
44s t r.1 1 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Tlen potrzebny do życia

Większość ludzi przebywa nie więcej niż 10% cza-
su w ciągu roku na świeżym powietrzu. Pozo-
stałą część życia spędza się w pomieszczeniach 
zamkniętych: w domu, w szkole, pracy itd. Dodat-
kowo pojęcie „świeże powietrze” jest niestety czę-
sto pojęciem względnym, z powodu powszechnie 
znanego problemu złej jakości powietrza. Przez 
znaczną część czasu organizm ludzki jest wysta-
wiony na działanie środowiska wewnętrznego.  
Tu z kolei może się stykać z nieodpowiednią wen-
tylacją pomieszczeń. 
Człowiek pozbawiony wody może wytrzymać oko-
ło 3 dni, bez powietrza… 3 minuty. Zależnie od ak-
tywności fizycznej, organizm ludzki potrzebuje 15 
do 50 litrów tlenu na godzinę. Prawidłowa ilość tlenu 
w powietrzu powinna wynosić 20%, a nie mniej niż 

19,5%. Jak się okazuje przy ograniczonej wentylacji 
pomieszczenia zawartość tlenu obniża się nawet do 
17% (!), co w wysokim stopniu zagraża zdrowiu ludz-
kiemu. Długotrwałe problemy z jakością powietrza 
wewnętrznego prowadzą do powstawania objawów 
nazywanych ogólnie „syndromem chorego budyn-
ku” (SBS). Są to m.in. objawy alergiczne, pogorsze-
nie samopoczucia, zmęczenie i problemy z koncen-
tracją, rozwój przewlekłych chorób.

Budowa i funkcjonowanie wentylacji 
zdecentralizowanej 

Prace instalacyjne sprowadzają się praktycznie tyl-
ko do wykonania w ścianach otworów montażowych 
dla zabudowy lokalnych minicentral wentylacyjnych. 
Odpowiedni układ sterowania koordynuje pracą mi-
nicentral dla zapewnienia właściwego przepływu po-

Wentylacja zdecentralizowana jako recepta 
na problem zastosowania rekuperatora

Najbardziej rozpowszechniona w istniejących budynkach wentylacja grawitacyjna nie zapewni kontroli nad ilością świeżego powie-
trza dostarczanego do pomieszczeń. Idea jej funkcjonowania kłóci się z koncepcją energooszczędnego, szczelnego i zdrowego budyn-
ku. Rozwiązaniem „obowiązkowym” dla nowych energooszczędnych i zdrowych budynków stała się wentylacja mechaniczna nawiew-
no-wywiewna z odzyskiem ciepła z zastosowaniem rekuperatora. Umożliwia wykonanie szczelnego budynku i pełną kontrolę ilości 
powietrza wentylacyjnego. Na maksymalny komfort użytkowania wpływa dodatkowo filtracja powietrza z alergenów i pyłów (przy 
zastosowaniu odpowiedniej klasy filtra). W ostatnim czasie na rynku pojawiło się nowe rozwiązanie – zdecentralizowana wentylacja 
mechaniczna nawiewno-wywiewna, także z odzyskiem ciepła. Rozwiązanie zachowuje zalety wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła, ale eliminuje konieczność montażu rekuperatora i przewodów powietrznych. Jest w szczególności przewidziana do stosowania  
w istniejących budynkach, gdzie zabudowa układu wentylacji scentralizowanej z rekuperatorem jest utrudniona lub niemożliwa. 

Artykuł pochodzi z portalu EKO-BLOG firmy Vaillant 
www.eko-blog.pl

Minicentrala wentylacyjna Vaillant recoVAIR 
VAR 60 jest instalowana w ścianie zewnętrznej 
pomieszczenia, odpowiadając bezpośrednio  
za dostarczanie świeżego powietrza z zewnątrz 
i usuwanie zużytego powietrza wewnętrznego 
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lacji mechanicznej nie odbywa się ciągła praca strony 
nawiewnej i wywiewnej ze stałą wymianą ciepła (jak  
w klasycznym rekuperatorze). Z tego też względu ce-
ramiczny wymiennik ciepła musi spełniać dodatkowo 
rolę akumulatora ciepła. Wentylator powietrza zmienia 
kierunek pracy minicentrali, która raz prowadzi nawiew 
powietrza (powietrze zewnętrzne odbiera przy tym cie-
pło), a raz prowadzi wywiew powietrza z pomieszcze-
nia (powietrze usuwane oddaje ciepło). Powietrze jest 
dodatkowo oczyszczane w filtrach np. klasy G3. Filtrów 
o wyższej skuteczności oczyszczania (np. F7) nie sto-
suje się ze względu na konieczny wyższy spręż wenty-
latora i ryzyko nadmiernego hałasu pracy. 

Cykle pracy minicentral wentylacyjnych 
System wentylacji zdecentralizowanej pracuje w dwóch 
cyklach, a każda z minicentral wentylacyjnych raz do-
starcza świeże powietrze, a raz usuwa powietrze z po-
mieszczenia. W zależności od cyklu pracy, wbudowa-
ny ceramiczny wymiennik ciepła albo odbiera ciepło 
z powietrza usuwanego z pomieszczenia, albo odda-
je ciepło do powietrza pobieranego z zewnątrz i na-
wiewanego do pomieszczenia (w okresie zimowym). 

W okresie zimowym, w 1. cyklu pracy powietrze usuwa-
ne z pomieszczenia oddaje ciepło w ceramicznym wy-
mienniku ciepła. Wymiennik pełniąc rolę akumulatora 
ciepła, stopniowo zwiększa swoją temperaturę. W mo-
mencie maksymalnego zgromadzenia ciepła w wymien-
niku, następuje odwrócenie pracy centrali wentylacyjnej. 
Powietrze zewnętrzne nawiewane jest do pomieszcze-
nia, podgrzewając się przy przechodzeniu przez wymien-
nik ciepła (2. cykl). W okresie zimowym, w 2. cyklu pracy 
powietrze nawiewane do pomieszczenia pobiera ciepło 
z ceramicznego wymiennika ciepła. Wymiennik odda-
jąc ciepło, stopniowo obniża swoją temperaturę. Po cał-
kowitym przekazaniu ciepła przez wymiennik, następu-
je odwrócenie pracy aparatu wentylacyjnego i powrót 
do cyklu 1. Powietrze z pomieszczenia będzie usuwa-
ne na zewnątrz, oddając ciepło do ceramicznego wy-
miennika ciepła i podnosząc jego temperaturę (1. cykl). 

Sterowanie pracą systemu 
wentylacji zdecentralizowanej 

Szczególnego znaczenia w układzie wentylacji zde-
centralizowanej nabiera system sterowania jego 

wietrza wentylacyjnego w budynku. Minicentrala za-
wiera niezbędne elementy służące do wymuszenia 
przepływu powietrza, wymiany ciepła oraz filtrowa-
nia zanieczyszczeń zawartych w przepływających 
strumieniach powietrza. 

Wymiennik i akumulator ciepła 
w minicentrali wentylacyjnej 
Głównym elementem minicentrali wentylacyjnej  
(Vaillant recoVAIR VAR 60) jest ceramiczny wymien-
nik ciepła. W przypadku zdecentralizowanej wenty-

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna może korzystać z jednej centrali wentylacyjnej – rekuperatora 
lub jako system zdecentralizowany składać się z pojedynczych jednostek wentylacyjnych. 

Jaki system dla wentylacji domu? 
Najbardziej rozpowszechniona w istniejących budynkach wentylacja grawitacyjna nie zapewni kontroli nad ilością świeżego 
powietrza dostarczanego do pomieszczeń. Idea jej funkcjonowania kłóci się z koncepcją energooszczędnego, szczelnego i 
zdrowego budynku. Rozwiązaniem „obowiązkowym” dla nowych energooszczędnych i zdrowych budynków stała się 
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z zastosowaniem rekuperatora. Umożliwia wykonanie 
szczelnego budynku i pełną kontrolę ilości powietrza wentylacyjnego. Na maksymalny komfort użytkowania wpływa 
dodatkowo filtracja powietrza z alergenów i pyłów (przy zastosowaniu odpowiedniej klasy filtra). 

W ostatni czasie na rynku pojawiło się nowe rozwiązanie – zdecentralizowana wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna, także z odzyskiem ciepła. Rozwiązanie zachowuje zalety wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ale 
eliminuje konieczność zabudowy rekuperatora i przewodów powietrznych. Jest w szczególności przewidziana do stosowania 
w istniejących budynkach, gdzie zabudowa układu wentylacji scentralizowanej z rekuperatorem jest utrudniona lub 
niemożliwa. 

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna może korzystać z jednej centrali wentylacyjnej – 
rekuperatora lub jako system zdecentralizowany składać się z pojedynczych jednostek wentylacyjnych

Wymiennik i akumulator ciepła w minicentrali wentylacyjnej 
Głównym elementem minicentrali wentylacyjnej (Vaillant recoVAIR VAR 60) jest ceramiczny wymiennik ciepła. W 
przypadku zdecentralizowanej wentylacji mechanicznej nie odbywa się ciągła praca strony nawiewnej i wywiewnej ze 
stałą wymianą ciepła (jak w klasycznym rekuperatorze). Z tego też względu ceramiczny wymiennik ciepła musi spełniać 
dodatkowo rolę akumulatora ciepła. Wentylator powietrza zmienia kierunek pracy minicentrali, która raz prowadzi 
nawiew powietrza (powietrze zewnętrzne odbiera przy tym ciepło), a raz prowadzi wywiew powietrza z pomieszczenia 
(powietrze usuwane oddaje ciepło). Powietrze jest dodatkowo oczyszczane w filtrach np. klasy G3. Filtrów o wyższej 
skuteczności oczyszczania (np. F7) nie stosuje się ze względu na konieczny wyższy spręż wentylatora i ryzyko 
nadmiernego hałasu pracy. 

Osłona przednia 

Osłona wiatrowa 

Zespół wentylatora 

Rekuperator – ceramiczny  
              wymiennik ciepła 

Obramowanie  
osłony ściennej 

Filtr G3 

Budowa minicentrali wentylacyjnej – jednostki wchodzącej w skład systemu wentylacji zdecentralizowanej Vaillant recoVAIR VAR 60 
Budowa minicentrali wentylacyjnej – jednostki wchodzącej w skład systemu wentylacji 
zdecentralizowanej Vaillant recoVAIR VAR 60 

Cykle pracy minicentral wentylacyjnych 
System wentylacji zdecentralizowanej pracuje w dwóch cyklach, a każda z minicentral wentylacyjnych raz dostarcza świeże 
powietrze, a raz usuwa powietrze z pomieszczenia. W zależności od cyklu pracy, wbudowany ceramiczny wymiennik ciepła 
albo odbiera ciepło z powietrza usuwanego z pomieszczenia, albo oddaje ciepło do powietrza pobieranego z zewnątrz i 
nawiewanego do pomieszczenia (w okresie zimowym). 

70 sek 

1 Cykl  
pracy 

2 Cykl  
pracy 

NAWIEW 

NAWIEW 

WYWIEW 

WYWIEW 

NAWIEW 

NAWIEW 

WYWIEW 

WYWIEW 

Cykle pracy zmieniają się co 70 sek. poprzez zmianę ról minicentral wentylacyjnych. Praca całego układu liczącego 
nawet 16 central jest koordynowana przez sterownik. Jedynie latem w trybie nocnym (chłodzenie) praca odbywa się 
w jednym cyklu (aby nie dogrzewać zbędnie powietrza nawiewanego do budynku). 

W okresie zimowym, w 1-ym cyklu pracy powietrze usuwane z pomieszczenia oddaje ciepło w ceramicznym 
wymienniku ciepła. Wymiennik pełniąc rolę akumulatora ciepła stopniowo zwiększa swoją temperaturę. W momencie 
maksymalnego zgromadzenia ciepła w wymienniku, powinno nastąpić odwrócenie pracy centrali wentylacyjnej. 
Powietrze zewnętrzne będzie nawiewane do pomieszczenia podgrzewając się przy przechodzeniu przez wymiennik 
ciepła (2-gi cykl). W okresie zimowym, w 2-im cyklu pracy powietrze nawiewane do pomieszczenia pobiera ciepło z 
ceramicznego wymiennika ciepła. Wymiennik oddając ciepło stopniowo obniża swoją temperaturę. Po całkowitym 
oddaniu ciepła przez wymiennik, powinno nastąpić odwrócenie pracy aparatu wentylacyjnego i powrót do cyklu 1-ego. 
Powietrze z pomieszczenia będzie usuwane na zewnątrz oddając ciepło do ceramicznego wymiennika ciepła i 
podnosząc jego temperaturę (1-szy cykl). 

Cykle pracy zmieniają się co 70 sek. poprzez zmianę ról minicentral wentylacyjnych. Praca całego 
układu liczącego nawet 16 central jest koordynowana przez sterownik. Jedynie latem w trybie 
nocnym (chłodzenie) praca odbywa się w jednym cyklu (aby nie dogrzewać zbędnie powietrza 
nawiewanego do budynku)
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pracą. Musi on koordynować pracę poszczegól-
nych minicentral wentylacyjnych funkcjonujących 
zamiennie w trybie nawiewania i wywiewania po-
wietrza. Zdalne sterowanie, zależnie od wybranej 
wersji może się komunikować z minicentralami prze-
wodowo lub bezprzewodowo (wariant przydatny 
szczególnie przy modernizacji budynku i trudno-
ściach w okablowaniu systemu wentylacji). Zdalne 
sterowanie komunikuje się z wybraną (np. zabudo-
waną w salonie dziennym) minicentralą wentyla-
cyjną (MASTER „wiodąca”). Pozostałe minicentrale 
(SLAVE „nadążne”) otrzymują sygnał z minicentrali 
MASTER. W standardowym trybie pracy z dwoma 
cyklami (nawiew/wywiew co 70 sek.) połowa mini-
central SLAVE pracuje tak jak minicentrala MASTER, 
a druga połowa odwrotnie. 

Funkcje sterowania pracą systemu wentylacji 
zdecentralizowanej 
Zdalne sterowanie oprócz standardowej naprze-
miennej wentylacji budynku (ze zmianą trybów mi-
nicentral co 70 sek.) może realizować szereg funk-
cji, jak m.in.: 
• regulacja wydajności pracy wentylacji (zmiana ob-
rotów wentylatora);
• wentylacja tzw. poprzeczna, a więc intensywne prze-
wietrzanie w jednym kierunku np. podczas nocy dla 
chłodzenia budynku; 
• kontrola wilgotności powietrza wewnątrz budynku 
i automatyczna zmiana trybu pracy; 
• kontrola stężenia dwutlenku węgla CO2 wewnątrz 
budynku (CO2 jako wskaźnik jakości powietrza) i au-
tomatyczna zmiana trybu pracy dla obniżenia stę-
żenia CO2 wewnątrz; 
• tryb ekonomiczny jedynie z włączaniem wentyla-
torów w minicentralach w razie przekroczenia okre-
ślonego poziomu wilgotności lub stężenia dwutlen-
ku węgla CO2; 
• tryb tylko nawiewania lub wywiewania powietrza 
przez wszystkie minicentrale (wskazane wówczas 
otwarcie okien dla dopływu lub wypływu powietrza). 

Porównanie systemów wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła 

Wentylacja zdecentralizowana stanowi szczególnie 
przydatne rozwiązanie w przypadku budynków mo-
dernizowanych. W przypadku budynków nowych  

w pierwszej kolejności należy rozpatrywać zastosowa-
nie wentylacji scentralizowanej z rekuperatorem. Wen-
tylacja zdecentralizowana cechuje się niższą efektyw-
nością energetyczną w porównaniu do „klasycznej”  
z rekuperatorem, ale pozwala spełnić warunki WT 2017 
budynkom i poprawić jakość i komfort mieszkania.
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2 odwracalne cykle pracy minicentral wentylacyjnych w sytuacji pracy w okresie zimowym. 

1 CYKL 2 CYKL 

Odwracalne cykle pracy minicentral wentylacyjnych w sytuacji pracy w okresie zimowym

Wentylacja scentralizowana z rekuperatorem Wentylacja zdecentralizowana (lokalna)  
z odzyskiem ciepła

Przewody
prowadzenie powietrza nawiewanego  
i usuwanego przewodami z jednej centrali 
wentylacyjnej i rozprowadzenie w budynku

brak przewodów powietrza, lokalne centrale 
wentylacyjne instalowane w pomieszczeniach

Główne 
możliwości 
zastosowania

nowobudowane budynki lub istniejące 
poddawane większemu zakresowi 
modernizacji

modernizowane budynki przy niewielkim 
zakresie modernizacji lub nowe budynki  
np. o ograniczonym miejscu zabudowy

Sprawność ~88% 
sprawność termiczna wg EN 13141-7

~78% 
sprawność termiczna wg EN 13141-8

Filtracja 
powietrza

możliwe stosowanie dokładnych filtrów,  
np. F7 (przeciwpyłkowe) lub F9

stosowanie podstawowych filtrów  
np. klasy G3 (większe pyłki kwiatowe)

Owens Corning  
nabył Grupę Paroc

30 października amerykański koncern Owens Corning 
ogłosił podpisanie porozumienia w sprawie zakupu Gru-
py Paroc – jednego z wiodących, europejskich producen-
tów energooszczędnych i ognioochronnych rozwiązań izo-
lacyjnych z wełny kamiennej. Wartość inwestycji wyniesie 
900 mln euro. 
Aktualnie właścicielami Grupy są fundusze zarządzane przez 
spółkę CVC Capital Partners. Transakcja podlega obecnie 
zwyczajowo przyjętym warunkom finalizacji oraz proce-
durom urzędowym, a jej zakończenie przewidywane jest 
na początek 2018 roku.
Grupa Paroc zatrudnia aktualnie ponad 1800 pracowni-
ków w 13 krajach, a swoje wyroby produkuje w zakładach 
w Finlandii, na Litwie, w Polsce, Rosji oraz Szwecji. 
Dzięki zawartemu porozumieniu, koncern Owens Corning 
poszerzy swoją ofertę w obszarze wyrobów z wełny mi-
neralnej, wzmocni swoją obecność na europejskim rynku 
izolacji oraz uzyska dostęp do wielu nowych rynków koń-
cowych i gałęzi przemysłu. Zakup Grupy Paroc pozwoli 
koncernowi zwiększyć własny wolumen sprzedaży izolacji 
poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą do 35%.

Odbędzie się 9 stycznia 2018 r. Warszawa w Hotelu 
Novotel przy ul. Marszałkowskiej 94/98 w godzinach 
9:00-17:00. 
Jest to branżowe spotkanie środowiska budowlanego do-
tyczące obowiązujących i przyszłych przepisów technicz-
no-budowlanych dla budynków. 
Więcej 
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