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Rekuperacja w Twoim domu!
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
Reklama producenta czy realny zysk dla
zdrowia i portfela?

Zobacz nas na Facebooku!

www.klimatyzacja.pl

Patron poradnika

Przeczytaj nasz poradnik i przygotuj dom na rekuperację!

Przeczytaj poradnik i podejmij
decyzję, czy rekuperacja jest dla
Ciebie!
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B u d u j es z sw ó j n o w y d o m
i rozważasz montaż wentylacji
mechanicznej z rekuperacją?
Chcesz wiedzieć, na czym polega
rekuperacja i w jaki sposób można
odzyskać ciepło z instalacji
wentylacji? Zastanawiasz się,
czy warto na nią postawić? Jakie
korzyści mogą z tego płynąć?
Czy faktycznie jest opłacalna?
Może to nie tylko reklama
producenta, a realny zysk?
Dowiedz się, jak działa
wentylacja z odzyskiem ciepła.
Jakie są jej zalety? Podejdź do
tematu z odpowiednią wiedzą.
Zwłaszcza gdy wprowadzenie
nowych Warunków Technicznych
2021 zbliża się wielkimi krokami!
Sprawdź, co to dla Ciebie oznacza.

Zobacz nas na Facebooku!

www.klimatyzacja.pl

Patron poradnika

W najnowszym wydaniu poradnika poruszamy
następujące tematy dotyczące rekuperacji:
1.

Rekuperacja? Co to właściwie znaczy?

2.

Elementy instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

3.

Odzyskaj ciepło, czyli rekuperator w akcji!

4.

Rodzaje wymienników ciepła stosowanych w domach jednorodzinnych:
•

Krzyżowy przeciwprądowy wymiennik ciepła

•

Obrotowy wymiennik ciepła

5.

Dodatkowe ułatwienia i urządzenia

6.

Filtry w instalacji wentylacji

7.

Czy warto w to inwestować? Zalety rekuperacji

8.

Warto jeszcze wiedzieć

9.

Na jakim etapie warto zadecydować o wyborze wentylacji z odzyskiem
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ciepła?
10.

A co w sytuacji, jeśli dom został już zbudowany?

11.

Ekologia, oszczędność, zdrowie

12.

Nowe warunki techniczne WT21, czyli dom bez rachunków?

13.

Rekuperacja z dofinansowaniem?

14.

Gdzie można złożyć wniosek o dofinansowanie?
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Rekuperację wykorzystuje się
przede wszystkim w instalacjach
wentylacji mechanicznej oraz
w systemach klimatyzacji. Jest
to odzysk ciepła z powietrza
wentylacyjnego – wywiewanego
z pomieszczeń. Powietrze
wywiewane oddaje ciepło
do powietrza nawiewanego
do pomieszczeń. Odzysk ten
zachodzi w wymienniku ciepła,
w który jest wyposażony
rekuperator.
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Rekuperacja? Co to właściwie znaczy?

Wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna polega na dostarczeniu powietrza świeżego
do pomieszczeń i usunięciu powietrza zużytego. Powietrze świeże jest powietrzem zewnętrznym
i konieczna jest jego obróbka w centrali wentylacyjnej. Powietrze przed dystrybucją do pomieszczeń jest m.in.
filtrowane i ogrzewane. Zwykle występuje duża różnica temperatury powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.
Do ogrzania powietrza zewnętrznego do temperatury powietrza nawiewanego (wewnętrznego) potrzebna
jest energia. W celu jej oszczędności w centralach wentylacyjnych stosuje się odzysk ciepła z użyciem
wymienników.
Powietrze wywiewane z pomieszczeń jest już ogrzane. W wymienniku oddaje ciepło do powietrza zewnętrznego
o niższej temperaturze. Dzięki temu wstępnie je ogrzewa. Nagrzewnica, najczęściej elektryczna, która
znajduje się za wymiennikiem ciepła, ma jedynie dogrzać powietrze do zadanej temperatury. W związku z tym,
zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby wentylacji jest dużo niższe. W zależności od rodzaju
wybranych urządzeń, odzysk ciepła może dochodzić nawet do 95%.
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Elementy instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
1. Centrala wentylacyjna – czyli serce i mechanizm instalacji wentylacji w domu. Urządzenie składa się
z sekcji nawiewnej i wywiewnej oraz systemu automatyki sterującej. Przepływ powietrza w instalacji
jest realizowany za pomocą wentylatorów, które tłoczą powietrze lub je wyciągają. Ochronę przed
zanieczyszczeniami stanowią filtry, a przed hałasem tłumiki.
Centrale wentylacyjne z rekuperatorami są zazwyczaj kompaktowe z wydzielonymi sekcjami.
Są przystosowane do montażu w pomieszczeniach ogrzewanych, niektóre również w miejscach
nieogrzewanych, czyli np. w garażach, na poddaszach lub w piwnicach. Mogą być podwieszane lub stojące
i są produkowane w różnych wersjach i rozmiarach. W zależności od stopnia skomplikowania instalacji,
centrale mogą być rozbudowane mniej lub bardziej i zawierać różne sekcje.
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Część nawiewna – zapewnia nawiew powietrza do pomieszczeń. Powietrze pobierane z zewnątrz poprzez
czerpnię jest przekazywane do centrali i poddawane odpowiedniej obróbce. Zostaje oczyszczone dzięki filtrom
powietrza oraz ogrzane za pomocą nagrzewnicy. Za przepływ powietrza odpowiada wentylator nawiewny.
Ze względu na hałas, który generuje, za sekcją z wentylatorem stosuje się tłumik. Może być on integralną
częścią urządzenia, ale zazwyczaj jest oddzielną jednostką usytuowaną tuż za centralą.
Część wywiewna – do sekcji
wyciągowej,
doprowadzane
jest
powietrze
wywiewane
z pomieszczeń, czyli zużyte.
Wentylator wywiewny transportuje
powietrze
przez
wymiennik
i wywiewa je na zewnątrz,
poprzez wyrzutnię. Na wlocie do
centrali stosuje się filtr powietrza,
w celu ochrony wymiennika
i wentylatora. Za sekcją wywiewną
centrali zwykle montuje się tłumik
hałasu.
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Pozostałe elementy instalacji wentylacji
Układ wentylacji z odzyskiem ciepła, oprócz centrali, składa się dodatkowo z różnych elementów, które służą
do rozprowadzenia powietrza w budynku i odprowadzenia go na zewnątrz.
2. Czerpnia jest to element, przez który wprowadzane jest powietrze do budynku. Czerpnię montuje się
w ścianie zewnętrznej, dachu lub nad powierzchnią terenu. Ważne, by czerpnia znajdowała się od strony
północnej, dzięki czemu będzie czerpać powietrze stosunkowo chłodne, co w lecie jest szczególnie istotne
(ze względu na gorące powietrze i zwykle brak chłodnicy w układzie). Należy też umiejscowić czerpnię
w miejscu, gdzie powietrze jest możliwie czyste. Czerpnia jest wyposażona w kratkę z siatką i lamelki.

• Wielkość kanałów zależy od zaprojektowanej ilości powietrza, którą
mają transportować. Utrzymuje się w nich stałą prędkość przepływu,
dobierając odpowiedni przekrój przewodów.
• Stosuje się kanały prostokątne lub okrągłe. Wykonywane są z PCV,
aluminium lub blachy ocynkowanej. Okrągłe przewody to Spiro
(sztywne) lub typu flex (elastyczne).
• Do wykonania instalacji niezbędne są kształtki, które montuje się
między prostymi odcinkami kanałów; kolana, dyfuzory, trójniki i inne
elementy.
• Kanały izoluje się, żeby ograniczyć straty ciepła, w celu ochrony przed
ogniem oraz żeby nie dopuścić do wykraplania się w nich pary wodnej.
Ważna jest izolacja elementów prowadzonych od czerpni do centrali.
Należy również izolować kanały przechodzące przez nieogrzewane
pomieszczenia. W instalacjach klimatyzacji izoluje się wszystkie
kanały. Najczęściej stosuje się otuliny z wełny mineralnej lub mat
kauczukowych.
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3. Kanały, czyli przewody wentylacyjne. Służą do dystrybucji powietrza w budynku. Prowadzone są
od czerpni do centrali oraz od centrali do końcowych elementów instalacji. Nazywane są kanałami
nawiewnymi. Zużyte powietrze z pomieszczeń prowadzone jest do centrali kanałami wywiewnymi. Ostatni
odcinek kanału, który prowadzi powietrze z centrali na zewnątrz budynku, to kanał wyrzutowy, zakończony
wyrzutnią.
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Kompleksowe systemy wentylacji do domów jednorodzinnych
Coraz częściej w rekuperacji stosuje się system kanałów i kształtek z tworzyw sztucznych. Oprócz podstawowych
elementów są dostępne skrzynki rozprężne, rozdzielacze oraz kanały elastyczne. Sprzyja to łatwemu i szybkiemu
montażowi. Łączenie elementów odbywa się na wcisk. Dodatkowo cały system można schować w wylewce lub
w stropie. Należy jednak sprawdzić atesty higieniczne poszczególnych elementów, dane dotyczące niepalności
oraz przewidzieć konieczność wykonania izolacji ogniowej, jeśli zachodzi taka potrzeba.
4. Kratki wentylacyjne oraz anemostaty – to elementy nawiewne i wywiewne, które służą do rozprowadzenia
powietrza w pomieszczeniu. Kratki montuje się w ścianach,stropach lub bezpośrednio na kanałach.
Anemostaty umieszcza się w sufitach podwieszanych. Elementami regulującymi ilość przepływającego
powietrza są przepustnice oraz regulatory przepływu. Coraz bardziej powszechne stało się stosowanie
regulatorów stałego lub zmiennego przepływu. Regulatory są montowane w kanałach lub bezpośrednio
przed kratkami i anemostatami. Na rynku są dostępne nawiewniki o różnym kształcie i wyglądzie.
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Anemostaty nawiewne umieszcza
się w strefie przebywania ludzi,
a wywiewne możliwie daleko
od elementów nawiewnych
lub w miejscu powstawania
zanieczyszczeń i nieprzyjemnych
zapachów. Poprzez odpowiednie
rozmieszczenie
nawiewników
i wywiewników zapewnia się
właściwy bilans i cyrkulację
powietrza oraz dobrą i skuteczną
wentylację w całym budynku.
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Kierunek przepływu powietrza w domu
Powietrze zwykle nawiewa się do salonu, sypialni lub biura. W ten sposób uzyskuje się małe nadciśnienie
w tych pomieszczeniach. Wyciąg odbywa się z pomieszczeń, w których mogą wystąpić zanieczyszczenia.
Mowa tu o parze wodnej, czyli wilgoci w łazienkach, przykrych zapachach z WC i kuchni lub garderoby.
Wywiew zapewnia powstanie niewielkiego podciśnienia w tych pomieszczeniach. Taki rozkład ciśnienia
umożliwia właściwy kierunek przepływu powietrza, a tym samym skuteczną wentylację. Zapobiega to
przedostaniu się zanieczyszczeń z pomieszczeń „brudnych” do „czystych”.
5. Wyrzutnia powietrza jest końcowym elementem instalacji wywiewnej. Wyglądem przypomina czerpnię,
jednak kierunek przepływu powietrza jest odwrotny. Poprzez wyrzutnię odprowadza się zużyte powietrze
z budynku. Montuje się ją jako element ścienny lub dachowy, ale oddalony od czerpni i okien, dzięki czemu
nie będzie wywierać szkodliwego wpływu na otoczenie.

Kompaktowa centrala wentylacyjna z odzyskiem
ciepła
przeznaczona
do
budownictwa
jednorodzinnego, nazywana jest potocznie
rekuperatorem. Jak już wcześniej wspomniano,
jednostka jest w stanie odzyskać ciepło
z powietrza wywiewanego nawet do 95%.
Dzięki temu maleje zapotrzebowanie budynku
na energię pierwotną. Odgrywa to decydującą
rolę przy standardach budowlanych zawartych
w Warunkach Technicznych 2021. Zastosowanie
rekuperacji pomoże osiągnąć wygórowane
wskaźniki energetyczne w nich zawarte. Będą
one obowiązywać już od 01 stycznia 2021 roku.
Niezależnie jednak od przepisów, to inwestycja jest
opłacalna nie tylko ze względu na oszczędności,
ale i zdrowie.
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Odzyskaj ciepło, czyli rekuperator w akcji!
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Obecnie ważnym aspektem jest oszczędność energii. Producenci
urządzeń wentylacyjnych prześcigają się w rozwijaniu i udoskonalaniu
technologii rekuperacji. Jednym z najmniej inwazyjnych systemów
wentylacji, nie wymagającym prowadzenia instalacji po całym budynku
jest system wentylacji rozproszonej. W tym celu wykonuje się poziome
przepusty ścienne. Niewielkie jednostki rekuperacyjne umieszcza się
w zewnętrznej ścianie każdego wentylowanego pomieszczenia. Mimo
mniejszej sprawności odzysku są ciekawą alternatywą w stosunku do
tradycyjnych instalacji oraz oraz w budynkach już istniejących, w których
z różnych przyczyn nie można zamontować centrali wentylacyjnej.
Rodzaje wymienników ciepła stosowanych w domach jednorodzinnych
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Na rynku jest wielu producentów, którzy oferują kompleksowe
rozwiązania dla domów jednorodzinnych. Niezależnie od tego, którego
z nich wybierzemy, mamy do wyboru w zasadzie dwa typy wymienników
ciepła. W kolejnym rozdziale omówimy urządzenia najczęściej stosowane
oraz pokrótce wyjaśnimy zasadę działania.
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• Krzyżowe przeciwprądowe
wymienniki ciepła
• Obrotowe (rotacyjne)
wymienniki ciepła
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Krzyżowy przeciwprądowy wymiennik ciepła
Zwany heksagonalnym. W tym wymienniku strumienie powietrza
wywiewanego i nawiewanego przemieszczają się równolegle do siebie,
ale w przeciwnych kierunkach. Co jest ważne, strumienie w wymienniku
nie mieszają się. Istotną kwestią jest też to, że powietrze zewnętrzne,
czyli zimne na końcowych odcinkach wymiennika ogrzewa się od
powietrza wywiewanego o najwyższej temperaturze. Dzięki takiemu
zabiegowi zyskuje się czas, który pozwala na przekazanie ciepła
w możliwie długim czasie. Między innymi dlatego jest to najbardziej
sprawny typ wymienników. Ich sprawność sięga nawet 95%. Brak
elementów ruchomych w wymienniku sprawia, że urządzenie jest mniej
awaryjne. Niemniej jednak należy pamiętać o jego ochronie, stosując
filtry na króćcach wlotowych i wylotowych wymiennika.

Obrotowy wymiennik ciepła, jak w przypadku wymiennika krzyżowego,
czerpie energię cieplną z powietrza wylotowego i przekazuje ją
do świeżego, chłodnego powietrza z zewnątrz. Jest wyposażony
w aluminiowy bęben rotacyjny. Budową przypomina on strukturę plastra
miodu, dzięki czemu osiąga wysoką sprawność odzysku ciepła. Wokół
centralnej osi obrotu owinięty jest zbiór kanalików z arkuszy aluminiowych.
Powietrze wywiewane przepływa przez kanaliki, oddając ciepło.
Następnie wymiennik obraca się i zimne powietrze odbiera zgromadzone
ciepło. Takich obrotów, w zależności od wymiennika, urządzenie wykonuje
od 4 do 22 na minutę. Również bardzo ważna jest ochrona wymiennika
poprzez zastosowanie filtrów na wlotach do urządzenia.
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Obrotowy wymiennik ciepła
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Centrala z obrotowym wymiennikiem ciepła
Zaletą stosowania wymiennika
obrotowego jest zdolność do
odzysku wilgoci w warunkach
zimowych. W chłodnej części
wymiennika po wykonaniu obrotu
zachodzi zjawisko kondensacji
pary wodnej. Wilgoć, która
wykropliła się na ściankach
wymiennika zostaje przekazana
powietrzu nawiewanemu, które
w zimie jest suche. Kolejną zaletą
jest też fakt, że wymiennik
dzięki wykonywaniu obrotów
nie zamarza.

Kompaktowe centrale z odzyskiem ciepła produkuje się jako urządzenia podwieszane montowane w
poziomie oraz stojące – w pozycji pionowej. Centrale są przystosowane do montażu w pomieszczeniach
ogrzewanych, niektóre także w nieogrzewanych (lub nieizolowanych miejscach). W przeciwieństwie do
wymiennika przeciwprądowego w konstrukcji wymiennika obrotowego występuje element ruchomy. Jest nim
silnik rotora (czyli wirnik), który zużywa energię elektryczną. Obecnie są stosowane energooszczędne silniki
prądu stałego z płynną regulacją prędkości. Zużycie energii elektrycznej w gruncie rzeczy jest minimalne.
Wymienniki obrotowe mają bardzo wysoką sprawność odzysku ciepła, nawet do 86%.
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Sterowanie
Wraz z rozwojem technologii sposób sterowania jest właściwie dowolny.
Układ jest sterowany automatycznie. Jednak zakres i stopień regulacji
może być różny. Regulacja następuje na podstawie odczytów z czujników
w pomieszczeniach i na zewnątrz oraz na podstawie pory dnia, dzięki
czemu w nocy będzie zapewniona cicha praca. Panele sterujące obecnie
wyglądem przypominają tablet. Jest on najczęściej dotykowym ekranem
z kolorowym wyświetlaczem. Najnowocześniejszą opcją jest sterowanie
pracą urządzenia z aplikacji w telefonie przez WiFi lub korzystając z sieci
komórkowej zarządzanie z dowolnego miejsca.
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Dodatkowe ułatwienia i urządzenia

Sterownik centrali

Gruntowy wymiennik ciepła
Układ wentylacji można wyposażyć w dodatkowe urządzenie, mogące
zmienić temperaturę powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Jest
nim gruntowy wymiennik ciepła. Wykorzystuje on energię cieplną
płytkich warstw gruntu, która służy do wstępnego ogrzania lub
schłodzenia powietrza wprowadzanego do budynku. Jest to możliwe
dzięki temperaturze gruntu, która jest stała (niezależnie od pory
roku) na głębokości ok. 2 m i waha się od 5O do 10OC. Oznacza, że
w zimie temperatura gruntu jest wyższa niż powietrza zewnętrznego,
a w lecie od niego niższa. Grunt oddając ciepło lub chłód pełni funkcję
wstępnej nagrzewnicy lub chłodnicy. Oprócz darmowego chłodu w lecie
i optymalnej wilgotności powietrza w zimie, obecność gruntowego
wymiennika ciepła wyklucza efekt szronienia w wymienniku centrali
rekuperacyjnej.
Ze względu na konstrukcję wymiennika (wymienniki rurowe i płytowe) oraz materiały wykorzystywane do jego
budowy należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedzialnego producenta, który posiada atesty higieniczne na
wszystkie elementy instalacji.
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Filtry w instalacji wentylacji

Jak już wspomniano wcześniej, istotnym aspektem w instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła, jest ochrona
wymiennika i wentylatorów przed zanieczyszczeniem. W tym celu stosuje się filtry powietrza. Dzięki ochronie
urządzenie ma wyższą wydajność oraz dłuższą żywotność.
Filtry dzielą się na klasy zgodne z normą europejską PN–EN 779. Zostały znormalizowane i są dostępne
informacje o ich wymaganym działaniu. Filtry dzieli się na zgrubne, pośrednie oraz dokładne. W wentylacji dla
domów standardem są filtry klasy G4. Warto jednak poszukać urządzenia, które ma filtr wyższej klasy, np. F5 lub
F7. Blokują one przedostawanie się pyłów, zarodników grzybów lub sadzy. Filtry tej klasy zatrzymują cząsteczki
pyłu, które są obecne w zimowym zanieczyszczonym powietrzu, czyli smogu.
Filtry należy wymieniać, kiedy są zanieczyszczone. Centrale zwykle są wyposażone w sterownik, który
zasygnalizuje konieczność ich wymiany. Częstotliwość wymiany filtrów zależy od miejsca zamieszkania – inne
zanieczyszczenia występują w mieście, a inne na wsi. Wpływ na zanieczyszczenie ma środowisko, okolica,
region kraju, tzw. mikroklimat. Również im dokładniejszy filtr, tym będzie wyłapywał więcej zanieczyszczeń.
Zazwyczaj dla obszarów wiejskich, czas pomiędzy wymianą waha się między 3–6 miesięcy. W niektórych
miastach, przy niekorzystnych warunkach, wymiana może być konieczna częściej niż co 3 miesiące.
Zabrudzone filtry ograniczają przepływ powietrza, obniżają sprawność układu i mogą zniszczyć urządzenie
– dlatego należy je wymieniać tak często, gdy będzie to sygnalizowane przez centralę.
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Czy warto w to inwestować? Zalety rekuperacji
Zalety rozwiązania
Zdrowie – powietrze dostarczane do domu ma określoną i zadaną temperaturę. Jest też oczyszczone dzięki
filtrom. Oprócz ochrony urządzeń filtr wyłapuje z powietrza pyłki, kurz oraz inne cząstki szkodliwe dla ludzi.
Dzięki filtrom powietrze jest też wolne od czynników alergogennych. Poza tym automatyczny system reguluje
przepływ powietrza, sprawiając, że w ciągu doby stężenie CO2 jest na odpowiednim poziomie, a my możemy
spać i wypoczywać komfortowo. Wpływa to korzystnie na zdrowie domowników. Obce staną się bóle głowy, czy
problemy z koncentracją.
Komfort – dzięki wentylacji mechanicznej nie musimy otwierać okien,
by przewietrzyć dom. Bez problemu pozbędziemy się nieprzyjemnego
uczucia chłodu przy krótkotrwałym wietrzeniu pomieszczeń. Bez
wątpienia pozbędziemy się także owadów wlatujących do pomieszczeń
w okresie letnim. Dzięki nieotwieraniu okien zostanie również
zredukowany hałas dobiegający z zewnątrz.
Oszczędność – na etapie budowy oszczędzamy na budowaniu pionowych
elementów wentylacji grawitacyjnej. Prócz tego nie musimy dopłacać
do okien dostosowanych do wentylacji grawitacyjnej (posiadających
np. nawiewniki szczelinowe). Na etapie projektu można zredukować
wielkość grzejników, które tym samym będą tańsze.

Wygoda – brak poprawnie działającej wentylacji można zauważyć
w codziennym życiu. Utrzymanie odpowiedniej wilgotności sprawi, że
problemy z zaparowanymi oknami, czy pojawiającymi się grzybami
i pleśnią, nie będą nas dotyczyć.

Źródło: Canva

Ekologia – rekuperacja to ekologiczne rozwiązanie gwarantujące odzysk
energii ze źródła naturalnego (z powietrza, gruntu lub wody).
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Nie istnieją instalacje, które nie
mają wad. System wentylacji
z rekuperacją ma ich jednak
stosunkowo niewiele. Występują na
różnych etapach inwestycji, ale wielu
z nich można uniknąć. Największym
ryzykiem jest obarczony wybór firm
instalacyjnych. Dlatego priorytetem
jest wybranie doświadczonego
i rzetelnego projektanta oraz
wykonawcy robót.
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Warto jeszcze wiedzieć

1. Wyższe koszty inwestycyjne w stosunku do wentylacji grawitacyjnej. Należy zainwestować
w rekuperator, pozostałe elementy instalacji oraz izolacje. Koszty są wyższe także w porównaniu
do wentylacji mechanicznej bez odzysku ciepła (koszt centrali wentylacyjnej). W obu przypadkach
dochodzi do tego koszt wykucia otworów w ścianach i stropach oraz położenia i podłączenia układu.
Plusem jest to, że w domach z rekuperacją nie trzeba montować nawiewników okiennych, a część okien
zrobić nieotwieranych, co znacznie obniży ich koszt.
2. Stałe koszty eksploatacyjne pojawią się w postaci wydatków na prąd, kosztu zakupu filtrów i ich wymiany.
Niemniej w wysokowydajnych rekuperatorach koszt zużycia energii elektrycznej może wynieść tylko 15 zł
miesięcznie, biorąc pod uwagę dom przeciętnej wielkości. Wymiana filtrów zwykle odbywa się raz na pół
roku, a koszt ich zakupu waha się w granicach 150 – 250 zł.
3. Zdarzają się błędy projektowe i wykonawcze – mimo dobrych chęci. Niepoprawny dobór rekuperatora, źle
lub w ogóle nie wykonana izolacja spowoduje niski odzysk ciepła. Błędy eksploatacyjne w postaci braku
wymiany filtrów mogą doprowadzić do awarii urządzenia. Koszty ich naprawy lub wymiany mogą być bardzo
wysokie.
4. Dobór. W domach, które zostały już zbudowane lub są zabytkowe, ingerencja w postaci montażu instalacji
wentylacji może być trudna. Korzystając jednak z pomocy projektanta, można dostosować rodzaj systemu
i spróbować go ukryć lub dobrać takie elementy, które nie będą raziły estetyką wykonania. Alternatywą jest
też wspomniany wcześniej układ wentylacji rozproszonej.
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warto

zadecydować

o wyborze wentylacji z odzyskiem ciepła?
Najlepiej zadecydować o rekuperacji na etapie projektu domu. Unika
się wtedy niepotrzebnych elementów montowanych dla wentylacji
grawitacyjnej i kosztów z tym związanych. Warto przewidzieć miejsce na
lokalizację urządzeń oraz pomyśleć o dyskretnym systemie dystrybucji
powietrza. Jednocześnie projektowana na tym etapie instalacja nie
będzie kolidowała z innymi instalacjami. Mając gotowy projekt instalacji,
na etapie wykonywania konstrukcji będzie można przygotować przepusty
przez stropy i rozpocząć montaż elementów instalacji w wyznaczonych
miejscach i zgodnie z harmonogramem prac.

1. Udaj się z projektem budynku do projektanta wentylacji, który ma
uprawnienia projektowe.
2. Wybierz doświadczoną firmę, która wykona instalację wentylacji
zgodnie z projektem. Podpisz z nimi umowę na wybrane rozwiązania.
Wybierz urządzenie dostosowane do powierzchni i kubatury, w której
będą pracować. Dobrze dobrane urządzenia będą miały możliwie
wysoką sprawność.
3. Pamiętaj o gwarancji! Im dłuższa, tym zapewni poczucie
bezpieczeństwa na dłużej. W końcu instalacje w domu eksploatuje
się przez wiele lat.
4. Interesuj się etapami wykonywania instalacji w trakcie budowy. Po
jej zakończeniu będziesz znał szczegóły instalacji i jej ewentualne
mankamenty.
5. Ciesz się czystym i świeżym powietrzem w domu przez cały rok!

Źródło: Canva

Kolejność działań w 5 krokach:
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A co w sytuacji, jeśli dom został już zbudowany?
Dom już wybudowany, a Ty zastanawiasz się, czy możesz jeszcze zamontować instalację wentylacji
z odzyskiem ciepła? Odpowiedź brzmi: PRAWDOPODOBNIE TAK. Najlepiej w tej sytuacji, skontaktować się
z doświadczonym specjalistą. Oceni on optymalne poprowadzenie kanałów wentylacyjnych i zaprojektuje
miejsce montażu rekuperatora. Może niektóre kanały uda się ukryć? Warto rozważyć wybór systemu wentylacji
rozproszonej, która nie wymaga prowadzenia rozbudowanej sieci przewodów wentylacyjnych lub próbować
poprowadzić ją w pionowych przewodach wentylacji grawitacyjnej.
Warto podkreślić jak ważne jest znalezienie wysokiej klasy specjalistów branży projektowej i wykonawczej.
Można skorzystać z firmy oferującej kompleksowe usługi, czyli wykonanie projektu, montaż instalacji oraz
serwis. Niezależnie od wybranego rozwiązania należy kierować się licencjami oraz autoryzacjami producentów
urządzeń, opiniami o firmie oraz własną intuicją. Dobry fachowiec rozwieje wszystkie wątpliwości i będzie
umiał rzeczowo wyjaśnić działanie systemu i koszty z nim związane. Warto zajrzeć też na strony producentów,
często udostępniają informację o sprawdzonych fachowcach i serwisach.

Ekologia, oszczędność, zdrowie
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Wybierając wentylację mechaniczną, zyskuje się na zdrowiu. Oddychanie czystym powietrzem wpływa na
regenerację organizmu, poprawia samopoczucie i jest ulgą dla osób cierpiących na alergie lub inne schorzenia
dróg oddechowych. Dodatkowo wybierając instalację z odzyskiem ciepła, poza indywidualnymi zaletami dla
użytkownika, działamy proekologicznie, zmniejszając zużycie energii potrzebną do wentylacji!
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