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Złoty środek
w prawidłowej
wentylacji?
Już za 7 lat wszystkie nowo budowane domy obowiązkowo będą musiały
spełniać surowe normy energooszczędności. Reguluje to Dyrektywa
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku. Jednak już teraz możliwe jest
uzyskanie kredytu na budowę domu pasywnego z dopłatą nawet do
50 tyś zł lub 30 tyś zł przy budowie domu energooszczędnego.
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opłaty te realizowane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i dotyczą zarówno budowy nowych domów, jak
i kupna mieszkania w ekologicznych budynkach. Dopłaty te realizowane są jako zmniejszenie wartości kredytu, a mają następujące
wartości:
1. Dla budynków jednorodzinnych:
• nieskoenergetycznych – 30 tys. zł
brutto,
• pasywnych – 50 tys. zł brutto,
2. Dla mieszkań w budynkach
wielorodzinnych:
• nieskoenergetycznych – 11 tys. zł
brutto,
• pasywnych – 16 tys. zł brutto.
Przypomnijmy zatem, czym są domy pasywne i energooszczędne.

Dom pasywny to dom, który w ciągu całego roku nie zużywa więcej niż 15 kWh na każdy
m2 powierzchni (lub zamiennie: 1,5 litra oleju opałowego, 1,7 m3 gazu ziemnego, 2,3 kg
węgla). Dom energooszczędny to taki, który
na każdy m2 potrzebuje nie więcej niż 40 kWh,
czyli ponad dwukrotnie mniej niż domy budowane technologią tradycyjną.
Jak wspomniano, dopłaty te są realizowane
by sprostać dyrektywie DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE z dnia
19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dyrektywa ta zakłada, że
od 2020 roku każdy nowy budynek oddawany
do użytku będzie musiał być budynkiem energooszczędnym, co za tym idzie – każdy nowy
budynek będzie musiał opierać się o wentylację
mechaniczną z odzyskiem ciepła, co z kolei implikuje nam całkowite wycofanie z rynku nawiewników montowanych w nowej stolarce okiennej.

34

Obiektywnie patrząc, to bardzo dobra wiadomość. Polacy mają niestety dalej tendencje
do szukania jak najtańszych źródeł ogrzewania,
całkowicie ignorując fakt, że wyprodukowane
przez nich ciepło „ucieka” z domu bez żadnej
kontroli. Nawiewniki montowane w oknach,
nawet gdy są całkowicie zamknięte, wpuszczają do domu 5m3 mroźnego powietrza z zewnątrz, które z kolei „wypycha” nasze ciepło
przez kominy. Sens wymiany starych, wypaczonych okien na nowe jest więc żaden – z wywietrznikami będzie zimniej niż było. Co więc
zrobić, aby jednocześnie sprostać surowym
normom, zaoszczędzić sporo pieniędzy na
ogrzewaniu i żyć w komfortowych warunkach
bez wilgoci, pleśni, grzyba na ścianie? Oczywiście zamontować wentylację z rekuperacją
(odzyskiem ciepłą).
Przy nowo budowanych obiektach sprawa wydaje się prosta – montujemy centralną
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› Pojedynczy rekuperator (rura, w której znajduje się specjalny, wysokiej jakości wkład ceramiczny wraz z wentylatorem) montuje się w ścianie zewnętrznej.
jednostkę, rozprowadzamy po domu kanały
nawiewne i wywiewne, montujemy anemostaty i mamy gotową rekuperację. Także w domach już istniejących nie jest to sprawa niemożliwa do wykonania. Problem pojawia się
w budownictwie wielorodzinnym – zazwyczaj
ciężko wygospodarować w mieszkaniu miejsce na jednostkę centralną, a rozprowadzenie
kanałów w cienkich ścianach lub stropach jest
co najmniej kłopotliwe.
Oczywiście rekuperacja centralna nie jest
pozbawiona wad. Najważniejsze z nich to:
• poważne prace budowlane (rozprowadzenie kanałów), które w istniejących
obiektach wymagają kapitalnego remontu po instalacji
• konieczność serwisowania (odgrzybiania,
dezynfekcji) układu mniej więcej co pół
roku (spore koszty)
• nieprzyjemny szum wentylacji, który

z czasem przy użytkowaniu systemu się
nasila
• wysokie zapotrzebowanie na energię
elektryczną (duży koszt utrzymania systemu) zwielokrotniany zimą celem odmrożenia systemu
• stosunkowo niewielka sprawność systemu przy najpopularniejszych wymiennikach krzyżowych lub przeciwprądowych.
• brak możliwości instalacji w mieszkaniach
jednokondygnacyjnych, gdzie występuje
szczególne zapotrzebowanie na rekuperację (mieszkania w domach wielorodzinnych, gabinety lekarskie, stomatologiczne, weterynaryjne, salony fryzjerskie,
kosmetyczne, biura, restauracje, pokoje
gościnne w hotelach i pensjonatach itd.).
Rodzi się więc pytanie o złoty środek, system, który posiadał będzie wszystkie zalety
rekuperacji centralnej, pozbawiony będzie jej
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wad, zadowoli klientów i zapewni uczciwy zysk
dla firm instalatorskich, do tego spełni normy
prawa polskiego i unijnych dyrektyw? Takim
systemem jest rekuperacja InVENTer. Jak ona
działa?
InVENTer jest wzorowany na naturze – działa tak, jak wentylują się (oddychają) wszystkie
organizmy lądowe – w tym ludzie: wdech i wydech. Pojedynczy rekuperator (rura, w której
znajduje się specjalny, wysokiej jakości wkład
ceramiczny wraz z wentylatorem) montuje się
w ścianie zewnętrznej. W cyku 70-sekundowym wentylator pompuje ciepłe powietrze poprzez ceramikę, a ciepło akumuluje się w niej,
po czym w ciągu kolejnych 70 sekund wentylator – zmieniwszy obroty – zasysa powietrze,
które odbiera ciepło z akumulatora i wraca do
pomieszczenia. Pojedynczy rekuperator pobiera 1-3 W prądu przy sprawności sięgającej
91%. Oznacza to, że jeśli w pomieszczeniu
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› Pojedynczy rekuperator pobiera 1-3 W prądu przy sprawności sięgającej 91%. Oznacza to, że jeśli w pomieszczeniu mamy 21 stopni, na dworze zaś 0 stopni,
to do pokoju dostaje się świeże powietrze o temperaturze ponad 18 stopni (przy wywietrznikach – 0 stopni).

› Dopłaty realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczą zarówno budowy nowych domów, jak i kupna mieszkania
w ekologicznych budynkach.
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mamy 21 stopni, na dworze zaś 0 stopni, to do
pokoju dostaje się świeże powietrze o temperaturze ponad 18 stopni (przy wywietrznikach
– 0 stopni). InVENTer sprawdza się znakomicie
także latem – został zaprojektowany jako „bariera cieplna” między dwoma ośrodkami, więc
w gorące dni pełni rolę pasywnego chłodzenia
nie wpuszczając do pomieszczenia gorącego
powietrza. Szczególnie wydajnie sprawdza się
w klimatyzowanych pomieszczeniach – wymienia powietrze pozostawiając pożądany chłód
w obiekcie, co bezpośrednio przekłada się na
olbrzymie oszczędności w zużyciu energii
elektrycznej.
Zysk dla inwestora:
• Klient otrzymuje bardzo sprawny system
wentylacji z rekuperacją, którego zalety to:
- jest o ok. 32% tańszy od rekuperacji
centralnej
- brak kosztów posprzedażnych – całość
prac konserwacyjnych wykonuje klient
we własnym zakresie.
- koszt energii elektrycznej do zasilenia
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systemu jest mniejszy niż 10% kosztów
utrzymania centralnego systemu
- mało inwazyjny sposób montażu (brak
kanałów wentylacyjnych)
- możliwość stosowania w całym obiekcie
jako spójny system wentylacji, ale też
jako wspomaganie wentylacji w pojedynczych pomieszczeniach
możliwość montażu nawet w jednokondygnacyjnych lokalach (mieszkaniach,
biurach, gabinetach)
możliwość oferowania rekuperacji w jednokondygnacyjnych lokalach (mieszkaniach,
biurach, gabinetach)
możliwość oferowania systemu mało zamożnym klientom (dzisiaj sypialnia, za pół
roku salon, po roku kuchnia)
możliwość instalacji w zabytkowych obiektach (brak kanałów wentylacyjnych – brak
ingerencji w obiekt)
wysoki zysk w krótkim czasie i przy małym
zaangażowaniu
prostota instalacji, która sprawia, że

możliwe jest dodanie usługi do własnego
wachlarza usług przez niemal każdą firmę.
W Europie zachodniej instalacją zajmują się
zwłaszcza firmy z branży stolarki okiennej,
firmy budowlane, elektryczne itd. System
jest doskonały zwłaszcza dla instalatorów
stolarki – rozwiązuje problemy skroplin
na nowo montowanych oknach przy złej
wentylacji.
Jak wiadomo, zadowolony klient zachęci
do skorzystania z usług firmy kolejnego, podczas gdy niezadowolony zniechęci aż dziesięć
osób. Może zatem warto rozważyć wprowadzenie do swojej oferty nowoczesnej, ekologicznej rekuperacji zdecentralizowanej. Jest
ona zupełną odwrotnością do popularnych
dzisiaj wywietrzników, które zimą wpuszczają mroźne, a latem gorące powietrze do
pomieszczenia. Klient który doświadczy wyraźnego zwiększenia komfortu życia przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ogrzewania
z pewnością poleci to rozwiązanie swoim znajomym.

› W cyku 70-sekundowym wentylator pompuje ciepłe powietrze poprzez ceramikę, a ciepło akumuluje się w niej, po czym w ciągu kolejnych 70 sekund
wentylator – zmieniwszy obroty – zasysa powietrze, które odbiera ciepło z akumulatora i wraca do pomieszczenia.
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