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Wentylacja wywiewna
w mieszkaniu

Nikogo nie trzeba przekonywaæ jak wa¿ne jest czyste, z dostateczn¹
zawartoœci¹ tlenu i odpowiedni¹ wilgotnoœci¹, powietrze. Z tego te¿
wzglêdu nale¿y zadbaæ o sprawnie dzia³aj¹c¹ i odpowiednio dobran¹
wentylacjê budynku.
Jak wiadomo g³ównym zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza, tzn. usuwanie zu¿ytego i zanieczyszczonego,
a dostarczanie wymaganej iloœci œwie¿ego. Obowi¹zuj¹cym aktem prawnym dot.
zagadnieñ wentylacji jest rozporz¹dzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690). W rozporz¹dzeniu tym przywo³ana
jest norma omawiaj¹ca kwestiê wentylacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u¿ytecznoœci publicznej (PN-83/B-03430), która m.in. okreœla iloœæ wymaganego powietrza dla pomieszczeñ, a tak¿e warunki zastosowania
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Najczêœciej jednak wentylacja wyci¹gowa wspomaga wentylacjê grawitacyjn¹
(za³¹czanie rêczne lub automatyczne
wentylatorów ³azienkowych czy okapów
kuchennych). Wywiew realizowany jest
wówczas przez oddzielne przewody dla
danego pomieszczenia. Mo¿na z powodzeniem stosowaæ wentylatory ³azienkowe, np. z wbudowanym czujnikiem wilgotnoœci, wentylatory z opóŸnieniem czasowym (po wyjœciu u¿ytkownika wentylator pracuje jeszcze przez kilka lub kilkadziesi¹t minut), za³¹czane rêcznie (w³¹cznikiem od oœwietlenia lub oddzielnym za³¹cznikiem) lub z czujnikiem ruchu –
szczególnie przydatne w ustêpach, w których w³¹cznik oœwietlenia równie¿ wyposa¿ony jest w czujnik ruchu.

Wentylacja
mechaniczna wywiewna
Wentylatory wyci¹gowe zasysaj¹c powietrze do kana³ów wywiewnych wytwarzaj¹ w pomieszczeniach podciœnienie,
które powoduje nap³yw powietrza z zewn¹trz (przez nieszczelnoœci). Wywiew jest
wiêc mechaniczny, a nawiew naturalny.
Transport zu¿ytego powietrza instalacj¹
wentylacji mechanicznej wywiewnej odbywa siê oddzielnymi lub zbiorczymi kana³ami dla danych pomieszczeñ (wyci¹g
jest najczêœciej w kuchni, ³azience i wc).
Wentylatory wyci¹gowe musz¹ byæ wyposa¿one w klapy zwrotne (zu¿yte powietrze
nie mo¿e byæ wdmuchiwane do s¹siednich lokali po wy³¹czeniu wentylatora).
Preferowana jest ci¹g³a praca urz¹dzeñ,
poniewa¿ wtedy lepsze s¹ wskaŸniki komfortu w pomieszczeniu.
Rys. 1 Schemat wentylacji jednorurowej
– przyk³adowe rozwi¹zania

Rys. 2 Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej
– przyk³adowe rozwi¹zania

Projekt wentylacji mechanicznej wywiewnej musi przewidywaæ dostarczenie
œwie¿ego powietrza do pomieszczenia,
konieczny jest w³aœciwy dobór przewodów, kratek wywiewnych, nawiewników
okiennych, œciennych czy okiennych listw
wentylacyjnych, wentylatorów wraz z ich
odpowiednim pod³¹czeniem. Nale¿y wykonaæ podciêcia, otwory lub kratki
w drzwiach, aby umo¿liwiæ przemieszczanie siê powietrza pomiêdzy pomieszczeniami. Wa¿ne jest zastosowanie izolacji
kana³ów, w szczególnoœci przechodz¹cych przez pomieszczenia nieogrzewane –
nie wolno dopuœciæ do wykroplenia siê pary wodnej z transportowanego powietrza.

Zastosowanie
Lepsza wymiana powietrza, uniezale¿nienie siê od warunków atmosferycznych,
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prostota dzia³ania, nawiew naturalny, niedu¿a liczba „psuj¹cych siê” czêœci, mo¿liwoœæ zastosowania automatyki i filtrów
na nawiewie – to zalety, dziêki którym
wentylacja wywiewna jest coraz czêœciej
stosowana w budynkach i pomieszczeniach z wymagan¹ niewielk¹ wymian¹
powietrza (domy jedno- i wielorodzinne,
ustêpy, szatnie).
Trzeba jednak pamiêtaæ, i¿ w polskim
budownictwie mieszkaniowym dominuje
wentylacja grawitacyjna. Obecne wymagania dotycz¹ce termoizolacyjnoœci budynków podnios³y ich szczelnoœæ, która
niestety pogarsza wentylacjê pomieszczeñ. Przep³yw powietrza przez nieszczelnoœci w oknach i drzwiach (infiltracja) jest
utrudniony lub wrêcz niemo¿liwy – wtedy
nawet dobrze zaprojektowana wentylacja
grawitacyjna czy mechaniczna wywiewna
nie mo¿e dzia³aæ efektywnie. Zbyt ma³a
liczba wymian powietrza powoduje, i¿
w pomieszczeniach tworzy siê wilgoæ, co
w konsekwencji prowadzi do rozwoju
pleœni i grzybów stanowi¹cych zagro¿enie
zarówno dla zdrowia lokatorów, jak i trwa³oœci materia³ów budowlanych. Sygna³em
o z³ej pracy instalacji wentylacyjnej jest
tak¿e skraplanie siê pary wodnej na oknach (najzimniejsza powierzchnia w pomieszczeniu). Jeœli kana³ wywiewny jest
dro¿ny, nale¿y zastosowaæ nawiewniki
okienne lub œcienne, okna z rozszczelnieniami czy okienne listwy wentylacyjne.
Dodatkowo stosuje siê wentylatory wyci¹gowe w kuchniach i ³azienkach.

Rys. 3 Schemat wentylacji wywiewnej
w budynku po termomodernizacji
– przyk³adowe rozwi¹zania; na pierwszej
i drugiej kondygnacji przyjêto okna
ca³kowicie szczelne

W wentylacji mechanicznej wentylatory dzia³aj¹ nieprzerwanie. Dla zapewnienia komfortowych warunków w pomieszczeniu wa¿ne jest, aby wentylatory ci¹gle pracowa³y, ni¿ w³¹czaæ je okresowo –
szczególnie, jeœli po wy³¹czeniu urz¹dzeñ

czeniu wentylatorów dostarczyæ 5 m3/h
(wg DIN 18017, cz. 3.) powietrza œwie¿ego (przez np. nawiewniki œcienne czy
okienne). Wentylacja jednorurowa mo¿e
byæ stosowana tak¿e w biurach i ma³ych
sklepach, pralniach i saunach.
G³ówne wady wentylacji wywiewnej:
koniecznoœæ okresowych czynnoœci obs³ugowych, brak opcji odzysku ciep³a – ciep³o ucieka wraz z wywiewanym zu¿ytym
powietrzem (straty nawet do 50%), ewentualne zwiêkszenie zu¿ycia ciep³a na ogrzanie powietrza wentylacyjnego, ha³as,
mo¿liwe drgania oraz wysokie koszty instalacji i eksploatacji.

Fot. 1.

Komfort
Mechaniczna wentylacja nawiewnowywiewna pozwala, by u¿ytkownik oddycha³ powietrzem nie uzdatnianym w centrali i nie stykaj¹cym siê z urz¹dzeniami
i przewodami. A wobec wzrostu zanieczyszczenia œrodowiska najlepszym rozwi¹zaniem jest zastosowanie na nawiewie
filtrów, dziêki czemu osoby z alergiami nie
bêd¹ nara¿one na kontakt z zarodnikami
roœlin, py³kami kwiatowymi, sierœci¹ zwierz¹t i innymi dra¿ni¹cymi substancjami.
Doprowadzenie odpowiedniej iloœci powietrza do oddychania dla mieszkañców
oraz odprowadzenie nadmiaru wilgoci
wp³ywa na komfort w pomieszczeniu.
Tak¿e ha³as wytwarzany przez urz¹dzenia
oraz wzglêdy estetyczne maj¹ wp³yw na
odczucia u¿ytkowników. Wentylatory musz¹ byæ nie tylko sprawne, wydajne i energooszczêdne, ale równie¿ ciche i estetycznie wykonane.

Ciche i wydajne
Dobrym wyborem mog¹ okazaæ siê
wentylatory wyci¹gowe SILENT firmy Soler&Palau (wentylatory ³azienkowe) do

wspomagania wentylacji grawitacyjnej
lub firmy Johann Wernig, o tej samej nazwie, do wentylacji jednorurowej. Jedynym
przedstawicielem obu firm w Polsce jest
Venture Industries.
Wentylatory ³azienkowe SILENT (fot.
1.) s¹ niezwykle ciche – poziom ciœnienia
akustycznego wynosi 26,5 dB(A) (wg PN87/B-02151/02 maks. wartoœci poziomu
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mechanicznych wentylacja w ogóle nie
dzia³a. Wentylatory wywiewne znajduj¹
zastosowanie równie¿ w ³aŸniach, pralniach i ogólnodostêpnych ustêpach.
W wysokich budynkach wielorodzinnych nie powinno wspomagaæ siê wentylacji naturalnej wentylatorami wyci¹gowymi, poniewa¿ powietrze zu¿yte mo¿e byæ
wt³aczane poprzez kana³ wywiewny do
s¹siednich mieszkañ (jeœli jednym przewodem grawitacyjnym po³¹czono kilka lokali). Wentylatory zaopatrzone w klapê
zwrotn¹ nie dopuszcz¹ do takiej sytuacji,
ale wymiana powietrza bêdzie utrudniona
i nie uniknie siê przedostawania zapachów z kuchni czy ³azienki. Nie wolno stosowaæ wentylatorów wyci¹gowych w pomieszczeniach z termami i podgrzewaczami gazowymi oraz kominkami i kot³ami
z otwart¹ komor¹ spalania, poniewa¿ ci¹g
spalinowy mo¿e zostaæ odwrócony – powietrze do spalania bêdzie zasysane z kana³u dymowego/spalinowego, natomiast
wywiew bezpoœrednio do pomieszczenia.
W wysokich budynkach na ostatnich
kondygnacjach ci¹g kominowy jest najmniejszy i mo¿e byæ niewystarczaj¹cy do
poprawnego dzia³ania wentylacji grawitacyjnej (jeœli kana³ wywiewny jest za krótki, mo¿e wyst¹piæ ci¹g wsteczny). Zastosowanie wentylatorów wyci¹gowych jest
dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy wywiew bêdzie odbywa³ siê oddzielnym
przewodem wentylacyjnym.
W nowo wznoszonych budynkach jedno- i wielorodzinnych coraz czêœciej stosuje siê wentylacjê jednorurow¹. W tych
przypadkach wa¿na jest koordynacja pracy wentylatorów (ci¹g³oœæ ich pracy) daj¹ca lepsze efekty wentylacji pomieszczeñ, a tak¿e mo¿liwoœæ t³umienia ha³asu, odpowiedni stopieñ ochrony przy
monta¿u w pomieszczeniach wilgotnych
oraz ³atwo wymienialne filtry. Instalacja
musi byæ tak wykonana, aby przy wy³¹-
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ciœnienia akustycznego w pomieszczeniach budynków mieszkalnych wynosz¹
w ci¹gu dnia – 40 dB(A), w nocy – 30
dB(A), w kuchniach i pomieszczeniach
sanitarnych odpowiednio 45 i 40 dB(A)).
Wszystkie modele s¹ wyposa¿one w lampki kontrolne i klapy zwrotne. Dodatkowe
funkcje to: opóŸnienie czasowe i regulowany czujnik wilgotnoœci (60-90% wilgotnoœci wzglêdnej). Przeznaczone s¹ do
wentylacji pomieszczeñ o ma³ej i œredniej
kubaturze: ³azienki, wc, kuchnie, biura,
ma³e sklepy. Szybko i sprawnie radz¹ sobie z odprowadzeniem wilgoci z pomieszczenia. Mo¿na montowaæ je na œcianie
lub suficie. Silnik urz¹dzenia wyposa¿ony
jest w ³o¿yska kulkowe (króciec przy³¹czny w ka¿dym typie ma œrednicê 100
mm). Urz¹dzenie jest zabezpieczone
przeciwpora¿eniowo w klasie II. Ponadto:
klasa szczelnoœci IPX4, maks. wydajnoœæ
90 m3/h, pracuje pod napiêciem 230 V,
pobiera jedynie 8 W.

Fot. 2.

Wentylatory SILENT do wentylacji wywiewnej jednorurowej (fot. 2.) stosowane
s¹ w ma³ych i œrednich pomieszczeniach:
³azienki, wc, kuchnie, biura, ma³e sklepy,
pralnie i sauny. Silnik urz¹dzenia przeznaczony jest do pracy ci¹g³ej (przy niskim
poborze mocy) – dziêki czemu mo¿na
osi¹gn¹æ wysoki poziom komfortu
w mieszkaniu i szybk¹ eliminacjê nadmiaru wilgoci z pomieszczenia. Wentylator
ma zabezpieczenie przed pora¿eniem pr¹dem w klasie II i klasê szczelnoœci IPX5.
Wyposa¿ony jest w klapowy zawór zwrotny. Zamontowane na wlocie filtry oczyszczaj¹ powietrze, przed³u¿aj¹c ¿ywotnoœæ
urz¹dzenia. Obudowa jest dostêpna
w wersji natynkowej i podtynkowej. Funkcjami dodatkowymi s¹ m.in. opóŸnienie
czasowe ze sta³ymi i regulowanymi wartoœciami czasów, dwustopniowa praca,
wbudowany higrostat z mo¿liwoœci¹ nastawienia wartoœci zadanej wilgotnoœci
wzglêdnej (zalecane wartoœci: latem
75-80%, zim¹ 65%). Dostêpne s¹ równie¿ modele w wersji o odpornoœci ogniowej K90. Mo¿na je ³atwo i sprawnie regulowaæ, dziêki wbudowanemu higrostatowi pozwalaj¹ na wysok¹ indywidualizacjê wentylacji pomieszczeñ. Du¿e ciœnienie statyczne umo¿liwia pod³¹czenie wen-
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tylatorów do doœæ d³ugich kana³ów wentylacyjnych.

