
KONCEPCJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
           DOMU JEDNORODZINNEGO ZOJA CZY¯YK

Œwie¿e powietrze w domu jest bardzo wa¿nym elementem dobrego samopoczucia jego 

mieszkañców oraz podstaw¹ do wypoczynku i relaksu. Niestety, przy projektowaniu i budowaniu 

nowych domów, przywi¹zuje siê zbyt ma³o uwagi do wykonania poprawnie dzia³aj¹cej wentylacji. 

Stosowana najczêœciej do tej pory wentylacja grawitacyjna, jest systemem bardzo przestarza³ym, a 

przy zastosowaniu ca³kowicie szczelnych okien i drzwi, w³aœciwie eliminujemy i tak s³abe jej dzia³anie. 

Staraj¹c siê j¹ udoskonaliæ, tzn. stosuj¹c wszelkiego rodzaju okienne rozszczelnienia, wywietrzaki itp. 

elementy doprowadzaj¹ce œwie¿e powietrze, nara¿amy siê na znaczne zwiêkszenie kosztów 

ogrzewania i ch³odzenia naszego domu. 
Jedynym skutecznym sposobem na doprowadzenie odpowiedniej iloœci œwie¿ego powietrza, 

jest wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej po³¹czonej z systemem odzysku energii 

czyli REKUPERACJ¥. G³ównym elementem takiego uk³adu jest centralka wentylacyjna nawiewno-

wywiewna z krzy¿owym lub przeciwpr¹dowym wymiennikiem ciep³a tzw. REKUPERATOR. Na 

szczególn¹ uwagê zas³uguje jego konstrukcja, która sprawia, ¿e strumienie powietrza zu¿ytego, 

usuwanego z pomieszczenia oraz œwie¿ego, zasysanego do budynku, przep³ywaj¹c przez s¹siaduj¹ce 

komory, przekazuj¹ sobie energiê.
Firma  proponuje wykonanie takiej instalacji w domku jednorodzinnym , 

zaprojektowanym przez biuro architektoniczne ARCHETON.  

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami, dotycz¹cymi wentylacji w pomieszczeniach, w których 
3przebywaj¹ ludzie, nale¿y zapewniæ w ci¹gu jednej godziny wymianê 30m  œwie¿ego powietrza dla 

ka¿dej osoby. Dom  przeznaczony jest dla 3-4 osobowej rodziny, co oznacza, ¿e powinniœmy 
3do niego dostarczaæ 90-120m /h œwie¿ego powietrza. Poniewa¿ jednak ludzie przebywaj¹ w domu w 

ró¿nych pomieszczeniach w ró¿nym czasie, warunki te musimy zapewniæ we wszystkich miejscach 

jednoczenie. Proponujemy system wentylacji, w którym œwie¿e powietrze dostarczane bêdzie do tzw. 

pomieszczeñ czystych, czyli pokoi, natomiast powietrze brudne wyci¹gane bêdzie z pomieszczeñ 

brudnych, czyli ³azienek, ubikacji, holu.

Proponowane iloœci powietrza dla domu jednorodzinnego 

Powietrze nawiewane:                                Powietrze wyci¹gane:

             Salon 130m3/h                                           £azienka 70m3/h
             Pokój  60m3/h                                            Jadalnia 70m3/h
             Pokój  60m3/h                                            Hol 110m3/h
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REKUPERATOR
MITSUBISHI ELECTRIC

3250 m /h 

SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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             Cena wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla domu CZY¯YK
             przy u¿yciu rekuperatora firmy Mitsubishi Electric  
                             

                   W cenê wkalkulowany jest koszt wykonania projektu wykonawczego

       * przy wykonaniu instalacji mechanicznej istnieje mo¿liwoœæ zrezygnowania z wiêkszoœci    
          kominów wentylacji grawitacyjnej, co zmniejszy koszt budowy domu o ok. 2 tys. z³otych  

                  
                                                      9200 z³ netto *
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