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Instalacja wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciep a na przestrzeni 
ostatnich 10 lat sta a si  standardem, 

który jest rozpatrywany przy budowie do-
mów jednorodzinnych. Dzi ki instalacji 
rekuperacji minimalizujemy straty ciepl-
ne zwi zane z wentylowaniem obiektu, 
sprawnie wentylujemy jego ca  kubatur
oraz mamy sta y dop yw wie ego powie-
trza do strefy przebywania u ytkowników. 
Do najbardziej istotnych aspektów zwi za-
nych z wykonaniem instalacji wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciep a nale :

WYBÓR EKIPY 
INSTALACYJNEJ:
Wybór odpowiedniego instalatora jest klu-
czowy w celu uzyskania cichej i sprawnej 
instalacji. Warto wybra  firm , która spe-
cjalizuje si  w monta ach wentylacji me-
chanicznej oraz do ka dego obiektu pod-
chodzi indywidualnie, tzn. wykonuje 
projekt instalacji na podstawie dostarczo-
nego projektu architektonicznego obiektu. 

WYBÓR SYSTEMU 
DYSTRYBUCJI POWIETRZA:
Na rynku mo na spotka  si  z trzema ro-
dzajami przewodów wykorzystywanych 
w systemach dystrybucji powietrza:
1) Kana y elastyczne izolowane typu flex 
– instalacje wykonane z kana ów typu 
flex s  obecnie najta szym rozwi zaniem 
wyst puj cym na rynku. Ich g ówn  za-
let  jest mo liwo  szybkiego u o enia 

ustroju wentylacji oraz dobre wyg usze-
nie instalacji. Do wad nale  brak mo li-
wo ci czyszczenia kana ów oraz ich wyso-
ka podatno  na uszkodzenia. Dodatkowo 
istnieje mo liwo  wyst pienia wysokich 
oporów przep ywu powietrza je li prze-
wód zostanie ci ni ty, np. przez nieodpo-
wiedni monta .
2) Kana y sztywne typu spiro – kana-
y typu spiro to przewody najcz ciej sto-

sowane w instalacjach wentylacji me-
chanicznej. Swoj  popularno  zyska y
g ównie dzi ki wysokiej odporno ci na 
uszkodzenia mechaniczne oraz szybko-
ci monta u. Dodatkow  zalet  jest mo -

liwo  zastosowania klap rewizyjnych 
w ustroju, które umo liwiaj  czyszczenie 
instalacji. W przypadku domów jednoro-
dzinnych wykonanie systemu dystrybu-
cji powietrza z wykorzystaniem rur typu 
spiro wi e si  z wi kszym kosztem insta-
lacji i d u szym czasem monta u wyni-
kaj cym z konieczno ci izolowania prze-
wodów. 
3) Kana y elastyczne z tworzywa sztucz-
nego typu Pe-HD – w ci gu ostatnich 5 lat 
systemy te zyska y znacznie na popular-
no ci i w chwili obecnej s  wykorzysty-
wane w ponad 50% instalacji wentylacji 
mechanicznej w domach jednorodzin-
nych. Do g ównych zalet tego typu prze-
wodów nale : brak konieczno ci izolo-
wania przewodów, mo liwo  czyszczenia 
kana ów, szybki monta  ustroju, mo li-
wo  schowania ca ego systemu w prze-
strzeni sufitu podwieszonego lub w wy-
lewce posadzki, cicha praca instalacji. 
Jedyn  wad  kana ów z tworzywa sztucz-
nego typu Pe-HD s  wysokie koszty inwe-
stycyjne. 

WYBÓR REKUPERATORA:
Kryteria jakimi nale y si  kierowa  przy 
wyborze rekuperatora to:
1) Odpowiedni dobór urz dzenia na pod-
stawie za o e  projektowych. Centrala 
wentylacyjna powinna by  dobrana z za-
pasem mocy. Dla przyk adu, je li nomi-
nalne strumienie powietrza nawiewanego 

i wywiewanego wynosz  oko o 350 m3/h 
dla spadku ci nienia 200 Pa, to powin-
ni my wybra  urz dzenie, które przy 
w/w warto ciach b dzie pracowa o z wy-
dajno ci  oko o 70%. Prze o y si  to bez-
po rednio na komfort zwi zany z cich
prac  ca ego systemu.
2) Wybór wymiennika ciep a. W rekupera-
torach mo emy wyró ni  trzy podstawo-
we wymienniki ciep a – krzy owy, prze-
ciwpr dowy oraz obrotowy.
3) Pobór mocy urz dzenia – rodzaj zasto-
sowanych wentylatorów.
4) G o no  urz dzenia. 
5) Automatyka. 

URUCHOMIENIE 
I REGULACJA INSTALACJI:
Najwa niejszym elementem obok popraw-
no ci wykonania ustroju wentylacji me-
chanicznej jest jego regulacja na pod-
stawie za o e  projektowych. Nale y
zwróci  szczególn  uwag  na bilans ilo ci 
powietrza nawiewanego i wywiewanego.  

Podsumowuj c, najbardziej istotnym 
elementem w wy ej opisanym zagadnie-
niu jest wybór kompetentnego instalato-
ra, który specjalizuje si  w monta u reku-
peracji oraz posiada du e do wiadczenie, 
dzi ki czemu b dzie w stanie doradzi
klientowi w sposób w a ciwy.  
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