
Zacznijmy od pocz¹tku. W wielu domach,
zarówno jednorodzinnych jak i wieloro-
dzinnych, w wielu obiektach biurowych
i w halach produkcyjnych, szeroko stoso-
wany jest obecnie system wentylacji natu-
ralnej, zwanej równie¿ grawitacyjn¹.
Praktycznie sprowadza siê to do: kratki
wentylacyjnej w pomieszczeniu wentylo-
wanym, kana³u wentylacyjnego wykona-
nego z ró¿nych materia³ów od cegie³ po-
cz¹wszy, poprzez pustaki wentylacyjne,
kszta³tki metalowe, przewody Spiro, na
bloczkach typu Schiedel koñcz¹c oraz na-
sady wentylacyjnej, która wieñczy tak
zbudowany system.
Zadaniem takiego uk³adu jest zapewnienie
norm higienicznych wymiany powietrza
w pomieszczeniach w iloœciach odpowiednio:

kuchnia z oknem zewnêtrznym wyposa¿o-
na w kuchenkê gazow¹ lub wêglow¹ – 70 m3/h

kuchnia z oknem zewnêtrznym, wyposa¿o-
na w kuchenkê elektryczn¹

w mieszkaniu do 3 osób – 30 m3/h,
w mieszkaniu dla wiêcej ni¿ 3 osób –

50 m3/h
kuchnia bez okna zewnêtrznego wyposa¿o-

na w kuchenkê elektryczn¹ – 50 m3/h
kuchnia bez okna zewnêtrznego, wyposa-

¿ona w kuchenkê gazow¹, obowi¹zkowo 
z mechaniczn¹ wentylacj¹ wywiewn¹ –
70 m3/h

³azienka z w.c. lub bez – 50 m3/h
oddzielny w.c. – 30 m3/h
pomieszczenie bezokienne (garderoba) –

15 m3/h
pokój mieszkalny oddzielony od po-

mieszczeñ kuchni, ³azienki i w.c. wiêcej
ni¿ dwojgiem drzwi lub pokój znajduj¹cy
siê na wy¿szym poziomie w wielopozio-
mowym domu jednorodzinnym, lub
w wielopoziomowym mieszkaniu domu
wielorodzinnego – 30 m3/h. Wymiana po-

wietrza w ci¹gu godziny powinna byæ
równa co najmniej kubaturze pokoju.

GDY WENTYLACJA JEST
NIESKUTECZNA
Zdawaæ musimy sobie sprawê ze zmiennej
skutecznoœci dzia³ania takiej wentylacji. Wie-
lu u¿ytkowników obserwuje w swoich miesz-
kaniach bezruch powietrza w kana³ach wen-
tylacyjnych a w skrajnych przypadkach ci¹gi
wsteczne, w których kratka wentylacyjna wy-
wiewna zamienia siê nagle w nawiewn¹ i nie-
przyjemne ch³odne powietrze z ró¿nymi za-
pachami w sposób niekontrolowany rozcho-
dzi siê po pomieszczeniu. Odpowiada za to
wiele czynników: usytuowanie budynku
wzglêdem najczêœciej wystêpuj¹cych kierun-
ków wiatru, jego wysokoœæ, umiejscowienie
wywietrznika na dachu – czêste s¹ przypadki,
gdy wywietrznik jest zabudowany w strefie
wystêpuj¹cych zawirowañ powietrznych,
temperatury powietrza zewnêtrznego, tempe-
ratury w pomieszczeniu, jak równie¿ sposobu
doprowadzenia powietrza do budynku czy
pomieszczenia.
Oczywiœcie mo¿na zaradziæ tym negatyw-
nym efektom wentylacji naturalnej, spe³-
niaj¹c wszystkie kryteria dobrego jej do-
boru i w³aœciwego podejœcia do niej ju¿ na
etapie projektowym. Mamy jednak w na-
szej œwiadomoœci zakorzenion¹ termomo-
dernizacjê i tym samym stosujemy ciep³¹,
wrêcz hermetyczn¹ stolarkê okienn¹
i trudno jest nas przekonaæ do stosowania
nawiewnej kratki wentylacyjnej. A prze-
cie¿ nawet najlepiej zaprojektowany na
œwiecie wywietrznik nie wytworzy, przy
optymalnych dla jego pracy warunkach
pogodowych, takiego podciœnienia, które
wystarczy by przeci¹gn¹æ powietrze z po-
mieszczenia na zewn¹trz. Sk¹d bowiem na
jego miejsce ma nap³yn¹æ powietrze œwie-

¿e, przecie¿ nie ma mo¿liwoœci przedostaæ
siê przez szczeln¹ stolarkê, a mikroszczeli-
ny okienne s¹ zazwyczaj niewystarczaj¹ce.
Producenci wywietrzników przeœcigaj¹ siê
w pomys³ach, konstrukcje Zefir, Bora, Bryza,
Sir, ka¿dy z nich odpowiednio u¿yty, potrafi
zapewniæ normatyw wentylacyjny w po-
mieszczeniu, ale nie sam. Konieczny jest od-
powiednio skonstruowany, o du¿ym przekro-
ju kana³ wentylacyjny, dobrze oczywiœcie za-
izolowany, niskooporowa kratka wentylacyj-
na zamontowana w pomieszczeniu wentylo-
wanym i w³aœciwie rozwi¹zany sposób dop³y-
wu powietrza zewnêtrznego do pomieszcze-
nia i, wreszcie jak¿e istotny punkt – du¿a
œwiadomoœæ u¿ytkownika, ¿e bez spe³nienia
tych kryteriów dobrze nie bêdzie.
Efekty negatywne widoczne s¹ bardzo
szybko, skraplaj¹ca siê wilgoæ na œcianach
tworzy na pocz¹tku nieciekawe zacieki,
woda stru¿kami p³ynie po wewnêtrznych
szybach okna a wkrótce na œcianach,
gdzie niedawno by³o mokro, pojawiaj¹ siê
czarne punkciki, pocz¹tkowo ma³e, two-
rz¹c z czasem ca³¹ koloniê czarnych plam
– zarodniki pleœni i grzybów.
Œwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO)
ju¿ ma na to definicjê – ten budynek jest
chory – a mieszkaj¹cy w nim ludzie staj¹
siê mimowolnie ofiarami syndromu cho-
rego budynku. Ogólna apatia, czêste bóle
g³owy, niezadowolenie z wystêpuj¹cego
w pomieszczeniu mikroklimatu.
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Szeroko stosowany system wentylacji naturalnej 

od dawna zakorzeniony w naszym budownictwie ma szereg zalet, 

ma jednak równie¿ i wady. S¹ chwile, gdy nie spe³nia swej funkcji. 

Co wtedy? Wentylacja mechaniczna – odpowiedŸ wydaje siê prosta.

Prosta, ale z ró¿nych przyczyn kosztowna. Dodajmy wiêc nieco finezji

i praktycznie wykorzystajmy system mieszany, czyli wentylacjê  hybry-

dow¹.

Wentylacja hybrydowa, 
co to takiego?

wywietrznik Zefir

Bryza na Schiedla wywietrznik Sir

Bora
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Nale¿y dodaæ, ¿e wilgotnoœæ w pomieszczeniu
ju¿ od 70% , powoduje k³opoty z dotlenieniem
organizmu, cz³owiek czuje siê zmêczony, roz-
kojarzony i ma wra¿enie „dusznoœci”.

JAK TEMU ZARADZIÆ?
Oczywiœcie zapewniæ w³aœciw¹ wymianê po-
wietrza. Bardzo dobrze, kiedy myœli siê o tym
ju¿ na etapie projektowym, kiedy jest jeszcze
przestrzeñ, kiedy mo¿na wyobraziæ sobie
i wykonaæ system wentylacyjny tak, by powie-
trze w niczym nie skrêpowany sposób mog³o
swobodnie przep³ywaæ przez nasze mieszka-
nia i biura, zapewniaj¹c higieniczne normaty-
wy. Jeœli mo¿na rozwi¹zaæ to przy pomocy
wentylacji naturalnej to mamy zysk w postaci
niskiej ceny eksploatacyjnej i komfort wyni-
kaj¹cy z jej bezg³oœnej pracy. Co jednak, gdy
mimo starañ projektowych ten typ wentylacji
nie wystarczy?
Przejœæ na wentylacjê mechaniczn¹, chcia³oby
siê powiedzieæ, uwaga jak najbardziej trafna.
Tutaj ci¹g³a praca wentylatorów stworzy w³a-
œciwe strumienie powietrza w kana³ach wen-
tylacyjnych i jeœli projektant przeliczy³ do-
k³adnie opory sieci i w³aœciwie dobra³ wenty-
latory, normatywy higieniczne iloœci powie-
trza wywiewanego, bêd¹ spe³nione.
Pojawia siê problem ha³asu i zasilania elek-
trycznego, te dwa czynniki zmuszaj¹ do stoso-
wania urz¹dzeñ nowoczesnych wyposa¿onych
w energooszczêdne silniki, a wentylatory nie-
rzadko musz¹ byæ wyposa¿ane w t³umiki aku-
styczne i to zarówno od strony wlotowej jak
i wylotowej.  Co jednak bêdzie, gdy z ró¿nych
powodów nastêpuje zatrzymanie pracy ko³a
wirnikowego wentylatora? Oczywiœcie do cza-
su usuniêcia usterki, pomieszczenia s¹ ca³ko-
wicie „zakorkowane”, wirnik wentylatora,
wraz z ca³¹ jego konstrukcj¹, skutecznie blo-
kuje drogê dla ruchu powietrza w kanale wen-
tylacyjnym i wentylacja w sposób naturalny
ustaje.   
Wróæmy wiêc do pocz¹tku tekstu tego artyku-
³u i „dodajmy nieco finezji”. Wykorzystajmy
system wentylacji hybrydowej. Jest to swoisty
znak czasu w rozwoju technik wentylacyj-
nych, wykorzystuj¹cy zalety dzia³ania obu
systemów – mechanicznego i naturalnego. Sy-
stem taki dzia³a naprzemiennie, wykorzystu-
j¹c si³y natury, gdy potrafi¹ byæ na tyle wydol-
ne, by zapewniæ poprawn¹ jakoœæ powietrza
w budynku lub mechanikê pracy wirnika
wentylatora, stwarzaj¹cego w tym przypadku
warunki podobne jak si³y natury. Wentylacja
hybrydowa, dzia³a wiêc naprzemiennie w spo-
sób mechaniczny lub naturalny. Pozwala to
u¿ytkownikowi czerpaæ z zalet tych dwóch
systemów w sposób jednoczesny, zarazem mi-
nimalizuj¹c koszty wynikaj¹ce z uci¹¿liwoœci

pracy mechanicznej wentylatora. Jeœli doda-
my do tego uk³ad automatyki steruj¹cej,
otrzymamy system, który w zale¿noœci od wy-
branego sposobu kontroli bêdzie nadzorowa³
poziom i kierunek przep³ywu powietrza w ka-
nale wentylacyjnym lub poziom wilgotnoœci
wzglêdnej w pomieszczeniach, w których bê-
dzie czujnik zamontowany. 
Wentylatory hybrydowe s¹ urz¹dzeniami
energooszczêdnymi, wystarczy powiedzieæ, ¿e
dwubiegowy silnik wentylatora FENKO zu-
¿ywa odpowiednio 9,5 W lub 6,2 W, w zale¿-
noœci od wybranego biegu pracy silnika i za-
pewnia dla jednego pomieszczenia wydajnoœæ
na poziomie 180 m3/h lub odpowiednio na
ni¿szym biegu 120 m3/h. Proste przeliczenie
cen mówi, ¿e nawet w przypadku, gdyby wen-
tylator pracowa³ ci¹gle na wy¿szym biegu
³¹czny koszt zu¿ytej energii elektrycznej wy-
nosi³by nieco ponad 30 z³ rocznie.

Niebagateln¹ zalet¹ jest równie¿ jego cicha
praca 41 dBA lub 33 dBA bezpoœrednio przy
nim, powoduje, ¿e w pomieszczeniu jest prak-
tycznie nies³yszalny. Mo¿na go równie¿ mon-
towaæ na przewodach wentylacyjnych ró¿nej
konstrukcji, jest wariant montowany na: ka-
nale tradycyjnym z ceg³y, pustaku wentylacyj-
nym typ P, rurze wentylacyjnej o œrednicy
160 mm, istniej¹ adaptacje na dachówkê typ
Braas, jak równie¿ szeroko rozpowszechnione
bloczki wentylacyjne typ Schiedel, na który
w zale¿noœci od konfiguracji budowlanej

stworzono kilka odmian wentylatora. Co z re-
gulacj¹ pracy wentylatora? Wydaje siê, ¿e za-
proponowany przez producenta system
HIGSTER,  jest sposobem najw³aœciwszym.
Pozwala on automatycznie wybraæ miêdzy
prac¹ mechaniczn¹ a grawitacyjn¹ wentylato-
ra FENKO. Jego dzia³anie polega bowiem na
ci¹g³ym pomiarze wilgotnoœci wzglêdnej pa-
nuj¹cej w pomieszczeniu. Przekroczenie pro-
gu nastawionego przez u¿ytkownika, powodu-
je automatyczne w³¹czenie pracy mechanicz-
nej. Dodatkow¹ funkcj¹ jest wykorzystanie
czujnika œwiat³a, w który równie¿ wyposa¿o-
ny jest HIGSTER. W tym przypadku wenty-
lator pracuje mechanicznie. Tak d³ugo jak
czujnik œwiat³a „wychwytuje" dzia³aj¹ce
oœwietlenie, nie jest aktywna funkcja pomiaru
wilgotnoœci. Wilgoæ przejmuje kontrolê nad
prac¹ wentylatora w chwili, gdy oœwietlenie
jest wy³¹czone. W przypadku gdy próg wil-
gotnoœci wzglêdnej nie jest przekroczony,
wentylator hybrydowy FENKO pracuje jako
nasada wentylacyjna grawitacyjna, gdy¿ tak
w swoim zamyœle projektowym zosta³ przez
swoich konstruktorów stworzony. 
Przysz³oœæ poka¿e, który z tych trzech syste-

mów wentylacyjnych
bêdzie przewa¿aæ na
rynku. Na pewno
ka¿dy z nich – grawi-
tacyjny, mechanicz-
ny czy hybrydowy
bêdzie mia³ swoich
zwolenników i zacie-
k³ych adwersarzy, s¹-
dziæ jednak nale¿y, ¿e
system wentylacji
hybrydowej z urz¹-

dzeniami typu FEN, FENKO, bêdzie coraz
powszechniejszy a tym samym architekci
i projektanci systemów wentylacyjnych, bêd¹
mo¿liwoœci jego zastosowania w obiekcie, ka¿-
dorazowo analizowaæ w pierwszej kolejnoœci. 
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PREZENTACJA

wentylator dachowy DAs-250 wentylator dachowy Sztil

wentylator dachowy DAs-500

sonda ze sterownikiem EOL Higster

Fenko na kana³ Fenko na dachówkê Braas
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