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Niestety wci  jeszcze pokutuje w ro-

dowisku budowlanym prze wiadcze-

nie, e przecie  problem wentylacji 

„sam si  za atwi”, przecie  w starych 

domach bez specjalnych technologii 

tradycyjna wentylacja dzia a bez za-

rzutu. Otó  nic bardziej b dnego – 

szczelny, energooszcz dny budynek, 

do którego skonstruowania u yto no-

woczesnych materia ów budowlanych 

oraz wyposa ono w nowoczesne okna, 

drzwi czy system CO wymaga równie

zastosowania adekwatnego rozwi za-

nia wentylacyjnego.

Doskona ym przyk adem jest budy-

nek nale cy do jednego z s siadów 

autora niniejszego artyku u – mimo 

wietnej izolacji oraz nowoczesnej 

technologii grzewczej koszt ogrzania 

wspomnianego budynku jest stosun-

kowo wysoki. Po przeanalizowaniu 

jego konstrukcji okaza o si , e zsumo-

wana wielko  zastosowanych w nim 

standardowych wentylacyjnych prze-

wodów kominowych to… 80 × 80 cm! 

Aby uzmys owi  sobie ile ciep a ucie-

ka przez zastosowany tu system wen-

tylacji grawitacyjnej warto wyobrazi

sobie np. dziur  w dachu o wielko ci 

niemal 1m2 umieszczon  w suficie sa-

lonu czy sypialni w takim domu. 

St d w a nie rodzi si  konieczno  stoso-

wania rozwi za  energooszcz dnych – sys-

temów wentylacji mechanicznej opartych 

na rekuperatorach. Niestety wielu oferen-

tów tego typu urz dze , korzystaj c z rosn -

cego zainteresowania oraz braku wiedzy in-

westorów, oferuje urz dzenia przestarza e

technologicznie lub po prostu fatalnej jako-

ci. Warto tu zauwa y , e najcz ciej ró ni-

ca w cenie rekuperatorów tanich oraz tych 

dro szych zwraca si  ju  po pierwszym 

roku u ytkowania.

Najnowocze niejsze urz dzenia tego typu, 

np. nagrodzony Z otym Medalem MTP 

„Budma 2008” rekuperator ComfoAir 350, 

przy sprawno ci ponad 95% zu ywaj  mi-

nimalne ilo ci energii – zaledwie 6 W na 

pierwszym biegu! Roczny koszt energii nie-

zb dnej do funkcjonowania systemu wen-

tylacyjnego opartego na rekuperatorze tej 

klasy to zazwyczaj zaledwie kilkana cie 

z otych! Rekuperator dost pny jest w sieci 

sprzeda y www.rekuperatory.pl

Dom energooszcz dny powinien wi c by

wyposa ony w system wentylacji mecha-

nicznej opartej na rekuperatorze, sam sys-

tem wentylacyjny powinien za  by  wy-

konany z materia ów zapewniaj cych jego 

d ugoletni , bezawaryjn  eksploatacj .

Trudno oczekiwa , e za kilka lat b dzie-

my cieszy  si  ze skutecznej pracy systemu 

wentylacyjnego wykonanego de facto z… fo-

lii aluminiowej. A przewody tego typu s

nagminnie stosowane przez nisko wykwa-

lifikowanych instalatorów ze wzgl du na 

cen , dost pno , stosunkowo prosty mon-

ta  oraz niski koszt transportu. Decyduj c

si  wi c na budow  domu energooszcz dne-

go pami tajmy nie tylko o doskona ej izola-

cji dachu i cian, o nowoczesnych, szczel-

nych oknach czy energooszcz dnej pompie 

ciep a. Pami tajmy tak e o odpowiednim 

systemie wentylacyjnym. A decyduj c si

na taki czy inny system oparty na rekupera-

torze zastanówmy si  ile b dzie kosztowa-

a jego eksploatacja i jakie realne zyski przy-

niesie nam korzystanie z niego…
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Dom
energooszcz dny
– a wentylacja?
Coraz cieplejsze domy, coraz skuteczniejsza 

izolacja, coraz mniej mostków termicznych 

– tak obecnie wygl da w Polsce budownictwo 

energooszcz dne. wiadomo  inwestorów 

zmierza w kierunku rozwi za  sprawdzonych, 

w kierunku nowoczesnych i skutecznych 

technologii izolacyjnych.


