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 I. OPIS TECHNICZNY 
projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej  

z rekuperacjၐ ciepᐠa domu jednorodzinnego 
 

 

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 
Ø zlecenie inwestora 

Ø uzgodnieᑀ z inwestorem 

Ø podkᐠadów  architektoniczno-budowlanych 

Ø obowiၐzujၐcych przepisów i norm techniczno budowlanych  

  

       Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej z rekuperacjၐ ciepᐠၐ dla budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garaៀem wbudowanym.  

 

2. ROZWI၀ZANIA TECHNICZNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I DGP. 
 
2.1. Wentylacja mechaniczna. 

 Projektuje siᆐ wentylacjᆐ mechanicznၐ nawiewno-wywiewnၐ z pomieszczeᑀ 

mieszkalnych. Dla zapewnienia wentylacji zaprojektowano centralᆐ rekuperacyjnၐ 

FlexLine typ WRA 450 firmy Ned Air z filtrem G4 i wymiennikiem krzyៀowo-

przeciwprၐdowym o wydajnoᖰၰ 400m³/h i mocy elektrycznej 240W (iloᖰci powietrza dla 

poszczególnych pokoi w zestawieniu nr. 1). Rozmieszczenie centrali i rozdzielaczy 

powietrza zostaᐠo pokazane na zaᐠၐczonych rysunkach. Rekuperator posiada 3 zakresowy 

wyᐠၐcznik sterowania, (moៀliwoᖰၰ sterowania i programowania automatycznego VMCII). 

Powietrze bᆐdzie doprowadzone do centrali poprzez czerpniᆐ powietrza zlokalizowana w 

ᖰcianie budynku. Pomiᆐdzy czerpniၐ powietrza a centralၐ bᆐdzie umieszczony moduᐠ 

GWC BASIC. Z centrali powietrze bᆐdzie doprowadzone do rozdzielacza powietrza 

nawiewnego z którego rozprowadzamy do kaៀdego pomieszczenia indywidualnie za 

pomocၐ przewodów typu TuboFlex. Przewody wykonane sၐ jako dwu warstwowe (ᖰrodek 

gᐠadki/ na zewnၐtrz karbowany) o ᖰrednicy 75mm/63mm. Poᐠၐczenie przewodów bᆐdzie 

nastᆐpowaᐠo w skrzynce rozprᆐៀnej z której za pomocၐ anemostatu 
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nawiewamy/wywiewamy do pomieszczenia. Rozprowadzenie instalacji i skrzynki 

rozprᆐៀne bᆐdၐ znajdowaᐠy siᆐ w podᐠodze kondygnacji wyៀszej (naleៀy sprawdziၰ czy 

warstwy izolacyjne w podᐠodze pozwalajၐ na prowadzenie przewodów, jeᖰli nie naleៀy 

odpowiednio zwiᆐkszyၰ warstwᆐ izolacyjnၐ podᐠogi).  Instalacja od rozdzielaczy powietrza 

wywiewanego bᆐdzie rozprowadzona w sposób identyczny jak powietrza nawiewanego z 

przeciwnym kierunkiem przepᐠywu powietrza. Z rozdzielaczy powietrze bᆐdzie 

doprowadzone do centrali, a z niej wyrzucane wyrzutniၐ ᖰciennၐ. 

 Przewody na poddaszu nieuៀytkowym obudowaၰ matami z weᐠny mineralnej na folii 

aluminiowej 30mm. 

 

2.2. Materiaᐠy wentylacyjne. 

Przewody okrၐgᐠe i ksztaᐠtki wykonaၰ w technologii ISO DOUCT i TuboFlex. 
Przewody wentylacyjne naleៀy mocowaၰ do konstrukcji wg wytycznych konstruktora 
obiektu, zapewniajၐc izolacjᆐ wibro-akustycznၐ pomiᆐdzy montowanၐ instalacjၐ a 
elementem konstrukcyjnym, do którego jest montowana. 

Do nawiewu i wywiewu powietrza wentylacyjnego w budynku przyjᆐto anemostaty 
ze skrzynkami rozprᆐៀnymi. 

Instalacjᆐ wentylacji mechanicznej reguluje siᆐ poprzez obroty silników centrali oraz 
przez wkrᆐcanie lub wykrᆐcanie gᐠówek anemostatów. 
 

2.3. Moduᐠ GWC BASIC 

 Praca instalacji wentylacji mechanicznej oparta o centralᆐ WRA 450 bᆐdzie 

dodatkowo wspomagana przez gruntowy wymiennik ciepᐠa GWC BASIC. Jest on 

przeznaczony do wymiany energii cieplnej miᆐdzy gruntem, a powietrzem dostarczanym 

do pomieszczeᑀ. 

 

W skᐠad GWC BASIC wchodzၐ: 

Ø kolektor ziemny, który stanowiၐ rury PE uᐠoៀone w gruncie, 

Ø moduᐠ pompowy + naczynie wzbiorcze, 

Ø moduᐠ nagrzewnicy/chᐠodnicy kanaᐠowej. 
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Nagrzewnicᆐ (chᐠodnicᆐ) naleៀy instalowaၰ miᆐdzy czerpniၐ powietrza a centralၐ 

wentylacyjnၐ. Zadaniem nagrzewnicy kanaᐠowej jest wykorzystanie darmowej, odnawialnej 

energii czerpalnej z gruntu do podgrzewania powietrza w okresie zimowym lub 

schᐠadzania powietrza wentylacyjnego w okresie letnim. 

 Rury w gruncie sၐ obojᆐtne ekologicznie i fizjologicznie. Charakteryzujၐ siᆐ 

wysokim wspóᐠczynnikiem przenikalnoᖰci termicznej. Czynnik znajdujၐcy siᆐ w obiegu, w 

rurach stanowi woda z 30%-ym roztworem glikolu. ᖠrednica rur PE wynosi 32mm. 

 Rurᆐ gruntowၐ moៀna ukᐠadaၰ w meandry. Odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy równolegᐠymi 

odcinkami rur nie moៀe byၰ mniejsza niៀ 1m. Zalecana gᐠᆐbokoᖰၰ wykopu do uᐠoៀenia rur 

wymiennika wynosi 1,8m przy czym nie powinna byၰ mniejsza od 1,5m liczၐc od 

powierzchni gruntu. W jednym kanale wykopu mogၐ byၰ prowadzone jedna lub dwie rury 

w zaleៀnoᖰci od wystᆐpujၐcych ograniczeᑀ dostᆐpnej powierzchni do montaៀu 

wymiennika. Prowadzenie rur nad sobၐ pozwala  na zmniejszenie wykopu o okoᐠo 60% 

przy czym wymaga zwiᆐkszenia dᐠugoᖰci samych rur z uwagi na wzajemne ich 

oddziaᐠywanie. 

 

2.4. Instalacja DGP. 

 Projektuje siᆐ mechaniczne rozprowadzenie gorၐcego powietrza dla pomieszczeᑀ 

poddasza. Zasada dziaᐠania systemu DGP: ogieᑀ w kominku rozgrzewa wkᐠad kominkowy, 

wkᐠad kominkowy oddaje ciepᐠo powietrzu, a ogrzane powietrze jest transportowane do 

pomieszczeᑀ. Dla prawidᐠowego dziaᐠania systemu projektuje siᆐ kominek z wkᐠadem 

kominowym firmy POLCRAFT. Na poddaszu nieuៀytkowym na wylocie powietrza 

gorၐcego z czopucha znajduje siᆐ turbina gorၐca. Ukᐠad z umieszczeniem turbiny za 

wkᐠadem kominkowym wytwarza podciᖰnienie i rozprowadza powietrze do pomieszczeᑀ 

poddasza uៀytkowego. Po stronie ssawnej turbiny znajduje siᆐ filtr kominkowy  Ø150 FOK 

do oczyszczenia powietrza nawiewanego i przepustnica do regulacji powietrza 

nawiewanego. Zaprojektowano turbinᆐ Poujoulat Extra 500 o wydajnoᖰci 500 m³/h i mocy 

elektrycznej 75W. Posiada odizolowany termicznie i akustycznie silnik cichobieៀny 

dodatkowo wyposaៀony w chᐠodzၐcy wiatrak, który tᐠoczy gorၐce powietrze oraz termostat 

o zakresie od 25 do 90 C i osᐠonᆐ przyᐠၐczy elektrycznych. Gdy temperatura w czopuchu 
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osiၐgnie nastawionၐ wartoᖰၰ termostatu, aparat uruchamia siᆐ automatycznie wymuszajၐc 

przepᐠyw ciepᐠego powietrza. Poniៀej tej temperatury aparat samoczynnie siᆐ wyᐠၐcza. 

Charakteryzuje siᆐ cichၐ, bezawaryjnၐ i ekonomicznၐ pracၐ. Za turbinၐ powietrze jest 

rozprowadzone rurami izolowanymi AL SD do anemostatów nawiewnych umieszczonych 

w sufitach pomieszczeᑀ nawiewanych. Dodatkowo do pomieszczenia w którym znajduje 

siᆐ kominek bᆐdzie dostarczane gorၐce powietrze grawitacyjnie bezpoᖰrednio z wkᐠadu 

kominkowego. Dla zapewnienia przepᐠywu powietrza naleៀy zapewniၰ szczelinᆐ 

wentylacyjnၐ w drzwiach 1,5cm do pomieszczeᑀ ᐠazienek. Aby system pracowaᐠ naleៀy 

doprowadziၰ ᖰwieៀe powietrze do kominka  za pomocၐ kanaᐠu prostokၐtnego lub 

okrၐgᐠego zaleៀnie od moៀliwoᖰci zakoᑀczonego czerpniၐ ᖰciennၐ lub terenowၐ 

umieszczonၐ 2m od poziomu terenu. 

 

2.5. Montaៀ instalacji. 

 Do montaៀu zastosowaၰ materiaᐠy oraz urzၐdzenia podane w niniejszym projekcie. 

Centrala oraz kanaᐠy dolotowe powinny byၰ montowane w pomieszczeniach o 

temperaturze powyៀej 5°C oraz odseparowanie cieplne od otoczenia.  

 Po zakoᑀczeniu prac naleៀy przeprowadziၰ próbᆐ szczelnoᖰci caᐠej instalacji 

wentylacyjnej. Próbᆐ wykonaၰ wg normy PN-B/76001/1996 „Przewody wentylacyjne. 

Szczelnoᖰၰ. Wymagania i badania”. Przewody wentylacyjne powinny odpowiadaၰ klasie 

szczelnoᖰci A. 

2.6. Wytyczne eksploatacji. 

 Urzၐdzenia wentylacyjne nie wymagajၐ staᐠej obsᐠugi i sၐ dozorowane okresowo. 

Czynnoᖰci zwiၐzane z eksploatacjၐ i konserwacjၐ naleៀy wykonywaၰ zgodnie z 

instrukcjami obsᐠugi dostarczonymi wraz z urzၐdzeniami. Przestrzegaၰ okresowo 

sprawdzenia stanu filtrów, czyᖰciၰ je, a w razie koniecznoᖰci wymieniၰ. Do usuwania 

sygnalizowanych niesprawnoᖰci oraz do przeprowadzania okresowych przeglၐdów i 

remontów bieៀၐcych urzၐdzeᑀ naleៀy wezwaၰ uprawniony serwis. 
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3. WYTYCZNE BRANឰOWE. 
 

3.1. Branៀa elektryczna. 

 

Podᐠၐczyၰ instalacjᆐ elektrycznၐ do urzၐdzeᑀ: 

Ø Centrala wentylacyjna  230V/50Hz  P=240W 

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury powietrza nawiewanego naleៀy 

zamontowaၰ za centralၐ na kanale nawiewnym nagrzewnicᆐ kanaᐠowၐ o mocy 2,0 kW. 

Jeៀeli nie bᆐdzie zamontowanej nagrzewnicy naleៀy przewidzieၰ straty cieplne na 

wentylacjᆐ uwzglᆐdniၰ po stronie obliczeᑀ projektu instalacji c.o. Wykonaၰ instalacjᆐ 

elektrycznၐ przeciwpoៀarowၐ przy podᐠၐczeniu elektrycznym. Wszystkie urzၐdzenia 

zasilane energiၐ elektrycznၐ naleៀy zabezpieczyၰ przed moៀliwoᖰciၐ poraៀenia prၐdem 

obsᐠugi osób postronnych.  

Ø Moduᐠ GWC BASIC   230V/50Hz  do P=80W 

Ø Turbina Poujoulat Extra 500        230V/50Hz  do P=75W 

 

3.2. Branៀa przeciwpoៀarowa. 

Budynek w jednej strefie poៀarowej. 

 

3.3. Branៀa wodno-kanalizacyjna. 

Naleៀy zapewniၰ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej. Na instalacji 

odprowadzajၐcej skropliny naleៀy zastosowaၰ zamkniᆐcie wodne – syfon. Przewody 

odprowadzenia skroplin prowadziၰ ze spadkiem 3%. 

3.4. Branៀa budowlana. 

Przewody rozprowadzajၐce powietrze na poddaszu uៀytkowym i na parterze naleៀy 

prowadziၰ w stropie . Skrzynki rozprᆐៀne naleៀy umieᖰciၰ w stropie. Przewody w stropie 

do anemostatów naleៀy prowadziၰ najkrótszၐ drogၐ. Zapewniၰ dostᆐp do wszystkich 

urzၐdzeᑀ wentylacyjnych w celu ich konserwacji i napraw.  Drzwi pomiᆐdzy 

pomieszczeniami sypialni i garderób powinny mieၰ szczelinᆐ wentylacyjnၐ przy podᐠodze 

min. 1,5cm. 
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4.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI. 

Instalacje sanitarne wykonaၰ i odebraၰ zgodnie z warunkami technicznymi COBRTI 
Instal oraz polskimi normami. 

 

5. UWAGI. 
Instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacjၐ i DGP sၐ instalacjami niezaleៀnymi i 
zostaᐠy zaprojektowane w sposób umoៀliwiajၐcy wykorzystanie tylko jednego systemu w 
danej inwestycji.  Przy takim rozwiၐzaniu proszᆐ o kontakt z jednym z doradców 
technicznych: Ned-Air  032 204 21 25 lub POLCRAFT 601-969-157 

 
 

II. ZAᐐ၀CZNIK NR 1. – ZESTAWIENIE POWIETRZA W 
POMIESZCZENIACH 

Nr. 

pomieszczenia 

Opis 

pomieszczeᑀ 

Powierzchnia Kubatura Nawiew Wywiew 

[m²] [m³] [m³/h] [m³/h] 

3 kuchnia 12,85 35,98 60  

7 pokój dzienny 

+jadalnia 

41,03 114,88 110 170 

6 pokój 13,60 38,08 40 40 

12 sypialnia 17,07 44,38 40 40 

13 sypialnia 19,24 50,02 50 50 

14 sypialnia 17,28 44,93 40 40 

20 pokój-rekreacja 21,44 55,74 60 60 

         ∑=400 m³/h      ∑=400 m³/h 
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ZAᐐ၀CZNIK NR 2. – ZESTAWIENIE MATERIAᐐÓW WENTYLACYJNYCH 
Lp. Oznaczenie  Opis elementu Szt./mb/op. 

 N-1 Przewód okrၐgᐠy Ø250 5,0mb 

 N-2 Anemostat metalowy + Skrzynka rozprᆐៀna 2x75/125 8 szt. 

 N-3 Rura TuboFlex 75/63 – 10mb 13 op. 

 N-4 Redukcja symetryczna Ø180/ Ø250 1 szt. 

 N-5 Centrala WRA 450 1 szt. 

 N-6 Nagrzewnica kanaᐠowa 2,0kW 1 szt. 

 N-7 Przewód okrၐgᐠy Ø180 4,0 mb 

 N-8 Kolano prasowane  Ø180 1 szt. 

 N-9 Rozdzielacz 15 x 75mm 1 szt. 

 N-10 GWC 1 szt. 

 N-11 Czerpnia ᖰcienna Ø250 1 szt. 

 N-12 Kolano prasowane  Ø250 1 szt. 

 W-1 Rozdzielacz 15 x 75mm 1 szt. 

 W-2 Kolano prasowane  Ø180 4 szt. 

 W-3 Przewód okrၐgᐠy Ø180 10,0 mb 

 W-4 Anemostat metalowy+Skrzynka rozprᆐៀna 2x75/125 8 szt. 

 W-5 Rura TuboFlex 75/63 – 10mb 13 op. 

 W-6 Redukcja symetryczna Ø180/ Ø250 1 szt. 

 W-7 Przewód okrၐgᐠy Ø250 1,0 mb 

 W-8 Wyrzutnia powietrza Ø250 1 szt. 
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ZAᐐ၀CZNIK NR 3. – ZESTAWIENIE MATERIAᐐÓW SYSTEMU DGP 
 

Lp. Oznaczenie  Opis elementu Szt./mb/op. 

 DGP-1 Turbina Poujoulat Extra 500 1 szt.  

 DGP-2 Filtr kominkowy  Ø150 FOK 1 szt. 

 DGP-3  Przepustnica PJS Ø150 1 szt. 

 DGP-4 Anemostat nawiewny DVS-P Ø150 5szt. 

 DGP-5 Rura izolowana AL SD Ø150 – 10mb. 3 szt. 

 DGP-6 Trójnik Y 4 szt. 

 

 

 

 

 



 


