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I. OPIS TECHNICZNY 

1. OPIS OBIEKTU 
 

Obiekt, w którym projektuje się rekuperację stanowi budynek jednorodzinny. Budynek wykonany jest w 
technologii lekkiej ze szczelną stolarką okienną i drzwiową. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej 
z   odzyskiem ciepła (tzw. rekuperacją), pracującej na potrzeby funkcjonowania budynku 
jednorodzinnego oraz pomieszczeń sanitarnych. 
 
3. OPIS INSTALACJI  

3.1.   Wentylacja mechaniczna 
 

Dla pomieszczeń domu jednorodzinnego zaprojektowano układ wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej. Wymiana powietrza będzie realizowana poprzez centralę nawiewno-wywiewną z 
odzyskiem ciepła, typu Komfovent Domekt REGO 450VE firmy Ventia Sp. z o.o., zlokalizowaną w 
pomieszczeniu gospodarczym.  
Centrala wyposażona jest w filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego klasy F7, energooszczędne 
wentylatory EC, obrotowy wymiennik zapewniający odzysk ciepła i wilgoci, wtórną nagrzewnicę 
powietrza zapewniającą komfortową temperaturę powietrza nawiewanego oraz automatykę z 
dotykowym sterownikiem C4PLUS. Urządzenie powinno pracować nieustannie. 

Dystrybucja powietrza nawiewnego, jak i wywiewnego będzie odbywać się za pomocą układu 
wentylacyjnego połączonego z centralą wentylacyjną. Dopływ powietrza wentylacyjnego do kuchni, 
łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych powinien być zapewniony przez 
otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą lub 
progiem. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 200 cm2. 
Swobodny przepływ powietrza z pokoi powinna zapewnić szczelina pomiędzy dolną krawędzią drzwi a 
podłogą o przekroju netto co najmniej 80 cm2. 
Czerpnię i wyrzutnię powietrza zaprojektowano w elewacji budynku. Czerpnia i wyrzutnia wyposażona 
jest w żaluzję zabezpieczającą przed wpływem warunków atmosferycznych i siatkę metalową 
zabezpieczającą przed przedostawaniem się do instalacji ptaków, liści itp. Przy adaptacji projektu dla 
potrzeb lokalnych i powstaniu właściwego planu zagospodarowania terenu, każdorazowo należy 
przeanalizować lokalizację czerpni i wyrzutni tak, aby ich usytuowanie spełniały wymagania przepisów 
oraz zapewniały pobór powietrza zewnętrznego na potrzeby wentylacji o najniekorzystniejszych 
parametrach, na przykład z elewacji północnej lub miejsc zacienionych. Kanał czerpni oraz kanał 
wyrzutni należy wykonać z przewodów stalowych ocynkowanych typu Spiro o odpowiedniej średnicy.  
Przewody Spiro należy zaizolować termicznie, aby uniknąć tworzenia się skroplin na powierzchni 
kanałów. Kanały należy mocować do ścian i stropu przy pomocy obejm z uszczelką gumową. Odcinek 
kanału czerpnia, wyrzutnia zaizolować wełna o min. gr.50mm. Kanały nawiewne i wywiewne min. gr. 
20mm 
Na króćcach centrali wentylacyjnej od strony pomieszczeń (na przewodzie tłocznym i ssawnym) w celu 
zmniejszenia hałasu przenoszonego do  instalacji zamontować należy tłumiki akustyczne.  
Z centrali powietrze będzie  wyprowadzone  kanałem głównym spiro typ RZS firmy Ventia następnie 
powietrze zostanie doprowadzone za pomocą trójnika do skrzynki rozdzielczo tłumiącej 4xDN90 
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umieszczonej na piętrze budynku i do przestrzeni poddasza do skrzynki rozdzielacza tłumiącego 
4xDN90 wyposażonego w płytę montażową 4-kanałową DN90. 
 
Z rozdzielacza powietrze rozprowadzone zostanie do poszczególnych pomieszczeń indywidualnie, za 
pomocą przewodów elastycznych np. typu ComfoTube90. Podłączenie przewodów do punktów 
nawiewnych będzie następowało w skrzynce rozprężnej okrągłej TVA 90 umieszczonej w stropie lub 
suficie podwieszonym. Skrzynki rozprężne zakończone zostaną anemostatami nawiewnymi  typu REGA 
DVS-P-1-125 oraz anemostatami wywiewnymi REGA DVS-1-125 firmy Ventia. 
 
Instalacja wywiewna będzie rozprowadzona w sposób analogiczny jak powietrza nawiewanego z 
zachowaniem przeciwnego kierunku przepływu powietrza.  
 
3.2. Automatyka instalacji wentylacji  
 
Centrala wentylacyjna  sterowana jest za pomocą  zintegrowanej zawansowanej automatyki typu 
Plug&Play ze sterownikiem C4PLUS wyposażonym w dotykowy ekran LCD. Podstawowe funkcje 
automatyki: 

• Tryby pracy ON/OFF/AUTO 
• Regulacja intensywność wentylacji (poziom 1, 2, 3, każdy poziom sterowany płynnie) 
• Programowanie harmonogramu tygodniowego pracy urządzenia 
• Regulacja temperatury nawiewu w zakresie 15-30°C 
• Tryby pracy LATO/ZIMA 
• Regulacja intensywność wentylacji, temperatury nawiewu, trybów pracy urządzenia, itp. ze 

ściennego sterownika C4PLUS z ekranem dotykowym LCD 
• Aktywacja nadrzędnej funkcji OVR - praca centrali poprzez sygnał zewnętrzny (praca okapu 

kuchennego, czujnik wilgotności, czujnik CO2, współpraca z  kominkiem, włącznik ścienny itp.), 
Funkcja nadrzędna OVR może być wykorzystana do zbilansowania ilość powietrza przy 
współpracy z okapem kuchennym wyposażonym we własny wentylator wyciągowy.  

• Wybór języka na panelu sterowania. Komunikaty tekstowe w języku polskim 
• Informacja o błędach oraz konieczności serwisu urządzenia 

3.3. Odzysk ciepła 

Urządzenie wyposażone jest wysoko sprawny obrotowy wymiennik ciepła. W trakcie pracy centrali 
wymiennik obrotowy nie zamarza w niskich temperaturach zewnętrznych (nie traci sprawności odzysku 
ciepła oraz nie potrzebuje dodatkowych systemów zabezpieczających przed zamarzaniem). Nawet przy 
skrajnie niskich temperaturach poniżej -20°C dodatkowe podgrzewanie doprowadzanego powietrza do 
centrali nie jest konieczne, co skutkuje znaczną oszczędnością kosztów eksploatacji urządzenia. 
Zastosowanie obrotowego wymiennika do odzysku ciepła, pozwala około czterokrotnie zredukować 
zużycie energii potrzebnej do podgrzania powietrza zewnętrznego. Zalety obrotowego wymiennika 
ciepła: 

• Wysoka sprawność energetyczna do 85% 

• Wymiennik obrotowy, w odróżnieniu od płytowych wymienników (krzyżowego lub 
przeciwprądowego) nie zamarza, dzięki czemu nie potrzebuje systemu 
przeciwzamrożeniowego 

• Brak wykroplenia kondensatu. Nie potrzebuje  dodatkowej instalacji odprowadzenia skroplin . 
Nie wysusza powietrza nawiewanego do pomieszczeń 
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• Wymiennik obrotowy działa automatycznie, więc nie potrzebuje by-passu ani kasety letniej w 
okresach, kiedy odzysk ciepła jest zbędny 

• Przy działaniu klimatyzacji, w lecie chłodzi powietrze nawiewane 

3.4. Izolacja termiczna  
 

Kanały wentylacyjne wykonane z przewodów typu Spiro RZS należy zaizolować termicznie wełną 
mineralną  o grubości min. 20 mm pokrytej folią aluminiową. Izolacja przewodów powinna być  szczelnie 
wykonana. Podłączenia anemostatów wykonane z przewodów elastycznych np. ComfoTube 90 (środek 
gładki, na zewnątrz karbowany) należy bezwzględnie zabezpieczyć termicznie – np. prowadzić pod 
warstwą izolacji z wełny mineralnej min 20mm. 

3.5. Zabezpieczenie akustyczne. 
 

Celem ograniczenia hałasu i drgań wywołanych pracą urządzeń wentylacyjnych stosuje się izolację 
przewodów wentylacyjnych oraz montaż  tłumików na kanale głównym za centralą wentylacyjną (kanał 
nawiewny i wywiewny). Przewiduje się izolowanie  przejść przewodów przez przegrody budowlane 
wełną mineralną o grubości 50 mm. 
 

 

II. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ARMATURY 
L.p. Oznaczenie 

na rysunku 
Opis produktu Jednostka Ilość Nr katalogowy/ 

producent 
- Numer Nazwa m/szt/kpl - - 

1. - Centrala wentylacyjna  nawiewno-
wywiewna Komfovent DOMEKT REGO 
450VE 

szt. 1 Ventia 

2. - Czerpnia ścienna  KWOV DN200mm szt. 1 Ventia 

3. - Redukcja symetryczna RC 
Ø200/Ø160mm 

szt. 1 Ventia 

4. - Anemostat nawiewny  REGA DVS-P-125 szt. 7 Ventia 

5. - Tłumik CW-S 520  szt. 1 Ventia 

6. - Skrzynka rozdzielcza 4xDN90  szt. 2 Smartflex 

7. - Płyta montażowa 4-kanałowa DN90 szt. 2 Smartflex 

8. - Skrzynka rozprężna okrągła TVA 90 
DN125 

szt. 7 Smartflex 

9. - Wyrzutnia ścienna KWOV Ø200mm szt. 1 Ventia 

10. - Redukcja symetryczna RC 
Ø200/Ø160mm 

szt. 1 Ventia 

11. - Anemostat wywiewny REGA DVS-125 szt. 7 Ventia 

12. - Tłumik CW-S 520 szt. 1 Ventia      
13. - Skrzynka rozdzielcza 4xDN90  szt. 2 Smartflex      
14. - Płyta montażowa 4-kanałowa DN90 szt. 2 Smartflex 

15. - Skrzynka rozprężna okrągła TVA 90 
DN125 

szt. 7 Ventia 

16. - Rura zwijana SPIRO Ø200mm (L=1m) szt. 1 Ventia 

17. - Rura zwijana SPIRO Ø160mm (L=3m) szt. 8 Ventia    

18. - Przepustnica powietrza DSV-SP 
Ø160mm 

szt. 2 Ventia 
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19. - Trójnik symetryczny DSV Ø160/ Ø160 szt. 2 Ventia 

20. - Kolano tłoczone  BV Ø160mm 90
o
  szt. 7 Ventia 

21.  Przepustnica powietrza  Ø160mm RSKV szt. 1 Ventia 

22. - Przewód Smartflex PE-Flex DN90 
(L=50m) 

szt. 2 Smartflex 

23. - Wkładka regulacyjna  Smarflex PE DN90 kpl. 14 Smartflex 

W zestawieniu nie ujęto elementów montażowych takich jak uchwyty mocujące, taśmy, kołki, złączki, 
nyple itp. 

Powyżej przedstawione zestawienie materiałów zawiera orientacyjne ilości materiałów. 
Ostateczne zestawienie możliwe będzie do przedstawienia po uzgodnieniu z Inwestorem 
wytycznych dotyczących rodzaju wentylacji mechanicznej (model urządzenia), wyboru elementów 
nawiewnych i wywiewnych (kratki, anemostaty, zawory nawiewne), uwzględnienie wszystkich 
zmian konstrukcyjnych budynku itd. 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 RYS. NR 1 RZUT PARTERU SKALA 1:100 
 RYS. NR 2 RZUT PODDASZA  SKALA 1:100 
 
Poniżej zaproponowaliśmy firmy specjalizujące się w wykonywaniu instalacji rekuperacji : 
 

1.  Modułowe Systemy Wentylacji S.C 

tel. 71 359 82 00 

2. Comfortis Nowoczesne Instalacje Domowe 

tel. 695 927 285 

3. Mir Energia 

tel. 71 347 90 23 
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