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Artyku  promocyjny

Parlament Europejski i Rada Europy zwra-

caj  uwag  na coraz mniejsze zasoby nieod-

nawialnych róde  energii i zbyt du  emi-

sj  dwutlenku w gla. W zwi zku z tym coraz 

wi kszym zainteresowaniem ciesz  si  domy 

efektywnie wykorzystuj ce energi .

Polska firma BUDIMEX DANWOOD Sp. z o.o. 

z Bielska Podlaskiego, która pod mark

DAN-WOOD HOUSE oferuje jednorodzin-

ne domy w systemie konstrukcji drewnia-

nej, zaproponowa a swoim klientom wprowa-

dzenie sprawdzonych rozwi za  na bardzo 

wymagaj cym pod wzgl dem parametrów 

zu ycia energii rynku niemieckim. Firma, 

która do tej pory budowa a domy pasyw-

ne w Niemczech, przygotowuje obecnie swój 

system do certyfikacji w Instytucie Domów 

Pasywnych (Passivhaus Instytut) w Darmstadt 

w Niemczech. 

Co to jest budynek pasywny?
Niemiecki Passivhaus Instytut za o y , e

dom pasywny to budynek, który dla za-

pewnienia komfortu cieplnego mieszka -

ców zu ywa nie wi cej ni  15 kWh energii 

na 1 m2 powierzchni u ytkowej. Oznacza 

to w praktyce, e w przeci gu ca ego se-

zonu grzewczego do ogrzania jednego me-

tra kwadratowego mieszkania potrzeba 

15 kWh. Odpowiada to spaleniu 1,5 l oleju 

opa owego b d  1,7 m3 gazu, czy te  2,3 kg 

w gla. Dla porównania, zapotrzebowanie 

na ciep o dla domów budowanych w tzw. 

tradycji wynosi oko o 100 kWh/ na 1 m2 na 

rok.

Jakie warunki musi spe ni
budynek, aby by  budynkiem 
pasywnym?
W tradycyjnych budynkach jednorodzin-

nych najwi cej ciep a z domu ucieka przez 

ciany zewn trzne i dach. W budynku pa-

sywnym bardzo wa na jest zatem dosko-

na a izolacyjno  przegród zewn trznych

( cian, dachu).

Wspó czynnik przenikania ciep a U dla 

ciany zewn trznej w budynku pasywnym po-

winien by  mniejszy ni  0,15 W/(m2•K). 

Standardowa ciana zewn trzna domu 

DAN-WOOD HOUSE ma wspó czynnik 

U = 018 W/(m2•K), natomiast firma w opcji ofe-

ruje cian  o wyj tkowo niskim wspó czyn-

niku przenikania ciep a U = 0,14 W/(m2•K) 

(Super-Thermowand).

Kolejnym wa nym czynnikiem w budyn-

ku pasywnym s  okna. Powinny by  potrój-

nie oszklone, a ramy odpowiednio zaizolowa-

ne. Wspó czynnik przenikania ciep a U okien 

powinien by  poni ej 0,8 W/(m2•K), parametr 

ten odnosi si  do ca o ci okna (szyba + rama). 

Szyby o wysokiej przenikalno ci energii s o-

necznej g > 50 proc.

W przypadku domów energooszcz dnych 

i pasywnych „ciep a” ciana to nie wszystko.

Bardzo wa na jest poprawno  wykonania 

(po czenia ze sob ) poszczególnych ele-

mentów domu, co daje du szczelno  bu-

dynku.

Firma BUDIMEX DANWOOD, maj c wie-

dz  i d ugoletnie do wiadczenie w budowaniu 

domów jednorodzinnych, opracowa a szczegó-

owe rozwi zania technologiczne i konstruk-

cyjne oraz dopracowa a wszystkie detale po -

cze cian, dachu, eliminuj c wyst powanie 

mostków termicznych, czyli miejsc, przez któ-

re mog oby ucieka  ciep o z budynku.

Efektem tego jest wysoka szczelno  budyn-

ków. Dla budynku pasywnego wynik pomia-

ru szczelno ci wynosi n50 < 0,6 h-1 (mniej ni

0,6 wymiany powietrza na godzin ). Dla po-

równania w budynkach tradycyjnych wynik 

ten to ok. 3,0.

Kolejny wa ny czynnik to wentylacja me-

chaniczna z odzyskiem ciep a, czyli tzw. reku-

peracja. Wi kszo  ciep a z odprowadzanego 

na zewn trz powietrza dzi ki temu systemowi 

jest przekazywana wie emu powietrzu wpro-

wadzanemu do wewn trz budynku. 

Budowanie jednorodzinnych domów energoosz-

cz dnych stopniowo przestaje by  kaprysem 

ludzi zamo nych. W ofercie krajowych firm 

budowlanych pojawia si  coraz wi cej uspraw-

nie , które pozwalaj  niewielkimi nak adami 

wyra nie obni y  koszty utrzymania domu 

i zakupu energii. Nowoczesne technologie 

stosowane przez DAN-WOOD HOUSE s

jednym z ciekawszych rozwi za  dost pnych 

dla wi kszo ci osób marz cych o w asnym, 

niedrogim domu.

DAN-WOOD HOUSE:
Ekspert w budowaniu domów energooszcz dnych

Dom pasywny wybudowany przez firm  BUDIMEX 

DANWOOD w Niemczech

Wspó czynnik przenikania ciep a U to 

wa ny parametr przegród budowlanych. 

Liczony jest w watach na ka dy metr kwa-

dratowy ciany w danej jednostce cza-

su, przy sta ej ró nicy temperatur, czyli 

W/(m2•K). Warto  wspó czynnika zale y

od rodzaju i grubo ci materia u, z które-

go wykonane s  przegrody zewn trzne. 

Wspó czynnik ten mo e s u y  do okre la-

nia w a ciwo ci ciep ochronnych ka dej 

przegrody budowlanej (nie tylko ciany, 

ale te  np. okna). Im wspó czynnik ten ma 

mniejsz  warto , tym lepsze w a ciwo-

ci termoizolacyjne ma przegroda.
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Wszystkie te czynniki s  ze sob ci le po-

wi zane i wyeliminowanie chocia  jednego 

nie da po danego efektu i udaremni ponie-

sione nak ady finansowe inwestora.

Przeliczniki zapotrzebowania domów na 

ciep o nie obejmuj  takich czynników jak: za-

stosowany kocio , sprawno  i no nik energii. 

Najwi cej oszcz dno ci w zu ywanej energii 

mo na osi gn , u ywaj c kot ów kondensa-

cyjnych lub pomp ciep a przy jednoczesnym 

stosowaniu kolektorów s onecznych, pobiera-

j cych energi  s oneczn .

Niestety, podstawow  barier  s  wysokie 

koszty. Wprowadzone w Polsce ulgi termomo-

dernizacyjne dotycz  tylko budynków remon-

towanych, a nie nowych – dlatego wi kszo

nowo budowanych domów nadal wymaga du-

ych ilo ci energii. 

Oferta DAN-WOOD HOUSE pomaga 

w du ej mierze ograniczy  ten problem 

i zbudowa  domy z najefektywniejszym 

dla danego budynku oraz projektu archi-

tektonicznego systemem instalacji grzew-

czej. Umiej tne po czenie tych wszystkich 

sk adników daje najlepszy efekt za opty-

maln  cen .

Odzyskiwanie ciep a
i wentylacja w domu pasywnym
W domu pasywnym – ze wzgl du na bardzo 

szczelne ciany – konieczne jest zastosowanie 

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiew-

nej. Jest to jedyny sposób na skuteczn  i efek-

tywn  wymian  powietrza, która dla red-

niej wielko ci domu jednorodzinnego wynosi 

kilkaset m3 na godzin . Dzi ki takiej wymia-

nie powietrza zapewni  mo na w pomieszcze-

niach odpowiedni klimat i wilgotno , przyja-

zne dla cz owieka.

DAN-WOOD HOUSE oferuje mo liwo  za-

montowania wyspecjalizowanych urz dze

do odzyskiwania ciep a. Odzysk ciep a pole-

ga na wykorzystaniu ogrzanego, usuwanego 

z domu zu ytego powietrza do ogrzania po-

wietrza nawiewanego z zewn trz do domu. 

Proces ten zachodzi w tzw. rekuperatorze i to 

w sposób uniemo liwiaj cy mieszanie si  po-

wietrza zu ytego ze wie ym. Mo na przeci t-

nie uzyska  podgrzanie powietrza nawet do 

18°C. Energia przekazywana jest przez meta-

lowe (a niekiedy szklane) cianki odgradzaj -

ce obydwa strumienie powietrza. Rekuperator 

nie potrzebuje sam w sobie energii do dzia a-

nia. Potrzebna jest jedynie energia do zapew-

nienia przep ywu powietrza.

Bez u ycia rekuperatora (jak to ma miejsce 

w standardowych rozwi zaniach) ciep o usu-

wanego powietrza jest bezpowrotnie tracone. 

Natomiast dzi ki zastosowaniu odzysku ciep a

mo na zmniejszy  zapotrzebowanie na ener-

gi  nawet do 30%. Sprawno  takich rekupera-

torów wynosi obecnie nawet do 95%.

W specjalnych instrukcjach u ytkownika 

DAN-WOOD HOUSE udziela swoim klientom 

precyzyjnych rad, jak skutecznie ograniczy

utrat  ciep a podczas wietrzenia pomieszcze .

Op acalno  inwestycji
Doradcy energetyczni oceniaj , e w 9 na 10 

projektów zastosowanie technologii domu pa-

sywnego jest op acalne finansowo w kilku- 

czy kilkunastoletniej perspektywie czasowej. 

Koszt u ytkowania przez ten czas drogiej ko-

t owni olejowej, a nawet kot owni gazowej b -

dzie z ca  pewno ci  wy szy. Oczywi cie 

konkretne dane s  niemo liwie do podania, 

poniewa  trudno przewidzie  np. jak srogie 

b d  zimy. Ogólnie przyjmuje si , e zwrot in-

westycji energooszcz dnych nast puje w per-

spektywie od 8 do 15 lat.

Dlaczego koszty inwestycji proekologicz-

nych nadal s  wzgl dnie du e? Odpowied

jest prosta: przewa nie mamy do czynienia 

z nowymi, zaawansowanymi technicznie sys-

temami i urz dzeniami, które jeszcze nie s

produkowane i sprzedawane na skal  masow ,

co nie pozwala na znacz ce obni anie ich cen. 

Pocieszaj cy jest jednak fakt, e mimo wszyst-

ko ceny rynkowe wy ej wymienionych syste-

mów wykazuj  wyra ny trend spadkowy.

Konieczne jest tak e rozwa enie tzw. argu-

mentów „mi kkich”, czyli odwo anie si  do 

potrzeb i odczu  wy szego rz du: 

 decyzja w wyborze odnawialnego ró-

d a energii zasilaj cej budynek jest proekolo-

giczna, przyjazna rodowisku naturalnemu 

i „trendy”,

 dzi ki takiemu podej ciu, istnieje du a

szansa na to, e nasze dzieci, wnuki, prawnu-

ki, b d y y w nie gorszym rodowisku i oto-

czeniu naturalnym (a mo e w lepszym?) ni

my,

 powstrzymamy lub z czasem zminimali-

zujemy wyst powanie efektu cieplarnianego, 

„za atamy” dziur  ozonow , b dziemy mie

czystsz  wod , gleb , zdrow  ro linno  natu-

raln  etc.

Zarówno nastawieni proekologicznie pry-

watni inwestorzy, jak i firmy budowlane wci

oczekuj , e polski rz d wdro y rozwi zania 

obni aj ce koszty instalacji termomoderniza-

cyjnych w nowych domach – poprzez ulgi bu-

dowlane czy dop aty. Wówczas firmy, które 

podobnie jak BUDIMEX DANWOOD Sp. z o.o. 

wyspecjalizowane s  w rozwi zaniach pro-

ekologicznych, b d  mog y coraz bardziej roz-

wija  najnowsze technologie energooszcz dne 

z korzy ci  dla kieszeni swoich klientów i dla 

dobra rodowiska.

BUDIMEX DANWOOD Sp. z o.o.

ul. Bra ska 132, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. 085 730 00 33

e-mail: info@danwood.pl, www.danwood.pl

Analiza szczelno ci budynków, badana 

od lat szczególnie w krajach zamo nych, 

polega na przeprowadzaniu specjalnych 

testów ci nieniowych. Wytwarzana jest 

nienaturalnie du a ró nica ci nienia po-

mi dzy wn trzem budynku a otoczeniem 

i jednoczesny pomiar strumienia powie-

trza wt aczanego lub wyci ganego z bu-

dynku. Wspó czynnik wymiany powie-

trza n50 to wynik pomiaru strumienia 

przecieku w m³/h przy ci nieniu kontrol-

nym 50 Pa, który dzielony jest przez obj -

to  netto powietrza w badanym budyn-

ku. n50 = (mierzony strumie  powietrza 

przy ci nieniu 50 Pa/obj to  wewn trz-

na budynku).
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