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STANDARD ENERGETYCZNY A INSTALACJE 

BUDYNEK 
STANDARDOWY 

Budynek wymaga aktywnego 
systemu ogrzewania 

Wentylacja naturalna 

Brak odzysku ciepła 

BUDYNEK 
NISKOENERGETYCZNY 

Budynek wymaga aktywnego 
systemu ogrzewania 

Wentylacja mechaniczna, 
hybrydowa 

Stosowany odzysk ciepła 

BUDYNEK PASYWNY 

Nie wymaga autonomicznego 
systemu ogrzewania 

Wentylacja mechaniczna 

Stosowany wysokosprawny 
odzysk ciepła 

W niektórych przypadkach przemyślany system wentylacji naturalnej 
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SYSTEMY WENTYLACJI W OBIEKTACH MIESZKALNYCH 

Wentylacja grawitacyjna/ 

naturalna 

Wentylacja hybrydowa 

Wentylacja mechaniczna 

wywiewna 

Wentylacja mechaniczna 

nawiewno - wywiewna 



ZALETY WADY 

WENTYLACJA 

GRAWITACYJNA 

 niski koszt wykonania 

 potrzebuje niewiele miejsca 

 nie zużywa energii elektrycznej  

(w sposób bezpośredni) 

 okresowo niewłaściwe działanie lub brak działania 

 większe zapotrzebowanie na moc grzewczą w instalacji 

centralnego ogrzewania 

 nawiew zimnego powietrza do pomieszczeń 

WENTYLACJA 

HYBRYDOWA 

 niski koszt wykonania 

 potrzebuje niewiele miejsca 

 zużywa niewiele energii elektrycznej 

(w sposób bezpośredni) 

 dostosowuje tryb pracy do 

warunków zewnętrznych 

 pewność właściwej wentylacji 

 większe zapotrzebowanie na moc grzewczą w instalacji 

centralnego ogrzewania 

 nawiew zimnego powietrza do pomieszczeń 

 może się pojawić konieczność serwisu / naprawy 

WENTYLACJA 

MECHANICZNA 

WYWIEWNA 

 stosunkowo niski koszt wykonania 

 potrzebuje niewiele miejsca 

 zużywa niewiele energii elektrycznej 

(w sposób bezpośredni) 

 daje pewność właściwej wentylacji 

 większe zapotrzebowanie na moc grzewczą w instalacji 

centralnego ogrzewania 

 nawiew zimnego powietrza do pomieszczeń 

 do jej pracy potrzebne jest ciągłe zużycie energii elektrycznej 

 może się pojawić konieczność serwisu / naprawy i okresowej 

wymiany filtra powietrza 

WENTYLACJA  

MECHANICZNA 

NAWIEWNO - 

WYWIEWNA 

 nie powoduje dyskomfortu 

termicznego 

 umożliwia odzysk ciepła z powietrza 

wywiewanego 

 umożliwia wykorzystanie energii 

gruntu 

 pewność właściwej wentylacji 

 pozwala zmniejszyć moc instalacji 

grzewczej 

 koszt zakupu urządzeń i wykonania instalacji 

 koszt wykonania wymiennika gruntowego (opcja) lub pracy 

systemu przeciwzamrożeniowego 

 potrzebuje stosunkowo dużo miejsca na rozprowadzenie 

kanałów i montaż centrali 

 zużycie energii elektrycznej przez wentylatory i / lub 

urządzenia odzysku ciepła 

 może się pojawić konieczność serwisu / naprawy 

 konieczność okresowej wymiany filtrów powietrza 
4 
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I 

JAKOŚĆ I SZCZELNOŚĆ 
BUDYNKU 

II 

WENTYLACJA 
MECHANICZNA  

NAWIEWNO - WYWIEWNA 

III 

WYSOKOSPRAWNY 
ODZYSK CIEPŁA 

JAK OSIĄGNĄĆ NAJLEPSZE EFEKTY ENERGETYCZNE? 



6 

SZCZELNOŚĆ BUDYNKU 
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SZCZELNOŚĆ BUDYNKU 

Zalecana szczelność budynku zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie: 

• budynki z wentylacją grawitacyjną lub 

hybrydową: n50 ≤ 3,0 h-1 

• budynki z wentylacją mechaniczną lub 

klimatyzacją: n50 ≤ 1,5 h-1 

Zalecenia dla budynków pasywnych: 

• n50 ≤ 0,6 h-1 

Wymagania dla dopłat NFOŚiGW 

(2014-2020): 

• NF15  n50 ≤ 0,6 h-1 

• NF40  n50 ≤ 1,0 h-1 
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WENTYLACJA MECHANICZNA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

STREFY WENTYLACYJNE  
W BUDOWNICTWIE 

MIESZKALNYM: 

NAWIEWNA 
pokoje, sypialnie 

 

PRZEPŁYWU 
 korytarze, klatki schodowe 

 

WYWIEWU 
łazienka, kuchnia,  
pralnia, garderoba 
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NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANY ODZYSK CIEPŁA 
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STEROWANIE PRACĄ SYSTEMU 
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STEROWANIE PRACĄ SYSTEMU 
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WYKONANIE INSTALACJI 
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URZĄDZENIA KOMPAKTOWE 

Zalety urządzeń kompaktowych: 

• precyzyjne fabryczne wykonanie układu 

wentylacja + CO + CWU, 

• niewielkie straty energii ze względu na 

zwartość i dobrą izolację obudowy, 

• łatwość projektowania / doboru , 

• niższe koszty wykonania ze względu na 

łatwość montażu i prostotę instalacji, 

• kontrola zużycia mediów – opomiarowanie 

zintegrowane, 

• redukcja kosztów inwestycyjnych – tylko 

przyłącze elektryczne, 

• możliwość chłodzenia budynku w okresie 

letnim. 
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NAWIEWNIKI I WYWIEWNIKI 
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PODSTAWOWE WYTYCZNE PROJEKTOWE 

• Wszystkie pomieszczenia w których strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nie są 

zbilansowane należy wyposażyć w otwory kompensacyjne, w których prędkość powietrza nie powinna 

przekraczać 1 m/s (musi nastąpić przepływ powietrza np. przez otwory w drzwiach). 

• Prędkości w kanałach wentylacyjnych nie powinny przekraczać 3 m/s. 

• Stosujemy wysokosprawne wentylatory prądu stałego i system automatyki o niskim zużyciu prądu   

(0,3 – 0,4 W/m3 lub mniej). 

• Wysokosprawny odzysk ciepła (> 75%.) 

• Centrala wentylacyjna powinna znaleźć się w miejscu optymalnym pod względem długości kanałów 

rozprowadzających w budynku. Kanały powinny być możliwie krótkie, z jak najmniejszą liczbą kolan.  

• Instalację wykonujemy z przewodów uszczelnionych na łączeniach. 

• Należy pamiętać o tym, że centralę ze względu na hałas lepiej zlokalizować jak najdalej od sypialni czy 

pomieszczeń przeznaczonych do pracy.  

• Przewody wentylacyjne prowadzone są w powłoce termicznej budynku. Należy też zadbać o dobrą 

termoizolację przewodów, tak aby w kanale nie dochodziło do ochładzania, czy podgrzewania powietrza. 

Ewentualne odcinki kanałów prowadzone poza strefą ogrzewaną należy zabezpieczyć izolacją o 

grubości 100mm. 
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PRZYKŁADOWE OKREŚLENIE STRUMIENIA POWIETRZA 

Pomieszczenie   Ilość 
Strumień 

nawiewany 

Strumień 

wywiewany 

Krotność 

wymian 

- - m3/h m3/h h-1 

Salon  1 100*  - 1,1 

Sypialnia 1os. 2 40  - 1,1 

Sypialnia 2os. 1 50  - 1,3 

Kuchnia z oknem zewnętrznym 1 - 70 1,7 

Łazienka 1  - 50 1,5 

WC 1  - 30 4,0 

Garderoba 3  - 20 1,6 

Pomieszczenie gospodarcze 1  - 20* 0,7 

Komunikacją, łącznie 1  - -  
strefa 

przepływu 

SUMA: 230 230 0,6 

* Należałoby zastanowić się nad zwiększeniem strumienia powietrza usuwanego z pomieszczenia 

gospodarczego do np. 40m3/h i dostarczanego do salonu do np. 120m3/h. Pozwoliłoby na 

utrzymanie bardziej komfortowych warunków w salonie i dobre przewietrzanie części technicznej, 

która może służyć np. za suszarnię prania. Łącznie strumień wynosiłby 250m3/h. 



 

 
Wspominany wcześniej artykuł dotyczący kosztów pracy systemów grzewczych i wentylacyjnych  

dostępny on-line: 
 

„Konfiguracja centrali wentylacyjnej i źródła ciepła a koszty eksploatacji systemu grzewczo -

wentylacyjnego domu jednorodzinnego” 
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