Energooszczędne i komfortowe
systemy wentylacji mechanicznej
praktyczne porady • przykładowe projekty • kosztorysy

Instalacja wentylacji mechanicznej KOMFOVENT z odzyskiem ciepła.
Budując dom, warto dokładniej zastanowić się nad
wyborem rodzaju wentylacji – grawitacyjna, czy
mechaniczna. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem
ciepła pozwala zaoszczędzić inwestorowi nawet
60% kosztów na ogrzewaniu obiektu oraz zapew‐
nić zdrowy i komfortowy klimat wewnątrz budyn‐
ku, niezależnie od pory roku.
Rekuperacja w nowym domu
Będąc na etapie budowy domu
jednorodzinnego często zastana‐
wiamy się nad rozwiązaniami, ja‐
kie zastosować. Inwestor poza
podstawowymi instalacjami sani‐
tarnymi takimi jak c.o., c.w.u.
oraz kanalizacją ma możliwość

wi energooszczędną wentylację i
pozwala zaoszczędzić do 60% na
kosztach ogrzewania budynku.
Centrala wentylacyjna (tzw. re‐
kuperator) zapewnia usunięcie
powietrza wewnętrznego ‐ zanie‐
czyszczonego wilgocią, grzybami,
alergenami, przykrymi zapachami

wnętrznymi, jak okap kuchenny
czy czujniki jakości powietrza
(czujnik tlenku węgla CO2, czujnik
wilgotności, itp.). Największą za‐
letą instalacji wentylacji mecha‐
nicznej jest zapewnienie dla użyt‐
kownika zdrowego klimatu i śro‐
dowiska wewnątrz obiektu, nieza‐
leżnie od pory roku i warunków
atmosferycznych.

Dobry projekt to podstawa

Rys. Sprawność temperaturowa wymiennika obrotowego.
wyboru dodatkowych instalacji
poprawiających komfort użytko‐
wania domu oraz zapewniających
energooszczędną
eksploatację
obiektu.
Wentylacja mechaniczna z cen‐
tralą wentylacyjną (tzw. rekupe‐
racja) jest odpowiedzialna za
wymianę powietrza w całym
obiekcie przy jednoczesnym od‐
zysku ciepła z powietrza wyciąga‐
nego. Gwarantuje to inwestoro‐

i innymi związkami szkodliwymi
dla zdrowia ‐ oraz dostarczenie
świeżego powietrza zewnętrzne‐
go, które jest przefiltrowane –
wolne od alergenów, kurzu, in‐
sektów, itp. – i podgrzane do
komfortowej temperatury dla
użytkownika. Zawansowana au‐
tomatyka urządzenia pozwala na
ustawienie pracy rekuperatora w
sposób indywidualny, zgodny z
potrzebami użytkownika, oraz
współpracę z elementami ze‐

Tworząc projekt instalacji wen‐
tylacyjnej dla domu jednorodzin‐
nego, należy uwzględnić szereg
czynników, które mają wpływ na
właściwy dobór urządzenia, a w
efekcie na skuteczną i energoosz‐
czędną
wentylację.
Przede
wszystkim są to: kubatura bu‐
dynku, miejsce montażu urządze‐
nia, ilość pomieszczeń oraz spo‐
sób prowadzenia przewodów
wentylacyjnych.
Wspominane
elementy decydują o tym, jakie
urządzenie oraz jaki rodzaj odzy‐
sku ciepła zastosować w projek‐
cie. W kwestii przygotowania pro‐
jektu wentylacji mechanicznej
oraz doboru odpowiedniego
urządzenia rekuperacyjnego (cen‐
trali wentylacyjnej) warto zaufać
fachowcom. Każdy obiekt wy‐
maga indywidualnego podejścia
przy wyborze rozwiązań tech‐
nicznych. Zastosowanie instalacji
wentylacji mechanicznej z odzy‐

skiem ciepła warto również za‐
planować przed rozpoczęciem
inwestycji, gdyż pozwala to za‐
oszczędzić znaczące środki pod‐
czas budowy obiektu (np. brak
konieczności stawiania kominów
do wentylacji grawitacyjnej) oraz
przewidzieć miejsce montażu
urządzenia, jak również sposób
prowadzenia kanałów wentyla‐
cyjnych. Projekt wentylacji me‐
chanicznej z odzyskiem ciepła
powinien zawierać:
 cześć technicznoopisową,
 dobór urządzenia oraz wszyst‐
kich elementów instalacji wenty‐
lacyjnej,
 rzuty wraz z narysowaną in‐
stalacją wentylacji
 specyfikację materiałową oraz
przybliżony kosztorys wykonania

Zaawansowane centrale wen‐
tylacyjne KOMFOVENT
Centrale wentylacyjne Komfovent
DOMEKT, to zaawansowane
technicznie urządzenia, zapew‐
niające inwestorowi komfortowy
klimat oraz świeże powietrze w
domu przy zachowaniu licznych
korzyści:
 skuteczny odzysk ciepła dzięki
zastosowaniu wymienników ob‐
rotowych w centralach serii REGO,
odzysk ciepła sięga 92%. Wy‐
miennik obrotowy to najskutecz‐

Fot. Centrala wentylacyjna Komfovent
Domekt REGO 450VE

niejszy w polskich, nieprzewidy‐
walnych warunkach klimatycz‐
nych (niskie temperatury) system
odzysku ciepła. Co istotne, wysoki
odzysk ciepła jest realizowany
nawet podczas mrozów. Dlacze‐
go? Ponieważ wymiennik obro‐
towy jest odporny na zamarzanie
i nie wymaga osobnego układu
zabezpieczenia przeciwzamroże‐
niowego.
 niskie koszty eksploatacji – za‐
stosowanie energooszczędnych
wentylatorów z silnikami EC oraz
skutecznych filtrów o dużej po‐
wierzchni czynnej gwarantuje ni‐
skie koszty eksploatacji. Energo‐
chłonność silników EC jest o po‐
łowę niższa niż silników AC star‐
szej konstrukcji.
 komfort użytkowania ‐ wszyst‐
kie centrale Komfovent DOMEKT
są fabrycznie wyposażone w zaa‐
wansowaną automatykę sterują‐
cą C4PLUS. Poprzez panel stero‐
wania LCD, użytkownik może w
prosty i czytelny sposób realizo‐
wać podstawowe i zaawansowa‐
ne funkcje pracy rekuperatora.
Użytkownik może dopasować
precyzyjnie intensywność wenty‐
lacji do swoich potrzeb. A przez
to zaoszczędzić sporo na kosztach
eksploatacji, dzięki licznym funk‐
cjom automatyki takim jak: moż‐
liwość programowania pracy cen‐
trali w trybie tygodniowym,
współpraca urządzenia z czujni‐
kami jakości powietrza (tlenku
węgla, wilgotności, ruchu, itp.),
tryb wentylacji na żądanie oraz
możliwość sterowania rekupera‐
torem poprzez aplikację na sys‐

tem Android (smartphone, ta‐
blet).
 trwałość i niezawodność – so‐
lidna, estetyczna i dobrze wyizo‐
lowana wełną mineralną obudo‐
wa central Komfovent DOMEKT
to zapewnienie poprawnej pracy
urządzenia przez długie lata użyt‐
kowania. Wysoka jakość wykona‐
nia oraz zastosowanie podzespo‐
łów renomowanych dostawców,
jak również sprawny serwis gwa‐
rancyjny i pogwarancyjny dystry‐
butora, to komfort niezawodnej
pracy rekuperatora.
VENTIA ‐ wyłączny dystrybutor
w Polsce
Firma Ventia, (www.ventia.pl) ja‐
ko wyłączny przedstawiciel cen‐
tral wentylacyjnych Komfovent
w Polsce, oferuje bogaty zakres
urządzeń rekuperacyjnych do‐
stępnych z magazynu. Dystrybu‐
tor zapewnia doradztwo tech‐
niczne na poziomie projektu i wy‐
konania instalacji, serwis gwaran‐
cyjny i pogwarancyjny, jak rów‐
nież ciągłą dostępność materia‐
łów eksploatacyjnych (np. filtry
powietrza) do swoich urządzeń.
Wszystkie centrale wentylacyjne
Komfovent posiadają liczne cer‐
tyfikaty poświadczające ich jakość
oraz skuteczność działania.

Zobacz film: „Jak wybrać
centralę wentylacyjną”

Dom jednorodzinny wolnostojący o powierzchni do 100m2, na przy‐
kładzie projektu HONORIUSZ
1/1 Wiatrołap

4,60 m2

1/7 WC

1,75 m2

1/2 Garderoba

2,93 m2

1/8 Pokój

10,34 m2

1/3 Hall

5,94 m2

1/9 Pokój

14,03 m2

1/4 Spiżarnia

2,20 m2

1/10 Łazienka

4,70 m2

1/5 Kuchnia

8,94 m2

1/11 Pokój

11,95 m2

1/6 Salon + Jadalnia

26,40 m2

1/12 Pom. gospodarcze

4,10 m2

Rzut 1. Rozmieszczenie anemostatów nawiewnych i wywiewnych

Rzut 2. Trasy przewodów wentylacyjnych

Szacunkowa wycena instalacji wentylacji mechanicznej.
Urządzenie

Ilość

Cena

Centrala Komfovent DOMEKT REGO 450VE‐B‐EC‐C4 PLUS

1 szt.

8050 zł

100 mb

2000 zł

Rozdzielacze

2 szt.

1000 zł

Puszki rozprężne

12 szt.

1000 zł

Przepustnice

4 szt.

200 zł

Czerpnia, Wyrzutnia

2 szt.

200 zł

Kanały i elementy Spiro

1 szt.

1000 zł

Elementy nawiewne i wywiewne (anemostaty, kratki)

12 szt.

240 zł

Izolacja

2m2

100 zł

Materiały montażowe

1 szt.

500 zł

Montaż instalacji rekuperacji

1 szt.

4000 zł

Kanał PE‐Flex Ø75

Podana kwota jest kwotą netto. Przedstawiane powyżej zestawienie kosztowe jest szacunkowe. Do‐
kładny kosztorys może być przedstawiony inwestorowi, po uwzględnieniu jego oczekiwań i wymagań
dotyczących instalacji wentylacji mechanicznej.

Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym wolnostojący 120m2
TULIUSZ
1/1 Wiatrołap

4,21 m2

1/10 Garaż

18,78 m2

1/2 Hall

4,16 m2

2/1 Hall

6,23 m2

1/3 Łazienka

3,76 m2

2/2 Łazienka

11,60 m2

1/4 Spiżarnia

1,48 m2

2/3 Pokój

14,33 m2

1/5 Kuchnia

12,36 m2

2/4 Garderoba

6,12 m2

1/6 Pok. Dz. + Jadalnia

27,87 m2

2/5 Pokój

17,34 m2

1/7 Pokój

11,80 m2

2/6 Pokój

17,34 m2

1/8 Garderoba

3,18 m2

2/7 Strych

25,47 m2

1/9 Pom. Gosp.

5,70 m2

Rzut 1. Rozmieszczenie anemostatów nawiewnych i wywiewnych

Rzut 2. Trasy przewodów wentylacyjnych

Rzut 3. Rozmieszczenie anemostatów nawiewnych i wywiewnych na poddaszu.

Rzut 4. Trasy przewodów wentylacyjnych na poddaszu.

Szacunkowa wycena instalacji wentylacji mechanicznej.
Urządzenie

Ilość

Cena

Centrala Komfovent DOMEKT REGO 450VE‐B‐EC‐C4 PLUS

1 szt.

8050 zł

150 mb

3000 zł

Rozdzielacze

4 szt.

2000 zł

Puszki rozprężne

16 szt.

1200 zł

Przepustnice

4 szt.

200 zł

Czerpnia, Wyrzutnia

2 szt.

200 zł

Kanały i elementy Spiro

1 szt.

1000 zł

Elementy nawiewne i wywiewne (anemostaty, kratki)

16 szt.

320 zł

Izolacja

4 m2

200 zł

Materiały montażowe

1 szt.

500 zł

Montaż instalacji rekuperacji

1 szt.

4500 zł

Kanał PE‐Flex Ø75

Podana kwota jest kwotą netto. Przedstawiane powyżej zestawienie kosztowe jest szacunkowe. Do‐
kładny kosztorys może być przedstawiony inwestorowi, po uwzględnieniu jego oczekiwań i wymagań
dotyczących instalacji wentylacji mechanicznej.

Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym wolnostojący 180m2
ATENA II

Rzut 1. Rozmieszczenie anemostatów nawiewnych i wywiewnych

Rzut 2. Trasy przewodów wentylacyjnych

Rzut 3. Rozmieszczenie anemostatów nawiewnych i wywiewnych na poddaszu.

Rzut 4. Trasy przewodów wentylacyjnych na poddaszu.

Szacunkowa wycena instalacji wentylacji mechanicznej.
Urządzenie

Ilość

Cena

Centrala Komfovent DOMEKT REGO 450VE‐B‐EC‐C4 PLUS

1 szt.

8050 zł

200 mb

4000 zł

Rozdzielacze

4 szt.

3000 zł

Puszki rozprężne

18 szt.

1350 zł

Przepustnice

4 szt.

200 zł

Czerpnia, Wyrzutnia

2 szt.

200 zł

Kanały i elementy Spiro

1 szt.

1000 zł

Elementy nawiewne i wywiewne (anemostaty, kratki)

18 szt.

360 zł

Izolacja

4 m2

200 zł

Materiały montażowe

1 szt.

500 zł

Montaż instalacji rekuperacji

1 szt.

4500 zł

Kanał PE‐Flex Ø75

Podana kwota jest kwotą netto. Przedstawiane powyżej zestawienie kosztowe jest szacunkowe. Do‐
kładny kosztorys może być przedstawiony inwestorowi, po uwzględnieniu jego oczekiwań i wymagań
dotyczących instalacji wentylacji mechanicznej.

Pełen PROJEKT dla konkretnego domu można zamówić odpłatnie w Pracowni Dobre Domy.

