
       
 
 

 

 

 
 
Opis instalacji  
 
Wentylacja mechaniczna 
 
Dla pomieszczeń domu jednorodzinnego zaprojektowano układ wentylacji nawiewno-
wywiewnej mechanicznej. Powietrze zewnętrzne nawiewane oraz wywiewane będzie 
poprzez centralę nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła typu CA350 EASE (wersja 
lewa/prawa). Centrala wyposaŜona będzie w filtry klasy EU4, sekcje wentylatorowe  
i wymiennik przeciwprądowy do odzysku ciepła.  
 Powietrze zewnętrzne i odprowadzane wewnętrzne nawiewane i wywiewane 
będzie poprzez sufitowe anemostaty nawiewne oraz wywiewne.  

Dopływ powietrza wewnętrznego 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. 

Regulacja ilości powietrza odbywać się będzie poprzez wkładki regulacyjne 
ComfoSet Flat 51. Centrala rekuperacyjna umieszczona zostanie w Pomieszczeniu 
Gospodarczym. Powietrze będzie zaciągane z czerpni ściennej φ160, zlokalizowanej 
w ścianie budynku na wysokości min 2,0m nad poziomem gruntu, poprzez odcinek 
kanału rozpręŜnego  doprowadzone zostanie do centrali rekuperacyjnej. Z centrali, 
kanałem głównym poprzez tłumik hałasu, powietrze będzie doprowadzone na dwa 
poziomy budynku. 
Z rozdzielaczy powietrze rozprowadzone zostanie (do wskazanych pomieszczeń) 
indywidualnie, za pomocą przewodów typu ComfoTube flat51. W przypadku 
temperatury panującej na poddaszu, odbiegającej od temperatury wentylowanych 
pomieszczeń, przewody dwu warstwowe ComfoTube flat51 (środek gładki/ na 
zewnątrz karbowany), naleŜy zabezpieczyć cieplnie – np. prowadzić pod warstwą 
izolacji. Podłączenie przewodów będzie następowało w skrzynce rozpręŜnej okrągłej 
CLFR bocznej umieszczonej w stropie lub suficie podwieszonym. Skrzynka 
rozpręŜna zakończona zostanie anemostatem nawiewnym φ125.  

Instalacja wywiewna, będzie rozprowadzona w sposób identyczny jak 
powietrza nawiewanego z zachowaniem przeciwnego kierunku przepływu powietrza. 
Wyrzutnia φ160 zuŜytego powietrza będzie znajdować się na ścianie Pomieszczenia 
Gospodarczego. Prowadzenie przewodów z powietrzem wywiewanym w sposób 
identyczny jak instalacja nawiewna. 
Centrala wentylacyjna pracuje 24 godziny na dobę. 
 
 

 



       
 
 

 

 

 
 
 
 
PoniŜsze specyfikacje zawierają orientacyjne ilości materiałów. Ostateczne 

zestawienie moŜliwe do przedstawienia po uzgodnieniach z Inwestorem dotyczących: 
rodzaju wentylacji mechanicznej, wyboru elementów nawiewu i wywiewu (kratki, 
anemostaty),  uwzględnieniu wszystkich zmian konstrukcyjnych budynku itd. 

 
           System dystrybucji powietrza dostępny jest w dwóch wariantach. W kaŜdym z nich 
ilość powietrza jest regulowana w zaleŜności od potrzeb.  
W przypadku Zehnder OnFloor świeŜe powietrze przepływa przez owalny kanał plaski 
rozłoŜony w warstwie izolacyjnej betonu („na stropie”)  
Dystrybucja powietrza InFloor dział według takiej samej zasady, z tym Ŝe tutaj kanały są 
rozłoŜone w betonie.(„w stropie”). 
Obydwa warianty bezproblemowo integrują się z bryła budynku, pozwalają na szybki 
montaŜ, są  proste w obsłudze oraz gwarantują perfekcyjne działanie i wysoce efektywna 
dystrybucje powietrza.  
 
 

ZESTAWIENIE MATRIAŁOWE WARIANT - INSTALACJA OnFloor („na stropie”) 
 

Lp. Nr.katalogowy  Opis produktu Ilość 
1   Zehnder Comfoair CA 350 VV 1 
2 990318033 Tłumik DN 160 2 
3 990319271 Przewód elastyczny izolowany DN 160 VPE 6 m 2 
4 990322025 Złączka-Y CK 300 / DN 160 2 
5 990322030 Skrzynka rozdzielająca 51/6 (6-wyjść) 2 
6 990322020 Kanał podwójny CK 300 L=1500 4 
7 990322021 Kolano podwójne 90° CK 300 (horizontal)  2 
8 990322022 Kolano podwójne 90° CK 300 (vertikal) 2  
9 990322023 Złączka podwójna kanału CK 300 4 
10 990322015 ComfoSet flat 51 (zestaw do regulacji) 12 
11 990328063 Przewód "płaski" Comfotube 51, (zwój 50 m) 3 
12 990322014 Plaska mufa (złączka) kanału 51 2 
13 990328352 Uszczelka (O-Ring) do Comfotube 51 (10 szt./paczka) 1 
14 990322012 Kolno 90° do Comfotube 51(horizontal) 6 
15 990322011 Kolno 90° do Comfotube 51(vertikal) 6 
16 990322060 Przejście z kanału płaskiego do anem90° (k ątowe)CLF 12 
17 705512521 Anemostat wywiewny STB-1-125 6 
18 990326252 Anemostat nawiew KE 125 6 
19 990430581 Czerpnia/wyrzutnia ścienna DN 160 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE WARIANT - INSTALACJA InFloor („w stropie”) 
 

Lp. Nr.katalogowy  Opis produktu Ilość 
1   Zehnder Comfoair CA 350 VV 1 
2 990318033 Tłumik DN 160 2 
3 990319271 Przewód elastyczny izolowany DN 160 VPE 6 m 2 
4 990319321 Opaska zaciskowa 1 
5 990323028 Skrzynka RozpręŜna  6-fold DN 90, laterial connection 2 
6 990326728 Płyta do skrzynki rozpręŜnej 6-fold DN 90  2 
7 990328009 Przewód okrągły Comfotube DN 90 (zwój 50 m) 3 
8 990328109 Złączka do Comfotube DN 90 1 
9 990328263 Zaślepka do Comfotube DN 90 1 
10 990328363 Uszczelka do Comfotube DN 90 (10 szt./paczka)  3 
11 990326214 Skrzynka rozpręŜna pod anemostat DN 125 / 2 x DN 90 12 
12 990320027 Wkład regulacyjny Comfoset 90 12 
13 705512521 Anemostat wywiewny STB-1-125 6 
14 990326252 Anemostat nawiew KE 125 6 
15 990430581 Czerpnia/wyrzutnia ścienna DN 160 2 

 
Uwaga: Rysunek instalacji dotyczy wariantu InFloor (w stropie) 
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