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Rekuperatory  
– trudne pytania,  
jasne odpowiedzi

BARTOSZ
Powinno zwracać się uwagę na ekonomię. 
Wszak stosowanie odzysku ciepła (rekupera-
cji) ma przynosić oszczędności. 
Dobrze zaprojektowany i wykonany system 
wentylacji z odzyskiem ciepła jest w stanie 
zwrócić się nam w określonym czasie (nawet w 
kilka lat). Wpływ ma na to m.in.: dobór centrali 

wentylacyjnej, wysoki realny odzysk ciepła, wy-
bór odpowiednich kanałów, sposób ich prowa-
dzenia, odpowiednia izolacja kanałów itp. 

METALPLAST
Odczucie komfortu w domu, w którym za-
montowano system wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepła jest nieporównywal-

Przeciętny koszt systemu rekuperacji (kanały i rekuperator) dla domu 150 m2 to 
15 tys. zł – 35 tys. zł. Koszt wysoki, rozbieżności duże… Czy zgodzi się Pani/Pan  
z opinią, że systemu wentylacji z rekuperacją nie można rozpatrywać pod kątem 
okresu zwrotu inwestycji, a głównie jako zwiększenie poziomu komfortu w domu?
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nie wyższe niż w budynkach z wentylacją 
grawitacyjną. Wszystkie nowo projektowa-
ne budynki powinny być wyposażone w tego 
typu rozwiązanie. Budując dom, trudno nie 
uwzględnić kosztów zakupu oraz wykonania 
tego typu instalacji, jednak obecnie wiele 
polskich firm oferuje dobrej jakości rekupera-
tory, a także systemy kanałów wentylacyj-
nych w przystępnej cenie. Wykonanie ca- 
łej insta-lacji dla domu 150 m2 w cenie do  
20 tys. zł nie powinno stanowić problemu. 
Pamiętajmy, że jest to inwestycja we własne 
zdrowie i dobre samopoczucie.

NED AIR
Stopa zwrotu z inwestycji (dot. aspektów fi-
nansowych) zależy m.in. od odzysku ciepła 
rekuperatora (centrali wentylacyjnej z odzy-
skiem ciepła), kosztów poniesionych na za-
kup, instalację systemu oraz kosztów jego  
użytkowania. Oczywiście, oprócz korzyści fi-
nansowych rekuperacja zapewnia osiągnię-
cie wysokiego komfortu. Do domu stale jest 
dostarczane, czyste (przefiltrowane) i świeże 
powietrze (niezależnie od pory roku), a usu-

wane „brudne” i zawilgocone. Wentylacja 
mechaniczna z rekuperacją w znaczący spo-
sób zmniejsza ilość roztoczy, kurzu i alerge-
nów w domu i uniemożliwia rozwój pleśni.

VAILLANT
Wraz ze wzrostem izolacyjności przegród bu-
dowlanych zmniejszają się straty cieplne bu-
dynku. Powoduje to również wzrost procento-
wego udziału (nawet powyżej 35%) strat na 
wentylację. Przy kosztownych w eksploatacji 
układach ogrzewania zastosowanie rekupe-
racji może przynieść wymierne korzyści finan-
sowe. Komfort jest elementem kluczowym, 
ale warto również pamiętać o możliwych 
oszczędnościach.

VIESSMANN
Koszt wykonania instalacji wentylacyjnej z re-
kuperatorem jest uzależniony od standardu, 
jakości kanałów i klasy rekuperatora czy wy-
magań inwestora. Kanały wentylacyjne wy-
konane z odpowiedniego materiału muszą 
kosztować, ponieważ spełniają odpowied-
nie wymogi i oczekiwania co do montażu  
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BARTOSZ
W praktyce, różnie to bywa. Są producen-
ci, którzy podają sprawności „marketin-
gowe”, ale też są też tacy, którzy uczciwie 
podają sprawności rzeczywiste. Aby nie „za-
ciemniać” obrazu, przydałoby się wyko-
nać analizę ekonomiczną pracy wentylacji 
z uwzględnieniem sprawności odzysku ener-
gii. Często podawany „procent” temperatu-
rowego odzysku ciepła nie jest pewnym wy-
znacznikiem oszczędności.

METALPLAST
Inwestor powinien zdawać sobie sprawę  
z efektywności działania rekuperatora w różnych 
warunkach pracy. W okresie letnim sprawność 
będzie niska i osiągać będzie poziom 50%. 
Wysoką sprawność rekuperatora uzyskuje się 
przy dużych różnicach temperatury, a więc 
w okresie zimowym. Poziom 80% jest jak naj-
bardziej realny do uzyskania, zwłaszcza  
w miesiącach od grudnia do marca. Wyni-
ki testów prowadzonych przez polskich pro-
ducentów potwierdzają, iż współczesne kon-
strukcje wymienników pozwalają na duży 
odzysk ciepła. 

NED AIR
Sprawność deklarowana przez producen-
tów jest maks. wartością odzysku ciepła, jaką 
może osiągnąć rekuperator (w określonych 
warunkach). 
Rzeczywista wartość odzysku może być 
zbieżna z wartością podaną przez produ-
centa. Zależy ona od: parametrów wymien-
nika (typu, powierzchni wymiennika ciepła, 
materiału); parametrów strumieni powie-
trza między którymi zachodzi wymiana cie-
pła (temp., wilgotność); prędkości przepływu 
strumieni powietrza przez wymiennik ciepła; 
wydatku.

VIESSMANN
Sprawność rekuperatora podawana przez 
producenta jest określona w pewnych wa-
runkach pracy, rzeczywista zaś zależy od ja-
kości wykonania instalacji (np. jej zaizolowa-
niu i usytuowania rekuperatora). 
Możemy przyjąć, że średnioroczna spraw-
ność układu waha się w przedziale 60-80%, 
ponieważ trudno jest się odzwyczaić od 
przyzwyczajeń np. otwierania okien, drzwi 
balkonowych itp.

Czy sprawność deklarowana przez producenta (nawet ponad 80%),  
a osiągana w rzeczywistości (realnie 40-50%) nie zaciemnia prawdziwego 
obrazu pracy układu w rozmowie z przyszłym inwestorem?   

Gdzie najlepiej zamontować rekuperator: w piwnicy czy na strychu?

BARTOSZ
Nie ma to szczególnego znaczenia. Należy 
natomiast zwrócić uwagę na: łatwy dostęp 
do urządzenia, cichą pracę rekuperatora, 
stosunkowo niedługie odcinki kanałów wen-
tylacyjnych itp.

METALPLAST
Miejsce montażu rekuperatora należy staran-
nie zaplanować. Rekuperator powinno się 
montować w pomieszczeniu gospodarczym, 
kotłowni lub innym pomieszczeniu, w którym 
temperatura podczas zimy nie spada poniżej 
0oC. Chodzi tu głównie o uniknięcie zjawiska 
zamarzania skroplin. 
Należy także pamiętać o emisji hałasu i 
umieszczeniu urządzenia z dala od sypialni. 
Bardzo ważne jest zapewnienie swobodnego 
dostępu do rekuperatora w celu wymiany fil-
trów, czyszczenia lub przeprowadzenia czyn-
ności serwisowych.  
W sytuacji, gdy system wentylacji nie był prze-
widziany w projekcie, miejsce zainstalowa-

nia jest najczęściej przypadkowe i rekuperator 
montuje się na poddaszu. Należy jednak pa-
miętać o ociepleniu poddasza oraz popraw-
nym zaizolowaniu kanałów wentylacyjnych.

PRO-VENT
Przede wszystkim dobierając miejsce na re-
kuperator, należy wziąć pod uwagę kilka 
istotnych czynników:
- temperatura pomieszczenia nie powinna 
zimą spadać poniżej 0°C; 
- pomieszczenie powinno zapewniać wystar-
czającą przestrzeń do poprawnego montażu 
oraz serwisowania urządzenia (zgodnie z DTR 
danego urządzenia);
- istotne jest przyłącze do kanalizacji, aby 
można odprowadzić skropliny, których ilość 
może być znacząca w okresie zimowym. 
Najczęściej rekuperatory montowane są na 
strychu ze względu na najprostsze rozprowa-
dzenie kanałów wentylacyjnych w budyn-
ku. Należy jednak pamiętać, że strych musi 
być ocieplony i unikać montażu bezpośred-

i eksploatacji np. kanały z tworzyw sztucz-
nych muszą być odporne na odkształce- 
nia, elastyczne, jeżeli chodzi o układanie  
i mieć powłokę antystatyczną zabezpiecza-
jącą przed osadzaniem się kurzu. Rekupera-
tor o odpowiedniej kulturze pracy, sprawno-
ści i możliwości rozbudowy automatyki też jest 
droższy. 

Można więc wykonać instalację za 15 tys. zł, 
jak również za 35 tys. zł i więcej. Kwestia czy 
układ będzie prowizoryczny, czy będzie od-
powiednio odizolowany, wytłumiony i nie bę-
dzie przenosił drgań i odgłosów do innych 
pomieszczeń. Instalację robi się na „całe ży-
cie” więc musi spełniać odpowiednie stan-
dardy pracy i wykonania.
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nio nad sypialnią, aby praca centrali nie za-
kłócała ciszy nocnej.

VAILLANT
Przy wyborze miejsca zabudowy rekupera-
tora dobrze jest dostosować się elastycznie 
do bryły budynku. Należy przy tym pamię-
tać o łatwości obsługi, generowanym przez 

urządzenie hałasie, a także o możliwości wy-
korzystania bryły budynku do łatwiejszego 
wykonania instalacji poprzez przykładowe 
wykorzystanie nieużytkowego poddasza. 
Montaż na strychu albo w piwnicy najczęściej 
technicznie nie stanowi problemu, decyzja ta 
jednak powinna być za każdym razem zależna 
od samego budynku i oczekiwań Inwestora.

Jakie są zalecenia krotności wymian dla obiektów dużych i małych,  
o bryle zwartej i rozłożystej? Podstawowe zalecenie to krotność minimalna  
0,2 czy 0,5, maksymalna 0,8, czy 1 wymiana/godzinę? 

VIESSMANN
Dobór wielkości rekuperatora uzależniony jest 
od rodzaju budynku i na jakie cele ma być 
przeznaczony. Standardowo przyjmuję się 
dla budynku wymianę powietrza na pozio-
mie 0,5/h, natomiast powinna się ona mie-
ścić w widełkach 0,5-0,8/h. Różnica ta wyni-
ka z tego, jak jest przeszkolony budynek: im 
więcej zysków ciepła z okien, tym większa 
wymiana. 
W przypadku kiedy budynek ma być schła-
dzany np. przez GWC przyjmuje się wymianę 
powietrza ma poziomie 1-1,5, a klimatyzowa-
ny do 3 wymian. Dlatego zanim zaczniemy 
dobierać rekuperator należy rozeznać, jakie 
są oczekiwania klienta i czego oczekuje od 
instalacji wentylacyjnej.

WOLF
Krotność wymian nie jest sposobem na pro-
jektowanie instalacji wentylacji. Ilość powie-
trza, jaka ma być nawiewana lub wywiewa-
na z pomieszczenia regulują przepisy, czyli 
Polska Norma (PN-83/B-03430 Wentylacja  
w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej – Wy-

magania. W dniu 8 lutego 2000 roku uchwa-
lono zmianę do tej normy PN-83/B-03430/
Az3:2000). Np. z łazienki musimy wywiewać 
minimum 50 m3/h i wtedy się okaże, że krot-
ność wymian wynosi 5. 
Jeżeli chodzi o nawiew powietrza do pokoi 
to minimalna ilość powietrza dla jednej oso-
by wynosi 20 m3/h, ale krotność dla pokoi po-
winna być około 1. Ilości zawarte w PN są 
ilościami minimalnymi. Po określeniu zapo-
trzebowania powietrza dla budynku dobie-
ramy urządzenie (wielkość urządzenia zale-
ży od wielkości budynku). Jeżeli rekuperator 
będzie czerpał powietrze przez wymiennik 
gruntowy, to aby w lecie uzyskać lepszy efekt 
schładzania pomieszczeń powinniśmy na-
wiewać większą ilość powietrza (około 3 wy-
mian na godzinę). Dobór wydajności rekupe-
ratora jest bardzo ważnym elementem, ale 
pamiętajmy, że spręż wentylatora w takich 
urządzeniach jest z góry określony i nie mo-
żemy go zmienić. Poprawnie musimy więc 
zaprojektować instalację rozprowadzającą 
powietrze tak, aby opory instalacji dla pro-
jektowanego wydatku były w zakresie para-
metrów wentylatora.
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NED AIR
Podczas doboru wielkości rekuperatora pro-
jektant powinien kierować się konkretnym 
projektem domu, a nie ogólnymi przesłanka-
mi. Na wielkość rekuperatora ma wpływ nie 
tylko pow. domu, ale również kubatura, struk-
tura pomieszczeń oraz ich końcowe przezna-
czenie. 
Za pomocą sterowników mieszkańcy bu-
dynku mogą regulować wydajnością cen-
trali, przez co mogą osiągać różną krotność 
wymiany (w zależności od liczby i zaprogra-
mowania poszczególnych biegów). Maksy-
malna zalecana krotność wymiany powie-
trza to ok. 0,8 wymian/godzinę. Dodatkowo 
praca centrali może być sterowana na pod-
stawie odczytu czujników CO2, wilgotności, 

temp. oraz być zaprogramowana czasowo 
(programy dzienne, tygodniowe).

VENTIA
Nie można przyjąć zbyt niskiej wartości, ale 
przewymiarowanie projektu ze względu na 
dodatkowe koszty i problem z umiejscowie-
niem większej instalacji też jest niewskazane. 
Producent central Komfovent zaleca do obli-
czeń przyjąć wartość krotności wymian mię-
dzy 0,5 a 1 wymianą kubatury budynku.  
W praktyce uśredniona krotność to zazwyczaj 
0,7 wymiany. Takie założenie pozwoli zbudo-
wać wydajny system wentylacyjny, zapewnia-
jący użytkownikom wysoki komfort, jednocze-
śnie unikając dodatkowych kosztów instalacji 
wynikających z przewymiarowania projektu.

Niektórzy użytkownicy systemów wentylacji z rekuperacją uskarżają się na 
przenoszenie się zapachów między pomieszczeniami… 

BARTOSZ
Problem może być nie tylko w samym reku-
peratorze, ale także instalacji. Przy centralnej 
wentylacji pomieszczeń o różnym przeznacze-
niu powinno stosować się urządzenia szczelne, 
tak aby powietrze świeże nie mieszało się  
z powietrzem wyciąganym. Dodatkowo nale-
ży uszczelnić kanały i problemu nie będzie.

METALPLAST
Głównym problemem jest niepoprawnie wy-
konana lub źle wyregulowana instalacja wen-
tylacyjna. Jeśli chodzi o urządzenia, to ze 
względu na zjawisko przenoszenia zapachów 
najgorzej wypadają rekuperatory z wymienni-
kiem obrotowym. Podyktowane jest to ich kon-
strukcją i zasadą działania. W rekuperatorach 
z wymiennikiem krzyżowo-przeciwprądowym 

najczęstszą przyczyną są nieszczelności we-
wnątrz urządzenia oraz stosowanie wymienni-
ków ciepła nierenomowanych producentów.

NED AIR
Przenoszenie zapachów pomiędzy pomiesz-
czeniami może wynikać, ze źle zamontowa-
nego/zaprojektowanego systemu kanałów 
wentylacyjnych oraz/lub złego doboru re-
kuperatora. Najczęściej wynika ze zbyt ma-
łej wydajności centrali oraz/lub zbyt dużych 
oporów w przewodach wentylacyjnych.

PRO-VENT
Zazwyczaj kratki wyciągowe montuje się  
w kuchni, łazience, toalecie zaś nawiewy 
świeżego powietrza w salonie, sypialni. Wymu-
szona w ten sposób cyrkulacja powietrza po-

winna skutecznie ograniczyć przenoszenie za-
pachów podczas np. gotowania z kuchni do 
innych pomieszczeń budynku. Ważne jest do-
bre wyregulowanie systemu wentylacji, tak by 
przynajmniej nawiew równy był wywiewowi. 
Najczęściej stosuje się systemy z lekkim nad-
ciśnieniem. Nie wolno też zapominać o od-
powiednich otworach wentylacyjnych  
w drzwiach pomiędzy pomieszczeniami, by za-
pewnić swobodny przepływ powietrza. Kłopot 
także może się pojawić, jeśli do instalacji wy-
wiewnej podłączony jest okap kuchenny  
z wentylatorem. W przypadku, gdy okap ma sil-
nik o wydatku większym niż wydajność znamio-
nowa centrali wentylacyjnej należy stosować 
przepustnice zwrotne na pozostałych kanałach 
wyciągowych oraz przepustnice stałego prze-
pływu ograniczające przepływ do maksymal-
nej wydajności centrali, aby nie doprowadzić 
do dystrybucji powietrza wyciągowego kuchni 
poprzez pozostałą cześć instalacji wywiewnej.

VIESSMANN
Przenoszenie się zapachów pomiędzy pomiesz-
czeniami może wynikać z kilku przyczyn. Nie-
właściwie wykonana instalacja, za mały spręż 
rekuperatora lub zbyt rzadka wymiana filtrów.

WOLF
Nie ma możliwości, aby zapachy np. z kuchni 
znalazły się w garderobie. Strumienie powie-
trza w instalacji nie mieszają się ze sobą. Teo-
retycznie zapach z kuchni może przenieść się 
np. do garderoby w momencie, kiedy ktoś 
całkiem wyłączy urządzenie, ponieważ po-
mieszczenia te są podłączone do tej samej 
instalacji. Inną przyczyną wynikającą z błę-
du, który niestety się zdarza jest podłączenie 
okapu kuchennego z wentylatorem do insta-
lacji rekuperacji (nie wolno tego robić).  
W czasie pracy okapu powietrze będzie na-
wiewane do wszystkich pomieszczeń, z któ-
rych mamy powietrze wyciągać. 

Odzysk ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz to także problem 
zanieczyszczeń osadzających się na wymienniku, filtrach. 
Jak często trzeba wymieniać (np. filtry) lub czyścić te elementy i jaki to koszt?

METALPLAST
Ze względu na obecność zanieczyszczeń  
w przetłaczanym powietrzu, filtry należy wy-
mieniać mniej więcej co 2 miesiące. Zależy to 
przede wszystkim od pory roku oraz intensyw-
ności użytkowania pomieszczeń mieszkalnych. 
Decydując się na zakup rekuperatora, nale- 
ży uwzględnić koszty jego eksploatacji,  
w skład których wchodzą właśnie okresowe 
wymiany filtrów. Koszt wymiany dwóch orygi-
nalnych filtrów w urządzeniach zachodnich 
producentów sięga od 80 do 140 zł. W polskich 
rekuperatorach można wymieniać tkaniny fil-

tracyjne. Dzięki temu cena filtrów poliestrowych 
nie przekracza 10-20 zł za komplet. Comiesięcz-
ne inspekcje filtrów i częsta ich wymiana, po-
zwala na utrzymanie wymiennika ciepła oraz 
całej instalacji wentylacyjnej w czystości.

VIESSMANN
Filtry w rekuperatorze powinny być sprawdza-
ne średnio raz na 1-2 miesiące w okresie zi-
mowym i 3 w okresie letnim. Trudno jest okre-
ślić dokładnie czas wymiany, ponieważ jest on 
uzależniony od tego, jakie jest zapylenie po-
wietrza w okolicy. W okresie grzewczym czę-
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METALPLAST
Żaden rekuperator nie jest w 100% szczelny, 
ale przed zakupem warto zwrócić uwagę na 

kilka elementów konstrukcyjnych. Do najważ-
niejszych należy wymiennik, który nie może 
być przypadkowy, wytwarzany metodą „do-

ściej wymienia się filtry głównie z powodu 
większego zapylenia w powietrzu (m.in. dlate-
go, że „jesteśmy narodem bardzo ekologicz-
nym i dzielimy śmieci na te, które da się spalić 
albo nie”), w okresie letnim – rzadziej. Koszt fil-
trów zależy od ich klasy filtracji i powierzchni.

WOLF
Po to mamy w centralce filtry powietrza, aby 
większość tych zanieczyszczeń zatrzymywać. 
Sterownik sygnalizuje moment, w którym filtry 
należy wyczyścić. Filtry można odkurzać np. 
co 2-3 miesiące, ale raz w roku należy je wy-
mienić na nowe. Koszt wymiany kompletu fil-
trów to kilkadziesiąt złotych. Wymiennik  
w centralce powinniśmy czyścić co 3 lata.

VENTIA
Krotność wymian filtrów to indywidualna spra-
wa każdej instalacji wynikająca z położenia bu-
dynku oraz jego sposobu użytkowania. Wiado-
mo, że źle umiejscowiona czerpnia powietrza 
lub okolica narażona na duże zanieczyszczenie 
lub zapylenie będą powodować częstsze za-
brudzenie filtrów. Ogólnie producenci central 

zalecają minimum dwie wymiany filtrów 
w ciągu roku (po sezonie zimowym i po se-
zonie letnim). Ale filtry to przede wszystkim 
nasze zdrowie. To one stanowią pierwszą 
barierę dla zanieczyszczeń w powietrzu czer-
panym z otoczenia. Im większa klasa filtra-
cji, tym czystsze powietrze trafia do budynku, 
dlatego filtry powinno wymieniać się nawet 
kilka razy w roku. 
Pamiętajmy, że filtry chronią też elementy 
wewnętrzne urządzenia takie jak wentylato-
ry, automatykę, czy wymiennik, który zabru-
dzony będzie miał niższą sprawność. Ceny 
filtrów w zależności od typu i klasy filtracji wa-
hają się między 40 a 100 zł.

VAILLANT
Częstotliwość wymiany filtrów jest wynikową 
zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego, 
krotności wymian, a także rodzaju zastosowa-
nego filtra (przykładowo przeciwalergiczny 
F6). Możliwe jest czasami przedłużenie okre-
su wymian poprzez mechaniczne ich oczysz-
czanie (odkurzanie lub pranie). Konieczna 
jest jednak regularna kontrola ich stanu. 

Dla układów wentylacji wymuszonej bardzo istotną kwestią jest poziom hałasu. 
Co tak naprawdę hałasuje i jak wyciszyć instalację?

nio na redukcję hałasu. Częstym błędem 
konstrukcyjnym jest użycie wentylatorów o 
małej średnicy i dużej prędkości obrotowej. 
Hałas generowany przez wentylatory jest 
trudny do wyeliminowania. 

PRO-VENT
Aby ograniczyć hałas emitowany przez cen-
tralę należy:
- zaprojektować i wykonać instalację o ma-
łych oporach przepływu; hałas emitowany 
przez wentylatory pracujące na dużych sprę-
żach, może wrosnąć nawet kilkakrotnie; 
- instalację nawiewno-wywiewną najlepiej wy-
konać z kanałów wygłuszonych akustycznie 
- zachować minimalną odległość 3-4 m.b. 
pomiędzy anemostatem (wywiew, nawiew);
- zmniejszyć ciśnienie statyczne na anemosta-
tach (zazwyczaj na anemostatach najbliżej cen-
trali) za pomocą przepustnic dławiących, które 
należy montować w odległości minimum 2 m.b. 
przed anemostatem co ograniczy „szumienie”;
- należy unikać montowania rekuperatora, 
jak i wyrzutni ściennej w pobliżu sypialni, gdyż 
nocą nawet niewielki szum powietrza może 
powodować dyskomfort;
- jeśli to konieczne, zastosować tłumik na na-
wiewie;
- dobrać średnicę kanałów tak, aby prędkość 
przepływu powietrza nie przekraczała 3-4 m/s.

VENTIA
Głównym źródłem hałasu w instalacjach 

wentylacyjnych są przede wszystkim wenty-
latory. To one pracują bez przerwy i ze wzglę-
du na charakter oraz budowę będą genero-
wać hałas. Bardzo ważne jest, żeby dobrać 
tak wielkość urządzenia, żeby w nominalnym 
trybie pracy nie musiało działać na maksy-
malnych obrotach. 
Często instalatorzy szukając oszczędności, 
proponują mniejsze urządzenia. Te, żeby za-
pewnić oczekiwane wydajności, muszą pra-
cować w górnym zakresach swojej charak-
terystyki, co powoduje, że generują większy 
hałas i dodatkowo zużywają więcej ener-
gii. Na etapie projektowania można wybrać 
również nowoczesne silniki typu EC, które 
mają lepsze parametry akustyczne od trady-
cyjnych silników. 
Źle zaprojektowana bądź wykonana instala-
cja może powodować nadmierny hałas wy-
nikający ze zbyt dużych prędkości powietrza 
albo szumów powstałych na źle dobranych 
elementach takich jak przepustnice, kratki, 
anemostaty. Chcąc uniknąć nadmiernego 
hałasu musimy zadbać od samego początku 
o odpowiedni projekt, który uwzględni opty-
malne urządzenia oraz średnice kanałów dla 
odpowiedniego rozprowadzenia powietrza. 
Pamiętajmy też o izolacji przewodów po-
wietrznych oraz tłumikach za centralą od 
strony pomieszczeń. W celu wytłumienia ha-
łasu przed samymi kratkami bądź anemosta-
tami stosuje się tłumiki elastyczne albo prze-
wód typu flex z izolacją akustyczną. 

METALPLAST
Na wysoki poziom hałasu ma wpływ wiele 
czynników i jest to temat bardzo złożony. Ha-
łas może generować system wentylacyjny  
o zbyt małych przekrojach przewodów w sto-
sunku do przepływu powietrza, zbyt małe 
średnice anemostatów nawiewnych, bądź 
wykonanie instalacji z nieodpowiednich ma-
teriałów. Dobre efekty otrzymuje się poprzez 
zastosowanie izolowanych kanałów wenty-

lacyjnych z tworzyw sztucznych, zwiększenie 
średnic przewodów wentylacyjnych, zreduko-
wanie liczby kolan i łączników oraz użycie do 
dystrybucji powietrza skrzynek rozprężnych.
Rekuperator powinien zapewnić odpowied-
ni przepływ powietrza w jego wnętrzu, a mia-
nowicie jego elementy składowe (wentylato-
ry, wymiennik ciepła, filtry) nie powinny być 
umieszczone zbyt blisko siebie. Większa i do-
brze zaizolowana obudowa wpływa dodat-

Miejsca najczęstszych nieszczelności w rekuperatorze…
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mową”. Szczelność wymiennika ma decydu-
jący wpływ na sprawność urządzenia oraz 
mieszanie się powietrza. 
Ważny jest sposób mocowania wymienni-
ka w rekuperatorze. Połączenie wymiennik 
– obudowa powinno być wykonane za po-
mocą szeregu ściśle dopasowanych uszcze-
lek. Poza wymiennikiem należy również 
sprawdzić miejsca połączeń poszczególnych 
elementów konstrukcyjnych, a w szczególno-
ści przegród pomiędzy kanałami nawiewu  
i wywiewu. Mając na uwadze poprawne od-

prowadzenie kondensatu, najlepsze konstruk-
cje to takie, które mają wannę wykonaną  
z formowanego tworzywa sztucznego (jed-
noelementowe, bez spawów i spoin). 

VIESSMANN
Nieszczelności jeżeli powstają, to najczęściej 
na połączeniach poszczególnych elemen-
tów układu. 
Mogą też powstawać z powodu drgań  re-
kuperatora dlatego muszą być odpowiednio 
zamocowane i uszczelnione.

Rekuperatory regeneracyjne (obrotowe) a płytowe, które rekomendowane są 
do obiektów mieszkalnych i z jakich przyczyn? 

(sprawności na poziomie 90%). Klasyczne wy-
mienniki płytowo-krzyżowe osiągają zazwyczaj 
maksymalnie ok. 65% sprawności odzysku. 
Jeśli chodzi o zużycie energii to np. centrale 
marki Komfovent serii Domekt w standardzie 
wyposażone są w energooszczędne i nowo-
czesne silniki typu EC zarówno dla wentylato-
rów, jak i do silników rotorów. Dzięki temu zu-
życie energii jest na minimalnym poziomie 
(np. wentylator na 300 m3/h zużywa maks.  
70 W, silnik rotora ok. 20 W). Centrale z wy-
miennikami krzyżowymi nie mają dodatko-
wego silnika na wymienniku, ale ze względu 
na mniejszy odzysk ciepła  wyposażone  
są w większe nagrzewnice wtórne (średnio  
2 razy większa od nagrzewnicy wtórnej  
w centrali z rotorem dla tej samej wydajno-
ści), które generują dodatkowe zużycie ener-
gii. W ogólnym rozrachunku wymiennik ob-
rotowy dzięki większej sprawności i mniejszej 
nagrzewnicy wtórnej może okazać się bar-
dziej ekonomiczny. 
Kolejną ważną cechą wymiennika obrotowe-
go jest brak wykroplenia skroplin na wymien-
niku. Dzięki specjalnej konstrukcji wymiennika 
obrotowego skropliny nie gromadzą się na 
płytach wymiennika, gdyż rekuperator cały 
czas kręci się i ciągle odzyskuje pojawiającą 
się wilgoć. Ta ważna cecha powoduje,  
że wymiennik obrotowy nie wysusza powie-
trza nawiewanego w takim stopniu jak wy-
mienniki płytowe, które całą wilgoć usuwają 
na zewnątrz instalacji. To powoduje dodatko-
wy problem, gdyż wilgoć w postaci konden-
satu trzeba odprowadzić do kanalizacji, czyli 
zbudować dodatkową instalację odprowa-
dzającą skropliny. To może zadecydować też  
o konieczności umieszczenia urządzenia  
w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji kanali-
zacyjnej, a niekoniecznie w miejscu, które było 
dla nas najbardziej dogodne ze względu na 

rozprowadzenia instalacji powietrznej. Centrale 
z wymiennikiem obrotowym można montować 
w różnych pozycjach, gdyż nie martwimy się o 
odpowiednią pozycję dla odpływu skroplin. 
Jednak najważniejsza korzyść wynikająca  
z braku skroplin w wymienniku obrotowym  
to brak ryzyka zamarzania w zimie. 
Centrale z wymiennikami obrotowymi (np. 
Komfovent REGO) mogą pracować w peł-
nym zakresie wydajności nawet do tempera-
tury -30°C. Wymiennik płytowe praktycznie 
od temperatury poniżej ok. -5°C będą okre-
sowo wchodzić w stan odmrażania albo  
w ogóle się wyłączą (w zależność od typu 
zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego 
wymiennika przewidzianego lub nie przez 
producenta centrali). 

METALPLAST
Rekuperatory z wymiennikiem regeneracyj-
nym, przeznaczone dla małych domów jed-
norodzinnych nie są jeszcze powszechnie 
stosowane ze względu na koszt wymienni-
ka, dużą masę oraz złożony system sterowa-
nia jego pracą. Biorąc pod uwagę koniecz-
ność zminimalizowania hałasu, ciągła praca 
systemu przepustnic otwieranych w bar-
dzo krótkim czasie, stanowi pewien problem 
techniczny. Należy się jednak spodziewać, iż 
niebawem odpowiednie konstrukcje pojawią 
się w ofertach polskich producentów. W chwi-
li obecnej są to przeważnie konstrukcje prze-
mysłowe, dedykowane dla dużych obiektów.
 Wymiennik obrotowy ma pewne zalety, do 
których należy głównie brak ryzyka szronie-
nia. Cecha ta jest pożądana szczególnie 
w krajach skandynawskich oraz rejonach, 
gdzie w ciągu roku przeważają niskie tempe-
ratury. Na ich niekorzyść działa niestety zja-
wisko przenoszenia zapachów do sąsiednich 
pomieszczeń oraz konieczność serwisowania 

WOLF
W przypadku rekuperatorów z obrotowym wy-
miennikiem ciepła może dochodzić do nie-
wielkich „przecieków” powietrza wywiewane-
go do nawiewanego. Ponadto powierzchnia 
wymiennika raz znajduje się w strefie powie-
trza wywiewanego, a raz nawiewanego. 
Biorąc pod uwagę, że powietrze wywiewa-
my np. z łazienki – nie jest to najlepsze rozwią-
zanie. W przypadku wymienników płytowych 
strumienie powietrza nie mają możliwości 
mieszania się ze sobą. Sprawność wymienni-
ków obrotowych i płytowych przeciwprądo-
wych jest porównywalna. 

NED AIR
Najlepszym wyborem, przy systemie wentyla-
cyjnym do domów jednorodzinnych jest cen-
trala wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowo-
-przeciwprądowym. Jest to wymiennik  
o najwyższej sprawności odzysku dzięki zasto-
sowanej konstrukcji i powierzchni działania. 
Pozwala on na osiągnięcie odzysku ciepła 

na poziomie 95% (dla wymienników z tworzy-
wa sztucznego). Dodatkowo w wymienniku 
krzyżowo-przeciwprądowym strumienie po-
wietrza nie mieszają się ze sobą.

VENTIA
Wybór typu wymiennika ciepła w rekupe-
ratorze to jedna z podstawowych i najważ-
niejszych decyzji inwestora. Oba rozwiązania 
mają szereg zalet jednak ze względu swoje 
parametry oraz warunki klimatyczne panujące 
w Polsce wybór wymiennika obrotowego wy-
daje się bardziej uzasadniony. Rozwiązanie to 
ze względu na bardziej zaawansowaną kon-
strukcję w porównaniu do wymienników płyto-
wych jest mniej popularne na naszym rynku. 
Co decyduje o ich przewadze? Przeanalizu-
jemy klika podstawowych dla rekuperatorów 
kwestii: sprawność odzysku, zużycie energii, 
eksploatację, koszty. 
Wymienniki obrotowe przy sprawności odzy-
sku ciepła na poziomie 85% są konkurencją dla 
wymienników płytowych-przeciwprądowych 
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kiem poprawnego zaizolowania przewodów 
oraz właściwego wykonania połączeń mię-
dzy kształtkami. Wymaga on od instalatora 
dużej dokładności oraz umiejętności. Blasza-
ne kanały muszą być solidnie zamocowane, 
aby nie wpadały w drgania i nie „dzwoniły” 
przy wysokim przepływie powietrza.
 Obecnie dostępne są systemy kanałów 
oparte na skrzynkach rozprężnych oraz ela-
stycznych kanałach z tworzyw sztucznych. 
Elementy tego typu montuje się łatwo, a ich 
konstrukcja pozwala na wykonanie różnych 
konfiguracji. Gotowe skrzynki anemostatów, 
rozdzielacze, łączniki i rewizje ułatwiają pracę 

instalatorom. Zbudowany z nich system wenty-
lacji jest szczelny, estetyczny i z pewnością jest 
mniej czasochłonny. 
Każdy system kanałów ulega po pewnym 
okresie zabrudzeniu. Warto zainstalować  
w kilku miejscach rewizje., jednak zdecydo-
waną większość czynności serwisowych moż-
na przeprowadzić po zdjęciu anemostatów 
i kratek. Możliwość czyszczenia to niewątpli-
wie zaleta kanałów „sztywnych”. Kanały ela-
styczne, wykonane ze zbrojonej folii alumi-
niowej, ocieplonej wełną mineralną, po kilku 
latach mogą nadawać się całkowicie do 
wymiany.

Jakie kanały zastosować: sztywne czy flex ze względu na opory i utrzymanie 
czystości? 

VENTIA
Biorąc pod uwagę opory i kwestie utrzymania 
czystości odpowiedź może być tylko jedna: 
kanały sztywne typu spiro. Gładka powierz- 
chnia wewnętrzna, łagodne łuki, mocny  
i trwały materiał to czynniki, które decydują  
o przewadze eksploatacyjnej tych materiałów. 
W dzisiejszych czasach dzięki większej świado-
mości licznym realizacjom instalatorzy odcho-
dzą od popularnych jeszcze kilka lat temu in-
stalacji wyłącznie na kanałach elastycznych. 
Kanały te zyskały dużą popularność dzięki ni-
skiej cenie, łatwości montażu oraz dobrym pa-
rametrom akustycznym. Jednak większe opory 
instalacji (często uniemożliwiające centrali do-
starczenie powietrza do wszystkich pomiesz-
czeń w  budynku) oraz praktycznie brak moż-
liwości czyszczenia, spowodował, że kanały 
te stosowane są zazwyczaj jako uzupełnie-
nie instalacji (podłączenie anemostatów, kra-
tek) lub w ciężko dostępnych miejscach, gdzie 
montaż sztywnej instalacji jest niemożliwy.

NED AIR
Elastyczne kanały w systemie rozdzielaczo-
wym np. AirExcellent, czy też TuboFlex mają 
gładką powłoką wewnętrzną, która wykazu-
je właściwości antybakteryjne, antystatyczne 
przez co gwarantują dłuższą czystość insta-

lacji, a jednocześnie można je łatwo czyścić. 
Dodatkowo, powyższe systemy mają karbo-
waną powłokę zewnętrzną, odporną na ob-
ciążenia i korozję. Niewątpliwą zaletą jest 
możliwość umieszczania ich bezpośrednio w 
warstwie sufitu/podłogi (umożliwia to mały 
przekrój) oraz elastyczność i jednocześnie wy-
trzymałość. Opór w systemach rozdzielaczo-
wych jest zdecydowanie mniejszy, ponieważ 
nie ma zmian przekroju przewodu, jak również 
brak kolan, trójników, przepustnic generują-
cych opór wewnątrz instalacji wentylacyjnej.

VIESSMANN
Instalacja wentylacyjna powinna być wykona-
na z kanałów sztywnych, które zapewnią opty-
malny przepływ powietrza. Natomiast np. przy 
przejściach przez przegrody, mijanki itp. kana-
ły elastyczne sprawdzą się doskonale, ułatwia-
jąc prace, mają też tę właściwość, że mogą 
wytłumić częściowo kanał, niestety charakte-
ryzuje je większy opór niż w kanałach sztyw-
nych. W trakcie wykonywania czy planowania 
instalacji należy zamontować tzw. wyczystki 
czy rewizje w celu wyczyszczenia instalacji.

METALPLAST
System wentylacyjny oparty na kanałach spi-
ro sprawuje się bardzo dobrze, pod warun-

układu napędu wymiennika (paski napędo-
we, łożyska silnika).
Najpowszechniej stosowane są rekuperato-
ry z wymiennikiem krzyżowo-przeciwprądo-
wym, których sprawność jest równie wysoka. 
Podyktowane jest to także względami ekono-

micznymi oraz trwałością. Oprócz wentylato-
rów i bypassu brak jest w nich zużywających 
się elementów mechanicznych. Serwisan-
ci rzadziej odwiedzają tego typu urządzenia, 
które najczęściej wymagają jedynie wymia-
ny filtrów bądź okresowego czyszczenia. 

Jak właściwie wykonać układ wentylacji z rekuperacją w domu z kominkiem? 

VAILLANT
Jednoczesna praca centralki wentylacyjnej  
i kominka może spowodować problem zasysa-
nia spalin z powrotem do budynku. Aby temu 
zapobiec konieczne jest wyeliminowanie moż-
liwości powstania  
podciśnienia. Odpro-
wadzenie spalin musi 
odbywać się w spo-
sób kontrolowany  
i poprzez przewody 
do tego przeznaczo-
ne. Zaleca się stoso-
wać paleniska  
z zamkniętą komo-
rą spalania lub do-
prowadzenie do pa-
leniska powietrza do 
spalania odrębnym 
przewodem rurowym. 
Detektor zabezpiecza-
jący przed podciśnie-

niem wyłącza centralkę przy przekroczeniu do-
puszczalnego podciśnienia, a dodatkowo dzięki 
czujnikowi temperatury rozpoznaje czy paleni-
sko pracuje czy też nie. Takie zabezpieczenie 
gwarantuje bezpieczną eksploatację układu.

Detektor do zabezpieczenia przed podciśnieniem 

Czujnik temperatury

Czujnik ciśnienia

Centrala wentylacyjna Palenisko z otwartą komorą spalania

Przykład montażu i działania detektora do zabezpieczenia przed 
podciśnieniem
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Jaka jest realna skuteczność GWC w warunkach zimowych i warunkach letnich?

PRO-VENT
GWC stanowi podziemny bufor energetycz-
ny. Jego poprawna praca opiera się na zja-
wisku podciągania izoterm znajdujących się 
na głębokości, gdzie panuje stała temperatu-
ra 8-10°C. Dodatkowo duży wpływ na spraw-
ność jego pracy ma ilość energii zgromadzo-
nej w poszczególnych sezonach eksploatacji.
Jednym z ważniejszych czynników mających 
bezpośredni wpływ na sprawność stano-
wi bezwładność energetyczna wymiennika 
gruntowego.
Temperatura na wyjściu z GWC o dużej bez-
władności energetycznej niezależnie od 

temperatury powietrza zewnętrznego do-
prowadzanego do wymiennika zmienia się 
nieznacznie – jest ustabilizowana. Zimą tem-
peratura powietrza za poprawnie dobranym  
i wykonanym GWC nie spada poniżej 0°C  
(z pomiarów prowadzonych w sposób cią-
gły na wymiennikach płytowych w firmie Pro-
-Vent wynika, iż temperatura powietrza na 
wyjściu z GWC zimą nie spada poniżej 2°C).
Natomiast w sezonie letnim, poprawnie eksplo-
atowany GWC pozwala osiągnąć temperatu-
rę na wyjściu w przedziale 14÷16°C (wymienniki  
w siedzibie firmy Pro-Vent w sezonie letnim za-
pewniają temperaturę powietrza 15°C).

Czy warto zapłacić dużo więcej za rury antybakteryjne? Czy są realne 
przesłanki przemawiające za stosowaniem droższych rur? 

PRO-VENT
W bezprzeponowym płytowym GWC przepły-
wające przez wymiennik powietrze ma bez-
pośredni kontakt z odpowiednio przygotowa-
ną warstwą gruntu. Opisywane rozwiązanie nie 
wymaga stosowania rur z powłoką antybakte-
ryjną ze względu na fakt, iż konstrukcja wymien-
nika oraz spadek na kanałach transportują-
cych powietrze (z czerpni do GWC oraz z GWC 
do centrali) pozwalają odprowadzić kondensat 
bezpośrednio do złoża wymiennika.
Systemowe kanały transportujące powie-
trze w wymienniku bezprzeponowym płyto-
wym mają dodatek antystatyka, a więc są 
przystosowane do transportu powietrza. Ate-
sty higieniczne przeprowadzane na bezprze-
ponowych płytowych wymiennikach ciepła 

potwierdzają ich skuteczność w aspekcie re-
dukcji stężenia bakterii oraz grzybów.

NED AIR
Jeśli użytkownik systemu wentylacyjnego ceni 
sobie wysoką higieniczność instalacji wówczas 
może zainwestować w rury z antybakteryjną 
powłoką wewnętrzną. Nie zawsze takie prze-
wody są dużo droższe od zwykłych przewo-
dów wentylacyjnych (w szczególności biorąc 
pod uwagę nie tylko cenę zakupu ale również 
koszt montażu, eksploatacji). Należy również 
pamiętać, że system wentylacji mechanicznej 
powinien służyć przez wiele lat jego użytkow-
nikom, a więc im wyższa jakość materiałów, 
tym dłuższa jest ich żywotność oraz lepsza ja-
kość powietrza, jakim oddychają domownicy.
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