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Zacznijmy od rozwiania pewnych nie ci-
s o ci. Dom pasywny to inaczej dom nisko-
energetyczny. Oznacza to, i  w ogólnym bi-
lansie energetycznym budynku konieczn
do dostarczenia ilo  energii pokrywamy 
ród ami pasywnymi – mog  to by  grunto-

we wymienniki ciep a, pompy ciep a, pane-
le solarne, fotowoltaika, itp.

Niezwykle wa ne jest równie  zadbanie 
o odpowiedni  konstrukcj  samego domu. 
Istotne jest zastosowanie materia ów jak 
najwy szej jako ci. Izolacja domu powinna 
charakteryzowa  si  jak najni szym wspó -
czynnikiem przenikania ciep a. Równie
okna nale y wybiera  pod k tem jak naj-
mniejszych strat ciep a. Warto w tym miej-
scu spojrze  na ogólny bilans strat ciep a
w domu. Z dost pnych danych wynika, 
i  najwi kszy udzia  w stratach ciep a ma 
wentylacja. W typowej wentylacji grawi-
tacyjnej straty wynikaj ce z tego wzgl du
si gaj  nawet 45%! Nietrudno wobec tego 
wywnioskowa , e chc c uzyska  status bu-
dynku pasywnego w a nie wentylacji nale-
y po wi ci  najwi cej czasu. 

WENTYLACJA GRAWITACYJNA
Jak ju  wspomnieli my najbardziej popu-
larnym rozwi zaniem je li chodzi o wy-
mian  powietrza jest wentylacja grawi-
tacyjna. Sposób ten znany jest od lat, 
g ównie ze wzgl du na (pozornie) niskie 
koszty takiego systemu. Powietrze wie-
e dostarczane jest do domu przez nie-

szczelno ci budynku (m.in. w oknach 
i drzwiach), a nast pnie usuwane. 
Doskonale wiemy te , jak skuteczna jest 
taka instalacja – nie raz zauwa y  si  da o,
e w naszym mieszkaniu jest duszno, zda-

rza o si , i  nasze okna by y zaparowa-
ne – wynika to z faktu, i  wentylacja gra-
witacyjna potrzebuje ci le okre lonych 
warunków, aby dzia a a poprawnie. Je li 
temperatura zewn trzna nie b dzie opty-
malna, nie wytworzy nam si  tzw. ci g ko-
minowy, a co za tym idzie przep yw po-
wietrza nie b dzie wystarczaj cy. Pojawi
si  mo e te  w krytycznych sytuacjach 
ci g odwrotny, tj. powietrze zamiast zosta
wyci gni te przez kratk , zostaje ni  na-
wiewane. Jest to efekt niekorzystny.

Je li chodzi o straty ciep a wentylacja gra-
witacyjna jest najmniej op acalnym uk a-
dem. Ca e powietrze jest bowiem wyrzu-
cane na zewn trz (a przecie  wcze niej 
ponie li my koszty zwi zane z jego pod-

grzaniem), wobec czego klasa energetycz-
na budynku drastycznie spada. Jak  wobec 
tego wybra  alternatyw ?

WENTYLACJA MECHANICZNA
Wentylacja mechaniczna wydaje si  dosko-
na  alternatyw . Dost pne dzi  na ryn-
ku urz dzenia wyposa one s  w wymien-
nik odzysku ciep a. Ca y uk ad nazywa si
central  wentylacyjn  z rekuperacj  (odzy-
skiem ciep a), b d  po prostu rekuperato-
rem. 

Dzi ki zastosowaniu tego rozwi zania 
znacz co zmniejsza si  wp yw wentyla-
cji na ogólne straty ciep a budynku, a co za 
tym idzie poprawia si  klasa energetyczna, 
a w praktyce zmniejszaj  si  koszty zwi zane 
z ogrzaniem domu. Jest to wyj tkowo istotne 
szczególnie, gdy mówimy o domu pasywnym 
– im ni sze zapotrzebowanie na energi  ciepl-
n , tym bli ej do uzyskania statusu domu ze-
roenergetycznego. 

Czym wobec tego jest wspomniany od-
zysk ciep a? Jest to nic innego jak wymia-
na energii pomi dzy powietrzem z po-
mieszcze , a powietrzem zewn trznym. 
Przek adaj c to na nieco bardziej przyst p-
ny j zyk jest to ogrzewanie (lub ch odzenie 
latem) zimnego powietrza wie ego za po-
moc  ciep ego powietrza, które rekuperator 
wyci ga z pokoi. Aby zoptymalizowa  ten 
proces wykorzystuje si  w a nie wymien-
nik odzysku ciep a. Najpopularniejsze spo-
soby to odzysk ciep a na wymienniku prze-
ciwpr dowym lub obrotowym.

PORÓWNANIE SPOSOBÓW ODZYSKU 
CIEP A
Oba typy odzysku ciep a maj  swoje zale-
ty, nie s  te  pozbawione wad. Aby móc do-
kona  rzetelnego porównania nale y wy-
ja ni  kilka podstawowych poj  i zasad 
dzia ania. Przede wszystkim na wst pie 
warto wyja ni , czym jest sprawno  od-

Rekuperacja w nowoczesnym domu 
Dom pasywny – to okre lenie znaj  wszyscy. 
To has o zdobywaj ce coraz wi ksz
popularno . Ale co to tak naprawd  oznacza? 
Jakie korzy ci zyskujemy mieszkaj c w domu 
pasywnym?

Centrala Wentylacyjna 
Komfovent DOMEKT R300V 
– doskona y sposób na 
ograniczenie strat ciep a w domu. 
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zysku ciep a – parametr najbardziej istot-
ny. Mo na to wyja ni  jako zdolno  wy-
miennika do podgrzewania (sch adzania) 
powietrza zewn trznego. Sposób oblicza-
nia sprawno ci le okre laj  przepisy, 
z których najwa niejszym jest Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego dot. Ekoprojektu 
(tzw. ErP 2018). Je li we miemy pod uwa-
g  wymiennik przeciwpr dowy na pewno 
zwrócimy uwag  na bardzo wysok , si ga-
j c  nawet 95%, sprawno  odzysku ciep a. 
Wynika to z konstrukcji samego wymien-
nika – s  to naprzemiennie u o one war-
stwy folii aluminiowej charakteryzuj ce 
si  bardzo du  powierzchni  odzysku cie-
p a, co bezpo rednio przek ada si  na wy-
sok  sprawno . Uzyskiwane temperatury 
s  równie  wyj tkowo wysokie. W prakty-
ce oznacza to, e moc nagrzewnicy powie-
trza w rekuperatorze oraz moc kot a na cele 
c.o. mo e by  mniejsza – a wi c musimy si
zaopatrzy  w ta sze urz dzenia, które ge-
neruj  mniejsze koszty podczas normalnej 
pracy.

W tym miejscu konieczne jest jed-
nak zwrócenie uwagi na pewien problem 
tego sposobu odzysku ciep a – bardzo wy-
soka sprawno  jest równie  najwi k-
sz  wad  wymiennika przeciwpr dowego. 
Wymiennik taki bardzo szybko si  wych a-

dza, co sprawia, e ju  w temperaturze na-
wet -5oC mo e powstawa  warstwa lodu 
blokuj ca przep yw powietrza, a wi c zna-
cz co obni aj ca komfort u ytkowników. 
Sam rekuperator ma pewne algorytmy, któ-
re zmniejszaj  ryzyko przemarzania (praca 
z nagrzewnic  wst pn , zmniejszenie ilo ci 
powietrza wie ego), ale w krytycznych sy-
tuacjach mo e doj  nawet do nawiewania 
zimnego powietrza z zewn trz (po otwarciu 
si  by-passu – czyli obej cia wymiennika 
odzysku ciep a), co oczywi cie jest nieko-
rzystne. Kolejnym problemem jest osusze-
nie powietrza. W okresie zimowym wilgot-
no  powietrza nawiewanego mo e spa
do naprawd  niskich warto ci, co wysuszy 
nam luzówki, spowoduje drapanie w gar-
dle i ogólny dyskomfort. 

Alternatyw  mo e by  wymiennik obro-
towy, który ró ni si  zasad  dzia ania i kon-
strukcj . Sk ada si  on z dwóch warstw fo-
lii aluminiowej – p askiej i pofalowanej, 
dzi ki czemu powierzchnia odzysku cie-
p a jest równie  bardzo du a. To przek ada 
si  na sprawno  odzysku ciep a na pozio-
mie ~85%.

Jak wida  z rysunków nr 1 i nr 2 tempera-
tura za odzyskiem ciep a jest równie  na bar-
dzo wysokim poziomie. Warto jednak mie
wiadomo , e wymiennik taki przemarza 

dopiero poni ej ~-30°C, wi c w naszych wa-
runkach klimatycznych zjawisko to nie po-
winno mie  miejsca w ogóle. Dodatkow  za-
let  jest cz ciowy odzysk wilgoci – jej cz
zawracana jest do pomieszcze , co nie po-
woduje negatywnych skutków jak przy wy-
mienniku przeciwpr dowym.

Niestety wymienniki obrotowe nie s  rów-
nie  pozbawione wad. Najwi ksz  jest pod-
mieszanie powietrza, którego niestety nie 
unikniemy. Warto jednak mie wiadomo ,
na ile jest to istotne – podmieszanie powie-
trza nie przekracza 1%, wi c s  to ladowe 
ilo ci nie wp ywaj ce na ogólny komfort.

PODSUMOWANIE
Warto mie wiadomo , z czym wi e si
rekuperacja. Najwi ksz  jej zalet  jest zna-
cz ca poprawa jako ci powietrza. Powietrze 
jest czystsze, pozbawione alergenów (cen-
trala wentylacyjna zawsze wyposa ona jest 
w filtry powietrza), przebywaj c wi c w do-
mach z rekuperacj  jeste my zdrowsi i spo-
kojniejsi – a tego nie warto przelicza  na 
pieni dze. 

Dodaj c do tego znacz ce ograniczenie 
strat i zysków ciep a, rekuperacja w nowo-
czesnym domu to po prostu dobra decyzja. 

Pawe  Bocian
Kierownik Produktu Centrale 

Wentylacyjne, Ventia Sp. z o.o.

Firma Ventia to jeden z liderów w bran y HVAC 
w Polsce. To generalny dystrybutor renomo-
wanych urz dze  do wentylacji mechanicz-
nej w tym m.in. central wentylacyjnych mar-
ki Komfovent. Oferowana przez firm  Ventia 
seria central wentylacyjnych KOMFOVENT 
DOMEKT to urz dzenia dedykowane do do-
mów jednorodzinnych i mieszka . Centrale 
Komfovent to najwy sza jako  po czona 
z prostym, intuicyjnym i przyjaznym stero-
waniem realizowanym poprzez elegancki pa-
nel LCD lub za pomoc  urz dze  mobilnych 
(smartfon, tablet, laptop).

Ventia Sp. z o.o.
ul. Dzia kowa 121A, 02-234 Warszawa 

tel. 22 841 11 65, fax 22 841 10 98
www.ventia.pl
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