory napędzane silnikami na prąd stały [DC/EC]
zużywającymi minimalne ilości energii, sterowanie centrali umożliwia regulację obrotów wentylatora 
w szerokim zakresie.
 
3. komfortowe sterowanie i automatyczny bypass -
pozwalające na dostosowanie pracy centrali do oczekiwań domowników.
 
Dobra centrala jest wyposażona w sterownik zegarowy i automatyczny, mechaniczny bypass,
umożliwiający przerwanie odzysku ciepła, kiedy nie jest on potrzebny.
 
 
4. cicha praca centrali 
 
Dobra centrala wentylacyjna jest urządzeniem cichym, praktycznie niesłyszalnym. 
 
 
5. wygodna obsługa, trwałość komponentów, warunki gwarancji i serwisu.
 
Dobra centrala jest urządzeniem solidnie zbudowanym z markowych komponentów,
zapewniających długą i bezproblemową eksploatację urządzenia.
 
Jak często należy wymieniać filtry?
Filtry w centrali wentylacyjnej należy wymieniać nie rzadziej niż wymaga tego producent.
Nowoczesne rekuperatory automatycznie przypominają o konieczności kontroli stanu filtrów.
 
To jak szybko zabrudzą się filtry  zależy od kilku czynników:
1. czystości powietrza zewnętrznego,
filtry urządzeń zamontowanych w budynkach stojących np. w lesie 
brudzą się znacznie mniej, niż filtry w budynkach stojących w centrum miast.
2. intensywności pracy centrali,
jeżeli centrala pracuje na wyższych biegach, przez filtry przepływa więcej powietrza
niosącego kurz i filtry ulegają szybszemu zabrudzeniu,
3. rodzaju stosowanego filtra
filtry G4 [standardowe w większości central wentylacyjnych] brudzą się wolniej,
niż filtry klasy F5 [antyalergiczne], które o wiele dokładniej filtrują powietrze.
 
Zalecamy, aby regularnie, co najmniej raz w miesiącu, kontrolować stan filtrów
i oczyścić je np. przy pomocy odkurzacza z większych zanieczyszczeń takich jak owady czy liście.
 
W zależności od stanu filtrów wymieniamy je na nowe, nawet wcześniej niż wymaga tego producent.
Zapchane kurzem filtry ograniczają skuteczność wentylacji, zmniejszają  odzysk ciepła 
a w skrajnych przypadkach mogą być przyczyną awarii wentylatorów.
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więcej informacji:
 

www.comair.pl
www.uniflexplus.pl

www.aquacomplus.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

roczny
koszt
eksploatacji centrali COMAIR
wynosi ok. 350 PLN 
150 PLN energia elektryczna
200 PLN filtry*
 

* dwie wymiany 
 
 

zobacz online wyniki pomiarów instalacji wentylacyjnej 
z centralą COMAIR HRUC 450 

www.pomiary.comair.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


