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Gdzie wentylacja centralna, 
a gdzie decentralna?

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, iż aby można było 
normalnie żyć w mieszkaniu lub w domu, niezbęd-
ne jest wyposażenie go w instalacje: elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną, grzewczą oraz wentylacyj-
ną. Jeszcze do niedawna, nie zwracano szczegól-
nej uwagi na sposób wentylacji budynków. Zapew-
nienie odpowiedniej wymiany powietrza wymagało 
jedynie wymurowania szachtów grawitacyjnych, 
którymi powietrze było odprowadzane z budyn-
ku, natomiast nawiew powietrza do pomieszczeń 
był realizowany przez różnorakie nieszczelności. 
Obecnie, w dobie bardzo szczelnych budynków, in-
westorzy coraz częściej decydują się na instalacje 
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. 
Urządzenia umożliwiają odzysk ciepła z powietrza 
wywiewanego i zapewniają zdecydowanie większy 
komfort użytkowania pomieszczeń przy nieznacz-
nie większych kosztach inwestycyjnych w stosun-
ku do systemu grawitacyjnego.

W przypadku budowania nowego domu, dla zapew-
nienia komfortowej wentylacji pomieszczeń, najroz-
sądniejszym rozwiązaniem wydaje się zastosowa-
nie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 
z odzyskiem ciepła. Podstawowe korzyści, jakie daje 
taki system, w porównaniu do tradycyjnej wentyla-
cji grawitacyjnej, to m.in. możliwość sterowania pro-
cesem wentylowania pomieszczeń, zdecydowane 
ograniczenie strat ciepła przez wentylację, filtrowa-
nie powietrza nawiewanego, funkcja free-coolingu 
w nocy w lecie, redukcja hałasu poprzez brak otwo-
rów wentylacyjnych w oknach. Instalacja składa się  
z centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła i systemu 
kanałów wentylacyjnych, które można zabudować 
w przegrodach budowlanych. Zwłaszcza w budyn-
kach piętrowych ukrywanie kanałów w posadzkach  
i ścianach wewnętrznych wpływa korzystnie na este-
tyczne wykończenie wnętrz (brak konieczności obu-
dowywania kanałów wentylacyjnych płytami G-K  
w pomieszczeniach), dodatkowo takie rozwiązanie 
zapewnia szybki i tani montaż instalacji.
Jaki natomiast jest najkorzystniejszy sposób wenty-

Wentylacja decentralna, jak sama nazwa wskazuje, realizowana jest nie przez jedno centralne urządzenie, tylko przez wiele 
samodzielnych urządzeń wentylacyjnych. Jednostki decentralne wyposażone są w rekuperatory umożliwiające odzysk ciepła  
z powietrza wywiewanego. Zawsze należy je montować w ścianach zewnętrznych budynku, gdyż urządzenia bez pomocy kanałów 
wentylacyjnych muszą realizować nawiew i wywiew powietrza z pomieszczeń.

Urządzenia do wentylacji decentralnej 
Skuteczne wentylowanie pojedynczych pomieszczeń

Szymon Lenartowicz
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Możliwości zabudowy Vitovent 200-D

Urządzenie 
do zdecentralizo-
wanej wentylacji 
pomieszczeń

Vitovent 200-D 
Wydajność przepływu powietrza do 55 m3/h

Urządzenie do zdecentralizowanej wentylacj pomieszczeń Vitovent 200-D 
idealne dla potrzeb modernizacji i nowego budownictwa

Kompaktowe urządzenie do wentylacji po-
mieszczeń Vitovent 200-D zostało zaprojek-
towane do kontrolowanej wentylacji (nawiew 
i wywiew) poszczególnych pomieszczeń. Na-
pływające powietrze przechodzi przez filtry.
Przez wbudowany krzyżowy przeciwprądowy 
wymiennik ciepła, powietrze napływające 
jest podgrzewane ciepłem pobieranym z po-
wietrza pomieszczenia. Sprawność odzysku 
ciepła z powietrza wywiewanego dochodzi 
do 90 procent. Wymiana powietrza wynosi 
do 55 m3 na godzinę. W przypadku zastoso-
wania wielu urządzeń można realizować kom-
pletne koncepcje wentylacji.

Do zainstalowania urządzenia wentylacyjne-
go wystarczy wykonanie otworu w ścianie 
zewnętrznej. Dodatkowych kanałów wenty-
lacyjnych nie trzeba wykonywać – wystarczy 
przyłącze do sieci (230 V). Dla zapewnienia 
dużej elastyczności oraz szybkiego i bezpro-
blemowego montażu można wybierać pomię-
dzy prostokątną i okrągłą tuleją do zabudowy.

Urządzenie do wentylacji Vitovent 200-D 
nadaje się m.in. do stosowania podczas 
modernizacji mieszkań oraz domów jednoro-
dzinnych, w przypadku problemów z odprowa-
dzaniem wilgoci oraz do komfortowego zacho-
wania dobrego klimatu pomieszczeń.

Jednocześnie dzięki odzyskowi ciepła na 
przykład w porównaniu z niezbędną wenty-
lacją przez otwieranie okien w pomieszcze-
niu oszczędza się energię grzewczą i tym 
samym obniża koszty ogrzewania.

Dodatkowy komfort oferuje funkcja nawie-
wu powietrza w lecie: w godzinach nocnych 
wymiana ciepła odbywa się z pominięciem 
wymiennika ciepła i do pomieszczenia jest 
kierowane chłodne powietrze nocne.

Prosta obsługa i konserwacja
Jednostka obsługowa jest już wbudowana 
w wewnętrzną osłonę ścienną. Wymiana 
filtrów nawiewu i wywiewu oraz czyszcze-
nie i przegląd centralnych podzespołów moż-
liwe są od wewnątrz, co zapewnia użytkowni-
kowi dodatkowy komfort obsługi.

Bezbateryjny włącznik bezprzewodowy 
(dodatkowa opcja) umożliwia komfortową 
zmianę trybów pracy jednego lub kilku urzą-
dzeń równocześnie. Dzięki wykorzystaniu 
technologii opartej na elementach piezo-
elektrycznych nie jest wymagane przyłącze 
kablowe lub wymiana baterii, tak że włącznik 
można montować bez potrzeby ingerencji w 
substancję budowlaną.

Ciche, energooszczędne wentylatory regu-
lowane są w Vitovent 200-D bezstopniowo 
w zależności od jakości powietrza za pomocą 
dostępnego opcjonalnie czujnika jakości 
powietrza. W trybie pracy automatycznej 
prędkość obrotowa wentylatorów wynosi 
tylko tyle, na ile jest to niezbędne dla zapew-
nienia zdrowego i komfortowego klimatu po-
mieszczenia.

Okrągła tuleja ścienna z zewnętrzną 

osłoną ścienną

Kwadratowa tuleja ścienna 

z zewnętrzną osłoną ścienną
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lowania pomieszczeń w przypadku budynku istnie-
jącego? Obiekt taki przecież powinien już posiadać 
wentylację (zapewne grawitacyjną), jednak może 
być ona niewydajna i mało komfortowa. Dodatko-
wo, właściciel obiektu podczas modernizacji może 
np. zmienić przeznaczenie pomieszczeń i nową ła-
zienkę zlokalizować w dotychczasowym pokoju. 
Wówczas zapewnienie prawidłowego odprowadze-
nia wilgoci z łazienki nie będzie możliwe za pomocą 
istniejącego systemu grawitacyjnego, a wymurowa-
nie dodatkowych szachtów wentylacyjnych genero-
wałoby bardzo wysokie koszty inwestycyjne. Inwe-
stor, aby korzystać z zalet wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła nie musi jednak od razu szukać 
miejsca na centralę wentylacyjną i sieć kanałów.  
W takim przypadku, warto dowiedzieć się czegoś 
więcej o systemach wentylacji zdecentralizowanej 
z odzyskiem ciepła.

Urządzenia do wentylacji decentralnej

Wymagają doprowadzenia do nich zasilania oraz 
niekiedy przewodów komunikacyjnych. Sterowa-
nie odbywa się automatycznie poprzez dedykowa-
ne regulatory, najczęściej grupami urządzeń. Nie jest 
to jednak regułą i mogą one również pracować jako 
niezależne jednostki. W zależności od oczekiwań, 
inwestor może wybierać od sterowników z pokrę-
tłem, aż do programowalnych, dotykowych regu-
latorów. W efekcie uzyskujemy w pomieszczeniach 
mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną z od-
zyskiem ciepła.
W naszym kraju inwestor, chcąc wykonać instalację 
wentylacji w oparciu o jednostki decentralne, ma do 
wyboru dwa rodzaje urządzeń

Samodzielne jednostki do wentylacji pojedyn-
czych pomieszczeń. Te urządzenia wentylacyjne 
przypominają budową tradycyjną centralę nawiew-
no-wywiewną z odzyskiem ciepła. Są wyposażone 
m.in. w dwa wentylatory, wymiennik ciepła, filtry 
powietrza i jak na urządzenia montowane w ścia-
nie, charakteryzują się sporymi wymiarami. Urzą-
dzenie takie realizuje zarówno nawiew powietrza 
do pomieszczenia, jak również jego wywiew (kon-
strukcja maskownicy zapewnia odpowiednie roz-
prowadzenie powietrza w pomieszczeniu i zabez-
pieczenie przed powstawaniem tak zwanej „spinki”). 
Z tego względu urządzenie może wentylować jedy-
nie pomieszczenie, w którym zostało zamontowa-
ne, a wydajność takich jednostek wynosi kilkadzie-
siąt m3/h. Przykładowo urządzenie o maksymalnej 
wydajności 55 m3/h zapewnia już bardzo dobre wie-
trzenie przeciętnego pomieszczenia mieszkalnego. 
Odprowadzenie skroplin odbywa się na zewnątrz bu-
dynku poprzez maskownicę montowaną w ścianie 
zewnętrznej. Tak samo jak w dużych urządzeniach, 
wymagany jest system zabezpieczenia wymiennika 
ciepła przed zamarznięciem. Zaletą tego typu urzą-
dzeń jest wysoka sprawność odzysku ciepła.
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Centrale wentylacyjne Komfovent DOMEKT
z automatyką C6 SMART HOME

Bogaty typoszereg kompaktowych rekuperatorów idealnych do miesz-
kań i domów jednorodzinnych. Wydajności od 40 m3/h do 750 m3/h 
pozwalają na znalezienie jednostki zgodnej z wymaganiami i oczeki-
waniami klienta. Wysoka jakość wykonania gwarantuje niezawodność 
i energooszczędność. Sprawdź Komfovent DOMEKT.

Wydajności
od 40 m3/h do 900 m3/h

Wydajności
od 40 m3/h do 1000 m3/h

Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski www.ventia.pl

Komfovent DOMEKT. Zaawansowana technika wenty-
lacji domów i mieszkań w przystępnej cenie.

Wybór profesjonalistów HVAC

Zobacz korzyści, które oferuje automatyka
Komfovent 

Desing. Estetyka ponad
standard.

CAV VAV DCV

Integracja
z Domem Inteligentnym

Kontrola rekuperatora z dowolnego
miejsca na świecie

Mobilne aplikacje
zdalnego sterowania
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Drugi rodzaj urządzeń to jednostki pracujące pa-
rami. Pojedyncze urządzenie składa się m.in. z jed-
nego wentylatora, wymiennika ciepła (najczęściej 
ceramicznego) i maskownic od strony pomieszcze-
nia i zewnętrznej. Charakteryzują się zdecydowanie 
mniejszymi wymiarami niż w przypadku poprzednie-
go typu. Zasada działania różni się od tradycyjnych 
systemów i polega na przemiennej pracy wenty-
latorów w urządzeniach. Jeżeli pierwsze urządze-
nie realizuje nawiew powietrza do pomieszczenia 
to drugie w tym czasie realizuje wywiew. Po okre-
ślonym czasie (np. 70 sekundach) następuje zmia-
na i pierwsze urządzenie realizuje wywiew powie-
trza, natomiast drugie urządzenie realizuje nawiew. 
Również ten typ urządzeń umożliwia odzysk ciepła 
z powietrza wywiewanego. Tym razem jednak cie-
pło z powietrza wywiewanego zostaje „zmagazyno-
wane” w wymienniku ciepła (dlatego najczęściej są 
to wymienniki ceramiczne), następnie po zmianie 
kierunku pracy wentylatorów ciepło jest oddawa-
ne do powietrza nawiewanego. Producenci poda-
ją, iż sprawność przekazywania ciepła może prze-
kraczać nawet 80%.
Montaż pary urządzeń można zrealizować w obrębie 

jednego pomieszczenia, jak również możliwe jest za-
montowanie jednego urządzenia w jednym pomiesz-
czeniu, a drugiego urządzenia w drugim pomiesz-
czeniu graniczącym z pierwszym. W takim jednak 
wypadku, należy bezwzględnie przestrzegać zasady 
łączenia w pary pomieszczeń o tym samym charak-
terze. Niedopuszczalne jest połączenie np. łazienki 
z sypialnią, gdyż przez połowę czasu pracy systemu 
wentylacji, powietrze będzie nawiewane do łazienki, 
a następnie już zawilgocone przepłynie do sypialni 
w celu usunięcia go na zewnątrz. Sposób działania 
urządzenia skutkuje brakiem konieczności odpro-
wadzenia skroplin z wymiennika. Podstawową za-
letą w stosunku do poprzedniego rodzaju urządzeń 
decentralnych jest efektywniejsza wentylacja po-
mieszczeń, dzięki oddaleniu miejsc nawiewu i wy-
wiewu powietrza od siebie.
Co warto jeszcze wiedzieć o urządzeniach?
•	Pobór	mocy	elektrycznej	wynosi	od	kilku	W	(na	naj-
niższym biegu) do dwudziestu kilku W na najwyższym.
•	Poziom	ciśnienia	akustycznego	generowanego	przez	
urządzenie kształtuje się w granicach do około 40 dB(A).

Tak dużo zalet, a tak małe 
zainteresowanie?

Niewielkie zainteresowanie instalacjami wentylacji de-
centralnej spowodowane jest głównie małą świado-
mością klientów oraz relatywnie wysokimi kosztami 
zakupu urządzeń. W przypadku nowych budynków, 
chcąc wentylować wszystkie pomieszczenia, system 
oparty o wentylację decentralną będzie droższy in-
westycyjnie od systemu z centralą wentylacyjną. Na-
tomiast jednostki decentralne świetnie sprawdzają 
się, gdy chcemy poprawić wentylację w obiektach mo-
dernizowanych ze względu na brak konieczności roz-
prowadzania sieci kanałów wentylacyjnych, niewiel-
ką ingerencję w budynek i wymagane doprowadzenie 
do urządzeń jedynie przewodów elektrycznych (cen-
trala wentylacyjna wymaga również podłączenia do 
kanalizacji).
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Idealna synchronizacja wywiewu i nawiewu powietrza

Systemy recoVAIR VAR 60 działają na zasadzie zmiennej 

wentylacji, co oznacza, że na przemian usuwają zużyte 

powietrze na zewnątrz lub dostarczają powietrze 

zewnętrzne do wewnątrz. Kierunek przepływu zmienia 

się co 70 sekund. Do komunikacji między urządzeniami 

służą przewody lub przesył sygnałów częstotliwości 

radiowej, które upraszczają instalację.

Wariant z komunikacją radiową nie wymaga układania 

żadnych przewodów między urządzeniami: koszty 

instalacji czy kompleksowej modernizacji są mniejsze 

o nakłady na tynkowanie i malowanie. Pozwala to 

mieszkańcom odetchnąć z ulgą.

Wymiana powietrza i zachowanie ciepła

W trybie wywiewu strumień usuwanego powietrza 

oddaje energię cieplną do ceramicznego wymiennika.

W trybie nawiewu strumień świeżego powietrza odbiera 

zgromadzoną energię. Sprawność sięga 90% i należy do 

najwyższych na rynku układów lokalnej wentylacji.

Schemat przepływu powietrza

Odzysk ciepła w ceramicznym wymienniku
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Certyfikacja CE

Klapy typu EK-EU firmy TROX

Najbardziej zaawansowana technicznie klapa odcinajaca 
do systemów wentylacji pozarowej, do montazu we wszystkich 
połozeniach, równiez poza przegroda, w i na przewodach 
wentylacji pozarowej.

www.trox-bsh.pl

Oznaczenie klasyfikacyjne klapy EK-EU:
EI 120/90 (v – h , i↔o) S1500 C MA multi HOT 400/30edw odw mod  

 Zakres wielkosci od 200x200 do 1500x800 mm

Siłownik z mozliwoscia zdalnego sterowania

Klasyfikacja do 3 poziomu podcisnienia roboczego (-1500 Pa)

Automatyczna i manualna aktywacja klapy

Obudowa w klasie szczelnosci C zgodnie z PN-EN 1751

0 7 / 2 0 1 7

r
e

k
l

a
m

a

http://www.trox-bsh.pl
http://www.instalreporter.pl

	_GoBack
	_GoBack

	Przycisk 115: 
	Strona 1: Off

	Przycisk 114: 
	Strona 1: Off

	Przycisk 128: 
	Przycisk 129: 


