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Dodatek do projektu architektoniczno-budowlanego polepszajၐcy parametry techniczne : 
 
1/ zmniejszajၐcy zapotrzebowanie budynku na ciepᐠo  
2/ zmniejszajၐcy koszty ogrzewania budynku  
3/ podnoszၐcy klasᆐ energetycznၐ budynku  
 
Zawartoᖰၰ opracowania :  
 
Rozwiၐzania w zakresie architektury :  
 
1/ Czᆐᖰၰ opisowa opracowania  
2/ Szczegóᐠy polepszajၐce izolacyjnoᖰၰ termicznၐ poszczególnych czᆐᖰci budynku   
    ( rysunki 1 – 23 szczegóᐠów budowlanych ) :  
- ᖰcian zewnᆐtrznych  ,  wewnᆐtrznych garaៀowych  ,fundamentowych , ᖰcian piwnic  
- stropodachów i warstw dachów skoᖰnych  
- podᐠóg na gruncie  
- stropów nad piwnicami nieogrzewanymi  
- stropów pod strychami nieogrzewanymi  
- ᖰcian z mocowaniem okien , drzwi i wrót garaៀowych  
- miejsc wystᆐpowania mostków termicznych  
 
Rozwiၐzania energooszczᆐdne  w zakresie instalacji w budynku :  
 
1/ Czᆐᖰၰ opisowa dotyczၐca / opis zasady dziaᐠania , wymagania adaptacyjne do projektu /  :  
- instalacji elektrycznych  
- instalacji grzewczych  i cwu  
- instalacji wentylacji  mechanicznej z odzyskiem ciepᐠa  
- instalacji ogrzewania kominkowego  
 
2/ Przykᐠadowy projekt * wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepᐠa ( rekuperacjၐ ) , oraz projekt 
ogrzewania kominkowego z obiegiem wymuszonym ( DGP)   
 

• Przykᐠadowy Projekt wykonany na podstawie modelu domu „Gwiazda”  ; Projekt wentylacji 
mechanicznej z rekuperacjၐ i ogrzewania kominkowego do swojego modelu domu moៀna 
zakupiၰ zamawiajၐc Pakiet „Wentylacja i Kominek”  

 
Opracowali :  
Architektura :     
mgr inៀ.arch. Lidia Micza  upr.bud. nr  AG.II.4/2/7132/260/2000 
opracowanie – inៀ. arch.  Michaᐠ Gၐsiorowski  
Instalacje elektryczne :  
tech. Jerzy Zatkalik   upr. proj. elektr. nr St-509/78  
Instalacje sanitarne : 
tech. Marek ᐐᆐczycki  upr.proj. instal. sanit. nr St-86/89 
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CZYM JEST „PAKIET ENERGOOSZCZᆀDNY”   I DLACZEGO WARTO ZASTOSOWAၠ SIᆀ DO JEGO 
WSKAZÓWEK  :  
 

Zapotrzebowanie na ciepᐠo dla budynku zaleៀy od strat ciepᐠa bᆐdၐcych nastᆐpstwem 
przenikania ciepᐠa przez przegrody zewnᆐtrzne oraz przez przewody wentylacyjne – z wnᆐtrza do 
powietrza zewnᆐtrznego . Pakiet energooszczᆐdny podaje sposoby na zmniejszenie strat ciepᐠa , 
dziᆐki czemu zmniejszy siᆐ równieៀ zapotrzebowanie domu na energiᆐ .  
 

W projekcie typowym zastosowane zostaᐠy normatywne rozwiၐzania ochrony cieplnej 
budynku i ograniczone zostaᐠo wystᆐpowanie mostków cieplnych , co zapewnia ᖰredni koszt 
ogrzewania i utrzymania budynku .  
W projekcie typowym podano informacje na temat wspóᐠczynników przenikania ciepᐠa dla 
poszczególnych przegród w budynku . Podano równieៀ informacje na temat zapotrzebowania na 
energiᆐ pierwotnၐ i koᑀcowၐ budynku , jego strat ciepᐠa przez przegrody oraz przez wentylacjᆐ , oraz 
stosunek zwartoᖰci bryᐠy budynku do jego kubatury . Te informacje pozwolၐ uprawnionemu 
audytorowi na wystawienie dla budynku certyfikatu energetycznego .  
 

W Pakiecie Energooszczᆐdnym zastosowane zostaᐠy alternatywne , dodatkowe rozwiၐzania 
projektowe podnoszၐce energooszczᆐdnoᖰၰ domu . Dziᆐki temu dom po wybudowaniu bᆐdzie 
potrzebowaᐠ mniej energii do jego uៀytkowania . Szacunkowa oszczᆐdnoᖰၰ energii dziᆐki 
zastosowaniu rozwiၐzaᑀ Pakietu :  
- oszczᆐdnoᖰၰ na zuៀyciu energii elektrycznej – ok. 20 %  
- oszczᆐdnoᖰၰ na energii potrzebnej do ogrzewania budynku dziᆐki podniesieniu izolacji termicznej 
przegród , oraz zastosowaniu kotᐠa c.o. o wiᆐkszej sprawnoᖰci ( kondensacyjnego)– okoᐠo 20% na 
ogrzewaniu  
Dodatkowo w Pakiecie Wentylacja i Rekuperacja :  
- oszczᆐdnoᖰၰ energii potrzebnej do ogrzania budynku dziᆐki zastosowaniu wentylacji mechanicznej z 
odzyskiem ciepᐠa ( z rekuperatorem )  - okoᐠo 30 % na ogrzewaniu  
Caᐠkowita oszczᆐdnoᖰၰ zuៀycia energii dla budynku ( energia elektryczna , zuៀycie gazu ziemnego lub 
innego paliwa do ogrzewania ) to ca. 45-55 % caᐠkowitych kosztów energii domu .  
 
Procentowy rozkᐠad strat ciepᐠa  przez poszczególne przegrody i elementy budynku : 

 
 



Adaptacja projektu powtarzalnego a „Pakiet Energooszczᆐdny” : 
 
Projekt typowy moៀna realizowaၰ zgodnie z podstawowၐ dokumentacjၐ , lub zastosowaၰ zmiany i 
uzupeᐠnienia zawarte w Pakiecie :  
- dodatkowe docieplenie ᖰcian zewnᆐtrznych kondygnacji nadziemnych , piwnicznych i 
fundamentowych  
- dodatkowe ocieplenie stropodachów i dachów  
- dodatkowၐ izolacjᆐ termicznၐ podᐠogi na gruncie , lub stropu nad nieogrzewanၐ piwnicၐ i pod 
nieogrzewanym strychem  
- dodatkowe docieplenie balkonów i loggii  
- ograniczenie wystᆐpowania mostków termicznych  
 
W Pakiecie pokazano dodatkowe ocieplenie dla róៀnych rodzajów konstrukcji budynku , aby 
umoៀliwiၰ odpowiednie dopasowanie rozwiၐzaᑀ , nawet po zmianie technologii wykonania budynku .  
Zmiany w projekcie podstawowym powinny byၰ wprowadzone na etapie adaptacji budynku do dziaᐠki 
, lub w trakcie budowy – wpisem do dziennika budowy przez osobᆐ uprawnionၐ .  
 
ROZWI၀ZANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY :  
 
- OPIS TECHNICZNY SZCZEGÓᐐÓW DOCIEPLEᐰ BUDYNKU, ORAZ INNYCH ROZWI၀ZAᐰ 
POZWALAJ၀CYCH NA REDUKCJᆀ ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIᆀ : 
 
1. – Termoizolacja przegród zewnᆐtrznych , wewnᆐtrznych i mostków termicznych  ,  polepszenie 

wspóᐠczynnika przenikania ciepᐠa dla stolarki okiennej i drzwiowej zewnᆐtrznej  :  
 

rys.1 Docieplenie stropodachu – weᐠna mineralna Isover Super Mata miᆐdzy krokwiami i rusztem 
metalowym , gruboᖰၰ caᐠkowita docieplenia  30 cm ,    wsp. U=0,17 W/m2K 

rys.2 Strop drewniany strychu nieogrzewanego  - weᐠna mineralna Isover Super Mata miᆐdzy 
krokwiami i rusztem metalowym , gruboᖰၰ caᐠkowita docieplenia  30 cm , wsp. U=0,17 W/m2K 

rys.3 Strop nad piwnicၐ – przy róៀnicy temperatur miᆐdzy kondygnacjami 10st.C – wariant 1: 
docieplenie czᆐᖰciowo nad stropem + pod dodatkowa warstwa izolacji pod stropem – styropian 
EPS 100 Termo Organika „w kropki” – standard  

rys.4 Strop nad piwnicၐ – przy róៀnicy temperatur miᆐdzy kondygnacjami 10st.C – wariant 2: 
docieplenie nad stropem ( pod posadzkၐ parteru ) – materiaᐠ j.w. 

rys.5 Podᐠoga na gruncie – styropian EPS 100 Termo Organika „w kropki”-standard – w czᆐᖰci 
mieszkalnej 20 cm , w garaៀu 10 cm ( po sprawdzeniu noᖰnoᖰci podᐠogi garaៀu)   

rys.6 Strop ៀelbetowy strychu nieogrzewanego - styropian EPS 100 Termo Organika „w kropki”-
standard – gruboᖰၰ warstwy 30 cm , wsp. U=0,17 W/m2K, uwaga – jeៀeli wystᆐpujၐ ᖰcianki 
kolankowe naleៀy je ociepliၰ równieៀ od wewnᆐtrznej strony strychu nieogrzewanego 
styropianem min. 10 cm gr. Po caᐠym obwodzie  

rys.7 Strop drewniany nad poddaszem uៀytkowym lub sufit nad poddaszem , wariant 1– weᐠna 
mineralna miᆐdzy belkami stropowymi / jᆐtkami , oraz miᆐdzy stelaៀem sufitu – weᐠna Isover 
Super Mata , gruboᖰၰ warstwy 30cm, wsp. U=0,17 W/m2K 

rys.8 Strop drewniany nad poddaszem uៀytkowym lub sufit nad poddaszem , wariant 2– weᐠna 
mineralna miᆐdzy belkami stropowymi / jᆐtkami  , miᆐdzy stelaៀem sufitu , oraz nad  belkami 
/jᆐtkami –miᆐdzy legarami  – weᐠna Isover Super Mata , gruboᖰၰ warstwy 30 cm , wsp. U=0,17 
W/m2K 

rys.9 Ocieplenie zakoᑀczenia ᖰciany kolankowej w ᖰcianie dwuwarstwowej                ( podobnie w 
ᖰcianie trójwarstwowej i ᖰcianie jednowarstwowej – po dodatkowym dociepleniu )  - naleៀy 
poᐠၐczyၰ izolacjᆐ pionowၐ ᖰciany zewnᆐtrznej z izolacjၐ stropodachu , oraz otuliၰ weᐠnၐ mineralnၐ 
murᐠatᆐ ( szczególnie dokᐠadnie w wypadku wystajၐcych murᐠat i pᐠatwi poza obrys ᖰciany 
zewnᆐtrznej )  

rys.10 Docieplenie ᖰciany fundamentowej zewnᆐtrznej i poᐠၐczenie z izolacjၐ podᐠogi parteru – w 
zaleៀnoᖰci od gruboᖰci docieplenia kondygnacji naziemnych zastosowaၰ gruboᖰc o 2-4 cm 
mniejszၐ pozwalajၐcၐ na zamontowanie pᐠytek elewacyjnych , lub odciᆐcie cokoᐠu . Izolacjᆐ 
wykonaၰ ze Styroduru                  ( Jackodur) XPS Termo Organika „w kropki” – silver fundament  . 



Izolacjᆐ prowadziၰ do poziomu ᐠawy fundamentowej . Od wewnᆐtrznej strony ᖰciany 
fundamentowej zastosowaၰ styrodur XPS gruboᖰci 10 cm i poᐠၐczyၰ na styk z izolacjၐ posadzki .  

rys.11 Zakoᑀczenie ᖰciany szczytowej lub ᖰcianki frontowej lukarny – wariant ze strychem ocieplonym : 
naleៀy wykonaၰ czᆐᖰၰ murowanၐ ᖰciany do poziomu spodu 10 cm poniៀej spodu krokwi , 
nastᆐpnie wykonaၰ izolacjᆐ wierzchu ᖰciany szczytowej styropianem EPS 70 Termo Organika „w 
kropki” – platinum , oraz w przestrzeni miᆐdzy krokwiami izolacjᆐ z weᐠny mineralnej – jak 
przyjᆐto dla stropodachu . Dodatkowo dociepliၰ na caᐠej powierzchni ( aៀ do poziomu sufitu pod 
strychem) ᖰcianᆐ szczytowၐ od strony wewnᆐtrznej styropianem EPS 70 Termo Organika „w 
kropki” – platinum – gruboᖰၰ 20 cm  

rys.12 Zakoᑀczenie ᖰciany szczytowej lub ᖰcianki frontowej lukarny – wariant ze strychem nieocieplonym 
: naleៀy wykonaၰ czᆐᖰၰ murowanၐ ᖰciany do poziomu spodu 10 cm poniៀej spodu krokwi , 
nastᆐpnie wykonaၰ izolacjᆐ wierzchu ᖰciany szczytowej styropianem EPS 70 Termo Organika „w 
kropki” – platinum , oraz w przestrzeni miᆐdzy krokwiami izolacjᆐ z weᐠny mineralnej – jak 
przyjᆐto dla stropodachu .  

rys.13 Docieplenie ᖰciany bocznej lukarny – naleៀy wykonaၰ ocieplenie z weᐠny mineralnej weᐠna Isover 
Super Mata w przestrzeni miᆐdzy elementami konstrukcji ᖰcianki bocznej lukarny , gruboᖰၰ 
warstwy 7-14 cm , dodaၰ dodatkowe ocieplenie od wewnᆐtrznej strony lukarny miᆐdzy stelaៀem 
gruboᖰci 5 cm , oraz dodaၰ dodatkowe ocieplenie na pᐠycie OSB od zewnᆐtrznej strony lukarny 
gruboᖰci 11-18 cm , wsp. U=0,17 W/m2K 

rys.14 Docieplenie pᐠyty balkonowej – wariant pᐠyty obniៀonej z stosunku do poziomu stropu :  wykonaၰ 
ocieplenie nad pᐠytၐ ៀelbetowၐ noᖰnၐ ze Styroduru                ( Jackodur) XPS Termo Organika „w 
kropki” , oraz dodatkowo ocieplenie od spodu pᐠyty balkonowej ze styropianu EPS 70 Termo 
Organika „w kropki” . Naleៀy wykonaၰ odciᆐcie pᐠyty dociskowej balkonu od ᖰciany budynku – 
minimalna gruboᖰၰ odciᆐcia 7 cm ( izolacja ze styroduru zakoᑀczona obróbkၐ blacharskၐ)  

rys.15 Docieplenie pᐠyty balkonowej – wariant pᐠyty obniៀonej z stosunku do poziomu stropu :  wykonaၰ 
ocieplenie nad pᐠytၐ ៀelbetowၐ noᖰnၐ ze Styroduru                 ( Jackodur) XPS Termo Organika „w 
kropki” , oraz dodatkowo ocieplenie od spodu pᐠyty balkonowej ze styropianu EPS 70 Termo 
Organika „w kropki” . Naleៀy wykonaၰ odciᆐcie pᐠyty dociskowej balkonu od ᖰciany budynku – 
minimalna gruboᖰၰ odciᆐcia 7 cm ( izolacja ze styroduru zakoᑀczona obróbkၐ blacharskၐ) , oraz 
próg dla drzwi balkonowych z dociepleniem styropianem EPS 100 . Uwaga – rozwiၐzanie moៀe 
wymagaၰ zmniejszenia wysokoᖰci drzwi balkonowych lub zmiany ich usytuowania ( podniesienie)  

rys.16 Docieplenie tarasu piᆐtra , lub loggi – naleៀy wykonaၰ ocieplenie nad pᐠytၐ ៀelbetowၐ noᖰnၐ ze 
Styroduru ( Jackodur) XPS Termo Organika „w kropki” , o minimalnej gruboᖰci 18 cm . Naleៀy 
wykonaၰ odciᆐcie pᐠyty dociskowej balkonu od ᖰciany budynku – minimalna gruboᖰၰ odciᆐcia 7 
cm ( izolacja ze styroduru zakoᑀczona obróbkၐ blacharskၐ) . Rozwiၐzanie moៀe wymagaၰ 
wykonania progu w drzwiach balkonowych i podniesienia lub zmiany wysokoᖰci drzwi .  

rys.17 Docieplenie ᖰciany fundamentowej przy tarasie lub podeᖰcie wejᖰciowym – naleៀy wykonaၰ 
dodatkowe docieplenie podprogowe ze Styroduru                     ( Jackodur) XPS Termo Organika „w 
kropki” gruboᖰci min. 4 cm , poᐠၐczonego z ociepleniem ᖰciany fundamentowej i ociepleniem 
podᐠogi parteru . Konstrukcja tarasu lub podestu dochodzi do zewnᆐtrznej krawᆐdzi ocieplenia 
ᖰciany fundamentowej .  

rys.18 –  rys.22:  Rozwiၐzania dociepleᑀ ᖰcian zewnᆐtrznych z wᆐzᐠem wieᑀca i nadproៀa okiennego lub 
drzwiowego . Rozwiၐzanie dla ᖰcian z : pustaków MAX 29 , pustaków U 220 , porothermu 25P+W , 
30P+W , 44P+W , bloczków betonu komórkowego gruboᖰci 24  lub 36 (36,5-Ytong) cm , pustaków 
keramsytowo-betonowych gruboᖰci 24 cm ( np. Optiroc) , z cegᐠy wapienno-piaskowej gruboᖰci 
18 lub 24 cm ( np. Silka , lub Silikaty)  

rys.23  Rozwiၐzanie docieplenia ᖰciany zewnᆐtrznej drewnianej : wariant 1 /  
szkieletowej , wariant2/ z póᐠbali litych i szkieletu drewnianego wewnၐtrz . Wariant 1- wykonaၰ 
dodatkowe ocieplenie na zewnၐtrz ᖰciany z weᐠny mineralnej Isover Fasoterm NF , na pᐠycie OSB . 
Gruboᖰၰ dodatkowego ocieplenia – min. 10 cm . Wariant 2 – dodatkowe docieplenie ᖰciany od 
wewnၐtrz budynku weᐠnၐ mineralnၐ Isover Uni-Pᐠyta gruboᖰciၐ min 5 cm , miᆐdzy stelaៀem .  

 
 
 
 
 
 



Docieplenie zewnᆐtrznej stolarki okiennej i drzwiowej :   
 
-naleៀy zastosowaၰ okna w ramach z PCV lub drewnianych , o wspóᐠczynniku przenikania ciepᐠa ( 
szyba + profil) U<0,8 W/m2K .  
- okna poᐠaciowe naleៀy zastosowaၰ z pakietem szybowym „energooszczᆐdnoᖰၰ i komfort” oraz z 
koᐠnierzem montaៀowym izolowanym  
- drzwi wejᖰciowe zewnᆐtrzne naleៀy zastosowaၰ termo izolowane warstwowe  
- wrota garaៀowe zastosowaၰ termo izolowane –kasetony z piankၐ poliuretanowၐ  
 
2. – Lokalizacja budynku wzglᆐdem stron ᖰwiata , sၐsiedniej zabudowy , oraz uksztaᐠtowanie terenu 

i zieleni otaczajၐcej :  
 

 
 
 

Budynek , aby uzyskaᐠ najlepszၐ moៀliwၐ orientacjᆐ wzglᆐdem stron ᖰwiata , a co za tym idzie 
najlepszၐ ekspozycjᆐ pomieszczeᑀ uៀytkowych wzglᆐdem ᖰwiatᐠa sᐠonecznego powinien byၰ 
zaadaptowany na dziaᐠce zgodnie z zaᐠoៀonym w sytuacji kierunkiem .  
Przy posadowieniu domu naleៀy braၰ pod uwagᆐ : 
-usytuowanie w odlegᐠoᖰci od sၐsiednich budynków nie powodujၐcej zacienienia okien domu  
- usytuowanie domu z odpowiedniej odlegᐠoᖰci od wszystkich innych obiektów mogၐcych 
powodowaၰ zacienienie – jak wysokie drzewa , wzniesienia terenu , wysokie ogrodzenia w 
bliskiej odlegᐠoᖰci  
Jeៀeli budynek jest zlokalizowany na dziaᐠce o nadmiernej ekspozycji na dziaᐠanie wiatru – np. na 
wzniesieniu lub na pustym rozlegᐠym terenie bez zabudowy i naturalnych przeszkód  , sugeruje 
siᆐ wykonaၰ nasadzenia wysokich krzewów lub drzew osᐠaniajၐcych budynek od strony 
nawietrznej ( najczᆐᖰciej od str. póᐠnocno-zachodniej )  
Jeៀeli budynek jest naraៀony na zbyt duៀၐ ekspozycjᆐ na nasᐠonecznienie , a co za tym idzie 
przegrzewanie wnᆐtrz przez powierzchnie szklane – naleៀy nasadziၰ wysokၐ zieleᑀ izolacyjnၐ 
osᐠaniajၐcၐ dom , od strony najwiᆐkszego operowania sᐠoᑀca .  
 

3. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepᐠa ( rekuperacjၐ ) . Aby zwiᆐkszyၰ w znaczၐcy sposób 
energooszczᆐdnoᖰၰ domu niezwykle wskazane jest zastosowanie systemu wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepᐠa , poniewaៀ jest ona w stanie zmniejszyၰ zapotrzebowanie na 
energiᆐ cieplnၐ budynku nawet o 35-40 % . Szerzej wentylacjᆐ mechanicznၐ opisano  w 
„rozwiၐzaniach w zakresie instalacji” pakietu .   

 
 
 
 
 



ROZWI၀ZANIA W ZAKRESIE INSTALACJI  :  
 
1. Instalacje elektryczne budynku  

 
ឰarówki energooszczᆐdne :  
Aby zmniejszyၰ iloᖰၰ zuៀywanej energii elektrycznej potrzebnej do oᖰwietlenia budynku naleៀy 
zdecydowaၰ  siᆐ na zakup ៀarówek energooszczᆐdnych (inaczej ᖰwietlówek kompaktowych), gdyៀ 
zuៀywajၐ one do 10-15% mniej energii elektrycznej od  tradycyjnych  ៀarówek. 
Korzyᖰci zwiၐzane ze stosowania ៀarówek energooszczᆐdnych to przede wszystkim: 
- energooszczᆐdnoᖰၰ i ekologicznoᖰၰ  

      -bezpieczeᑀstwo (sၐ bezpieczne dla oczu i zdrowia) 
-bardzo maᐠa emisja ciepᐠa (ᖰwietlówki nagrzewajၐ siᆐ duៀo mniej niៀ zwykᐠe  ៀarówki). 
-trwaᐠoᖰၰ (ᖰwietlówki ᖰwieca do 10 razy dᐠuៀej niៀ zwykᐠe ៀarówki). 
- zuៀycie prၐdu przy wᐠၐczeniu ᖰwiatᐠa jest bardzo niewielkie , do 8-10 razy mniejsze niៀ w 
przypadku tradycyjnych ៀarówek . 
 
Elementy systemu „inteligentnego domu” :  
Oszczᆐdnoᖰၰ energii uៀywanej do ogrzania , oᖰwietlenia , zapewnienia odpowiedniego klimatu 
pomieszczeᑀ uzyskamy stosujၐc w swoim domu elementy systemu instalacji „inteligentnego 
domu” . W poᐠၐczeniu z tradycyjnၐ instalacjၐ elektrycznၐ – jako jej uzupeᐠnienie , lub zastᆐpujၐc 
caᐠkowicie typowe instalacje elektryczne , stosujၐc np. system instalacji inteligentnych EIB .  
Nasze domy czᆐsto przeᐠadowane sၐ elektronikၐ , czy urzၐdzeniami majၐcymi nam uᐠatwiၰ ៀycie 
lub daၰ oszczᆐdnoᖰci . Niestety przy nagromadzeniu kolejnych urzၐdzeᑀ domowych uៀytkownik 
czᆐsto traci nad nimi kontrolᆐ  - nie pamiᆐta o tym , ៀe trzeba „przykrᆐciၰ” kocioᐠ , przeᐠၐczyၰ 
rekuperator na inny bieg , pozamykaၰ rolety , czy .. powyᐠၐczaၰ ᖰwiatᐠa w pomieszczeniach , w 
których nie przebywa . Instalacje inteligentnego domu pomagajၐ nad naszym domem zapanowaၰ 
w duៀo wiᆐkszy sposób , poniewaៀ pracᆐ wielu urzၐdzeᑀ moៀemy na wstᆐpnie zaprogramowaၰ 
do potrzeb i zwyczajów wᐠaᖰciciela , tak ៀeby nie musiaᐠ o nich potem pamiᆐtaၰ . Daje to wygodᆐ , 
ale równieៀ duៀe potencjalne oszczᆐdnoᖰci . 
Dziᆐki elementom instalacji inteligentnego domu moៀemy :  
-programowaၰ funkcjonowanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji – o czym szerzej 
poniៀej ,  
-regulowaၰ iloᖰၰ oᖰwietlenia w pomieszczeniach stosujၐc programowane sceny ᖰwietlne o 
róៀnym natᆐៀeniu , skᐠadajၐce siᆐ z róៀnych lamp w zaleៀnoᖰci od potrzeby czy pory doby  
- poᐠၐczyၰ regulatory termostatyczne grzejników z ᐠၐcznikami ᖰwiatᐠa i czujnikami ruchu , tak aby 
temperatura w pomieszczeniu i oᖰwietlenie samo regulowaᐠo siᆐ w zaleៀnoᖰci od tego czy ktoᖰ 
przebywa w nim czy nie  
- zautomatyzowaၰ funkcjonowanie rolet zewnᆐtrznych okiennych w domu , tak aby w zaleៀnoᖰci 
od pory doby , nasᐠonecznienia , lub innej potrzeby same zamykaᐠy siᆐ lub otwieraᐠy  

 
2. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepᐠej wody uៀytkowej  

 
W wiᆐkszoᖰci naszych Projektów proponujemy nastᆐpujၐce rozwiၐzanie ហródᐠa ciepᐠa do 
ogrzewania centralnego :  kocioᐠ gazowy z otwartၐ lub zamkniᆐtၐ komorၐ spalania , 
dwufunkcyjny lub z zasobnikiem ciepᐠej wody uៀytkowej .  
Stosujၐc trochᆐ droៀszy zestaw urzၐdzeᑀ w kotᐠowni – z kotᐠem z zamkniᆐtၐ komorၐ spalania 
kondensacyjnym - moៀemy zaoszczᆐdziၰ nawet do 15 % na energii potrzebnej do zasilania c.o. i 
ciepᐠej wody .  
Dodatkowo nowoczesne kotᐠy dajၐ moៀliwoᖰၰ  elektronicznego sterowania pracၐ pieca w 
zaleៀnoᖰci od pory dnia lub nocy , temperatury na zewnၐtrz , zaprogramowanej temperatury w 
róៀnych pomieszczeniach wewnၐtrz domu.  
  
Sterowanie elektroniczne kotᐠem c.o za pomocၐ:  
- sterownika kotᐠa , w którym istnieje moៀliwoᖰၰ zaprogramowania dobowej pracy kotᐠa  ( w nocy 
oraz w godzinach gdy domownicy sၐ poza domem kocioᐠ pracuje na niៀszych temperaturach )  



-elektronicznego  pogodowego  regulatora  temperatury wewnᆐtrznej sterujၐcego zarówno 
temperaturၐ grzejników  jak i ogrzewaᑀ podᐠogowych w zaleៀnoᖰci od temperatury zewnᆐtrznej ( 
czujnik pogodowy zewnᆐtrzny) lub zaprogramowanego przez uៀytkownika ustawienia  
-czujniki temperatury w pomieszczeniach poᐠၐczone z kotᐠem (moៀliwoᖰၰ ustawienia innej 
temperatury w kaៀdym pomieszczeniu).  
Podobnie jest z ciepᐠၐ wodၐ uៀytkowၐ – zasobnik cwu moៀe pracowaၰ na niៀszych paramertach 
na przykᐠad w nocy lub w godzinach pracy i podgrzewaၰ wodᆐ do wyៀszej temperatury tylko w 
godzinach gdy domownicy z niej korzystajၐ.  
 

3. Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepᐠa 
 

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepᐠa ze zuៀytego powietrza stanowi nowoczesne i wysoce 
energooszczᆐdne rozwiၐzanie problemu wentylacji w domu . Zamiast klasycznej wymiany 
powietrza w pomieszczeniach za pomocၐ przewodów wentylacyjnych grawitacyjnych w 
kominach stosujemy instalacjᆐ rurowၐ doprowadzajၐcၐ ᖰwieៀe powietrze do pomieszczeᑀ i 
usuwajၐcၐ zuៀyte powietrze , jednoczeᖰnie odzyskujၐc duៀၐ czᆐᖰၰ energii cieplnej ze zuៀytego 
usuwanego powietrza za pomocၐ rekuperatora .  
Rekuperator (wymiennik ciepᐠa)  zamontowany  w obsᐠugujၐcej wszystkie pomieszczenia domu 
centrali wentylacyjnej gwarantuje obniៀenie strat ciepᐠa wentylacyjnego do 35- 40%. 
Rekuperator zapewni skutecznၐ wymianᆐ powietrza oraz jego cyrkulacjᆐ w caᐠym budynku. Moៀe 
wspóᐠpracowaၰ z  gruntownym wymiennikiem ciepᐠa (wstᆐpne podgrzanie ᖰwieៀego powietrza 
ciepᐠem  ziemi- umoៀliwiajၐce dodatkowၐ 5-7 % oszczᆐdnoᖰၰ na stratach ciepᐠa ).  
Dobrze zaprojektowana i wykonana wentylacja z rekuperacjၐ zapewni inwestorowi oszczᆐdnoᖰၰ 
energii grzewczej na poziomie do 40 % , a dodatkowo podniesie zdecydowanie komfort 
uៀytkowania budynku ( wraៀenie dostarczenia ᖰwieៀego powietrza bez koniecznoᖰci uchylania 
okien czy przewietrzania ) .   
W naszym pakiecie pokazujemy w zaᐠၐczniku przykᐠadowy projekt wentylacji mechanicznej z 
rekuperacjၐ , który umoៀliwi Paᑀstwu zapoznanie siᆐ z zasadၐ pracy takiej instalacji .  
Dodatkowo do naszych Projektów moៀna zamówiၰ „Pakiet Wentylacja i Kominek” zawierajၐcy 
projekt wentylacji mechanicznej dla konkretnego zakupionego modelu domu .  
Pakiet zawiera projekt ogrzewania kominkowego i ( dla wiᆐkszoᖰci projektów ) Projekt wentylacji 
mechanicznej z rekuperacjၐ .  
W pakietach rozszerzajၐcych projekt o wentylacjᆐ mechanicznၐ zastosowaliᖰmy system 
wentylacji wspóᐠpracujၐcej z nami firmy Ned Air. Projekt wentylacji stanowi podstawᆐ do 
wykonania przez tၐ firmᆐ oferty na wykonanie samej instalacji na budowie.  
Kontakt do firmy Ned Air: 
 
 Ned Air Polska Sp. z o.o. 
ul. Roហdzieᑀskiego 188 
40-203 Katowice 
Tel.  +48 32 204 21 25 Fax  +48 32 204 13 18 
info@ned-air.pl www.ned-air.com 
             
Zalety wentylacji mechanicznej: 

• efektywny odzysk ciepᐠa, 
• filtracja nawiewanego powietrza z kurzu i pyᐠków wywoᐠujၐcych alergie, 
• komfortowa wentylacja, brak przeciၐgów, 
• staᐠe doprowadzenie ᖰwieៀego powietrza, 
• obniៀenie kosztów ogrzewania zimၐ, 



• eliminacja zawilgocenia pomieszczeᑀ wywoᐠujၐcego rozwój grzybów i pleᖰni, 
• latem umoៀliwia obniៀenie temperatury i wilgotnoᖰci wewnၐtrz domu 

Wentylacja Ned Air 

Oprócz oczywistych zalet wymienionych wczeᖰniej zastosowanie rozwiၐzania Ned Air nie wymusza na 
inwestorze zwiᆐkszania nakᐠadów finansowych zwiၐzanych koniecznoᖰciၐ montowania sufitów 
podwieszonych, duៀych szachów wentylacyjnych co wymusza zwiᆐkszenie wysokoᖰci i gabarytów 
domu. System rozprowadzenia rur TuboFlex pozwala na rozprowadzenie zarówno powietrza 
nawiewanego jak i wywiewanego bez zmian konstrukcyjnych w podᐠogach i ᖰcianach budynku. 
TuboFlexy zapewniajၐ nam takៀe odpowiedniၐ akustykᆐ wentylacji. 

 

 

Inwestor , w „Pakiecie Wentylacja i Kominek” otrzymuje od naszej pracowni Projekt, a nastᆐpnie 
firma Ned Air zapewnia: 
- projekt wentylacji mechanicznej dla danego budynku 
- zestawienie materiaᐠowe instalacji wentylacji 
- bezpoᖰredni kontakt z osobistym doradcၐ technicznym Ned Air 
- montaៀ, rozruch systemu oraz obsᐠugᆐ gwarancyjnၐ i pogwarancyjnၐ. 
 
 
 



 
 
 

4   Kominki: 

W dziewiᆐၰdziesiᆐciu kilku procentach w nowoprojektowanych domach buduje siᆐ kominek który jest 
najwaៀniejszym elementem dekoracyjnym salonu. Takie rozmieszczenie i wybór kominka otwartego 
zapewnia nam dogrzanie tylko jednego pomieszczenia. Przy kominku z otwartၐ komorၐ spalania nie 
mamy kontroli spalania i duៀe ryzyko poៀaru. Decydujၐc siᆐ na kominek z ៀeliwnym wkᐠadem 
kominowym moៀemy zapewniၰ ogrzanie wielu pomieszczeᑀ, kontrolᆐ spalania, duៀၐ sprawnoᖰၰ, a 
takៀe oszczᆐdnoᖰci w ogrzewaniu. Powietrze ogrzane przez wkᐠad kominkowy moៀe byၰ 
rozprowadzane do innych pomieszczeᑀ, zarówno w sposób grawitacyjny jak i wymuszony ( DGP – 
dystrybucja gorၐcego powietrza ) .  
Kryterium wyboru jest w tym przypadku doᖰၰ klarowne, jeᖰli chcemy ogrzaၰ powierzchnie nie wiᆐksza 
niៀ pomieszczenie, w którym znajduje siᆐ kominek i pokoje sၐsiadujၐce, powinniᖰmy zdecydowaၰ siᆐ 
na ukᐠad z grawitacyjnym obiegiem powietrza. Gorၐce powietrze (lៀejsze od chᐠodnego) bᆐdzie 
przemieszczaᐠo siᆐ ku górze do komory grzewczej i do przewodów grzewczych na zasadzie tzw. 
wyporu termicznego. Dla wiᆐkszych budynków systemy wymuszone dajၐ duៀo wiᆐksze moៀliwoᖰci w 
porównaniu do ukᐠadów grawitacyjnych. Zwiᆐkszony zasiᆐg instalacji zapewnia dogrzanie poprzez 
szereg kanaᐠów poszczególnych pomieszczeᑀ domku.    
W Pakiecie Energooszczᆐdnym , we wspóᐠpracy z firmၐ POLCRAFT – producentem systemów 
ogrzewania kominkowego -  zamieᖰciliᖰmy przykᐠad projektowy ogrzewania z DGP , poᐠၐczonego z 
instalacjၐ wentylacji mechanicznej  .  
Ponadto , do kaៀdego projektu moៀna zamówiၰ „Pakiet Wentylacja i Kominek” , w którym znajduje 
siᆐ projekt ogrzewania kominkowego do zakupionego modelu domu .  
 

 

Inwestor , w „Pakiecie Wentylacja i Kominek” otrzymuje od naszej pracowni Projekt, a nastᆐpnie 
firma POLCRAFT zapewnia: 

• oddajၐcy rzeczywistoᖰၰ projekt 3D i wizualizacjᆐ kominka, sauny, schodów, posadzki, ᐠazienki 
itp. 

• projekt ogrzewania kominkowego dla danego budynku  
• zestawienie kosztowe i materiaᐠowe instalacji DGP  
• bezpoᖰredni kontakt z osobistym doradcၐ technicznym firmy POLCRAFT  
• produkcjᆐ, montaៀ i uruchomienie systemu oraz obsᐠugᆐ gwarancyjnၐ i pogwarancyjnၐ. 

Wiᆐcej informacji na www.kominki.net . 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 


